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SUCCESSIE

HET KEUZEBEDING
Anne is getrouwd met Pieter
zonder huwelijkscontract
(geen keuzebeding).

Gemeenschappelijk
vermogen

€
Eigen vermogen
Anne

€
Eigen vermogen
Pieter

Pieter sterft. Wat erft Anne?
De kinderen erven een evenredig deel
van de nalatenschap in blote eigendom :

Anne erft het vruchtgebruik
van de hele nalatenschap :
Ze mag genieten van de
gezinswoning en andere
goederen, van de interesten op rekening...

Ze zijn economische eigenaars van
de goederen, maar kunnen er niet
van genieten zolang Anne nog leeft.

Zowel Anne als haar kinderen zijn geen volle eigenaars...
Dat kan voor praktische problemen zorgen
Anne zal de gezinswoning niet mogen verkopen zonder instemming van
haar kinderen. Bepaalde kosten aan de woning zullen voor Anne zijn,
andere kosten voor de kinderen...

Hoe zorg je ervoor
dat je de volle
eigendom erft van je
huwelijkspartner?

Door tijdens je huwelijk een huwelijkscontract op te stellen met een keuzebeding
Met een keuzebeding kies je zelf welke goederen je
in volle eigendom wil erven bij overlijden van je
huwelijkspartner. Je kinderen zullen deze goederen
pas in volle eigendom erven eenmaal je er zelf niet
meer bent.
VERSO

Vraag advies aan uw notariskantoor! Meer infoﬁches op www.notaris.be

Het keuzebeding
Ben je getrouwd (of van plan om te trouwen)?
Dan kan een huwelijkscontract opstellen met een keuzebeding nuttig zijn. Waarom?
Volgens ons erfrecht erft de langstlevende partner het vruchtgebruik over de ganse nalatenschap. De
kinderen erven de blote eigendom. De vruchtgebruiker en blote eigenaar zijn beiden afhankelijk van
elkaar voor wat het beheer en de beschikking van de nagelaten goederen betreft. Dat geeft doorgaans
geen problemen als iedereen het met elkaar kan vinden.
Maar als de vruchtgebruiker en blote eigenaars (die niet perse bloedverwanten zijn van elkaar) niet op
dezelfde lijn zijn, bestaat de kans op spanningen…

Je kan hierop anticiperen door bij de notaris een huwelijkscontract
te laten opstellen mét een keuzebeding.
Een keuzebeding is een beding dat de langstlevende meer vrijheid biedt bij het erven van goederen uit
het gemeenschappelijk vermogen. De langstlevende kan via een keuzebeding kiezen welke goederen hij
of zij wil erven uit de gemeenschap en welke goederen gewoon verdeeld worden volgens het wettelijk
erfrecht. Verschillende opties worden vooraf bekeken en de langstlevende kan op het moment van overlijden van zijn partner kiezen welke optie hem of haar ﬁscaal of familiaal het beste uitkomt.
Zo kan de langstlevende, net zoals Anne, kiezen om de gezinswoning in volle eigendom te erven. De langstlevende heeft dan veel meer vrijheid om over de woning te beschikken en is niet afhankelijk van de instemming van de kinderen bij – bijvoorbeeld – een verkoop.
En de kinderen dan? Die erven in het geval van Anne de woning pas wanneer Anne zelf komt te overlijden.
Hun erfrecht wordt als het ware uitgesteld.

Ben je al getrouwd en zit je met een oud huwelijkscontract
(dat opgesteld is vóór 1981)?
Dan zit er waarschijnlijk nog een oud beding in je contract die mogelijks ﬁscaal nadelig is. Het
is in jouw voordeel om die te vervangen door een keuzebeding.
Wees gerust, de inlassing van een keuzebeding is geen zware procedure. Maak hiervoor een
afspraak met een notariskantoor.

Mijn notaris voor wat er echt toe doet.

