LEDENVERGADERING OVER HET NIEUWE ERFRECHT (14 februari): Verslag
Donderdag 14 februari: een heerlijke lentedag, tevens Valentijnsdag. In de
plaats van een romantische wandeling met de partner tussen de duizenden
reeds bloeiende krokussen in de Kruidtuin in Leuven, stond voor sommigen van
onze leden een iets minder romantisch programma op de agenda. Notaris Dirk
Michiels kwam ons immers informeren hoe op de meest voordelige manier te
erven en te sterven in deze tijden.
De lentesfeer was ook in onze kantine doorgedrongen. Het publiek was
nochtans één en al aandacht voor de uitleg van de notaris, die begon met een
overzicht te geven van de erfbelasting (lees: de successierechten) in
Vlaanderen. Spreker wees er op dat er weliswaar een vrijstelling van
erfbelasting op de gezinswoning is voor de langstlevende echtgenoot en, onder
bepaalde voorwaarden, ook voor wettelijk en feitelijk samenwonenden.

Een aandachtig publiek

In een begrijpelijke mensentaal zonder veel juridisch technische termen en op
een vlotte warme manier reikte de notaris middelen aan om aan effectieve
successieplanning te doen. Misschien belangrijk voor sommigen onder ons was
zijn advies om ‘de langst leeft al clausule’ uit het huwelijkscontract te
schrappen en, zoals velen al gedaan hebben, te vervangen door een zgn.

keuzebeding. Dank zij dergelijk beding kan de langstlevende echtgenoot vrij
kiezen welke goederen uit de gemeenschap hij naar zich toetrekt bij het
overlijden van zijn of haar echtgenoot.
Het zou ons te ver leiden en is moeilijk doenbaar om de volledige uitleg van de
notaris hier weer te geven. Vandaar nog de aandacht voor sommige punten
zoals de tip om aan “successieplanning vanuit je graf” te doen door het
opmaken van een testament. In dat verband dient gesignaleerd dat het zgn.
beschikbaar deel - d.i. het deel waarover de erflater vrij mag beschikken –
sedert september 2018 is uitgebreid tot de helft van zijn vermogen.
Hierna werd nog uitgelegd in welke mate men met de kinderen reeds bij leven
een erfovereenkomst kan maken en hoe men ten voordele van de
kleinkinderen aan ‘generation skipping’ kan doen en de eigen kinderen kan
overslaan.
De notaris wees nog op het fiscaal voordeel van een duo legaat, d.i. een
testament met een gift aan diegene die men wil bevoordelen, gecombineerd
met een gift ten voordele van een goed doel zoals het Rode Kruis, Kom op
tegen Kanker, Het Balanske enz.
Spreker deelde nog enkele remedies mee tegen het zgn. Ferrarisyndroom
(angst van de schenker dat de begiftigde onverstandig met het ontvangen geld
gaat omspringen), het zgn. heksen syndroom (de schrik dat schoonzoon of
schoondochter over het goed gaat beschikken i.p.v. het eigen kind) en het zgn.
naaktheids-syndroom (schrik van de schenker om zijn huidige levensstandaard
niet te kunnen volhouden).
Er werd afgesloten met de Vlaamse schenkingsbelasting bij onroerende
goederen.
De manier waarop de notaris deze toch wel voor leken ingewikkelde materie
bracht maakte alles echter licht verteerbaar. Even moest ik wel even
wegdromen bij het voorbeeld van een suikertante die een
appartementsgebouw van enkele miljoenen aan haar neefjes overmaakte.
Waarom heb ik zo geen suikertante?
Dat het onderwerp bij onze senioren leeft en in de belangstelling staat bleek uit
de 121 inschrijvingen, waarvan er spijtig genoeg een tiental wegens ziekte of
een staking bij De Lijn in Vlaams Brabant forfait moesten geven. Talrijke
aanwezigen vroegen ook om hen de door de notaris vertoonde slides te
bezorgen, wat ondertussen is gebeurd.

Ondanks de zware boterham was iedereen vol aandacht en werd de lezing in
de helft van de uiteenzetting wat verteerbaarder gemaakt door de klassieke
pauze met de traditionele koffie met taart. De taarten werden zoals steeds de
hemel in geprezen (Tiens, d.i. een uitdrukking die bij het onderwerp past) Het
feit dat er een aantal afwezigen waren had ook het voordeel dat er een
overschot aan taart was zodat de smulpapen onder ons nog een door Vera
vakkundig gesneden snipper konden ophalen.

Schenkingen en erfenissen even naar de achtergrond. Eerst lekkere taart

Een gemeend dankbaar applaus van de aanwezigen bij het einde was de notaris
zijn deel. Met de spreker achteraf nog een ‘klappeke’ gedaan en nog een ‘Wist
je datje’ vernomen dat ik de kijkers van ‘Blind Getrouwd’ niet wil onthouden.
Wisten jullie dat de huwelijkskandidaten in dat TV programma verplicht zijn te
huwen met scheiding van goederen? En dat zij dat huwelijkscontract bij de
notaris niet samen maar afzonderlijk moeten gaan ondertekenen? De naam
van de partner is bij de ondertekening echter afgeplakt zodat zij dan nog niet
zouden weten met wie ze dat contract hebben aangegaan.
Ter info: volgende lezing door Prof. Christine Van Broeckhoven over dementie
en Alzheimer (meer uitleg in ons volgend Gazetje), maar eerst nog wat

guitigheid met de geplande bowlingnamiddag en de lunch dansant waarvoor de
inschrijvingen goed binnenlopen.
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