WIJZIGINGEN ERFRECHT

R. KUMPEN

Tengevolge de wetten van 10 december 2012 werden een aantal wijzigingen goedgekeurd die
ingrijpend zullen zijn voor ons erfrecht.
Wanneer ouders de nalatenschap verwerpen ontstaat er een erfenisprong waardoor hun kinderen
(de kleinkinderen) in de toekomst toch rechtstreeks van hun grootouders kunnen erven.
Later te verwachten : minister van justitie annemie turtelboom kondigde bovendien nog een tweede erfenissprong aan waarbij de grootouders gerechtigd zullen zijn om hun erfenis rechtstreeks
aan hun kleinkinderen over te maken. eén en ander dient nog te worden uitgewerkt.
Successierechten
1. in de eerste erfenissprong kan zich de volgende situatie voordoen: Uw vader overlijdt en je
wil niet van hem erven. Onder de huidige wetgeving zou de nalatenschap overgaan naar
diens broers en zussen, zelfs indien de verwerpende ouder kinderen heeft.
In de toekomst zal dit deel naar je kinderen gaan en hoeven ze maar één keer successierechten te betalen.
2. De tweede belangrijke verandering gaat over de "onwaardigheid om te erven".
-

niet alleen misdrijven die de dood hebben veroorzaakt leiden in de toekomst automatisch tot onwaardigheid maar ook verkrachting.

-

Als een man zijn vrouw vermoordt en daarna zelfmoord pleegt, dan gaat diens erfenis
momenteel naar de familie van de man. Dat verandert. Bij een gezinsdrama zal de erfenis van de echtgenoot-dader naar de familie van het slachtoffer overgaan.

Intrafamiliaal geweld
-

Daders van intrafamiliaal geweld kunnen in de toekomst de erfenis van hun slachtoffer
verliezen. De rechtbank zal in de mogelijkheid worden gesteld om aan een vader die
zijn dochter heeft verkracht het recht te ontzeggen om nog van haar te erven. Tenzij de
dochter haar vader zou hebben "vergeven" na de feiten, vervalt dan ook het erfrecht
van de vader.

-

Nu erven de kinderen van een man die zijn vader heeft vermoord niet van hun grootvader en gaat de nalatenschap over naar de broers en zussen van de moordenaar. Op
die wijze worden kinderen van onwaardige erfgenamen uitgesloten van de erfenis. In de
toekomst kunnen die kinderen van de moordenaar toch zijn deel van de erfenis krijgen
zodat ze erfrechtelijk niet meer hoeven te boeten voor de fouten van hun vader.

Levensverzekering
De Kamercommissie Justitie aanvaardde dat een levensverzekering niet langer een middel kan
zijn om de eigen kinderen te onterven.
Wie ook het geld van die levensverzekering krijgt, de kinderen hebben altijd het recht op hun individuele reserve, inclusief het kapitaal dat werd opgebouwd via de levensverzekering..
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