Erfenisverdeling
Hieronder vindt u het uitgebreide schema erfenisverdeling wanneer een erfgenaam erft volgens de wet als
de overledene GEEN testament en/of afwijkende beschikking in een huwelijkscontract heeft opgemaakt.
Indien dit wel het geval is, raden wij u aan om advies in te winnen bij een notaris of een gespecialiseerd
adviseur.

Overledene
Heeft de overledene (klein)kinderen ?
JA

Is er een langstlevende echtgeno(o)t(e), feitelijk of wettelijk samenwonende
partner?

JA

Optie 1
De langstlevende echtgeno(o)t(e) verkrijgt in principe het vruchtgebruik op de volledige
nalatenschap.
De erflater kan dit vruchtgebruik échter wel tot de helft beperken wetende dat de langstlevende echtgenote minimaal
recht heeft op het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad ook al zou die meer bedragen dan de helft.
Dit kan nooit worden ontnomen ! De langstlevende echtgeno(o)t(e) is immers een reservataire erfgenaam .Dat zijn
erfgenamen die beschikken over een wettelijk beschermd erfdeel: ‘de reserve’.
De erflater kan dit erfrecht desgewenst ook uitbreiden.
Elke afwijking van het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap vereist de opmaak van een bijzondere beschikking.

Elk kind krijgt in principe een gelijk deel van de erfenis in bloot eigendom.
Het deel van een vooroverleden kind (een kind dat voor zijn/haar ouders overlijdt) alsook van een
kind dat de nalatenschap zou hebben verworpen, komt toe aan diens eventuele afstammelingen
elk voor een gelijk deel.

JA

Optie 2
De wettelijk samenwonende partner verkrijgt in principe enkel het vruchtgebruik op de
gezinswoning en de huisraad.
De erflater kan dit vruchtgebruik echter volledig ontnemen bij testament omdat de wettelijk samenwonende partner
geen reservataire erfgenaam is!
De erflater kan dit erfrecht wel uitbreiden.
Elke afwijking vereist de opmaak van een bijzondere beschikking.

Elk kind krijgt in principe een gelijk deel van de erfenis in bloot eigendom.
Het deel van een vooroverleden kind (een kind dat voor zijn/haar ouders overlijdt) alsook van een

kind dat de nalatenschap zou hebben verworpen, komt toe aan diens eventuele afstammelingen
elk voor een gelijk deel.

JA

Optie 3
De feitelijk samenwonende partner verkrijgt in principe niets, want is krachtens de wet geen
erfgenaam.
Wil de erflater toch een erfrecht toekennen, dan kan dit enkel door de opmaak van een bijzondere beschikking.

Elk kind krijgt in principe een gelijk deel van de erfenis in bloot eigendom. Het deel van een
vooroverleden kind (een kind dat voor zijn/haar ouders overlijdt) alsook van een kind dat de
nalatenschap zou hebben verworpen komt toe aan diens eventuele afstammelingen elk voor een
gelijk deel.

NEE

Elk kind krijgt in principe een gelijk deel van de erfenis in volle eigendom.
Het deel van een vooroverleden kind (een kind dat voor zijn/haar ouders overlijdt) alsook van een
kind dat de nalatenschap zou hebben verworpen, komt toe aan diens eventuele afstammelingen
elk voor een gelijk deel.

Heeft de overledene (klein)kinderen ?
NEE

Is er een langstlevende echtgeno(o)t(e), feitelijk of wettelijk samenwonende
partner?
JA

Optie 1
De langstlevende echtgeno(o)t(e) verkrijgt in principe :
• de volle eigendom van het gemeenschappelijk vermogen én het vruchtgebruik op de eigen
goederen van de overledene indien ze gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel.
• het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap indien ze gehuwd zijn onder het stelsel van
scheiding van goederen.
De erflater kan dit erfrecht échter wel tot de helft in vruchtgebruik over de nalatenschap beperken wetende dat de
langstlevende echtgenote minimaal recht heeft op het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad, ook al
zou die meer bedragen dan de helft. Dit kan nooit worden ontnomen. De langstlevende echtgeno(o)t(e) is immers een
reservataire erfgenaam.
De erflater kan dit erfrecht ook nog uitbreiden in volle eigendom over de eigen goederen. Dit vereist echter de opmaak
van een bijzondere beschikking.

Wie erft dan de bloot eigendom van de eigen goederen?

Heeft de overledene broers/zussen of afstammelingen van vooroverleden
broers/zussen?

JA

Is/zijn de (groot)ouder(s) van de overledene nog in leven?
JA

Tot 31/08/2018 :
Elke ouder (of grootouder bij gebrek aan een ouder) verkrijgt één vierde in
bloot eigendom.
De rest - 1/2 of 3/4 bloot eigendom in de eigen goederen - komt toe aan
de broers en zussen (en/of hun afstammelingen) voor een gelijk deel als ze
dezelfde vader en moeder hebben. Als ze niet dezelfde vader/moeder hebben,
zal de nalatenschap gesplitst worden - de helft in vaderlijke linie en de helft
in moederlijke linie, waarbij alle broers/zussen van dezelfde vader delen in de
eerste helft, die van dezelfde moeder in de tweede.
Is er een broer/zus overleden of heeft die verworpen, dan komt diens deel toe
aan zijn/haar eventuele afstammelingen elk voor een gelijk deel.
De (groot)ouder(s) is/zijn reservataire erfgena(a)m(en) en hebben elk recht op
hun 1/4 in bloot eigendom.
Vanaf 1/9/2018 is het nieuwe erfrecht van toepassing:
Elke ouder (of grootouder) krijgt in principe ook nog 1/4 in bloot eigendom en
de rest komt toe aan de broers en zussen (en/of hun afstammelingen) voor een
gelijk deel als ze dezelfde vader en moeder hebben.
Als ze niet dezelfde vader/moeder hebben, zal de nalatenschap gesplitst
worden - de helft in vaderlijke linie en de helft in moederlijke linie, waarbij alle
broers/zussen van dezelfde vader delen in de eerste helft, die van dezelfde
moeder in de tweede helft.
Is er een broer/zus overleden of heeft die verworpen, dan komt diens deel toe
aan de zijn/haar eventuele afstammelingen elk voor een gelijk deel.
MAAR bij overlijdens vanaf 1/9/2018 zullen de (groot)ouders geen
reservataire erfgenaam meer zijn. De (groot)ouders kunnen dan onterfd
worden - doch dit vereist steeds de opmaak van een bijzondere beschikking.
Een “behoeftige” (groot)ouder zal onder bepaalde omstandigheden wel
aanspraak kunnen maken op een onderhoudsuitkering ten laste van de
nalatenschap.

NEE

De bloot eigendom van de eigen goederen komen dan in principe toe aan de
broers/zussen elk voor een gelijk deel als ze dezelfde vader en moeder hebben.
Als ze niet dezelfde vader/moeder hebben, zal de nalatenschap gesplitst
worden - de helft in vaderlijke linie en de helft in moederlijke linie, waarbij alle
broers/zussen van dezelfde vader delen in de eerste helft, die van dezelfde
moeder in de tweede helft.
Is er een broer/zus overleden of heeft die verworpen, dan komt diens deel toe
aan de zijn/haar eventuele afstammelingen elk voor een gelijk deel.

Heeft de overledene broers/zussen of afstammelingen van vooroverleden
broers/zussen?
NEE

Is/zijn de (groot)ouder(s) van de overledene nog in leven?

JA

Elke (groot)ouder krijgt de helft in bloot eigendom van de eigen goederen
Is één van de (groot)ouders overleden, dan komt diens deel toe aan de
erfgenamen die het dichtst staan in graad langs die kant van de familie.

NEE

De bloot eigendom van de eigen goederen zal toekomen aan de erfgenamen in
de zijlinie tot 4de graad. De helft gaat naar de moederlijke linie en de andere
helft naar de vaderlijke linie. Binnen elke linie erven diegenen die in de dichtste
graad van bloedverwantschap staan en met mogelijkheid van plaatsvervulling
door afstammelingen van de ooms en tantes.
Zijn er geen erfgenamen in één linie, dan gaat die helft naar de andere linie.
Zijn er geen erfgenamen in beide linies, dan erft de Belgische Staat.

JA

Optie 2
De wettelijk samenwonende partner verkrijgt in principe enkel het vruchtgebruik op de
gezinswoning en de huisraad.
De erflater kan dit vruchtgebruik echter volledig ontnemen bij testament omdat de wettelijk samenwonende partner
geen reservataire erfgenaam is!
De erflater kan dit erfrecht wel uitbreiden. Dit vereist echter de opmaak van een bijzondere beschikking.

Wie erft dan de bloot eigendom van de gezinswoning en huisraad én de volle eigendom van de
andere goederen?

Heeft de overledene broers/zussen of afstammelingen van vooroverleden
broers/zussen?
JA

Is/zijn de (groot)ouder(s) van de overledene nog in leven?

JA

Tot 31/8/2018 :
Elke ouder (of grootouder bij gebrek aan een ouder) verkrijgt 1/4 in blote en
volle eigendom.
De rest - 1/2 of 3/4den bloot en volle eigendom - komt toe aan de broers
en zussen (en/of hun afstammelingen) voor een gelijk deel als ze dezelfde
vader en moeder hebben. Als ze niet dezelfde vader/moeder hebben, zal

de nalatenschap gesplitst worden - de helft in vaderlijke linie en de helft in
moederlijke linie, waarbij alle broers/zussen van dezelfde vader delen in de
eerste helft, die van dezelfde moeder in de tweede.
Is er een broer/zus overleden of heeft die verworpen, dan komt diens deel toe
aan de zijn/haar eventuele afstammelingen elk voor een gelijk deel.
De (groot)ouder(s) is/zijn reservataire erfgena(a)m(en) en hebben elk recht op
hun 1/4e deel.
Vanaf 1/9/2018 is het nieuwe erfrecht van toepassing:
Elke ouder (of grootouder) krijgt in principe ook nog 1/4 in blote en
volle eigendom en de rest komt toe aan de broers en zussen (en/of hun
afstammelingen) voor een gelijk deel als ze dezelfde vader en moeder hebben.
Als ze niet dezelfde vader/moeder hebben, zal de nalatenschap gesplitst
worden - de helft in vaderlijke linie en de helft in moederlijke linie, waarbij alle
broers/zussen van dezelfde vader delen in de eerste helft, die van dezelfde
moeder in de tweede helft.
Is er een broer/zus overleden of heeft die verworpen, dan komt diens deel toe
aan de zijn/haar eventuele afstammelingen elk voor een gelijk deel.
MAAR bij overlijdens vanaf 1/9/2018 zullen de (groot)ouders geen
reservataire erfgenaam meer zijn. De (groot)ouders kunnen dan onterfd
worden. Dit vereist echter steeds de opmaak van een bijzondere beschikking.
Een “behoeftige” (groot)ouder zal onder bepaalde omstandigheden wel
aanspraak kunnen maken op een onderhoudsuitkering ten laste van de
nalatenschap.

NEE

De blote en volle eigendom komt dan in principe toe aan de broers/zussen elk
voor een gelijk deel als ze dezelfde vader en moeder hebben.
Als ze niet dezelfde vader/moeder hebben, zal de nalatenschap gesplitst
worden - de helft in vaderlijke linie en de helft in moederlijke linie, waarbij alle
broers/zussen van dezelfde vader delen in de eerste helft, die van dezelfde
moeder in de tweede helft.
Is er een broer/zus overleden of heeft die verworpen, dan komt diens deel toe
aan zijn/haar eventuele afstammelingen elk voor een gelijk deel.

Heeft de overledene broers/zussen of afstammelingen van vooroverleden
broers/zussen?
NEE

Is/zijn de (groot)ouder(s) van de overledene nog in leven?

JA

Elke (groot)ouder krijgt de helft in blote en volle eigendom.
Is één van de (groot)ouders overleden, dan komt diens deel toe aan de
erfgenamendie het dichtst in graad staan langs die kant van de familie.

NEE

De blote en volle eigendom zal dan toekomen aan de erfgenamen in de zijlinie
tot 4de graad. De helft gaat naar de moederlijke linie en de andere helft naar
de vaderlijke linie. Binnen elke linie erven diegenen die in de dichtste graad
van bloedverwantschap staan en met mogelijkheid van plaatsvervulling door
afstammelingen van de ooms en tantes.
Zijn er geen erfgenamen in één linie, dan gaat die helft naar de andere linie.
Zijn er geen erfgenamen in beide linies, dan erft de Belgische Staat.

JA

Optie 3
De feitelijk samenwonende partner is krachtens de wet geen erfgenaam en verkrijgt in principe
niets.
Wil de erflater toch een erfrecht toekennen, kan dit enkel door de opmaak van een bijzondere beschikking.

Wie erft dan wel?

Heeft de overledene broers/zussen of afstammelingen van vooroverleden
broers/zussen?
JA

Is/zijn de (groot)ouder(s) van de overledene nog in leven?

JA

Tot 31/8/2018 :
Elke ouder (of grootouder bij gebrek aan een ouder) verkrijgt 1/4 in blote in
volle eigendom;
de rest - ½ of 3/4den bloot en volle eigendom - komt toe aan de broers
en zussen (en/of hun afstammelingen) voor een gelijk deel als ze dezelfde
vader en moeder hebben. Als ze niet dezelfde vader/moeder hebben, zal
de nalatenschap gesplitst worden - de helft in vaderlijke linie en de helft in
moederlijke linie, waarbij alle broers/zussen van dezelfde vader delen in de
eerste helft, die van dezelfde moeder in de tweede.
Is er een broer/zus overleden of heeft die verworpen, dan komt diens deel toe
aan zijn/haar eventuele afstammelingen elk voor een gelijk deel.
De (groot)ouder(s) is/zijn reservataire erfgena(a)m(en) en hebben elk recht op
hun 1/4 deel.
Vanaf 1/9/2018 is het nieuwe erfrecht van toepassing:
Elke ouder (of grootouder) krijgt in principe ook nog 1/4 in blote en
volle eigendom en de rest komt toe aan de broers en zussen (en/of hun
afstammelingen) voor een gelijk deel als ze dezelfde vader en moeder hebben.
Als ze niet dezelfde vader/moeder hebben, zal de nalatenschap gesplitst
worden - de helft in vaderlijke linie en de helft in moederlijke linie, waarbij alle
broers/zussen van dezelfde vader delen in de eerste helft, die van dezelfde
moeder in de tweede helft.
Is er een broer/zus overleden of heeft die verworpen, dan komt diens deel toe
aan zijn/haar eventuele afstammelingen elk voor een gelijk deel.
MAAR bij overlijdens vanaf 1/9/2018 zullen de (groot)ouders geen

reservataire erfgenaam meer zijn. De (groot)ouders kunnen dan onterfd
worden. Dit vereist echter steeds de opmaak van een bijzondere beschikking.
Een “behoeftige” (groot)ouder zal onder bepaalde omstandigheden wel
aanspraak kunnen maken op een onderhoudsuitkering ten laste van de
nalatenschap.

NEE

De blote en volle eigendom komt dan in principe toe aan de broers/zussen elk
voor een gelijk deel als ze dezelfde vader en moeder hebben.
Als ze niet dezelfde vader/moeder hebben zal de nalatenschap gesplitst
worden - de helft in vaderlijke linie en de helft in moederlijke linie, waarbij alle
broers/zussen van dezelfde vader delen in de eerste helft, die van dezelfde
moeder in de tweede helft.
Is er een broer/zus overleden of heeft die verworpen, dan komt diens deel toe
aan de zijn/haar eventuele afstammelingen elk voor een gelijk deel.

Heeft de overledene broers/zussen of afstammelingen van vooroverleden
broers/zussen?
NEE

Is/zijn de (groot)ouder(s) van de overledene nog in leven?

JA

Elke (groot)ouder krijgt de helft in volle eigendom.
Is één van de (groot)ouders overleden, dan komt diens deel toe aan de
erfgenamen die het dichtst in graad staan langs die kant van de familie.

NEE

De volle eigendom zal dan toekomen aan de erfgenamen in de zijlinie tot
4de graad. De helft gaat naar de moederlijke linie en de andere helft naar de
vaderlijke linie. Binnen elke linie erven diegenen die in de dichtste graad van
bloedverwantschap staan en met mogelijkheid van plaatsvervulling door
afstammelingen van de ooms en tantes.
Zijn er geen erfgenamen in één linie, dan gaat die helft naar de andere linie.
Zijn er geen erfgenamen in beide linies, dan erft de Belgische Staat.

Onze rubriek ‘Erfenis verdelen en aangifte nalatenschap’ op dela.be behelst algemene informatie.
In geen enkel opzicht geldt deze algemene informatie als een advies op maat m.b.t. individuele, concrete gevallen.
Voor dergelijke adviezen op maat kunt u terecht bij uw notaris, advocaat of juridisch adviseur.

