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Nieuwe regels voor
de waardering van het vruchtgebruik

Sabine Alen, estate planner

Anticiperend op een meer globale
hervorming van het Belgisch erfrecht,
heeft de wetgever de regels nader
bepaald voor de waardering van het
vruchtgebruik wanneer dat omgezet
moet worden in een kapitaal (wet van
22 mei 2014, Belgisch Staatsblad, 13 juni
2014). Zo kunnen heel wat betwistingen,
en zelfs ruzies tussen erfgenamen over
deze waardering vermeden worden.

Erfenisruzies vermijden
Zoals sommige senatoren benadrukt hebben tijdens de voorbereidende
gesprekken rond deze nieuwe wet, «wordt net niet de helft van de
ondervraagden die ooit al een erfenis ontvingen geconfronteerd met
ruzie ten gevolge van een erfenis. Die ruzie blijkt bovendien in liefst
zes van de tien gevallen te leiden tot een blijvende verbreking van
de familiebanden. De Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen
bevestigt de omvang van de erfenisruzies»1. Deze conflictsituaties
zijn hoofdzakelijk het gevolg van twee vaststellingen. De eerste gaat
over een maatschappelijke realiteit die zich steeds vaker voordoet: de
kinderen die de blote eigendom ontvangen door een overlijden, zijn
niet meer noodzakelijk de kinderen van de langstlevende echtgenoot.
De tweede is verbonden met de wetgever zelf: de wetgeving over de
waardering van het vruchtgebruik was vaag en tegenstrijdig.
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De omzetting van het vruchtgebruik
Om deze conflictsituaties te voorkomen, kan - zoals voorheen - de
volledige of gedeeltelijke omzetting van het vruchtgebruik gevraagd
worden. Zo voorziet het burgerlijk wetboek nu al dat bijvoorbeeld
in een situatie tussen een langstlevende echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner (vruchtgebruiker) en (schoon)kinderen als
blote eigenaars, de vruchtgebruiker of de blote eigenaars de omzetting
kunnen vragen:
● hetzij in volle eigendom - bijvoorbeeld: ik sta aan de blote eigenaars
een bepaald goed af in vruchtgebruik in ruil voor de blote eigendom
van een ander goed, zo zal dat goed me in volle eigendom
toebehoren;
● hetzij in een kapitaal - bijvoorbeeld: ik stel aan de blote eigenaars
voor de waarde van mijn vruchtgebruik af te kopen, ik zal dan volle
eigenaar zijn van een geldsom;
● hetzij in een geïndexeerde en gewaarborgde lijfrente - bijvoorbeeld:
de blote eigenaar stelt voor de waarde van het vruchtgebruik van
een bepaald goed van de langstlevende echtgenoot af te kopen en
zal in ruil een rente betalen (die levenslang kan zijn).
Deze verschillende hypotheses veronderstellen telkens de delicate
waardering van het vruchtgebruik en van de blote eigendom:
● Hoe een vruchtgebruik waarderen dat niets opbrengt (bijvoorbeeld
een kunstwerk)?
● Welke omzettingstabel kiezen?
● Op welke criteria moeten de tabellen zich baseren?
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De nieuwe wet voorziet dat de berekening van de omzetting zal
gebeuren met behulp van omzettingstabellen die elk jaar op 1 juli
opgesteld zullen worden door de minister van Justitie, op basis van
parameters die als volgt samengevat kunnen worden:
1. Het vruchtgebruik is een percentage van de normale verkoopwaarde
(wat een akkoord tussen de partijen veronderstelt, bij gebrek
daaraan zal de rechter beslissen) van het goed bezwaard met een
vruchtgebruik rekening houdend met de gemiddelde interestvoet
(na roerende voorheffing) over de twee laatste jaren van lineaire
obligaties waarvan de maturiteit gelijk is aan de levensverwachting
van de vruchtgebruiker. De rentevoet die overeenstemt met de
hoogste maturiteit wordt toegepast wanneer de levensverwachting
deze maturiteit overschrijdt.
2. 
Er wordt rekening gehouden met de levensverwachting van de
vruchtgebruiker op basis van de sterftetabellen (één voor mannen
en één voor vrouwen) die jaarlijks geactualiseerd zullen worden
door het federaal Planbureau.
3. Behoudens andersluidende bepalingen, wordt er rekening gehouden
met de verkoopwaarde van de goederen en met de leeftijd van de
vruchtgebruiker op de datum van de inleiding van het verzoekschrift
tot omzetting van het vruchtgebruik.
De waarde van het vruchtgebruik voortgebracht door de om
zettingstabellen is gelijk aan het verschil tussen de waarde van de
volle eigendom en de waarde van de blote eigendom.

De blote eigendom is het resultaat van de volgende formule:
Blote eigendom = volle eigendom
(1 +RV)LV
Waarbij RV staat voor rentevoet en LV staat voor de levensverwachting van de vruchtgebruiker.

Evenwel wordt er in de wet bepaald dat wanneer, omwille van de
gezondheidstoestand van de vruchtgebruiker, zijn vermoedelijke
levensduur manifest onder die van de sterftetabellen ligt, de rechter
ofwel de omzetting kan weigeren, ofwel de toepassing van de
omzettingstabellen kan uitsluiten en andere omzettingsvoorwaarden
kan bepalen.

Verdeling van de verkoopopbrengst
Deze berekening van de waarde van het vruchtgebruik kan ook gebruikt
worden wanneer het strikt genomen niet gaat om een omzetting van
vruchtgebruik in de zin van het burgerlijk wetboek. Dat is het geval
wanneer een goed wordt verkocht en de verkoopopbrengst verdeeld
moet worden tussen een vruchtgebruiker en een blote eigenaar en de
partijen niet vooraf een regeling hebben gesloten over de wijze van
verdeling van de verkoopopbrengst onder hen.

Inwerkingtreding
De nieuwe wet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking van
de nieuwe omzettingstabellen in het Belgisch Staatsblad. De publicatie
van die tabellen kan nog even duren, zodat het nog even afwachten is
vooraleer de wet effectief kan toegepast worden. Ze zal van toepassing
zijn op elk verzoek tot omzetting van het vruchtgebruik, ingeleid vanaf
de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet.
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De wetshervorming die hier toegelicht wordt, probeert deze
verschillende vragen te beantwoorden wanneer de partijen er niet in
slagen tot een akkoord te komen. De wettelijke bepalingen zijn immers
aanvullend, dat wil zeggen dat ze enkel toepasselijk zijn bij gebrek aan
akkoord tussen de partijen. Het is ook van belang op te merken dat
het hierbij gaat over burgerrechtelijke regels en niet over fiscale. De
fiscale regels over de waardering van een vruchtgebruik maken het
voorwerp uit van specifieke bepalingen, en deze zijn verschillend van
deze die voorzien door het burgerlijk recht.

