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Omzetting van het vruchtgebruik:
de omzettingstabellen zijn bekend

Laurence Mertens, estate planner

In een vorige Patrimoniale Actualiteit1
informeerden wij u over de wet van
22 mei 2014 met de regels voor de
waardering van het vruchtgebruik
wanneer de vruchtgebruiker, in dit
geval de langstlevende echtgenoot
of
de
langstlevende
wettelijk
samen
wonende, uit een opsplitsing
vruchtgebruik/blote eigendom wil
stappen. Hij kan het vruchtgebruik
dan omzetten in een geldsom die
overeenstemt met de waarde van het
vruchtgebruik.

Zo bekeken we hoe de wetgever de problematische waardering
van het vruchtgebruik wilde oplossen door één omzettingstabel
voor te stellen. Maar zonder ministerieel besluit kon de wet tot

dusver niet worden toegepast. Dat is ondertussen geregeld. Op
22 december 2014 kwam het ministerieel besluit tot bepaling van
de omzettingstabellen van het vruchtgebruik2. In deze Patrimoniale
Actualiteit bekijken we hoe die tabellen in de praktijk toe te passen

De waarde van het vruchtgebruik zoals opgenomen in de omzet
tingstabellen is gelijk aan de waarde van de volle eigendom MIN de
waarde van de blote eigendom.
De wet van 22 mei 2014 legt de formule3 vast om de waarde van de
blote eigendom te bepalen.
Het ministerie van Justitie moet jaarlijks de omrekeningskoers van de
blote eigendom berekenen met het oog op de omrekeningskoersen
van het vruchtgebruik en die vervolgens publiceren.
In de praktijk is die formule gelukkig overbodig. Voor de omrekenings
koers van het vruchtgebruik kunnen we ook gewoon uitgaan van … de
tabellen van het ministerie van Justitie.

1

Patrimoniale Actualiteit van 24 juni 2014 en wet van 22 mei 2014 houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van
hetzelfde wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
en van de langstlevende wettelijk samenwonende, BS, 13 juni 2014.

2

MB van 22 december 2014 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS, 15 januari 2015.

		
Volle eigendom		
3
Blote eigendom =
		
(1 + Rv)Lgx
Waarbij 'Rv' gelijk is aan de gemiddelde rentevoet van de lineaire obligaties over de laatste twee jaar met eenzelfde looptijd als de levensverwachting van de vruchtgebruiker.
Waarbij 'Lgx' gelijk is aan de levensverwachting van de vruchtgebruiker.
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Leeftijd

Lgx

Rentevoet

Omrekenings
koers van het
vruchtgebruik

levensverwachting
per
geboortegeneratie

mannen

78

9,00

1,70

14,08

vrouwen

78

10,93

1,98

19,29

Volgens de omzettingstabel is de levensverwachting van een
mannelijke vruchtgebruiker van 78 jaar gelijk aan 9 jaar; de rentevoet
bedraagt 1,7%.
In de praktijk berekenen we de waarde van het vruchtgebruik gewoon
volgens deze formule: we vermenigvuldigen de waarde van de volle
eigendom met de omrekeningskoers in de tabel (14,08%). In ons
voorbeeld bedraagt de waarde van het vruchtgebruik dus 140.800
euro.
We hadden hetzelfde resultaat ook verkregen door de waarde van
de volle eigendom te verminderen met de waarde van de blote
eigendom: 1.000.000 euro - 859.254 euro = 140.746 euro of 14,08%
van 1.000.000 euro).

Kritische bedenkingen
De regels voor de omzetting van het vruchtgebruik vormen een
aanvulling. De partijen mogen er in onderling overleg van afwijken.
Dat zette professor Christian Jaumain4 ertoe aan om de volgende
suggesties te doen voor de formule die de wetgever vooropstelt :
• hij adviseert om eerder de gemiddelde rentevoet over vijf jaar
te gebruiken dan de rentevoet over de laatste twee jaar zoals
de wet dat stelt. Dat vermijdt een al te grote volatiliteit van
het vruchtgebruik op een moment dat de rente van de lineaire
obligaties fors schommelt. Prof. Jaumin illustreert dit risico als
volgt :
o volgens de tabellen is de wettelijke waarde van het vrucht
gebruik momenteel gelijk aan 15,40% voor een vruchtge
bruikster van 80 jaar.
o daalt de OLO-rente verder tot bijvoorbeeld 0,5% op tien jaar,
dan valt de toekomstige wettelijke waarde van het vrucht
gebruik voor een vruchtgebruikster van 80 jaar terug tot ca.
5%.
• hij adviseert tevens om in sommige gevallen uit te gaan van de
inkomsten die het goed voortbrengt, eerder dan enkel te kijken
naar de waarde van goed. Hij illustreert zijn aanbeveling als
volgt :
o stel dat het vruchtgebruik van onze weduwe van 80 jaar
betrekking heeft op een huis met een nettohuur van 3% per
jaar;
o de billijke waarde van het vruchtgebruik is ongeveer gelijk aan
27% van de waarde van het goed: 3% x 9 (annuïteit);
o het verschil met de huidige ‘wettelijke’ waarde van 15,40% is
erg groot; zij staat ook in scherp contrast met de toekomstige
‘wettelijke’ waarde van 5%.
o zouden de partijen het niet eens geraken en vragen om de toe
passing van de wettelijke formule, dan dreigt prof. Jaumains
boutade over een ‘arme vruchtgebruikster van 80 jaar’
bewaarheid te worden en dat zowel letterlijk als figuurlijk!
4

www.christian-jaumain.be

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen
in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn
medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van
dienst.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts
De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel
gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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Een voorbeeld uit de praktijk
Neem bijvoorbeeld de situatie van een man van 78 jaar die het
vruchtgebruik van een effectenportefeuille van 1.000.000 euro bezit.
Zijn zoon is blote eigenaar van die effectenportefeuille. Ze willen
allebei uit deze gesplitste eigendom stappen.

