
  
 

 

Een kind onterven: kan dit zomaar?  

Heb je als ouder(s) een verstoorde relatie met één van de kinderen? Wil je maatregelen nemen om 

dit kind te onterven? Dit kan niet zomaar. Elk kind heeft immers recht op een voorbehouden deel 

van jouw nalatenschap. Een woordje uitleg.  

Onterven. Uit de praktijk blijkt dit één de van hot topics te zijn. In 10 tot 20% van de gevallen is de 

relatie tussen ouders en kinderen immers verstoord. De snelle opmars van nieuw samengestelde 

gezinnen is hier waarschijnlijk niet vreemd aan.  

 

Wat zegt het erfrecht?  

Je moet uiteraard de regels van het erfrecht 

volgen. Daarin is vastgelegd dat 

afstammelingen (kinderen, kleinkinderen) van 

rechtswege (automatisch dus) recht hebben op 

een voorbehouden deel van jouw erfenis. Dit 

deel was vroeger afhankelijk van het aantal 

kinderen, maar sinds 1 september 2018 is dit 

deel minimaal 50%. Voor 1 september was dit 

vanaf 2 kinderen 2/3, vanaf 3 kinderen zelfs 

3/4. De wetgever heeft gemeend, in lijn met de 

publieke opinie, het vrij beschikbaar deel te 

moeten verruimen. Een grotere vrijheid voor 

de erflater is toe te juichen.  

Concreet:  

➢ De reserve voor de afstammelingen 

(kinderen, kleinkinderen) wordt 

beperkt tot de helft. De andere helft is 

vrij.  

➢ De helft van de kinderen wordt 

opgedeeld naargelang het aantal 

kinderen (bij 2 kinderen elk 1/4 de, bij 

3 kinderen elk 1/6 de , bij vier kinderen 

elk 1/8,…)  

 

Volledig onterven?  

 

Nee dus. Elk kind heeft recht op een minimaal 

deel. Stel een koppel Janneke en Mieke met 2 

kinderen, Pol en Piet. Pol heeft geen enkel 

contact meer met zijn ouders. Janneke en 

Mieke kunnen als ouders het erfdeel van Pol 

beperken tot zijn voorbehouden deel. In dit  

 

 

 

geval is dit 25% (met name de helft van 50%, 

het totaal voorbehouden deel voor alle 

kinderen samen).  

 

Janneke en Mieke kunnen dat doen via een 

testament waarin ze bepalen dat Piet het 

beschikbare deel van de nalatenschap zal 

erven. Uiteindelijk zal Piet 75% erven ( het vrij 

beschikbaar deel van 50% + 25% van zijn deel 

uit  het voorbehouden deel van de kinderen 

samen) en Pol slechts 25% . De bevoordeling 

van één van de kinderen kan dus vrij ver gaan.  

 

 

En toch…  

 

Vele ouders doen regelmatig schenkingen en 

giften aan de kinderen of kleinkinderen. Dat 

kan allerlei vormen aannemen, gaande van 

schenkingen via notaris tot giften in natura 

(bijvoorbeeld cash geld). Uiteraard aan die 

kinderen en nazaten waar wel een 

harmonieuze relatie mee bestaat. Als dit 

uitgesponnen wordt op een lange termijn is het 

niet altijd eenvoudig om bij een overlijden (van 

één van de ouders) de puzzel van het vermogen 

terug te leggen, iets wat eigenlijk rigoureus 

moet gebeuren. Alle gedane schenkingen en 

giften behoren immers tot de zogenaamde 

fictieve massa, samen met de gelden en 

goederen die bij een overlijden nog aanwezig 

zijn. Het is die pot waarop het voorbehouden 

deel becijferd wordt. Geen eenvoudige klus.  



  
 

 

Kinderen die al decennia geen contact meer 

hebben met hun (overleden) ouder(s) vissen 

dan ook vaak achter het net. Enkel notariële 

schenkingen en (recente) giften die via 

rekeningen zijn verlopen, zijn makkelijk te 

traceren. De rest is moeilijker te achterhalen of 

te bewijzen. Het gebeurt uiteraard ook dat 

kinderen de erfenis gewoon verwerpen of geen 

moeite doen om malversaties op te snorren.  

 

Zijn er nog andere ‘technieken’?  

 

Toebedeling van de huwgemeenschap. 

Ouders die gehuwd zijn met een wettelijk 

stelsel en alles in het gemeenschappelijk 

vermogen opgebouwd hebben, zouden via een 

keuzebeding in dit contract de langstlevende 

de macht kunnen geven om de volledige 

gemeenschap naar zich toe te trekken naar 

aanleiding van een eerste overlijden. De 

gemeenschappelijke kinderen erven dan in 

eerste instantie niets. Dit is drastisch en soms 

ook duur. De langstlevende echtgenoot betaalt 

immers erfbelastingen op hetgeen verkregen 

wordt boven zijn of haar helft in de 

gemeenschap (uitgezonderd de gezinswoning 

en op de eerste schijf van €50.000 aan 

roerende goederen).    

 

Beding van aanwas. Voor echtgenoten 

gehuwd met een stelsel van volledige scheiding 

van goederen kan gedacht worden aan een 

beding van aanwas. Dat kan enkel  

 

 

 

 

 

voor echtgenoten met min of meer gelijke 

leeftijden die vanuit hun eigen vermogen 

bepaalde zaken (waarvan ze beiden voor 50% 

eigenaar zijn) inbrengen in een kanscontract. 

Ook hier vissen de kinderen achter het net. De 

langstlevende betaalt geen erfbelastingen 

indien het gaat over roerende goederen. Bekijk 

dit met een specialist want dit is maatwerk.  

 

En wat gedacht van een lijfrente? Bij een bank 

of verzekeraar kan een lijfrentecontract 

worden afgesloten (gebaseerd op de waarde 

van de beleggingsportefeuille). Elke maand 

wordt dan een bepaald bedrag op de rekening 

van de ouder(s) overgeschreven, zolang de 

ouder(s) in leven zijn. Perfect voor de ouders, 

pijnlijk voor de kinderen. Zeker bij een snel 

overlijden is dit financieel voor de familie een 

slechte zaak. Als de ouders stokoud worden 

kan dit financieel interessant zijn. Hun 

levensstandaard is ingedekt, levenslang. Een 

lijfrente wordt vaker gebruikt bij vastgoed. De 

ouders verkopen dan hun vastgoed, blijven erin 

wonen, en ontvangen een maandelijks bedrag 

als lijfrente. Bij hun overlijden komt er niets 

meer in de nalatenschap (behoudens het deel 

van de lijfrente dat niet werd ‘opgesoupeerd’).  

 

Een levensverzekering. Een kind onterven via 

een levensverzekering kan niet. Wel kan een 

verzekering worden afgesloten met beide 

ouders als verzekerde. De uiteindelijke 

uitkering gebeurt dan pas na het overlijden van 

de langstlevende. Bij een eerste overlijden 

krijgen de kinderen niets. 

 

Conclusie:  

 

Jouw kind onterven is in de regel onmogelijk. Je kan wel het erfdeel drastisch inperken omdat er 

een beschikbaar deel is van 50%. Om dit te bereiken moet je wel actie ondernemen, bijvoorbeeld 

via het opstellen van een testament. Daarnaast kan – in functie van jouw concrete situatie – 

bekeken worden of er via het huwelijkscontract ,via een kanscontract of via een levensverzekering 

mogelijkheden zijn om de langstlevende maximaal te beschermen tegen jouw kinderen. In 

uitzonderlijke gevallen kan je denken aan een lijfrente. Kortom, delicate materie die maatwerk 

behoeft.  Successiehuis.be bekijkt graag de mogelijkheden voor jouw specifieke situatie.  


