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Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk 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, en houdende invoeging van 
artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek  

 

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE  

 

HOOFDSTUK 1 

Inleidende bepaling 

Artikel 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

HOOFDSTUK 2 

Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek 

Art. 2 

In artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 29 april 2001, 
wordt § 3 vervangen als volgt : 

« § 3. De minister van Justitie bepaalt de omzettingstabel voor de omzetting van het 
vruchtgebruik. 

Deze omzettingstabel bepaalt de waarde van het vruchtgebruik als een percentage van de 
normale verkoopwaarde van de goederen onderworpen aan het vruchtgebruik, rekening 
houdend met : 



— de gemiddelde rentevoet over de laatste twee jaar van de OLO's 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. Deze rentevoet wordt toegepast na aftrek van de roerende voorheffing; 

— de Belgische prospectieve sterftetafels die jaarlijks worden gepubliceerd door het Federaal 
Planbureau. 

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen gebeurt de waardering van het vruchtgebruik op 
basis van de omzettingstabel, de verkoopwaarde van de goederen en de leeftijd van de 
vruchtgebruiker op de datum van de indiening van het in § 2 bedoelde verzoekschrift. 

De waarde van het vruchtgebruik verstrekt door de omzettingstabel is gelijk aan het verschil 
tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van de blote eigendom. De waarde van 
de blote eigendom is gelijk aan een breuk waarvan de teller gelijk is aan de waarde van de 
volle eigendom; terwijl de noemer gelijk is aan één te vermeerderen met de rentevoet, deze 
som zijnde verheven tot de macht die gelijk is aan de levensverwachting van de 
vruchtgebruiker. De levensverwachting uitgedrukt in jaren, de rentevoet uitgedrukt in procent, 
en de waarde van het vruchtgebruik uitgedrukt in procent van de waarde van de volle 
eigendom, bevatten twee decimalen. 

De vruchtgebruiker behoudt het vruchtgebruik van de goederen tot op het ogenblik dat de 
kapitalisatiewaarde van zijn vruchtgebruik hem effectief is betaald. 

Tot op dat ogenblik brengt deze som geen intresten op in het voordeel van de vruchtgebruiker, 
behalve indien de vruchtgebruiker na de definitieve vaststelling van de kapitalisatiewaarde 
van zijn vruchtgebruik beslist om afstand te doen van het genot van de zaak. In dit geval zal 
aan de vruchtgebruiker een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest vanaf het 
ogenblik waarop deze aan de blote eigenaar, bij aangetekend schrijven of 
deurwaardersexploot, bevestigt dat hij afstand heeft gedaan van het genot van de zaak en hij 
de blote eigenaar in gebreke stelt tot het betalen van deze intrest. 

Wanneer evenwel omwille van de gezondheidstoestand van de vruchtgebruiker zijn 
verwachte levensduur manifest lager is dan deze van de statistische tabellen, kan de rechter 
hetzij de omzetting weigeren, hetzij de toepassing van de omzettingstabel uitsluiten en andere 
omzettingsvoorwaarden bepalen. 

De minister van Justitie bepaalt jaarlijks op 1 juli de in het eerste lid bedoelde omzettingstabel. 
Bij deze gelegenheid houdt hij rekening met de in het tweede en derde lid vermelde 
parameters en met de voorstellen van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, na 
kennis te hebben genomen van de resultaten van de werkzaamheden geleverd door het 
Federaal Planbureau en het Instituut voor actuarissen in België. 

De omzettingstabel wordt ieder jaar in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Naast de leeftijd 
van de vruchtgebruiker vermeldt deze tabel zijn levensverwachting evenals de 
overeenkomstige rentevoet en waarde van het vruchtgebruik. » 

Art. 3 

In artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek wordt § 4 opgeheven. 



Art. 4 

In titel II, boek III, afdeling 3, van het Burgerlijk Wetboek wordt een artikel 624/1 ingevoegd, 
luidende : 

« Art. 624/1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, wordt de gekapitaliseerde waarde 
van een levenslang vruchtgebruik of een blote eigendom bezwaard met een levenslang 
vruchtgebruik berekend overeenkomstig de regels bepaald in artikel 745sexies, § 3. » 

HOOFDSTUK 3 

Overgangsbepaling 

Art. 5 

Artikel 2 van deze wet is van toepassing op elk verzoek tot omzetting van vruchtgebruik 
ingediend vanaf de inwerkingtreding van deze wet. 

HOOFDSTUK 4 

Inwerkingtreding 

Art. 6 

Deze wet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de 
omzettingstabel bedoeld in artikel 2. 

 


