Hoe vruchtgebruik op een geldsom controleren?

R. KUMPEN

Je bent naakte eigenaar (NE) van geld waarvan het vruchtgebruik(VG) toekomt aan de langstlevende (LL).Wanneer je niets onderneemt en het geld is verdwenen bij overlijden van de LL dan
ben je je erfenis kwijt. Hoe kan je als NE van de geërfde gelden zeker zijn dat het geld niet op is
wanneer het VG eindigt?
Een NE krijgt de beschikking over het kapitaal als het VG uitgedoofd is. De vruchtgebruiker heeft
ondertussen enkel recht op de 'intrest' van het geld en is verplicht het kapitaal in stand te houden
voor de NE.
Hoe kan de NE controleren of de VG zijn boekje niet te buiten gaat. Daarvoor bestaan verschillende manieren.
Allereerst is het raadzaam om een notariële inventaris te laten opstellen van alle goederen en tegoeden die deel uitmaken van de 'gesplitste' erfenis, zodat nadien kan worden gecontroleerd of er
geen geld verdwenen is.
onverdeelde vruchtgebruikrekening
Tijdens de periode van het VG kan je controle houden door bij de bank een 'rekening in onverdeeldheid' te openen voor het geërfde kapitaal. Zo'n rekening staat op naam van alle partijen en
kan enkel gebruikt worden onder gemeenschappelijke handtekening van de NE en de VG samen.
De interesten worden gestort op een rekening op naam van de VG; het kapitaal blijft behouden
voor de NE.
oppassen voor de fiscus : Ook als het vertrouwen tussen de NE (meestal de kinderen) en de VG
(meestal de langstlevende partner) optimaal is, is het aangewezen om de oude bankrekeningen te
laten aanpassen en op naam te laten zetten van de onverdeelde eigenaars samen. Anders dreigen
deze rekeningen bij het overlijden van de LL in de nalatenschap van deze laatste te vallen en moeten de kinderen er voor de tweede keer successierechten op betalen, terwijl ze er eigenlijk al de
NE van waren.
omzetting VG in kapitaal : Er is juridisch gezien geen onverdeeldheid tussen VG en kapitaal. Je
kan in welbepaalde situaties een einde stellen aan deze relatie door de omzetting te vragen van
het VG in kapitaal waardoor de waarde van de NE kan worden uitbetaald. Het VG zal dan omgezet
worden in een vast bedrag waar de VG integraal recht op heeft. Als NE kan je dan meteen over de
rest van het geld beschikken. De omzetbaarheid van dit VG is aan welbepaalde regels onderhevig.
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