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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

Afdeling 1: Opzet 
 
1. In deze masterproef maakt U kennis met de nieuwste erfgenaam in het Belgisch erfrecht: de 
wettelijk samenwonende partner1. Wat voorligt is een analyse van de wet van 28 maart 2007 tot 
wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende betreft, 
van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake 
landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit2.  
 
2.  Het nieuwe erfrecht kan op zijn minst bijzonder worden genoemd. De wettelijk 
samenwonende partner is de eerste en enige erfgenaam wiens erfaanspraak in alle hypothesen 
beperkt is tot welbepaalde goederen. De integratie van deze beperkte erfaanspraak in een 
homogeen erfrechtelijk systeem verloopt niet zonder problemen. Het opzet van deze masterproef 
bestaat erin de knelpunten van het nieuwe erfrecht aan het licht te brengen en, waar mogelijk, een 
oplossing te formuleren in afwachting van rechtspraak omtrent het onderwerp. Het beoogt vooral 
nieuwe inzichten te bieden in de problematiek van de inbreng en de inkorting. 
 

Afdeling 2: Begrenzing 
 
3. Voorliggende masterproef focust zich op het erfrecht van de wettelijk samenwonende 
partner. Het is niet de bedoeling om een overzicht te geven van de waaier aan technieken die ter 
beschikking staat van een wettelijk samenwonend koppel om elkaar te begunstigen3. De algemene 
principes van het erfrecht komen slechts aan bod in de mate dat dit nodig is om een verduidelijking 
te bieden bij de integratie van de nieuwe erfaanspraak. 
 

Afdeling 3: Het corpus 
 
4. De indeling van deze masterproef ziet er als volgt uit. Eerst wordt een overzicht gegeven van 
de redenen die aan de nieuwe erfaanspraak ten grondslag liggen en van de voorwaarden waaraan de 
overlevende partner moet voldoen om van het nieuwe erfrecht te kunnen genieten. Vervolgens 
wordt grondig stilgestaan bij de aard en de omvang van de nieuwe erfaanspraak, de invloed ervan op 
de wettelijke en testamentaire devolutie en de problematiek van de inbreng en de inkorting. Daarna 
komen kort de maatregelen aan bod die werden ingevoerd ter compensatie van het verlies van 
erfaanspraken van sommige erfgenamen. Het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner 
wordt vervolgens vergeleken met het erfrecht van de langstlevende echtgenote. De aandacht wordt 
daarna gelegd op het belang van een zorgvuldig opgesteld testament. Deze masterproef sluit af met 
een internationaal luik waarin het erfrecht van een Nederlandse geregistreerde partner besproken 
en het gebrek aan erfrecht bij het Franse PACS wordt besproken. Het erfrecht van de wettelijk 
samenwonende partner wordt geplaatst in het kader van het internationaal privaatrecht. Bij wijze 
van besluit wordt nagegaan of de wetgever de doelstellingen heeft bereikt die hij zich bij de 
invoering van het nieuwe erfrecht heeft gesteld.  

                                                           
1
 De wettelijk samenwonende partner zal steeds als een man worden aangeduid. Dit is neutraler dan de 

overlevende partner aan te duiden als een vrouw. Het is beter aangepast aan het instituut van de wettelijke 
samenwoning, dat in wezen aseksueel is. 
2
 Wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van 

de continuïteit, BS 8 mei 2007. 
3
 Zie hierover: J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine en aanwasbedingen) tussen 

ongehuwd samenwonenden” in K. MATTHIJS, J. VERSTRAETE, J.BAEL., Y.-H. LELEU, A. WYLLEMAN, H. CASMAN, 
J.-L. RECHNON (et al.), Familie op Maat-Famille sur mesure, Verslagboek Notarieel Congres-Rapports Congrès 
des Notaires, Knokke-Heist, 22-23 september 2005, Mechelen, Wolters Kluwer, 2005, 27-87. 
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Hoofdstuk 2 : De behoefte aan een wettelijke regeling inzake de erfopvolging 
 
5. De idee om wettelijk samenwonende partners een erfrecht toe te kennen, is niet nieuw. 
Reeds in 1995 speelde de wetgever met deze gedachte4. “De regels voor een minimumbescherming 
impliceren ook het recht voor de langstlevende partner om van de andere te erven5”. Toch heeft hij er 
uiteindelijk voor gekozen om aan de wettelijke samenwoning geen erfrechtelijke gevolgen te 
verbinden6.  
 
6. De afwezigheid van een intestaat erfrecht was één van de voornaamste bezwaren die 
werden geuit op de wettelijke samenwoning7. De wettelijke bescherming van de gezinswoning en het 
huisraad nam prompt een einde bij het overlijden van een partner8. Partners konden hierop 
anticiperen door bijvoorbeeld (het vruchtgebruik van) de gezinswoning te legateren aan de 
overlevende partner. Zij konden in de aankoopakte van de gezinswoning een beding van aanwas of 
een tontinebeding inlassen. Deze bedingen hadden (en hebben) als nadeel dat het contracten ten 
bezwarende titel zijn. De gezinswoning maakte geen deel uit van de nalatenschap. Reservataire 
erfgenamen van de eerststervende partner konden er hun reserve niet tegen inroepen. Aangezien 
een belangrijk vermogensbestanddeel zo aan hun neus voorbij ging, kon dit voor de erflater een 
reden zijn om geen tontinebeding of een beding van aanwas op te nemen. Wanneer partners 
evenwel geen voorzorgsmaatregelen hadden genomen, bood het beperkte statuut van de wettelijke 
samenwoning (te) weinig bescherming aan de overblijvende partner. Hij dreigde in sommige gevallen 
letterlijk op straat te worden gezet9. Nochtans was (en is) het de wens van vele samenwoners dat 
hun partner in de gezinswoning kan blijven wonen tot aan zijn of haar eigen overlijden… 
 
7. Bij vele wettelijk samenwonende partners was ten onrechte de indruk ontstaan dat de 
civielrechtelijke verschillen inzake erfrecht tussen het huwelijk en de wettelijke samenwoning waren 
weggewerkt. De voorbije jaren hebben de drie Gewesten fiscale maatregelen getroffen om de 
tarieven van successierechten tussen gehuwden en samenwonenden gelijk te stellen. Deze 
maatregelen deden wettelijk samenwonende partners geloven dat ze een erfrecht hadden in elkaars 
nalatenschap10.  
 
8. De wettelijke devolutie is gebaseerd op de veronderstelde wil van de erflater. CASMAN 
meende in 2001 terecht dat van een wettelijk samenwonende erflater mag worden verondersteld 
dat hij zijn overlevende partner een erfaanspraak in zijn nalatenschap wil toekennen11.De wetgever 
koesterde reeds langer de idee om een intestaaterfrecht voor wettelijk samenwonenden in te 
voeren. Verschillende wetsvoorstellen werden tevergeefs ingediend12. In 2007 werd de knoop 

                                                           
4
 Wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract, Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 49-170/001, 8. 

5
 Wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract, Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 49-170/001, 3. 

6
 Wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, BS 12 januari 1999. 

7
 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 

langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51-2514/001, 5. 
8
 Artikel 215 B.W. dat de voornaamste gezinswoning en het daarin aanwezig huisraad tijdens de wettelijke 

samenwoning beschermt, neemt een einde door het overlijden van een partner.  
9
 Wetsontwerp tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende 

betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake 
landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2015/3, 
9. (afgekort als Verslag ZRIHEN) 
10

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51-2514/1, 6. 
11

 H. CASMAN, “Erfrecht van ongehuwde samenwoners” in H. WILLEKENS (ed.), Tegenspraak Cahier 20 
Contestatie van ons erfrecht, Gent, Mys & Breesch, 2001, (169) 183. 
12

 Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen tot de gelijkschakeling van de wettelijke samenwoning met het 
huwelijk, Parl.St. Kamer 1999-00, nr. 50-661/1-2; Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, 
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uiteindelijk doorgehakt. Doorslaggevend was de overtuiging dat twee personen die een verklaring 
van wettelijke samenwoning afleggen, getuigen van het verlangen om elkaar ook na hun overlijden 
te beschermen. Dit verlangen werd volgens de Memorie van Toelichting bevestigd door een stijging 
van het aantal tontinebedingen en bedingen van aanwas13. De wetgever zag in dat een wettelijk 
samenwonend koppel behoefte heeft aan een vermogensrechtelijke regeling die de gevolgen van het 
overlijden van één van hen opvangt. Met de wet van 28 maart 2007 wou hij aan deze behoefte 
tegemoet komen. Het doel van deze wet is tweeledig14. Enerzijds moet het toekennen van een 
erfaanspraak zorgen voor het behoud van het gebruikelijke levenskader bij het overlijden van één 
van de partners. Anderzijds wordt de reserve van de ascendenten uitgeschakeld ten aanzien van 
giften aan de overlevende partner. Deze mogen voortaan de gehele nalatenschap omvatten wanneer 
de erflater geen kinderen nalaat15. 
 

Hoofdstuk 3: Voorwaarden om te erven 
 
9. De wettelijk samenwonende partner zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om 
van zijn erfaanspraak te kunnen genieten. Hij zal enkel erven als hij op het ogenblik van het 
openvallen van de nalatenschap wettelijk samenwoonde met de erflater. Feitelijk samenwonende 
partners kregen geen erfaanspraak in elkaars nalatenschap. Afstammelingen die wettelijk 
samenwonen met een bloedverwant uit de opgaande lijn werden uitdrukkelijk uitgesloten van het 
nieuwe erfrecht. De overlevende partner moet uiteraard ook voldoen aan de gemeenrechtelijke 
voorwaarden om te erven. In wat volgt worden deze voorwaarden afzonderlijk toegelicht. 

 

Afdeling 1: De wettelijke samenwoning 
 
§1. Wettelijk samenwonende partners 
 
10. De wettelijke samenwoning is de toestand van samenleven van twee personen die een 
verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd. Eenieder die niet verbonden is door een 
huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning en die bekwaam is om contracten aan te gaan, 
kan wettelijk samenwonen16. De samenlevingsvorm heeft een uitgesproken aseksueel karakter. Ze 
kan zowel personen die een levensgemeenschap willen vormen, als familieleden, kameraden, … 
worden aangegaan.  
 
11. De wettelijke samenwoning vat aan op de dag van het afleggen van de verklaring van 
wettelijke samenwoning17. Deze geschreven verklaring wordt overhandigd tegen ontvangstbewijs 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De datum van het ontvangstbewijs geldt als 

                                                                                                                                                                                     
houdende regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 
50-901/1; Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wettelijke 
samenwoning, Parl.St. Kamer B.Z. 2003, nr. 51-110/1-2; Wetsvoorstel tot invoering van een intestaat erfrecht 
voor samenwonenden, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 51-846/1-3. 
13

 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende, Kamer 2006-07, nr. 51-2514/001, 7.  
14

 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende, Kamer 2006-07, nr. 51-2514/001, 3. 
15

 Het voorbehouden erfdeel van de ascendenten was vaak een probleem wanneer partners elkaar wouden 
begunstigen. Overeenkomstig artikel 915, 1ste lid B.W. heeft elke ascendent recht op één vierde van de 
nalatenschap wanneer de erflater kinderloos overlijdt. De ascendenten kunnen de vordering tot inkorting 
instellen wanneer hun reserve wordt aangetast door giften die het beschikbaar deel overschrijden. Voortaan 
kunnen ze deze vordering niet meer instellen tegen giften ten voordele van de wettelijk samenwonende.  
16

 Artikel 1475 § 2 B.W. 
17

 Artikel 1476, § 1 B.W. 
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aanvangsdatum van de wettelijke samenwoning18. Vanaf deze datum hebben partners een 
erfaanspraak in elkaars nalatenschap. 
 
12. De partijen leggen de verklaring af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeenschappelijke woonplaats. Enkel op dat ogenblik moeten de partners feitelijk samenwonen. Er 
bestaat geen samenwoningsverplichting voor wettelijk samenwonenden. De wetgever vereist niet 
dat partijen na het afleggen van de verklaring nog wonen. Een feitelijke scheiding an sich leidt niet 
tot de beëindiging van de wettelijke samenwoning. 
 
13. De wettelijke samenwoning  moet nog bestaan op het ogenblik van het overlijden opdat 
partners van elkaar kunnen erven. Een wettelijke samenwoning kan op verschillende manieren 
eindigen. Ze houdt van rechtswege op te bestaan wanneer één van de partijen overlijdt of in het 
huwelijk treedt19. Partners die met elkaar huwen, zullen erven als echtgenoten. Indien één van hen 
met iemand anders trouwt, heeft de overlevende partner uiteraard geen erfaanspraak meer als 
wettelijk samenwonende partner. 
  
Partijen kunnen zelf het initiatief nemen om de wettelijke samenwoning in onderlinge 
overeenstemming of eenzijdig te beëindigen20. Daartoe wordt een schriftelijke verklaring afgelegd bij 
de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring geeft de wil te kennen om de wettelijke 
samenwoning te beëindigen. Van deze verklaring wordt hen een ontvangstbewijs overhandigd. De 
datum van het ontvangstbewijs geldt als datum van beëindiging van de wettelijke samenwoning. Ook 
wanneer het gaat om een eenzijdige beëindiging, geldt die datum als beëindigingsdatum, niet de 
datum van de verplichte betekening van de eenzijdige beëindiging aan de ‘opgezegde’ partner21. 
Vanaf de datum van het ontvangstbewijs heeft de overlevende partner geen aanspraak meer in de 
nalatenschap van de erflater, ook al heeft hij er mogelijks geen weet van dat de wettelijke 
samenwoning beëindigd is…    
 
14. De Minister van Justitie achtte het niet opportuun om het nieuwe erfrecht afhankelijk te 
maken van een voorafgaande samenwoning gedurende een bepaalde periode. De verklaring van 
wettelijke samenwoning wordt meestal voorafgegaan door een relatief lange periode waarin de 
partners feitelijk samenwonen. Het vereisen van een minimumduur om van elkaar te kunnen erven, 
beantwoordt volgens de minister niet aan de maatschappelijke realiteit van het samenwonen22. De 
wettelijke samenwoning kan bijgevolg worden aangewend als techniek van successieplanning in 
extremis23. 

 
 
 

                                                           
18

 De wettelijke samenwoning begint niet noodzakelijk op de datum die wordt vermeld in de verklaring of de 
datum van de opname van de verklaring in de registers van de burgerlijke stand. Zie uitgebreid: P. DELNOY, “La 
successible par la cohabitation légale (Projet de loi)” in Y.-H., LELEU (ed.), Chroniques notariales, XXXXV, 
Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, (553) 560, 6-8. 
19

 Artikel 1476, § 2, 1ste lid B.W. 
20

 Artikel 1476, § 2, 2de lid B.W. 
21

 C. CASTELEIN, “Erfrecht wettelijk samenwonenden: m.i.v. alle overige wijzigingen van het erfrecht door de 
wet van 28 maart 2007” in Bibliotheek burgerlijk recht en procesrecht Larcier, Brussel De Boeck & Larcier, 2007, 
17; P. DELNOY, “La successible par la cohabitation légale (Projet de loi)” in Y.-H., LELEU (ed.), Chroniques 
notariales, XXXXV, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, (553) 564, 5.  
22

 Wetsontwerp tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de wettelijk samenwonende betreft, van het 
Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het 
oog op het bevorderen van de continuïteit, Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2015/3, 11. 
23

 F. TAINMONT, “La loi de 28 mars 2007 relative aux droits successoraux de cohabitant légal. Aspects civils.”, 
Rev.trim.dr.fam. 2008, (1) 11. 
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§2. Geen feitelijke samenwoners 
 
15. Het nieuwe erfrecht is ratione personae enkel van toepassing op wettelijk samenwonende 
partners. Er werden amendementen ingediend om het erfrecht uit te breiden naar feitelijk 
samenwonenden24. De achterliggende gedachte was dat ook deze categorie van samenwoners van 
elkaar wensen te erven. Ze moeten die mogelijkheid hebben wanneer zij gezamenlijk in een 
duurzaam samenlevingsverband willen voorzien. De intentie om in een duurzaam levensverband te 
voorzien, kan volgens de amendementen worden afgeleid uit het gegeven dat de personen ten 
minste één kind samen hebben of dat ze samen een onroerend goed hebben verworven dat het 
gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats dient. Het enkele feit dat twee personen op één adres 
wonen zou echter niet voldoende zijn als bewijs van de intentie om in een gemeenschappelijke 
gezinszekerheid te voorzien. De amendementen werden niet aangenomen. De wetgever week niet 
van de idee af dat erfaanspraken bij versterf enkel binnen een wettelijk kader kunnen tot stand 
komen25.  
 
16. De voorstellen om het erfrecht uit te breiden naar feitelijk samenwonende partners werden 
om verschillende redenen afgewezen. 
 
De wetgever is ervan overtuigd dat de wilsvrijheid van partijen moet gerespecteerd blijven26. Door 
het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning geven partners aan dat zij een duurzaam 
samenlevingsverband willen uitbouwen en dat zij alle rechtsgevolgen aanvaarden die daarmee 
gepaard gaan. Personen die kiezen voor een niet-gereglementeerde samenlevingsvorm mag men 
daarentegen niet zomaar bepaalde rechtsgevolgen opdringen. Dit is een vrij zwak argument. 
Personen die voor de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht een verklaring van wettelijke 
samenwoning hadden afgelegd, krijgen ook bepaalde rechtsgevolgen opgedrongen waarvoor ze niet 
vrij hebben gekozen27.  
 
Er moet rechtszekerheid bestaan over wie de wettelijke erfgenamen van de erflater zijn28. Deze 
rechtszekerheid kan niet worden geboden door het erfrecht van feitelijk samenwonenden afhankelijk 
te maken van het hebben van een duurzame relatie. Dergelijke relatie is moeilijk te definiëren, laat 
staan te controleren. Enerzijds zijn noch het hebben van gemeenschappelijke kinderen noch het 
gezamenlijk verwerven van een onroerend goed noodzakelijke voorwaarden voor het bestaan van 
een duurzame relatie. Anderzijds is het bijna onmogelijk om nauwkeurig de begin- en einddatum van 

                                                           
24

 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51-2514/002, 2; Wetsontwerp tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende, 
Wetsvoorstel tot invoering van een intestaat erfrecht voor samenwonenden, Wetsvoorstel tot opheffing van 
het voorbehouden erfdeel van bloedverwanten in de opgaande lijn, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2514/005, 
8, 10 en 12 (verder afgekort van ‘Verslag LAHAYE-BATTHEU”); Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. Kamer 
2006-07, nr. 51-2514/007, 3. 
25

 M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende 
wettelijk samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, (1895) 1901, 4. 
26

 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51-2514/001, 7. 
27

 C. CASTELEIN, “Erfrecht wettelijk samenwonenden: m.i.v. alle overige wijzigingen van het erfrecht door de 
wet van 28 maart 2007” in Bibliotheek burgerlijk recht en procesrecht Larcier, Brussel, De Boeck & Larcier, 
2007, 13. 
28

 W. PINTENS en V. ALLAERTS, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende. Een commentaar 
op de wet van 28 maart 2007.” RW 2008, (258) 262, 10. 
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de feitelijke samenwoning vast te stellen. Het gebrek aan rechtszekerheid weerhield de wetgever om 
feitelijk samenwonende partners een erfrecht toe te kennen in elkaars nalatenschap29. 
 
Tijdens de parlementaire voorbereiding werd opgemerkt dat de uitbreiding van het erfrecht naar 
feitelijk samenwonenden die een duurzame relatie hebben, zou leiden tot het bestaan van vier 
instituten betreffende de samenleving. Men zou een onderscheid moeten maken tussen het 
huwelijk, de wettelijke samenwoning, de feitelijke samenwoning met een duurzame relatie en de 
‘eenvoudige’ samenwoning. Indien er in elk rechtsdomein uitzonderingen worden toegestaan, dan 
dreigt het aantal instituten danig toe te nemen30. 
 
Tot slot oordeelde de Minister van Justitie dat het om praktische redenen niet aangewezen was om 
het vraagstuk van een erfrecht voor feitelijk samenwonenden op te werpen. Dit zou leiden tot tal van 
aanvullende besprekingen, terwijl het wetsontwerp enkel de bedoeling had om de wettelijk 
samenwonende partner een erfrecht toe te kennen31. Voor deze aanvullende besprekingen was er 
geen tijd meer omdat men de wet wou gestemd hebben voor de ontbinding van het parlement met 
het oog op de verkiezingen van juni 200732. 
 
§3. Bewijs van de wettelijke samenwoning 

 
17. De overlevende partner moet het bewijs leveren van de wettelijke samenwoning wanneer hij 
zijn aanspraak in de nalatenschap wil opeisen. Hij kan zich hierbij beroepen op alle middelen van 
recht, waaronder het ontvangstbewijs dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand werd 
afgeleverd. De andere erfgenamen die tot de nalatenschap komen kunnen door alle middelen van 
recht het tegendeel bewijzen omdat het ontvangstbewijs geen authentieke akte is. De overlevende 
partner zou ook een uittreksel van het bevolkingsregister of het rijksregister kunnen voorleggen. De 
ambtenaar van de burgerlijke stand moet in het bevolkingsregister melding maken van de verklaring 
van het ontstaan en de beëindiging van de wettelijke samenwoning33. Dit bewijs is niet sluitend 
wanneer de partijen zich in een verschillende gemeente hebben gevestigd of wanneer de wettelijke 
samenwoning door het huwelijk van een partij is beëindigd. Men moet dan gaan kijken in de 
bevolkingsregisters van verschillende gemeenten, waardoor het bewijs vrij omslachtig wordt. Het 
bewijs aan de hand van het rijksregister is veel eenvoudiger. Het rijksregister is steeds in 
overeenstemming met de werkelijkheid, omdat de overheden belast met het bevolkingsregister van 
rechtswege verplicht zijn om de gegevens in verband met de wettelijke samenwoning mede te delen 
aan het rijksregister3435. 
 

                                                           
29

 Volgens PINTENS en ALLAERS is ook aan het erfrecht van wettelijk samenwonende partners een element van 
onzekerheid verbonden omdat het hebben van een gemeenschappelijke verblijfplaats een vereiste is om van 
elkaar te kunnen erven. W. PINTENS en V. ALLAERTS, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk 
samenwonende. Een commentaar op de wet van 28 maart 2007.” RW 2008, (258) 262, 10. 
30

 Verslag LAHAYE-BATTHEU, Parl.St. 2006-07, nr. 51-2514/005, 12. 
31

 Verslag LAHAYE-BATTHEU, Parl.St. 2006-07, nr. 51-2514/005, 9. 
32

 E. DE WILDE D’ESTMAEL, “La nouvelle législation sur les droits successoraux du cohabitant légal”, 
Rec.gén.enr.not. 2007, (249)  251, 7; M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden 
erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, (1895) 1935, 5. 
33

 Artikel 1476, § 1, 2de lid juncto artikel 1476, § 2, 6de lid B.W. 
34

 Artikel 3, 1ste lid, 13° juncto artikel 4 wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, BS 21 april 1984. 
35

 C. CASTELEIN, “Erfrecht wettelijk samenwonenden: m.i.v. alle overige wijzigingen van het erfrecht door de 
wet van 28 maart 2007” in Bibliotheek burgerlijk recht en procesrecht Larcier, Brussel, De Boeck & Larcier, 
2007, 18; P. DELNOY, “La successible par la cohabitation légale (Projet de loi)” in Y.-H., LELEU (ed.), Chroniques 
notariales, XXXXV, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, (553) 566, 3. 
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18. Alvorens tot de vereffening en verdeling van de nalatenschap over te gaan, zal de notaris 
best het bewijs vragen van het bestaan van een wettelijke samenwoning. Hij dient zich ervan te 
vergewissen of de wettelijke samenwoning bij het openvallen van de nalatenschap wel bestond en of 
ze op dat ogenblik nog niet was beëindigd. 
 

Afdeling 2: Uitsluiting van de samenwonende descendent 
 
§1. Ratio legis 
 
19. De wettelijk samenwonende partner die een afstammeling is van de erflater wordt 
uitdrukkelijk van het nieuwe erfrecht uitgesloten36. Hij behoudt uiteraard zijn erfaanspraken op 
grond van artikel 745 B.W. Het is net omdat de overlevende partner al als afstammeling rechten kan 
laten gelden in de nalatenschap, dat hij volgens de wetgever geen nood heeft aan een bijkomende 
erfrechtelijke bescherming37. Maar door de uitsluiting van de wettelijk samenwonende afstammeling 
tout court, miskent de wetgever zijn doelstelling om het gebruikelijke levenskader van de 
overlevende partner te garanderen...  
 
Enerzijds wordt de afstammeling van het nieuwe erfrecht uitgesloten enkel en alleen omwille van zijn 
hoedanigheid van wettelijk samenwonende partner38. De uitsluiting geldt ook wanneer hij niet als 
erfgerechtigde bloedverwant tot de nalatenschap komt omdat hij bijvoorbeeld niet in nuttige graad 
staat39 of omdat hij de nalatenschap heeft verworpen. In dit geval wordt het gebruikelijke 
levenskader van de wettelijk samenwonende afstammeling op geen enkele manier gewaarborgd40.  
 
Anderzijds biedt zijn erfaanspraak als erfgerechtigde bloedverwant niet noodzakelijk dezelfde 
bescherming als de erfaanspraak van de wettelijk samenwonende partner. De Raad van State wees 
er op dat de wettelijk samenwonende descendent zijn gebruikelijke levenskader kan verliezen bij 
toepassing van de gewone devolutieregels. Hij zal de gemeenschappelijke verblijfplaats in 
onverdeeldheid erven met de andere erfgenamen uit de eerste orde. Elk van deze erfgenamen kan 
de andere deelgenoten verplichten om uit onverdeeldheid te treden41. De bescherming van het 
gebruikelijke leefmilieu is dan afhankelijk van de uitkomst van deze verdeling42. Zelfs in de hypothese 
dat de waarde van de preferentiële goederen43 de waarde van het erfdeel van de samenwonende 
afstammeling niet overschrijdt, is het trouwens niet zeker dat hij de gemeenschappelijke 

                                                           
36

 Artikel 745octies, § 1, 3de lid B.W. 
37

 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. 2005-06, nr. 51-2514/001, 7. 
38

 Er is een verschil in de Nederlandse en de Franse versie van de parlementaire voorbereiding. De Nederlandse 
versie zegt dat de descendent kan aanspraak maken op zijn wettelijk erfrecht als ascendent. De Franse versie is 
ongenuanceerder. Vu qu’il dispose dans ce cas de son droit successoral legal de descendant. Aan dit verschil 
moet geen belang gehecht worden omdat de uiteindelijke wettekst de uitsluiting voorschrijft ongeacht of de 
afstammeling in zijn hoedanigheid van erfgerechtigde descendent tot de nalatenschap komt. Wetsontwerp tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk 
samenwonende, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51-2514/001, 12. 
39

 Voorbeeld: een wettelijke samenwoning tussen een grootmoeder en haar kleinkind wiens vader (zoon van de 
grootmoeder) nog leeft. Het kleinkind heeft een erfaanspraak overeenkomstig artikel 745 B.W., maar komt niet 
de nalatenschap omdat hij niet in nuttige graad staat.  
40

 R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 464, 588. 
41

 Artikel 815 B.W. 
42

 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. 2005-06, nr. 51-2514/001, 22. 
43

 Met preferentiële goederen worden het onroerend goed dat het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats 
diende en het daarin aanwezige huisraad bedoeld. Het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner heeft 
overeenkomstig artikel 745octies, § 1 B.W. betrekking op deze goederen. 
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verblijfplaats zal verwerven. Hij kan niet eisen dat zijn erfdeel bij voorkeur met de preferentiële 
goederen wordt opgevuld44.  

 
§2. De achterliggende vrees van de wetgever 
 
20. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de regering geen inbreuk heeft willen plegen op 
het voorbehouden erfdeel van de andere kinderen. Het erfrecht van de overlevende partner heeft 
betrekking op de preferentiële goederen. Deze goederen maken in de meeste nalatenschappen de 
belangrijkste vermogensbestanddelen uit. Het vruchtgebruik op de gemeenschappelijke verblijfplaats 
en het daarin aanwezige huisraad kan uitstrekken over een groter gedeelte van de nalatenschap dan 
het beschikbaar deel, waardoor de andere kinderen niet vrij en onbelast tot hun reserve komen45. 

Door de uitsluiting van de wettelijk samenwonende afstammeling wou de regering het evenwicht 
tussen erfgenamen met een voorbehouden erfdeel niet verstoren46 en op die manier de familievrede 
bewaren.  
 
21. De gelijkheid tussen erfgenamen kan nooit volledig worden gegarandeerd. De erflater kan 
één van zijn kinderen buiten erfdeel begunstigen ten belope van het beschikbaar deel. Het begiftigde 
kind krijgt dan zowel zijn voorbehouden erfdeel als de schenking die hem werd gedaan. Aldus 
ontstaat er ook een ongelijkheid, die evenwel minder groot is dan de ongelijkheid die zou ontstaan 
wanneer het wettelijk samenwonende kind een vruchtgebruik zou krijgen op de gemeenschappelijke 
verblijfplaats. Waar de afstammelingen bij een te grote gift nog een aanspraak hebben op hun 
erfdeel in volle eigendom, wordt hun erfdeel dan tot de blote eigendom herleid. Omdat er 
waarschijnlijk geen groot leeftijdsverschil bestaat met het wettelijk samenwonende kind, zitten de 
andere afstammelingen tot het eind van hun dagen opgescheept met het intestaat vruchtgebruik. De 
blote eigendom stelt dan niet veel voor. Artikel 745quinquies, paragraaf drie B.W. werd wel van 
toepassing verklaard47, maar deze bepaling vormt enkel een compensatie wanneer de omzetting van 
het vruchtgebruik wordt gevraagd48. 
 
§3. Geen uitsluiting voor andere erfgenamen 
 
22. De vrees van de wetgever dat de andere kinderen niet meer vrij en onbelast tot hun reserve 
zouden komen in samenloop met een wettelijk samenwonende afstammeling, moet worden 
gerelativeerd. Dit risico bestaat niet alleen wanneer de overlevende partner een afstammeling is van 
de erflater. Kinderen zien hun reserve steeds herleid tot de blote eigendom wanneer hun ouder 
wettelijk samenwoonde. Dit gebeurt ongeacht of de overlevende samenwoner een afstammeling is 
van de erflater. De uitsluiting van de wettelijk samenwonende afstammeling heeft als pervers effect 
dat de rechten van reservatairen beter beschermd zijn wanneer de overlevende partner een 
afstammeling is van de erflater dan wanneer hij een derde of een andere (verre) bloedverwant is49. 
Wanneer de erflater bijvoorbeeld wettelijk samenwoonde met zijn broer, dan zal het erfdeel van de 
kinderen wel bezwaard worden met het erfrechtelijk vruchtgebruik van de overlevende partner. De 
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 M.,  PUELINCKX – COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende 
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45
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 R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 465, 588. 
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Raad van State stelt zich terecht vragen bij de toelaatbaarheid van de uitsluiting in het licht van het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel50… 
 
23. Bij elke wettelijke samenwoning tussen erfgerechtigde bloedverwanten bestaat de 
mogelijkheid dat de ene samenwoner de andere beïnvloedt om een groter erfdeel te bekomen. Deze 
morele druk bestaat ongeacht de aard van verwantschap die de partners met elkaar hebben. De 
vrees dat een afstammeling morele druk zou kunnen uitoefenen op zijn samenwonende ascendent, 
verantwoordt bijgevolg niet dat de uitsluiting enkel geldt voor de wettelijk samenwonende 
descendent.  
 
§4. Besluit 
 
24. Wat de opstellers van het wetsontwerp eigenlijk onbillijk vonden was dat de andere kinderen 
bij toepassing van de wettelijke devolutieregels weinig of geen voordeel zouden halen uit de 
nalatenschap. Hun erfdeel wordt herleid tot een erfdeel in blote eigendom dat de facto  niet veel om 
het lijf heeft. Dezelfde devolutieregels garanderen hen daarentegen dat ze zelfs bij onterving door de 
erflater toch nog een minimumerfdeel in volle eigendom krijgen. De wetgever vreesde dus vooral dat 
het nieuwe erfrecht zou misbruikt worden om één kind te bevoordelen en het voorbehouden erfdeel 
van de andere kinderen te treffen. Om hun voorbehouden erfdeel te beschermen heeft hij ervoor 
gekozen om de gelijkheid tussen kinderen te laten primeren en het wettelijk samenwonende kind 
geen erfaanspraak toe te kennen als wettelijk samenwonende partner. Zoals de Raad van State 
benadrukte, komt het enkel aan de wetgever toe om uit te maken of het evenwicht tussen 
erfgenamen met een voorbehouden erfdeel voorrang moet hebben op de bescherming van de 
wettelijk samenwonende partner51. 
 

Afdeling 3: De gemeenrechtelijke voorwaarden om te erven 
 

25. De wettelijk samenwonende partner moet uiteraard voldoen aan de algemene voorwaarden 
om te erven. In de eerste plaats moet hij de erflater overleven52 en mag hij niet onwaardig zijn om te 
erven53. De wettelijke samenwoner wordt van de erfenis uitgesloten (1) als hij veroordeeld is om de 
overledene te hebben gedood of om gepoogd te hebben hem te doden, (2) als hij tegen de 
overledene een lasterlijk geoordeelde beschuldiging heeft ingebracht van een feit waarop 
levenslange opsluiting of levenslange hechtenis is gesteld of (3) wanneer het gaat om een 
meerderjarige erfgenaam die, kennis dragende van de op de overledene gepleegde doodslag, 
daarvan bij het gerecht geen aangifte heeft gedaan54.  
 
26. Er geldt nog een bijzondere onwaardigheidsgrond ten aanzien van de wettelijk 
samenwonende partner die één of meerdere kinderen heeft met de erflater. Artikel 745octies, § 3 
B.W. verklaart artikel 745 septies B.W. van overeenkomstige toepassing op het vruchtgebruik van de 
overlevende partner. Hij kan geheel of gedeeltelijk van zijn vruchtgebruik worden uitgesloten of 
vervallen verklaard wanneer hij geheel of gedeeltelijk werd ontzet uit het ouderlijk gezag over de 
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kinderen die uit de wettelijke samenwoning met de overledene zijn geboren55. Het bijzondere 
karakter van deze onwaardigheidsgrond is dat, in tegenstelling met de onwaardigheidsgronden 
voorzien in artikel 727 B.W., het onfatsoenlijk gedrag ten aanzien van anderen dan de erflater wordt 
bestraft. De wetgever vond het onaanvaardbaar dat de wettelijk samenwonende partner die zich 
heeft misdragen ten aanzien van een van zijn kinderen het erfdeel van dat kind zou belasten met zijn 
erfrechtelijk vruchtgebruik. Daarom strekt de sanctie van het verlies van erfrecht zich niet 
noodzakelijk uit tot de gehele erfaanspraak van de overlevende partner, maar enkel tot dat deel van 
zijn vruchtgebruik dat toekomt aan het kind. PUELINCKX-COENE vraagt zich af hoe deze sanctie moet 
worden toegepast op de beperkte erfaanspraak van de wettelijk samenwonende partner56. Enerzijds 
verliest hij zijn erfrechtelijk vruchtgebruik wanneer de preferentiële goederen in het kavel van het 
slecht behandelde kind terecht komen. Anderzijds behoudt hij zijn vruchtgebruik wanneer de 
preferentiële goederen in het kavel van een ander kind terecht komen. Wanneer de preferentiële 
goederen deels in het kavel van het slecht behandelde kind terecht komen, dan verliest hij het deel 
van zijn vruchtgebruik dat overeenstemt met het aandeel van dat kind. De overlevende partner zal 
een vergoeding moeten betalen indien zijn vruchtgebruik reeds was omgezet in de volle eigendom of 
in een geldsom vooraleer hij uit zijn ouderlijk gezag wordt ontzet. Wanneer het vruchtgebruik werd 
omgezet in een lijfrente, dan is deze lijfrente niet meer verschuldigd vanaf het ogenblik van het 
instellen van de vordering57.    
 
27. Opvallend is dat de onwaardigheidsgrond van de ontzetting uit het ouderlijk gezag enkel van 
toepassing werd verklaard op het erfrechtelijk vruchtgebruik van de overlevende partner en niet op 
zijn recht op de huur58. De letterlijke interpretatie van artikel 745 octies § 3 B.W. leidt tot de 
conclusie dat de overlevende partner bij de ontzetting van het ouderlijk gezag zijn recht op de huur 
niet verliest59. Wanneer men daarentegen aanneemt dat de onwaardigheidsgrond tot doel heeft de 
situaties aan te duiden waarin de wetgever het behoud van het gebruikelijke levenskader niet 
wenselijk acht, dan verliest de overlevende partner wel zijn aanspraak op het recht op de huur60. Het 
verlies van erfrecht ligt ook meer in de lijn van de gedachte dat de wetgever wou voorkomen dat de 
uit het ouderlijk gezag ontzette ouder de erfaanspraken van het slecht behandelde kind zou 
aantasten61.  

 

Hoofdstuk 4: Een intestaat erfgenaam met een beperkte erfaanspraak 
 
28. Het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner is iets bijzonder. Het is een waar 
unicum in het Belgisch erfrecht. De wetgever omschrijft het als een ab intestato erfrecht sui 
generis62. Deze alles en niets zeggende verklaring geeft geen antwoord op de vraag om welk soort 
erfrecht het gaat63. Opmerkelijk is dat de nieuwe erfaanspraak beperkt werd tot welbepaalde 
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goederen, die exclusief de wettelijk samenwonende partner toekomen64.  In tegenstelling tot andere 
intestaat erfgenamen, heeft de nieuwe erfgenaam geen potentiële roeping tot de gehele 
nalatenschap65.  
 
In dit hoofdstuk wordt eerst onderzocht welk soort erfgenaam de wettelijk samenwonende partner 
is. Vervolgens wordt ingegaan op zijn beperkte, doch dubbel omschreven erfaanspraak. 

 

Afdeling 1: Een intestaat erfgenaam 
 

§1. Aard van de erfrechtelijke aanspraak 
 
29. In de doctrine bestaan er twee strekkingen omtrent de aard van de nieuwe erfaanspraak. De 
ene strekking kwalificeert de wettelijk samenwonende partner als een anomale erfgenaam, de 
andere strekking kwalificeert hem als volwaardige intestaat erfgenaam. 
 

A. Een anomale erfgenaam 
 
30. De meerderheid van de auteurs is van mening dat de wet van 28 maart 2007 een nieuw soort 
anomaal erfrecht heeft ingevoerd6667. Naast het recht van wettelijke terugkeer van de ascendent-
schenker68 en de wettelijke terugkeer in de nalatenschap van de geadopteerde die zonder 
afstammelingen is overleden69, behoort nu ook het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner 
tot de lijst van anomale erfaanspraken. DE PAGE en DEKKERS omschrijven een anomale erfopvolging 
traditioneel als  “le droit en vertu duquel un bien acquis à titre gratuit fait retour à la personne dont il 
provient, ou, dans certains cas, à ses descendants, lorsque le gratifié meurt sans postérité70”. Ze 
spreken van een anomale71 erfopvolging omdat de erfopvolging afwijkt van enkele fundamentele 
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principes van de gewone wettelijke devolutie die de gelijkheid tussen erfgenamen verzekeren72. De 
auteurs die de wettelijk samenwonende partner als een anomale erfgenaam kwalificeren, geven nu 
een nieuwe invulling aan de vereiste afwijking van de wettelijke devolutieregels. Volgens 
TAINMONT73, PINTENS en ALLAERTS74 is er niet alleen sprake van een anomale erfopvolging wanneer 
wordt afgeweken op grond van de oorsprong van de goederen, zoals bij een recht van wettelijke 
terugkeer, maar ook wanneer de afwijking gegrond is op de aard van de goederen waarop slechts 
specifieke erfaanspraken gelden. Dit laatste is het geval bij het erfrecht van de wettelijk 
samenwonende partner. CASMAN legt de afwijking in het voorwerp van het erfrecht en in de 
aanwijzing van de erfgerechtigde. In tegenstelling tot de wettelijke erfopvolging slaat de anomale 
erfopvolging enkel op specifieke zaken en wordt de anomale erfopvolger buiten de kring van gewone 
erfopvolgers aangeduid. De auteur meent dat het nieuwe erfrecht aan beide kenmerken voldoet75. 
De kwalificatie als anomale erfgenaam is volgens haar de enige mogelijke benadering omdat men 
anders voordurend op kwalificatieproblemen stuit76.  
 
31. Volgens CASTELEIN moet voortaan een onderscheid worden gemaakt tussen twee 
categorieën van anomale erfaanspraken. Enerzijds zijn er de rechten van wettelijke terugkeer, 
anderzijds is er het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner. De twee categorieën van 
erfaanspraken hebben een duidelijk onderscheiden finaliteit. Waar bij het erfrecht van de wettelijk 
samenwonende partner de verzorgingsgedachte van de overlevende samenwoner centraal staat, zijn 
de rechten van wettelijke terugkeer erop gericht bepaalde goederen binnen de familie te houden77.  
 

B. Een gewone intestaat erfgenaam 
 
32. De kwalificatie van de wettelijk samenwonende partner als anomale erfgenaam is niet zo 
evident. Hij zou de eerste en meteen ook enige anomale erfgenaam zijn in aanwezigheid van 
afstammelingen78. Artikel 353-16, tweede lid B.W. en artikel 747 B.W. vereisen dat de erflater 
kinderloos overlijdt opdat de goederen zouden terugkeren naar de schenkers. Waar het recht van 
wettelijke terugkeer subsidiair is aan de erfaanspraak van afstammelingen, primeert het nieuwe 
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erfrecht op het reservataire deel van de afstammelingen79. De wettelijk samenwonende partner zou 
ook de enige anomale erfopvolger zijn waarbij de afwijking van de normale devolutieregels niet is 
gegrond op de oorsprong van de goederen, maar wel op de aard van de goederen80. Traditioneel 
gezien zijn anomale nalatenschap en recht van wettelijke terugkeer nochtans synoniemen81. Alle 
gevallen van anomale erfopvolging die ons recht al heeft gekend, waren gebaseerd op een recht van 
wettelijke terugkeer82. PUELINCKX-COENE merkt tenslotte op dat er nog erfgenamen zijn die slechts 
recht hebben op welbepaalde goederen van de nalatenschap. Zo wordt de erfaanspraak van de 
langstlevende echtgenote gedetailleerd omschreven in artikel 745bis B.W. Erfgerechtigde 
bloedverwanten die geen afstammelingen zijn, weten dat ze enkel recht hebben op de blote 
eigendom van het eigen vermogen van de erflater wanneer ze in samenloop komen met een 
langstlevende echtgenote83. Toch heeft niemand ooit beweerd dat dit anomale erfaanspraken zijn84… 

 
33. De wettelijk samenwonende partner is bijgevolg een gewone intestaat erfgenaam85. De 
“Erfopvolging van de langstlevende wettelijk samenwonende” vormt een nieuwe afdeling in ons 
Burgerlijk Wetboek onder het hoofdstuk over de “Onderscheiden orden van erfopvolging”86. Hij werd 
opgenomen in de lijst van versterferfgenamen in artikel 731 B.W87. De precisering dat de erfenis hem 
enkel toekomt binnen de grenzen van de rechten die hem zijn toegekend88, doet geen afbreuk aan 
zijn volwaardig erfgenaamschap. Toch is de wettelijk samenwonende partner een vreemde eend in 
de bijt. Hij is de enige erfgenaam die geen potentiële roeping heeft tot de gehele nalatenschap89. Hij 
moet dan ook worden gekwalificeerd als een intestaat erfgenaam onder bijzondere titel90. 
  
§2. Gevolgen  
 
34. Aan het nieuwe erfrecht zijn bijna alle gevolgen verbonden die de wet aan elke andere 
erfaanspraak verbindt. De wettelijk samenwonende partner heeft een bezitsrecht van rechtswege. 
Hij is gehouden om bij te dragen in de schulden en lasten van de nalatenschap. Hij kan de 
nalatenschap  zuiver aanvaarden, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen. 
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 Idem: R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 
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langstlevende wettelijk samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, (1895) 1935, 47. 
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 M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende 
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 Artikel 3 van de wet 28 maart 2007 tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende 
wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de 
erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, B.S. 8 mei 2007.  
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 Artikel 731 B.W. 
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 R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 469, 593.  
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De wettelijk samenwonende partner moet evenwel niet instaan voor de afgifte van de legaten. Zoals 
elke andere erfgenaam, kan hij zich schuldig maken aan erfrechtelijke heling. 
 

A. Saisine 
 
35. Alle erfgenamen treden bij het openvallen van de nalatenschap van rechtswege in het bezit 
van de goederen, de rechten en de rechtsvorderingen van de overledene91, zo ook de wettelijk 
samenwonende partner. Dit noemt men de saisine of het bezitsrecht. De saisine is in principe 
ondeelbaar. Elke erfgenaam mag bezit nemen van alle goederen uit de nalatenschap, ongeacht het 
erfdeel dat hem uiteindelijk zal toekomen. Het bezitsrecht van de wettelijk samenwonende partner 
vormt hierop een uitzondering. Artikel 724 B.W. werd niet aangepast aan de nieuwe erfaanspraak 
die enkel op specifieke goederen betrekking heeft. De bepaling werd geschreven in 1804, toen alle 
erfgenamen aanspraak konden maken op de gehele nalatenschap. Elke erfgenaam had tot op het 
ogenblik van de verdeling een onverdeeld recht in alle erfgoederen. Aangezien de wettelijk 
samenwonende partner slechts een beperkte erfaanspraak heeft, kan zijn bezitsrecht niet verder 
reiken dan de goederen waarop hij ab intestato recht heeft92.  
 

B. Bijdrage in schulden en de lasten van de nalatenschap 
 

1. Obligatio93 
 
36. Elke erfgenaam is gehouden om bij te dragen in de betaling van de schulden en de lasten van 
de nalatenschap94. Omdat artikel 724 B.W. geen onderscheid maakt tussen erfopvolgers ten 
algemene of ten bijzondere titel95, is ook de wettelijk samenwonende partner gehouden tot 
voldoening van het passief van de nalatenschap9697. De bedoeling van de wetgever om hem te laten 
bijdragen blijkt duidelijk uit een passage in de parlementaire voorbereiding. Met betrekking tot het 
passief van de nalatenschap verwees de minister uitdrukkelijk naar de regels die gelden wanneer de 
rechten van de langstlevende echtgenoot beperkt zijn tot het vruchtgebruik van de preferentiële 
goederen98. Aangezien de langstlevende echtgenoot in dat geval moet bijdragen, moet de 
overlevende partner dat ook.  
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 Artikel 724 B.W. 
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 M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende 
wettelijk samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, (1895) 1939, 51. 
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 De obligatio of de gehoudenheid tot de schulden in de verhouding erfgenaam-schuldeiser. De obligatio 
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 Artikel 724, 870 en 873 B.W. 
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 M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende 
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 Idem: R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 
470, 596; H. CASMAN, “Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk 
samenwonenden – een eerste commentaar”, Not.Fisc.M. 2007, (125) 127; C. CASTELEIN, “Erfrecht wettelijk 
samenwonenden m.i.v. alle overige wijzingen van het erfrecht door de wet van 28 maart 2007” in Bibliotheek 
Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier, Brussel, De Boeck & Larcier N.V., 2007, 58; W. PINTENS en V. ALLAERTS, 
“Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende. Een commentaar op de wet van 28 maart 2007”, 
RW 2008, (258) 267, 23; M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van 
de langstlevende wettelijk samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, (1895) 1938, 50; F. 
TAINMONT, “La loi du 28 mars 2007 relative aux droits successoraux du cohabitant légal. Aspects civils”, 
Rev.trim.dr.fam. 2008, (1) 29. 
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 Contra: A. MAYEUR, “Droits successoraux du cohabitant légal survivant”, Droits de succession 2007, 3. 
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 Verslag ZRIHEN, Parl.St. Senaat 2006-07, nr. 3-2015/003, 12. 
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37. Het feit dat de nieuwe erfgenaam slechts een vruchtgebruiker onder bijzondere titel99 is, 
doet hieraan geen afbreuk. Artikel 611 B.W. wekt nochtans de indruk dat de overlevende partner 
niet moet bijdragen in het passief. Op grond van deze bepaling is een vruchtgebruiker ten bijzondere 
titel niet gehouden tot betaling van de schulden waarvoor het erf met een hypotheek is bezwaard. A 
contrario is de erfgenaam-vruchtgebruiker wel gehouden tot betaling van de schulden waarvoor het 
erf niet met een hypotheek werd bezwaard. Men kan bijvoorbeeld denken aan een 
schadevergoeding die de erflater verschuldigd is op grond van artikel 1382 B.W.  
 
Het probleem situeert zich vooral in de bijdrage in de schulden waarvoor de gemeenschappelijke 
verblijfplaats wél een hypotheek werd bezwaard100. Er ontstaat een conflict tussen de twee 
hoedanigheden die de wettelijk samenwonende partner combineert. Enerzijds is hij als wettelijke 
erfgenaam gehouden om bij te dragen in het passief van de nalatenschap101. Anderzijds is hij als 
vruchtgebruiker onder bijzondere titel niet gehouden tot betaling van de schulden waarmee het erf 
met een hypotheek is bezwaard102. De hoedanigheid van erfgenaam moet hier ongetwijfeld 
primeren. De gemeenrechtelijke regels inzake vruchtgebruik zijn niet aangepast aan een erfrechtelijk 
vruchtgebruik. De overlevende partner ontslaan van de bijdrageverplichting zou niet alleen indruisen 
tegen de bedoeling van de wetgever103, maar ook tegen één van de basisprincipes van ons wettelijk 
erfrecht.  
 
38. Schuldeisers van de erflater kunnen de overlevende partner bijgevolg aanspreken ter 
voldoening van hun schuldvordering. Ze kunnen hem aanspreken ten belope van zijn aandeel in de 
nalatenschap wanneer het gaat om een deelbare schuld of voor de totaliteit van de schuld zo het 
gaat om een ondeelbare of een hypothecaire schuld104. Wanneer hij de nalatenschap zuiver 
aanvaardt, moet hij het verhaal van de schuldeisers met zijn gehele vermogen ondergaan. Indien hij 
heeft aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving, is hij enkel tot betaling gehouden ten belope 
van de rechten die hij uit de nalatenschap verkrijgt105.  
 

2. Contributio106 
 
39. Alle mede-erfgenamen dragen onderling bij in het passief van de nalatenschap, ieder naar 
evenredigheid van wat hij daaruit ontvangt107. Over de mate waarin de overlevende wettelijke 
samenwoner moet bijdragen, bestaat er geen consensus. Volgens de minister moet hij op grond van 
artikel 612, tweede lid B.W. de interesten van het passief van de nalatenschap betalen naar 
evenredigheid van de waarde van de goederen die hij in vruchtgebruik ontvangt108. De meerderheid 
van de auteurs sluit zich hierbij aan109. Artikel 612 B.W. geldt evenwel enkel voor de algemene 
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 Een vruchtgebruiker onder bijzondere titel heeft slechts het vruchtgebruik op bepaalde goederen.  
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 Bijvoorbeeld een hypothecaire lening die werd afgesloten om het onroerend goed te verwerven. 
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 Artikel 724 B.W. 
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 Verslag ZRIHEN,  Parl.St. Senaat 2006-07, 3-2015/3, 12.  
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 Artikel 870 B.W. 
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 R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 471, 
596; H. CASMAN, “Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk 
samenwonenden – een eerste commentaar”, Not.Fisc.M. 2007, (125) 128; C. CASTELEIN, “Erfrecht wettelijk 
samenwonenden m.i.v. alle overige wijzingen van het erfrecht door de wet van 28 maart 2007” in Bibliotheek 
Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier, Brussel, De Boeck & Larcier N.V., 2007, 58; W. PINTENS en V. ALLAERTS, 
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vruchtgebruiker110 en de vruchtgebruiker ten algemene titel111. De wettelijk samenwonende partner 
is daarentegen slechts een vruchtgebruiker ten bijzondere titel112. Men mag artikel 612 B.W. dan ook 
niet zomaar toepassen op zijn erfrechtelijk vruchtgebruik113. Wat men wel kan doen is de waarde van 
het vruchtgebruik berekenen en kijken in welke verhouding deze staat tot de totale waarde van de 
nalatenschap. De wettelijk samenwonende partner is verplicht om ten belope van deze verhouding 
bij te dragen in de schulden van de nalatenschap114.  
 

3. Artikel 826 B.W. 
 
40. Iedere deelgenoot die tot de betaling van de schulden en lasten van de nalatenschap is 
gehouden, kan overeenkomstig artikel 826 B.W. de verkoop vorderen van de onverdeelde goederen 
wanneer het gereed geld, de bankrekeningen en de beleggingswaarden aan toonder onvoldoende 
lijken om het passief aan te zuiveren. De overlevende partner kan de verkoop van de onverdeelde 
goederen niet vorderen, ondanks zijn verplichting om bij te dragen in het passief van de 
nalatenschap. Hij is geen deelgenoot in de onverdeeldheid van erfgoederen. Een onverdeeldheid 
betekent dat meerdere personen gelijktijdig éénzelfde recht hebben op éénzelfde goed. Aangezien 
de overlevende partner het vruchtgebruik heeft op de gemeenschappelijke verblijfplaats en het 
daarin aanwezige huisraad115 en de andere erfgenamen de blote eigendom, bestaat er tussen hen 
geen onverdeeldheid. De overlevende partner kan de verkoop van de onverdeelde goederen dan ook 
niet vorderen. 
 

4. Mogelijkheid om aan de bijdrageverplichting te ontsnappen 
 
41. Een erflater die grote schulden heeft, kan met een beetje vindingrijkheid zijn partner 
beschermen tegen de aanspraken van zijn schuldeisers116. Hij zou zijn partner bij testament kunnen 
onterven117 en hem tegelijkertijd een legaat doen van het vruchtgebruik op de preferentiële 
goederen. Aangezien het gaat om een legaat ten bijzondere titel, zal de overlevende partner niet 
gehouden zijn om bij te dragen in het passief van de nalatenschap118, maar krijgt hij de facto wel zijn 
erfrechtelijk vruchtgebruik.  
 

                                                                                                                                                                                     
“Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende. Een commentaar op de wet van 28 maart 2007”, 
RW 2008, (258) 267, 23; M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van 
de langstlevende wettelijk samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, (1895) 1938, 50; F. 
TAINMONT, “La loi du 28 mars 2007 relative aux droits successoraux du cohabitant légal. Aspects civils”, 
Rev.trim.dr.fam. 2008, (1) 29. 
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 Idem: J. BAEL, “Erfrecht van de wettelijk samenwonenden” in UNIVERSITEIT GENT-FACULTEIT DER 
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 F. TAINMONT, “La loi du 28 mars 2007 relative aux droits successoraux du cohabitant légal. Aspects civils”, 
Rev.trim.dr.fam. 2008, (1) 29. 
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 Infra nr. 45-48. 
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 Artikel 871 B.W. De bepaling maakt wel voorbehoud voor de hypothecaire vordering die op het 
gelegateerde onroerend goed rust.  
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C. Afgifte van de legaten 
 
42. De verplichting om bij te dragen in het passief van de nalatenschap houdt voor de wettelijk 
samenwonende partner geen verplichting in tot afgifte van de legaten119. Het is ondenkbaar dat een 
erfgenaam zou moeten instaan voor de afgifte van goederen waarop hij zelf geen intestaat 
aanspraak, noch een bezitsrecht heeft120. 
 

D. Optierecht 
 
43. De wettelijke samenwoner kan de nalatenschap aanvaarden121 of verwerpen122. Gelet op zijn 
bijdrageverplichting, kan hij zowel zuiver aanvaarden als aanvaarden onder voorrecht van 
boedelbeschrijving123. Wanneer de erflater goederen heeft gelegateerd aan zijn samenwonende 
partner, dan geldt de drievoudige keuzemogelijkheid afzonderlijk voor beide aanspraken124. 
 

E. Erfrechtelijke heling 
 
44. De overlevende partner die goederen heeft weggemaakt of verborgen gehouden, verliest de 
bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen. Als hij toch verwerpt, blijft hij zuiver erfgenaam 
zonder op de weggemaakte of verborgen gehouden zaken aanspraak te kunnen maken125.   
 

Afdeling 2: Geen reservataire erfgenaam 
 

45. De wetgever vond het niet wenselijk om van de wettelijk samenwonende partner een 
reservataire erfgenaam te maken. Een amendement in die zin werd afgewezen. Het was duidelijk de 
bedoeling om de overlevende partner een erfrecht toe te kennen dat beperkter is dan het erfrecht 
van de langstlevende echtgenote126. Daarmee blijft de wetgever trouw aan de gedachte dat de 
wettelijke samenwoning slechts een minimale vermogensrechtelijke solidariteit biedt127.  
 
46. De wetgever vond een reservataire aanspraak ook niet nodig, omdat partners elkaar 
bijkomend kunnen begunstigen128. Het wetsontwerp voorziet uitdrukkelijk dat giften tussen 
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samenwonende partners de gehele nalatenschap mogen omvatten wanneer de eerststervende 
partner geen afstammelingen nalaat. Deze giften worden voortaan beschermd tegen de vordering 
tot inkorting van de ascendenten van de erflater129. BARBAIX merkt meteen op dat de mogelijkheid 
om de langstlevende partner bijkomend te begunstigen niet noodzakelijk de behoefte aan een 
minimale dwingende erfrechtelijke bescherming wegneemt130. Het kan zijn dat partners vergeten 
een testament op te stellen, dat ze dat niet willen doen, dat ze niet weten dat ze elkaar meer 
bescherming kunnen bieden, … 
 
47. De keuze van de wetgever om geen voorbehouden erfdeel toe te kennen is te begrijpen.  De 
reserve zou de facto slechts een betekenisloze bescherming bieden omwille van de eenzijdige 
mogelijkheid om de wettelijke samenwoning te beëindigen131. 
 
48.  Aangezien de wettelijk samenwonende partner geen reservataire erfgenaam is, kan de 
erflater hem onterven132. Dit is enkel mogelijk bij testament. De testator kan ook minder ver gaan en 
de erfaanspraak van zijn samenwonende partner modelleren133. Qui peut le plus, peut le moins… 
 

Afdeling 3: Een beperkte erfaanspraak 
 

§1. Een dubbel omschreven, doch beperkte erfrechtelijke aanspraak 
 
49. De erfaanspraak van de wettelijk samenwonende partner werd dubbel omschreven. Hij 
verkrijgt het vruchtgebruik op de gemeenschappelijke verblijfplaats of het recht op huur daarvan134. 
Deze dubbele omschrijving is logisch, gelet op de bedoeling van de wetgever om het gebruikelijke 
levenskader te beschermen. Het nieuwe erfrecht moet de ontbrekende schakel vormen tussen de 
bescherming van de gezinswoning tijdens het samenwonen135 en het plotse wegvallen van deze 
bescherming bij het overlijden van één van de partners136. Aangezien men een woning kan huren of 
in volle eigendom kan hebben, werd de erfaanspraak verschillend omschreven naargelang de 
gemeenschappelijke verblijfplaats werd gehuurd of in volle eigendom aan de erflater toebehoorde.  
 
50. Het nieuwe erfrecht werd geïnspireerd door het erfrecht van de langstlevende echtgenote137. 
De wetgever heeft de wettelijk samenwonende partner een erfaanspraak toegekend op de goederen 
die de concrete reserve opvullen138. Overeenkomstig artikel 915, paragraaf twee, eerste lid B.W. 
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bestaat de concrete reserve uit het vruchtgebruik op het onroerend goed dat bij het openvallen van 
de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning diende en het daarin aanwezige huisraad139. 
 
§2. Een erfrechtelijk vruchtgebruik 
 
51. De langstlevende samenwonende partner verkrijgt, met welke erfgenamen hij ook tot de 
nalatenschap komt, het vruchtgebruik van het onroerend goed dat tijdens het samenwonen het 
gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende en van het daarin aanwezige huisraad140. De 
gemeenrechtelijke regels inzake vruchtgebruik141 zijn van toepassing. De langstlevende partner 
geniet in beginsel dezelfde rechten en plichten als elke andere vruchtgebruiker. In deze paragraaf 
komen achtereenvolgens het voorwerp van dit vruchtgebruik, de omzetting van het vruchtgebruik en 
de bescherming van de blote eigenaars aan bod.  

 
A. Voorwerp van het vruchtgebruik 

 
1. De gemeenschappelijke verblijfplaats 

 
52. De overlevende partner krijgt het vruchtgebruik op het onroerend goed dat het gezin tot 
gemeenschappelijke verblijfplaats diende. De omschrijving van de erfaanspraak verschilt van de 
omschrijving van de concrete reserve. Deze bestaat uit het vruchtgebruik van het onroerend goed 
dat het gezin tot voornaamste gezinswoning diende142. Aanvankelijk sprak ook artikel 745octies, § 1, 
eerste lid B.W. van het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning diende143. De Raad 
van State stelde evenwel voor om het begrip voornaamste woning te vervangen door 
gemeenschappelijke verblijfplaats. Zo zou men consequent blijven met de andere bepalingen die 
handelen over de wettelijke samenwoning. De Raad van State had in het bijzonder artikel 1479 B.W. 
voor ogen dat de vrederechter machtigt om dringende en voorlopige maatregelen te nemen met 
betrekking tot de gemeenschappelijke verblijfplaats144. De wetgever is deze aanbeveling gevolgd. De 
terminologie van artikel 745 octies B.W. verschilt bijgevolg van de terminologie die in andere 
bepalingen van het familiale vermogensrecht wordt gehanteerd145.  
 
53. Het vruchtgebruik van de wettelijk samenwonende partner heeft betrekking op het 
onroerend goed dat het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende. De term gezin is eigenlijk 
niet geschikt om in deze context te worden gebruikt146. De wettelijke samenwoning heeft een 
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aseksueel karakter. Ze staat open voor twee personen, ongeacht of zij al dan niet in gezinsverband 
willen leven. Het zou beter geweest zijn moest de wet het hebben over de hoofdwoning van de 
wettelijk samenwonende partners147. 
 
54. PINTENS en ALLAERTS merken op dat het begrip gemeenschappelijke verblijfplaats 
problematisch is voor wettelijke samenwoners die een LAT-relatie148 hebben149. Dergelijke partners 
worden bij gebreke van een gemeenschappelijke verblijfplaats uitgesloten van het nieuwe erfrecht. 
TAINMONT meent dat deze uitsluiting perfect logisch is, aangezien er geen gebruikelijk woonkader is 
om te beschermen. De bescherming van het gebruikelijke levenskader is juist de bestaansreden van 
de erfaanspraak van de wettelijk samenwonende partner150. 

 
2. De gemeenschappelijke verblijfplaats tijdens het samenwonen 

 
a. Feitelijke scheiding 

 
55. Het vruchtgebruik van de wettelijk samenwonende partner slaat op het onroerend goed dat 
het gezin tijdens het samenwonen tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende. Wanneer de 
partners feitelijk gescheiden leefden bij het openvallen van de nalatenschap, verliest de overlevende 
partner zijn erfaanspraak niet. Volgens de letterlijke lezing van artikel 745 octies, § 1, eerste lid B.W. 
kan hij zijn vruchtgebruik opeisen, zélfs al heeft hij vrijwillig de gemeenschappelijke verblijfplaats 
verlaten151.  
 

b. Meerdere gemeenschappelijke verblijfplaatsen 
 
56. De ongelukkige formulering van artikel 745octies B.W. leidt tot problemen indien er 
meerdere gemeenschappelijke verblijfplaatsen zijn. Er bestaat onenigheid over de vraag op welk 
onroerend goed het vruchtgebruik dan betrekking heeft. 
 

i. Het vruchtgebruik slaat op alle gemeenschappelijke verblijfplaatsen  
 

57. MAYEUR stelt dat het vruchtgebruik slaat op álle gemeenschappelijke verblijfplaatsen. Artikel 
745octies B.W. maakt geen onderscheid naargelang de gemeenschappelijke verblijfplaats zich al dan 
niet op één locatie bevindt. De bepaling vereist ook niet dat het gaat om de hoofdverblijfplaats. 
Volgens de auteur kan het vruchtgebruik bijgevolg ook worden gevestigd op de tweede verblijfplaats 
van het koppel152.  
 
58. Deze interpretatie lijkt om twee redenen uitgesloten. Enerzijds maakt artikel 745 octies, § 1, 
eerste lid B.W. gebruik van het enkelvoud bij de omschrijving van het voorwerp van het 
vruchtgebruik. De bepaling handelt over de gemeenschappelijke verblijfplaats153. Anderzijds heeft de 
wetgever gekozen voor de term gemeenschappelijke verblijfplaats om consequent te blijven met 
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artikel 1479 B.W. Deze bepaling machtigt de vrederechter om dringende en voorlopige maatregelen 
te nemen betreffende het betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats. Artikel 1479 B.W. 
viseert duidelijk slechts één onroerend goed. Het is bijgevolg uitgesloten dat de overlevende partner 
het vruchtgebruik zou verwerven op meerdere onroerende goederen. 
 

ii. De langstlevende wettelijk samenwonende partner heeft de keuze 
 
59. De onnauwkeurige omschrijving van het voorwerp van het erfrechtelijk vruchtgebruik heeft 
volgens sommige auteurs tot gevolg dat de overlevende partner kan kiezen op welke verblijfplaats hij 
zijn vruchtgebruik wil uitoefenen154. Volgens DELNOY is de bestemming als gemeenschappelijke 
verblijfplaats tijdens de wettelijke samenwoning determinerend. Een onroerend goed verliest zijn 
kwalificatie als gemeenschappelijke verblijfplaats niet wanneer de partners een ander onroerend 
goed als hun gemeenschappelijke verblijfplaats bestemmen. CASMAN geeft het voorbeeld van een 
wettelijk samenwonend koppel dat in de week in de stad verblijft en tijdens het weekend en de 
vakanties in hun buitenverblijf. De overlevende partner kan kiezen op welk onroerend goed hij zijn 
vruchtgebruik wil uitoefenen.  
 
60. CASMAN merkt meteen op dat deze interpretatie botst met de bedoeling van de wetgever 
om zich te richten naar de regeling die geldt voor de langstlevende echtgenoot155. De 
keuzemogelijkheid kan bijgevolg niet worden aanvaard. Indien de wetgever trouwens een 
keuzemogelijkheid voor ogen had, zou hij deze volgens BAEL als dusdanig in de wet tot uiting hebben 
gebracht156.  
 

iii. Het vruchtgebruik slaat op de voornaamste gemeenschappelijke verblijfplaats 
 
61. Het vruchtgebruik heeft enkel betrekking op de voornaamste verblijfplaats157. Door te 
stipuleren dat de overlevende partner het vruchtgebruik verkrijgt van het onroerend goed dat het 
gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats dient, wekt de wetgever de indruk dat het slechts gaat 
om één onroerend goed én dat dit onroerend goed de voornaamste gemeenschappelijke 
verblijfplaats is. PUELINCKX-COENE citeert de parlementaire voorbereiding waarin uitdrukkelijk staat 
dat enkel wordt voorzien in een sui generis erfrecht ab intestato dat betrekking heeft op dezelfde 
goederen als diegene die de concrete reserve van de langstlevende echtgenoot uitmaken, (…) wat 
gemeenzaam de preferentiële goederen wordt genoemd158. De term preferentiële goederen wordt 
volgens haar steeds gebruikt in de context van het behoud van het actuele levenskader, het huis 
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waarin men woont en alles wat dat huis tot een thuis maakte159. BEGUIN en CASTELEIN wijzen er 
tenslotte op dat het erfrechtelijk vruchtgebruik per definitie betrekking heeft op het onroerend goed 
dat bij het overlijden van de erflater als gemeenschappelijke verblijfplaats wordt gebruikt. Artikel 745 
octies, §1, eerst lid B.W. is duidelijk geformuleerd en laat geen ruimte voor interpretatie. Zodra een 
onroerend goed zijn bestemming als gemeenschappelijke verblijfplaats verliest, verliest de 
overlevende partner zijn erfaanspraak op dat goed. 
 
62. De interpretatie dat het vruchtgebruik slaat op de voornaamste verblijfplaats, verdient de 
voorkeur. Aan de argumenten die reeds werden aangehaald, kan nog worden toegevoegd dat de 
term voornaamste woning enkel werd vervangen omwille van de opmerking van de Raad van 
State160. Deze wijziging is niet ingegeven door de bedoeling om een ander onroerend goed te viseren 
dan de voornaamste woning van de wettelijke samenwoners. Met de tekstuele aanpassing heeft de 
wetgever louter gehoor willen geven aan de ongelukkige opmerking van de Raad van State.  
 

iv. Een vermoeden met betrekking tot de voornaamste verblijfplaats? 
 
63. De stelling dat het vruchtgebruik slaat op de voornaamste verblijfplaats vindt steun in de 
tekst van artikel 1476161 en 1479 B.W. Uit deze bepalingen zou men zelfs een vermoeden kunnen 
afleiden dat het vruchtgebruik slaat op het onroerend goed dat in de registers van de burgerlijke 
stand staat aangegeven als gemeenschappelijke woonplaats. 
 
Het begrip gemeenschappelijke verblijfplaats in artikel 1479 B.W. heeft meestal betrekking op 
hetzelfde onroerend goed als het begrip gemeenschappelijke woonplaats in artikel 1476, § 1, eerste 
lid, 3° B.W. In het oorspronkelijke wetsontwerp dat handelt over de invoering van de wettelijke 
samenwoning, gebruikte de wetgever in beide bepalingen de term gemeenschappelijke 
verblijfplaats162.  
 
De term werd naar aanleiding van een discussie in de Senaat vervangen door gemeenschappelijke 
woonplaats. De senatoren waren van mening dat de gemeenschappelijke verblijfplaats niet 
noodzakelijk163 de woonplaats van de wettelijke samenwoners is. Een van de partners kan 
bijvoorbeeld in het buitenland wonen164.  
 
Nochtans is de woonplaats die werd aangegeven in de registers van de burgerlijke stand meestal ook 
de gemeenschappelijke verblijfplaats van het samenwonend koppel. Overeenkomstig artikel 102 
B.W. is de woonplaats van iedere Belg voor de uitoefening van zijn burgerlijke rechten, de plaats 
waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft. De hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie, 
op het effectief verblijf in een gemeente gedurende het grootste deel van het jaar165. De Raad van 
State heeft reeds beslist dat de inschrijving in het bevolkingsregister een vermoeden inhoudt dat de 
betrokkene daar zijn hoofdverblijfplaats heeft voor wat zijn relatie met de overheid betreft166. 
  

Bijgevolg is het correct te stellen dat er een vermoeden bestaat dat de gemeenschappelijke 
verblijfplaats waarop het vruchtgebruik slaat, de woonplaats is zoals staat aangegeven in het 
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bevolkingsregister. Op het ogenblik van het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning 
moeten de partners een gemeenschappelijke woonplaats hebben. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk ook 
hun woonplaats veranderen op een ander gezamenlijk adres wanneer ze in de loop van de wettelijke 
samenwoning verhuizen. Het vermoeden wordt bevestigd in artikel 48 W. Succ., dat handelt over het 
tarief van de successierechten tussen samenwoners. Met het begrip gezinswoning viseert de 
bepaling de gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn samenwonende partner. 
Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden van de samenwoning 
in167.  
 
64. Aangezien er tussen de rechtsbegrippen woonplaats en verblijfplaats een verschil bestaat, is 
het mogelijk dat een persoon, wiens woonplaats op een bepaald adres in België gevestigd is, daar 
geen vaste verblijfplaats heeft168. Het staat de overlevende partner bijgevolg vrij om het vermoeden 
te weerleggen en aan te tonen dat de woonplaats, zoals staat aangegeven in het register van de 
burgerlijke stand, niet de gemeenschappelijke verblijfplaats van het koppel was. Dit tegenbewijs mag 
door alle middelen van recht geleverd worden, omdat het gaat om het bewijs van een feitelijke 
toestand. Hij zal dan moeten bewijzen wat de gemeenschappelijke verblijfplaats was.  
 

c. Testament van de erflater 
 
65. Om problemen te vermijden, doet de erflater er best aan een testament op te stellen. Hij kan 
bijvoorbeeld bepalen op welke verblijfplaats het vruchtgebruik betrekking heeft of dat de 
overlevende partner zijn vruchtgebruik verliest in geval van feitelijke scheiding.  
 

3. De erflater was mede-eigenaar van de preferentiële goederen. 
 

a. Onverdeeldheid tussen de erflater en de overlevende partner 
 
66. De overlevende partner verkrijgt het vruchtgebruik op het deel van de erflater en behoudt de 
volle eigendom van zijn eigen aandeel, wanneer de preferentiële goederen onverdeeld 
toebehoorden aan beide partners. Vaak zal er een onverdeeldheid bestaan met betrekking tot het 
huisraad. Goederen waarvan geen van beide de exclusieve eigendom kan bewijzen, worden geacht in 
onverdeeldheid te zijn169. 
 

b. Onverdeeldheid tussen de erflater en een derde 
 
67. Zolang de verdeling nog niet is geschied, oefent de overlevende partner zijn vruchtgebruik uit 
op het onverdeelde aandeel van de erflater. Eenmaal de uit onverdeeldheidtreding wordt gevorderd, 
is het lot van zijn erfrechtelijk vruchtgebruik onzeker. Er bestaat onenigheid over de vraag wat er met 
dit vruchtgebruik gebeurt wanneer de verdeling is geschiedt.  
 

i. De goederen vallen binnen het kavel van de erflater 
 
68. Volgens PUELINCKX-COENE verandert de erfaanspraak van de overlevende partner niet 
wanneer de preferentiële goederen in het kavel van de erflater vallen170. Zijn vruchtgebruik blijft 
beperkt tot het vruchtgebruik op het aandeel dat de erflater in de onverdeeldheid had. Hij wordt 
geen vruchtgebruiker van het geheel van de preferentiële goederen. De omvang van zijn 
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erfrechtelijke aanspraak werd definitief gekristalliseerd op het ogenblik van het openvallen van de 
nalatenschap. De verdeling bepaalt enkel hoe de rechten van de overlevende partner worden 
ingevuld. De omvang van zijn rechten wordt er niet door bepaald. 
 
69. Andere auteurs zijn van mening dat de rechten van de wettelijk samenwonende partner 
worden bepaald door het resultaat van de verdeling171. Hij zal zijn vruchtgebruik op het geheel 
kunnen uitoefenen als de preferentiële goederen in het kavel van de erflater terecht komen. De 
erflater wordt geacht van bij het begin eigenaar te zijn geweest van de preferentiële goederen172. De 
omvang van de erfaanspraak van de overlevende partner verandert niet wanneer hij ten gevolge van 
de verdeling zijn vruchtgebruik op het geheel van de preferentiële goederen kan uitoefenen. Hij krijgt 
hierdoor geen nieuwe rechten. Integendeel, hij had reeds van bij het openvallen van de nalatenschap 
recht op het vruchtgebruik op het geheel van de preferentiële goederen, maar kon dit recht slechts 
gedeeltelijk uitoefenen omdat deze goederen zich in onverdeeldheid bevonden. Door de verdeling 
wordt dit recht volledig ingevuld. 
 

ii. De goederen vallen niet in het kavel van de erflater 
 
68. De erflater wordt geacht nooit eigenaar te zijn geweest indien hij enkel de tegenwaarde van 
het onroerend goed toegewezen krijgt173. De overlevende partner kan zijn vruchtgebruik niet 
uitoefenen bij gebreke aan voorwerp. Wanneer hij niet zelf voor een deel eigenaar is van de 
gemeenschappelijke verblijfplaats, dan is de bescherming van zijn gebruikelijke woonkader niet 
noodzakelijk gegarandeerd. Het ligt in de geest van de wet dat de overlevende partner dan wel een 
compensatie in geld krijgt174. 
 

4. De erflater bezit enkel een recht van vruchtgebruik op de gemeenschappelijke 
verblijfplaats 

 
71. Indien de erflater enkel een recht van vruchtgebruik bezat op de gemeenschappelijke 
verblijfplaats, dan eindigt dit vruchtgebruik ex artikel 617 B.W. bij zijn overlijden. Het vruchtgebruik 
maakt geen deel uit van zijn nalatenschap. De overlevende partner zal zijn erfaanspraak niet kunnen 
uitoefenen175.  
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5. Het huisraad 
 
72. Aangezien de nieuwe erfaanspraak voorziet in de voortzetting van de bescherming van 
artikel 215 B.W.176, moet de term huisraad uit artikel 745octies B.W. op dezelfde wijze worden 
geïnterpreteerd. De term huisraad heeft bijgevolg een specifieke betekenis177. Het viseert de 
goederen die van een huis een thuis maken. Het vruchtgebruik van de overlevende partner slaat op 
alle roerende goederen die behoren tot het normale kader waarin de wettelijk samenwonende 
partners samen leefden178.  Voorwerpen uit verzamelingen, uiterst kostbare sierraden of beleggingen 
worden dan geacht deel uit te maken van het beschermde huisraad.  
 
73. De wettelijk samenwonende partner verkrijgt het vruchtgebruik op het huisraad ook 
wanneer de gemeenschappelijke gezinswoning werd gehuurd179. Uit de dubbele bescherming van 
het huisraad blijkt volgens PUELINCKX-COENE de wil van de wetgever om de vertrouwde 
woonomgeving zoveel mogelijk te beschermen. Ze wijst er terecht op dat de overlevende 
samenwoner steeds het vruchtgebruik kan opeisen van elk stuk huisraad dat tot de nalatenschap 
behoort180.  

 
B. De bescherming van de blote eigenaars 

 
74. Het erfrechtelijk vruchtgebruik is onderworpen aan de gemeenrechtelijke bepalingen inzake 
vruchtgebruik181. Deze bepalingen werden op maat gemaakt voor een conventioneel vruchtgebruik 
dat met akkoord van beide partijen werd gevestigd. Ze zijn niet altijd geschikt voor een door de wet 
opgelegd vruchtgebruik, waarbij erfgenamen in een gedwongen verhouding terecht komen met de 
overlevende partner182. Daarom heeft de wetgever de waarborgen, die de erfgenamen-blote 
eigenaars moeten beschermen tegen de erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende echtgenote, 
van overeenkomstige toepassing verklaard op het erfrecht van de wettelijke samenwonende 
partner183.  
 

1. De omzetting van het vruchtgebruik en het recht van inkoop 
 

75. De omzetting van het vruchtgebruik leidt tot de beëindiging van de gedwongen relatie die 
buiten de wil van de betrokken partijen is ontstaan. Wanneer de overlevende partner-
vruchtgebruiker en de erfgenamen-blote eigenaars meerderjarig en handelingsbekwaam zijn, kunnen 
ze in onderlinge overeenstemming steeds overgaan tot de omzetting van het vruchtgebruik. Bij 
gebreke aan overeenstemming voorziet de wet een bijzondere regeling die de rechter toelaat de 
omzetting aan een partij op te leggen184.  
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a. Initiatiefrecht 

 
76. Zowel de wettelijk samenwonende partner als de afstammelingen van de erflater beschikken 
over het recht om de omzetting te vorderen185. Dit initiatiefrecht kan niet worden ontnomen aan de 
afstammelingen uit een vorige relatie van de overleden partner186, wel aan de wettelijk 
samenwonende partner187. Zijn erfrecht is niet reservatair. De erflater kan hem bij testament volledig 
onterven. A fortiori kan de erflater het vruchtgebruik modelleren188. Hij kan bijvoorbeeld bepalen dat 
zijn partner het vruchtgebruik behoudt, maar niet het recht zal hebben de omzetting te vorderen. 
Qui peut le plus, peut le moins… 
 
77. In samenloop met andere erfgenamen dan afstammeling kan de overlevende samenwoner 
ten allen tijde eisen dat de blote eigendom van de preferentiële goederen hem tegen geld wordt 
overgedragen189. De erflater kan hem dit recht bij testament ontnemen190. De andere erfgenamen 
kunnen de omzetting van het vruchtgebruik vorderen. De rechter kan hun vordering toewijzen 
wanneer hij dit billijk acht wegens de omstandigheden die eigen zijn aan de zaak191.  
 

b. De wijze van omzetting 
 
78. De omzetting kan sensu stricto op drie manieren gebeuren wanneer de blote eigendom 
toebehoort aan afstammelingen van de erflater. Het vruchtgebruik kan worden omgezet in de volle 
eigendom van de met vruchtgebruik belaste goederen, hetzij in een geldsom, hetzij in een 
gewaarborgde en geïndexeerde rente192. De wetgever heeft geen gevolg gegeven aan de opmerking 
van de commissie “Familierecht” van de K.F.B.N. om enkel in de omzetting in een lijfrente te 
voorzien, maar daarbij de mogelijkheid te laten om te opteren voor een andere omzettingswijze193.  
 

i. De omzetting in volle eigendom 
 
79. De omzetting in volle eigendom is in se een ruilovereenkomst. Blote eigenaar en 
vruchtgebruiker worden elk volle eigenaar van onderscheiden erfgoederen door omruiling van het 
vruchtgebruik op bepaalde goederen uit de nalatenschap tegen de blote eigendom van andere 
goederen uit de nalatenschap. Deze wijze van omzetting zal meestal niet geschikt zijn voor het 
vruchtgebruik van de wettelijk samenwonende partner. Enerzijds impliceert de ruilovereenkomst dat 
beide partijen rechten kunnen laten gelden op meerdere goederen. Anderzijds komen alleen 
erfgoederen voor deze transactie in aanmerking194. Een overlevende partner die slechts het 
intestaatvruchtgebruik heeft op de preferentiële goederen, heeft geen vruchtgebruik dat hij kan 
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overdragen. Hij kan de afstammelingen evenmin dwingen om voor het verschil een opleg te 
aanvaarden195. De omzetting is wel mogelijk als de overlevende partner het vruchtgebruik heeft van 
andere goederen uit de nalatenschap196.  
 
80. Het recht om de omzetting te vorderen geldt op grond van artikel 745quinquies, §1 B.W. voor 
elk vruchtgebruik197 van de langstlevende partner, onverschillig of het verkregen is krachtens de wet 
of bij testament198. Een bij schenking verkregen vruchtgebruik is niet uitdrukkelijk opgenomen in de 
lijst van ‘mogelijk om te zetten vruchtgebruiken’ van artikel 745quinquies B.W. Deze lijst is echter 
niet limitatief. Dit blijkt zowel uit het woordgebruik, waarbij de wetgever de nadruk legt op elk199 
vruchtgebruik, als uit de verslagen van de rapporteurs waarin uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt 
erkend om een bij gift verkregen vruchtgebruik om te zetten200. Toch wordt de omzetting van een bij 
schenking verkregen vruchtgebruik betwist, enerzijds juist omdat deze mogelijkheid niet werd 
voorzien in de wettelijke bepaling201 en anderzijds omdat het geen vruchtgebruik mortis causa 
betreft202.  
 
Een bij schenking verkregen vruchtgebruik kan wel worden omgezet. De wet verbiedt de omzetting 
van een geschonken vruchtgebruik niet uitdrukkelijk én de omzetting beantwoordt aan de wil van de 
schenker. In welk opzicht verschilt zijn wil van de wil van een testator die het vruchtgebruik op 
bepaalde goederen legateert? Beide personen willen aan de begunstigde het vruchtgebruik van die 
goederen schenken. Het verschil is dat het testamentair vruchtgebruik pas wordt gevestigd op het 
ogenblik van het overlijden van de testator. Hij kan te allen tijde op zijn legaat terugkomen203. De 
schenker ontdoet zich daarentegen dadelijk en onherroepelijk van het geschonken vruchtgebruik204 . 
Hij kan niet meer op zijn beschikking terugkomen. Wanneer het testamentair geschonken 
vruchtgebruik kan worden omgezet, dan moet a fortiori ook een bij schenking gevestigd 
vruchtgebruik omzetbaar zijn. De wil om het vruchtgebruik over te dragen, is veel sterker aanwezig 
dan bij de schenking van het vruchtgebruik dan bij het legaat van het vruchtgebruik. De schenker had 
zich al tijdens zijn leven ontdaan van het vruchtgebruik en kon daarop niet meer terugkomen. Er mag 
dan ook worden aangenomen dat de schenker, net zoals de testator, de bedoeling had om de 
begunstigde de mogelijkheid te geven om door de omzetting van vruchtgebruik volle eigenaar te 
worden van de goederen. Door de mogelijkheid tot omzetting van een geschonken vruchtgebruik 
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niet te aanvaarden, ontzegt men de kans aan de begunstigde om volle eigenaar te worden. 
Zodoende miskent men de wil van de overleden schenker. 
 

ii. Betaling van een som geld en omzetting in een geïndexeerde rente 
 
81. De betaling van een geldsom en de omzetting in een gewaarborgde en geïndexeerde rente205 
bieden aan erfgenamen-blote eigenaars de mogelijkheid om het vruchtgebruik van de overlevende 
partner af te kopen. De twee technieken zijn enkel voorzien voor afstammelingen die blote eigenaar 
zijn van goederen uit de nalatenschap. Enkel zij kunnen door de betaling van een geldsom of de 
omzetting in een geïndexeerde rente volle eigenaar worden van de met vruchtgebruik belaste 
goederen.  
 

c. Vetorecht van de wettelijk samenwonende partner tegen de  omzetting 
 
82. Door de omzetting van het vruchtgebruik kan de overlevende partner zijn vertrouwde 
levenskader verliezen. Om zich hiertegen te kunnen verzetten werd het vetorecht van de 
langstlevende echtgenote van overeenkomstige toepassing verklaard206. De facto is de omzetting van 
het vruchtgebruik slechts mogelijk indien ze door de wettelijk samenwonende partner zelf wordt 
gevorderd207.  
 
83. Een terminologische inconsistentie leidt opnieuw tot discussie in de doctrine. Op grond van 
artikel 745octies, §1 B.W. verkrijgt de wettelijk samenwonende partner het vruchtgebruik op de 
gemeenschappelijke verblijfplaats. Artikel 745quater, § 4 B.W. geeft hem de mogelijkheid om zich te 
verzetten tegen de omzetting van het vruchtgebruik op de voornaamste gezinswoning. Volgens 
PUELINCKX-COENE geldt het vetorecht uitsluitend voor het vruchtgebruik op het onroerend goed dat 
bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende208. 
BAEL geeft een ruimere interpretatie aan het vetorecht. De overlevende partner kan zich eveneens 
verzetten tegen de omzetting van het vruchtgebruik op de gemeenschappelijke verblijfplaats indien 
deze niet de gemeenschappelijke verblijfplaats was bij het overlijden én tegen de omzetting van het 
vruchtgebruik op het onroerend goed dat niet de voornaamste gemeenschappelijke verblijfplaats 
van de wettelijke samenwoners vormde. Volgens de auteur is dit vetorecht ook van overeenkomstige 
toepassing als het voorwerp van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de overlevende samenwoner 
niet identiek is aan dat van de langstlevende echtgenote209. Andere auteurs zijn van mening dat het 
vetorecht enkel betrekking heeft op de voornaamste gezinswoning bij het openvallen van de 
nalatenschap210. Interpretatio cessat in claris211. Deze visie vindt steun in de bedenking dat de 
wetgever uitdrukkelijk een uitgebreider vetorecht zou voorzien hebben als het zijn bedoeling was 
geweest om de overlevende partner ook een veto te geven tegen de omzetting van het 
vruchtgebruik op andere onroerende goederen dan de voornaamste gezinswoning.  
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d. De wettelijk samenwonende partner wordt geacht twintig jaar ouder te 
zijn 

 
84. Net zoals de langstlevende echtgenote wordt de overlevende samenwoner bij de omzetting 
van het vruchtgebruik geacht twintig jaar ouder te zijn dan de oudste afstammeling uit een vorige 
relatie van de erflater212. Deze regel kan niet worden beperkt omdat de erflater geen afbreuk kan 
doen aan de reserve van zijn afstammelingen.  
 

e. De waardering van het vruchtgebruik 
 
85. De waardering van het vruchtgebruik van de overlevende partner gebeurt op dezelfde wijze 
als de waardering van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenote. Er bestaan verschillende 
omzettingstabellen voor de waardering van het vruchtgebruik. Deze zijn nu ook van toepassing op 
het erfrecht  van de wettelijk samenwonende partner213.  

 
2. De staat en de boedelbeschrijving 

 
86. Niettegenstaande enig andersluidend beding kan elke erfgenaam-blote eigenaar een 
boedelbeschrijving van het huisraad en een staat van de gemeenschappelijke verblijfplaats eisen214. 
Deze dwingende bepaling is een herhaling van het gemeen recht inzake vruchtgebruik. 
Overeenkomstig artikel 600 B.W. kan een vruchtgebruiker pas in het genot treden wanneer hij een 
boedelbeschrijving en een beschrijvende staat heeft doen opmaken. In tegenstelling tot een 
gemeenrechtelijk vruchtgebruiker, krijgt de overlevende partner van rechtswege het genot en het 
gebruik van de preferentiële goederen215. Hij is niet verplicht om een staat of boedelbeschrijving op 
te maken alvorens hij in het genot kan treden van deze goederen. Achteraf kunnen de erfgenamen-
blote eigenaars wel eisen dat deze formaliteiten worden vervuld. Artikel 745octies, § 2 B.W. moet in 
dezelfde zin worden geïnterpreteerd als artikel 745ter B.W.216. De overlevende partner moet, net 
zoals de langstlevende echtgenote, niets ondernemen zolang de erfgenamen-blote eigenaars geen 
boedelbeschrijving of beschrijvende staat hebben gevorderd.  
 
87. De verplichting tot het opstellen van een boedelbeschrijving of een beschrijvende staat 
houdt de verplichting in om de kosten van de boedelbeschrijving of de staat op zich te nemen217. 
Door het opstellen van een boedelbeschrijving en een staat kan men nagaan of de vruchtgebruiker 
bij de beëindiging van het vruchtgebruik het goed teruggeeft in de staat waarin hij het gekregen 
heeft. 
 
88. De erflater kan de langstlevende niet ontslaan van de verplichting om een staat of 
boedelbeschrijving op te maken. Elk beding dat het opmaken van een boedelbeschrijving verbiedt, 
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wordt voor niet geschreven gehouden218. Een vrijstelling van de kosten van de boedelbeschrijving of 
de staat is slechts geldig ten belope van het beschikbare deel van de nalatenschap219. 

 
3. De borgstelling 

 
89. Een vruchtgebruiker moet overeenkomstig artikel 601 B.W. borg stellen om als een goed 
huisvader te genieten van de met vruchtgebruik belaste goederen. Hij kan in de vestigingsakte 
worden vrijgesteld van deze verplichting. De erfgenamen-blote eigenaars kunnen van de 
overlevende partner een borgstelling eisen. Wanneer hij deze borg niet stelt, kunnen de erfgenamen 
zich beroepen op de sancties voorzien in artikel 602 en 603 B.W. Zij mogen bijvoorbeeld eisen dat de 
gemeenschappelijke verblijfplaats wordt verpacht of dat het huisraad dat door gebruik vergaat, 
wordt verkocht en dat de opbrengst van die verkoop wordt belegd. Deze sancties doen afbreuk aan 
het opzet van de wetgever om de gebruikelijke woonomgeving van de langstlevende te beschermen. 
Om dit te vermijden kan de erflater in zijn testament afwijken van artikel 602 en 603 B.W. Hij kan zijn 
partner ook testamentair ontslaan van de verplichting tot borgstelling220. Deze vrijstelling is opnieuw 
beperkt ten belope van het beschikbare deel221.  

 
C. De kosten met betrekking tot het vruchtgebruik 

 
90. De overlevende partner moet de kosten dragen die verband houden met zijn erfrechtelijk 
vruchtgebruik. De kosten waarvoor een vruchtgebruiker moet instaan zijn veel zwaarder dan de 
kosten ten laste van een huurder. Bepaalde auteurs komen tot dit besluit door de verplichtingen van 
de vruchtgebruiker te vergelijken met de verplichtingen van een huurder naar gemeen recht222223. 
Deze vergelijking moet echter worden gemaakt met de verplichtingen bij een woninghuur. Het gaat 
hem om de afweging tussen de verplichtingen die gepaard gaan met het vruchtgebruik op de 
gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats en de verplichtingen die gepaard gaan met de huur van een 
hoofdverblijfplaats224. De conclusie blijft evenwel dezelfde. Bij een woninghuur is de verhuurder 
verplicht alle herstellingen, behalve de huurherstellingen, uit te voeren en kan de onroerende 
voorheffing niet ten laste van de huurder worden gelegd225. Bij een vruchtgebruik moet de 
vruchtgebruiker de herstellingen tot onderhoud doen. Hij draagt ook alle jaarlijkse lasten van het erf, 
waaronder de onroerende voorheffing226.  
91. De wetgever heeft blijkbaar niet nagedacht over de financiële gevolgen van een erfrechtelijk 
vruchtgebruik voor de overlevende partner, die bijvoorbeeld geen aanspraak kan maken op een 
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overlevingspensioen227. Indien hij geen eigen inkomsten heeft, kan de financiële last aanleiding geven 
tot een verwerping van de nalatenschap. 

 
§3. Het recht op huur 
 
92. De wetgever viseert de situatie waarbij de overleden samenwoner alleen het huurcontract 
heeft afgesloten. Tijdens de wettelijke samenwoning behoort het huurrecht aan beide samenwoners 
gezamenlijk toe228. De huurovereenkomst neemt in beginsel geen einde bij het overlijden van de 
huurder229, de bescherming van de ‘medehuurder’ daarentegen wel230. Om te vermijden dat de 
overlevende partner op het ogenblik van het overlijden onmiddellijk zijn gebruikelijke woonomgeving 
verliest, kent de wetgever hem het recht op de huur van de gemeenschappelijke verblijfplaats toe231.  
 
93. De erfaanspraak van de overlevende partner beperkt zich tot het recht op huur. Voor andere 
bewoningsrechten, zoals bijvoorbeeld een recht van gebruik of bewoning, heeft de wetgever geen 
specifieke regeling voorzien. In deze gevallen blijft de regeling van voor de wet van 28 maart 2007 
van toepassing. Het behoud van het gebruikelijke levenskader is dan niet gegarandeerd232. 

 
A. Geen voorbehouden erfaanspraak 

 
94. De langstlevende verkrijgt als enige, met uitsluiting van alle andere erfgenamen, het recht op 
huur van de gemeenschappelijke verblijfplaats. De woordkeuze is ietwat misleidend. Ten onrechte 
kan de indruk ontstaan dat het gaat om een voorbehouden recht. Nochtans staat het de erflater vrij 
om het recht op de huur te ontnemen aan zijn samenwonende partner233. Hij kan dit enkel doen bij 
testament. Het is niet mogelijk om in het huurcontract een beding op te nemen waarin wordt 
overeengekomen dat het recht op huur aan iemand anders dan de wettelijk samenwonende partner 
zal toekomen234. Dergelijke clausules zijn niet toegelaten omdat het bedingen over een niet 
opengevallen nalatenschap zijn235. De erflater kan wel in zijn testament bepalen wie het recht op de 
huur verkrijgt bij zijn overlijden236.  
 
95. De wettelijke samenwonende partner heeft geen aanspraak op het recht op huur wanneer 
het huurcontract intuïtu personae werd aangegaan of wanneer het gaat een levenslange huur 
betreft. In beide gevallen eindigt de huurovereenkomst bij het overlijden van de erflater. Het recht 
op de huur behoort niet tot de nalatenschap van de erflater. 
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B. Type huurcontract 
 
96.  Artikel 745octies B.W. viseert voornamelijk de woninghuur237238239. Dit blijkt niet expliciet uit 
de bepaling zelf, maar volgt enerzijds uit artikel 1 Woninghuurwet en anderzijds uit de parlementaire 
voorbereiding. Overeenkomstig artikel 1 Woninghuurwet is de woninghuurwet dwingend van 
toepassing op alle huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder met toestemming 
van de verhuurder tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt. Aangezien er een vermoeden bestaat dat de 
gemeenschappelijke verblijfplaats de hoofdverblijfplaats van het wettelijk samenwonend koppel 
is240, moet de overeenkomst die werd afgesloten door de erflater worden gekwalificeerd als een 
woninghuurovereenkomst241. Anderzijds verklaarde de minister tijdens de parlementaire 
voorbereiding dat “artikel 215 deel uitmaakt van het primaire stelsel, dat eindigt met het overlijden. 
Daarom voegt het ontwerp een bepaling voor dit geval toe242”. Het was met andere woorden de 
bedoeling om artikel 215 B.W. ook na het overlijden van de huurder-samenwoner verder te laten 
gelden. Aangezien artikel 215, § 2, vierde lid B.W. de handelshuur en de pacht uitdrukkelijk uitsluit, 
vallen deze overeenkomsten niet onder artikel 745octies B.W. Een uitdrukkelijke uitsluiting van de 
handelshuur en de pacht zoals in artikel 215, § 2, vierde lid B.W. had elke discussie kunnen 
vermijden. 
 

C. Geen nieuw huurcontract 
 
97. Artikel 745 octies, § 1, tweede lid B.W. doet geen nieuw huurcontract ontstaan. Het draagt 
enkel de positie van huurder over aan de wettelijk samenwonende partner243. Hij treedt in de 
rechten en plichten van de overleden huurder en zet de oorspronkelijke huurovereenkomst verder 
aan dezelfde voorwaarden244. De andere erfgenamen hebben niet langer de aan dat contract 
verbonden rechten, maar evenmin de daaraan verbonden plichten245. Aangezien de 
huurovereenkomst overgaat op één welbepaalde erfgenaam, vormt artikel 745octies B.W. een 
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uitzondering op de regel dat men wordt geacht te hebben bedongen voor zichzelf en voor zijn 
erfgenamen en rechtsverkrijgenden246.  
 

1. De huurwaarborg 
 
98. Er bestaat onenigheid over het lot van de huurwaarborg die door de erflater werd gestort. 
Volgens DELNOY maakt deze waarborg geen deel uit van het recht op de huur, waardoor de wettelijk 
samenwonende partner er geen aanspraak op maakt247. PINTENS en ALLAERTS zijn van mening dat 
de huurwaarborg tot het actief van de nalatenschap behoort. Aangezien de erfaanspraak van de 
overlevende partner beperkt is tot het recht op de huur, heeft hij geen recht op de huurwaarborg. 
Deze komt toe aan de andere erfgenamen van de erflater. Zij kunnen aan de overlevende partner 
vragen om zelf een nieuwe waarborg te storten. Het leveren van een huurwaarborg is een 
verplichting die deel uitmaakt van het huurcontract en die bijgevolg ten laste komt van de nieuwe 
huurder248. 
 
99. De huurwaarborg blijft behouden in het voordeel van de overlevende partner249. Er anders 
over oordelen leidt onvermijdelijk tot problemen250. Wanneer de huurwaarborg werd gestort op een 
geblokkeerde en geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder, mag men niet beschikken 
over die bankrekening251. Er kan enkel over beschikt worden mits voorlegging van een schriftelijk 
akkoord dat ten vroegste bij de beëindiging van de huurovereenkomst werd opgesteld of mits 
voorlegging van een kopie van een rechterlijke beslissing én in het voordeel van één van de partijen. 
Het probleem is dat men enkel kan beschikken in het voordeel van één van de partijen. Alle andere 
erfgenamen dan de overlevende partner zijn derden ten aanzien van de huurovereenkomst. Er kan 
niet in hun voordeel worden beslist over de huurwaarborg. De erfgenamen zouden een 
huurovereenkomst moeten waarborgen, waarbij ze geen partij zijn én waaruit ze geen voordeel 
kunnen halen. Een deel van hun erfenis blijft geblokkeerd tot wanneer de overeenkomst wordt 
beëindigd. Wanneer de erfgenamen toch de huurwaarborg zouden kunnen deblokkeren, rijst de 
vraag of de verhuurder een nieuwe huurwaarborg kan eisen van zijn nieuwe huurder. CASTELEIN 
besluit dat de situatie letterlijk en figuurlijk dreigt vast te lopen wanneer de huurwaarborg niet 
overgaat op de wettelijk samenwonende partner. Volgens de auteur zijn de huurwaarborg en de 
huurovereenkomst onlosmakelijk en intrinsiek met elkaar verbonden, waardoor men er mag van 
uitgaan dat de langstlevende partner ook de huurwaarborg in volle eigendom verwerft252. 
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2. De positie van de verhuurder 
 
100. De verhuurder wordt buiten zijn wil én zonder enige zeggenschap geconfronteerd met een 
andere huurder, die mogelijks minder vermogend is dan zijn oorspronkelijke contractspartij. De 
minister benadrukt dat er in de wet op de handelshuur en de pacht omstandigheden bestaan waarin 
de verhuurder ook verplicht is een nieuwe huurder te accepteren die mogelijks minder solvabel is 
dan zijn eerste huurder253. De minister heeft artikel 10 Handelshuurwet en artikel 34 Pachtwet voor 
ogen. Overeenkomstig artikel 10, eerste lid Handelshuurwet kan het verbod om de handelshuur over 
te dragen of om een onroerend goed in onderhuur te geven geen beletsel vormen voor de 
overdracht of de onderverhuring die samen geschiedt met de overdracht of de verhuring van de 
handelszaak en die slaat op de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder. Artikel 34 Pachtwet 
bepaalt dat de pachter, zonder toestemming van de verpachter, zijn pacht geheel kan overdragen 
aan een in de wet opgesomd aantal personen254.  
 
101. De verwijzing van de minister gaat niet helemaal op. De positie van de verhuurder van de 
gemeenschappelijke verblijfplaats is niet geheel gelijk aan de positie van de verhuurder van een 
handelshuur of van de verpachter. De wet voorziet uitdrukkelijk dat verhuurder van een handelszaak 
zich kan verzetten tegen de huuroverdracht wanneer hij meent wettige redenen daartoe te 
hebben255. Bij de overdracht van een pacht is in de regel de toestemming van de verpachter 
vereist256, tenzij wanneer de overdracht gebeurt aan de in de wet opgesomde personen257. De 
verhuurder van de gemeenschappelijke verblijfplaats krijgt daarentegen geen enkele 
verzetsmogelijkheid… Het gebrek aan enige verzetsmogelijkheid is te verantwoorden vanuit de 
bedoeling van de wet om de woonomgeving van de overlevende partner te beschermen. De 
wetgever heeft klaarblijkelijk willen vermijden dat hij deze bescherming zou verliezen door de 
loutere weigering van de verhuurder om met de voortzetting van de huur in te stemmen. De 
verhuurder kan natuurlijk wel gebruik maken van de gemeenrechtelijke mogelijkheden om de huur 
te beëindigen258. 
 

3. De huurgelden 
 
102. De huurgelden die reeds bij het overlijden vervallen waren, zijn schulden van de erflater. De 
verhuurder kan zijn vordering verhalen op de volledige nalatenschap. De huurgelden die vervallen na 
het overlijden kunnen alleen verhaald worden op de wettelijk samenwonende partner, tenzij 
wanneer de erflater zichzelf en zijn erfgenamen hoofdelijke en ondeelbaar heeft verbonden in het 
huurcontract259. Indien de overlevende partner zijn verplichtingen niet voldoet, heeft de verhuurder 
een bevoorrechte vordering op de waarde van al hetgeen het verhuurde goed stoffeert260. Het 
voorrecht geldt ongeacht of de huurder eigenaar is van het stofferende huisraad. Het feit dat de 
overlevende partner slechts het vruchtgebruik heeft op het huisraad, vormt geen belemmering voor 
de uitoefening van het voorrecht261.  
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D. Het recht op huur van de gemeenschappelijke verblijfplaats 
 

1. Feitelijke scheiding 
 

103. Het huurrecht heeft betrekking op het onroerend goed dat bij het openvallen van de 
nalatenschap het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende. In geval van feitelijke scheiding 
verliest de overlevende partner zijn recht op de huur. Deze bepaling kan aanleiding geven tot een 
schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. De overlevende partner behoudt zijn 
erfaanspraak op het vruchtgebruik van de preferentiële goederen immers wel wanneer partners niet 
meer samenwoonden op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap262263. 
 
104. Er kan onzekerheid bestaan over het tijdstip vanaf wanneer het gehuurde goed niet langer de 
gemeenschappelijke verblijfplaats vormde van het wettelijk samenwonend koppel264. In geval van 
feitelijke scheiding is het aangewezen om ofwel de wettelijke samenwoning formeel te beëindigen 
ofwel een testament op te stellen waarin de erflater duidelijk bepaalt of de overlevende partner zijn 
erfaanspraak al dan niet behoudt. Aldus schept men zekerheid over de vraag of de partners 
erfgerechtigd zijn in elkaars nalatenschap wanneer één van hen tijdens de periode van feitelijke 
scheiding komt te sterven.  
 

2. Meerdere gemeenschappelijke verblijfplaatsen 
 
105. Wanneer de erflater meerdere gemeenschappelijke verblijfplaatsen huurde, slaat het recht 
op huur slechts op één gemeenschappelijke verblijfplaats, namelijk op de voornaamste 
gemeenschappelijke verblijfplaats265. De wet handelt duidelijk over het onroerend goed dat op het 
ogenblik van het overlijden de gemeenschappelijke verblijfplaats was. De overlevende partner heeft 
in dit geval geen keuzemogelijkheid.  
 
106. Het kan zijn dat de nalatenschap twee gemeenschappelijke verblijfplaatsen omvat waarvan 
de ene gehuurd is en de andere in volle eigendom toebehoort aan de erflater266. Een cumulatie van 
het erfrechtelijk vruchtgebruik en het recht op huur lijkt uitgesloten267. Door het toekennen van een 
erfaanspraak wil de wetgever de bescherming van het gebruikelijke levenskader verzekeren. Zijn 
intentie reikt niet verder dan te vermijden dat de overlevende partner van de ene dag op de andere 
kan worden buitengezet268. Deze doelstelling wordt zowel door het vruchtgebruik op de 
gemeenschappelijke verblijfplaats als door het recht op de huur daarvan bereikt. Er is geen reden om 
de overlevende partner van beide erfaanspraken te laten genieten.  
 
107. De wetgever voorziet geen voorrang in de erfaanspraken van de wettelijke samenwonende 
partner. Hij laat hem de keuze tussen het recht op de huur of het vruchtgebruik van de 
gemeenschappelijke verblijfplaats269. Vanuit het oogpunt van de overlevende partner is het recht op 
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het vruchtgebruik de veiligste optie. Hij is dan zeker dat hij het goed kan blijven bewonen tot aan het 
ogenblik van zijn eigen overlijden. Bij het recht op de huur is dit niet zeker, want de verhuurder zou 
de huurovereenkomst kunnen beëindigen270. Voor de andere erfgenamen is het wenselijker dat de 
overlevende partner kiest voor het recht op huur. Deze optie is minder belastend voor hun erfdeel. 
Het recht op huur is slechts een persoonlijk recht op een onroerend goed dat tot het vermogen van 
een derde, de verhuurder, behoort. Na afloop van het recht hebben noch de langstlevende, noch de 
andere erfgenamen enige aanspraak op dat onroerend goed. Het erfrechtelijk vruchtgebruik is 
daarentegen een zakelijk recht op een onroerend goed dat zich in de nalatenschap bevindt. De 
erfgenamen moeten het vruchtgebruik dulden en zien hun erfdeel herleid tot de blote eigendom van 
het onroerend goed. Het recht op huur doet ook geen gedwongen verhouding ontstaan met de 
andere erfgenamen van de erflater. 
 
108. De keuze tussen het erfrechtelijk vruchtgebruik en het recht op huur komt enkel toe aan de 
overlevende partner. Ook al is zijn erfaanspraak op de preferentiële goederen niet reservatair, ze is 
wel degelijk prioritair271! De wettelijk samenwonende partner kan na het openvallen van de 
nalatenschap zelf beslissen of hij zijn erfrechtelijk vruchtgebruik, dan wel zijn recht op de huur wil 
uitoefenen.  
 

E. Een coherente huurwetgeving gewenst? 
 

109. Senator VANDENBERGHE was hevig voorstander van een volwaardig systeem van 
medehuurschap en voortzetting van de huur. De regeling zoals ze door de regering werd voorgesteld 
(en zoals ze nu geldt) vond hij ondoelmatig en fragmentair. Vermits de vraag naar bescherming en 
voortzetting van de huur voornamelijk rijst in de verhouding huurder – verhuurder, hoort de 
regelgeving omtrent het recht op huur enkel thuis in het huurrecht.  De regels die raken aan de 
rechten en plichten van de partijen bij een huurovereenkomst vallen immers onder deze 
regelgeving272. Hij diende tevergeefs amendementen in om de regeling onder te brengen in de 
woninghuurwet273. Ook CASTELEIN, PINTENS en ALLAERTS delen de mening dat de bescherming van 
de gehuurde woonomgeving best kon opgenomen worden in het huurrecht in plaats van ze te 
verspreiden over het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en contractenrecht274. BARBAIX vraagt zich 
af of een gecentraliseerde regeling wel nodig is. De huidige erfrechtelijke regeling bepaalt enkel wie 
de huurovereenkomst voorzet en doet geen nieuw huurrecht ontstaan. De erfgenamen en 
rechtsverkrijgenden treden, overeenkomstig het gemene verbintenissenrecht, in de rechten en 
verplichtingen die aan de erflater toekwamen. De verhuurder is verplicht om de huurovereenkomst 
verder te zetten. Met welke erfgenamen hij de overeenkomst moet verderzetten, wordt bepaald 
door de wettelijke devolutieregelen of door de beschikkingen van de erflater. De auteur meent 
terecht dat deze moeten ondergebracht worden in het erfrecht275. Toch kan niet worden ontkend dat 
een coherente huurwetgeving omtrent de huur van een gezinswoning gewenst is. De bescherming 
van de gezinswoning zou veel beter worden gegarandeerd indien de regelgeving niet verspreid zou 
zijn276.  
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Afdeling 4: Nooit een ruimere erfaanspraak 
 

§1. Nooit een algemene roeping tot de nalatenschap 
 

110. De wettelijk samenwonende partner heeft geen intestaat aanspraak op andere goederen dan 
diegene omschreven in artikel 745octies, § 1 B.W. Zelfs bij gebreke aan erfgerechtigde 
bloedverwanten blijft zijn erfaanspraak beperkt tot het vruchtgebruik van de preferentiële goederen. 
De overlevende partner heeft met andere woorden nooit een roeping tot de gehele nalatenschap277. 
 
111. Er werden amendementen ingediend om de gehele nalatenschap te laten toekomen aan de 
wettelijk samenwonende partner wanneer er geen erfgerechtigde bloedverwanten zijn278. Men mag 
er inderdaad van uitgaan dat de erflater in dit geval wil dat zijn nalatenschap volledig toekomt aan 
zijn partner279. Deze amendementen werden jammer genoeg verworpen280. Het gevolg is natuurlijk 
dat de rest van de nalatenschap toekomt aan de Staat281. De moeilijkheden die hiermee kunnen 
gepaard gaan, werden tevergeefs aangehaald in de parlementaire voorbereiding282. Senator 
T’SERCLAES vroeg zich bijvoorbeeld af tot wie de wettelijk samenwonende partner zich moet wenden 
om grove herstellingen te laten uitvoeren of om de omzetting van het vruchtgebruik te vragen283. De 
Staat heeft bovendien de gewoonte een aan hem gerichte erfenis te weigeren, waardoor de 
overlevende partner vruchtgebruiker wordt van een onbeheerde nalatenschap284.  
 
112. De erflater kan deze situatie vermijden door zijn partner in een testament aan te stellen als 
algemene legataris. Dit is de beste bescherming die wettelijke samenwonende partners elkaar in de 
huidige stand van de wetgeving kunnen bieden. De overlevende partner krijgt dan overeenkomstig 
artikel 1003 B.W. de algemeenheid van goederen die de erflater bij zijn overlijden nalaat.  
 
§2. De wijziging van artikel 731 B.W. 
 
113. In het oorspronkelijke wetsontwerp de wijziging van artikel 731 B.W. voorop gesteld285. Er 
werd voorgesteld om het woord erfenissen te wijzigen door de nagelaten goederen en schulden. De 
Raad van State drong er echter op aan om de term erfenissen te behouden. Zo wordt geïllustreerd 
dat de wettelijke erfovergang in principe steeds een universeel karakter heeft. De wetgever is deze 
opmerking gevolgd. De term erfenissen werd behouden. De wettelijk samenwonende partner werd 
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opgenomen in de lijst van intestaat erfgenamen, maar met de uitdrukkelijke vermelding van de 
beperking van zijn erfaanspraak286.  
 
§3. De wijziging van artikel 732 B.W. 
 
114. De wet van 28 maart 2007 heeft artikel 732 B.W. gewijzigd287. De bepaling luidde vroeger als 
volgt: De wet houdt bij het regelen van de erfopvolging geen rekening met de aard of met de 
oorsprong van de goederen. Dit is het principe van de homogeniteit van de nalatenschap. De 
erfgoederen vormen één massa die over de erfgenamen worden verdeeld288. Aan dit principe werd 
reeds langer afbreuk gedaan289. De rechten van wettelijke terugkeer zijn gebaseerd op de oorsprong 
van de goederen290. De inbrengregeling verschilt naargelang de aard van de goederen, of ze roerend 
of onroerend zijn291. Ook de erfaanspraak van de langstlevende echtgenote is in de meeste 
nalatenschappen beperkt tot welbepaalde goederen.292 De erfaanspraak van de wettelijk 
samenwonende partner miskent eens te meer het principe van de homogeniteit door de 
erfaanspraak in elk geval te beperken tot welbepaalde goederen. De afschaffing van artikel 732 B.W. 
werd bijgevolg in het vooruitzicht gesteld293. Het artikel werd uiteindelijk in gewijzigde vorm 
behouden. Voortaan bepaalt artikel 732 B.W. dat de wet geen rekening houdt met de aard of de 
oorsprong van de goederen bij het regelen van de erfopvolging, behoudens de bij de wet bepaalde 
uitzonderingen. 
 

Hoofdstuk 5: De invloed van het erfrecht van de wettelijke samenwoner  
op de devolutie van de nalatenschap 

 
115. De komst van de nieuwe erfgenaam heeft gevolgen voor alle erfgerechtigden, ongeacht of ze 
al dan niet een reservataire aanspraak hebben. In dit hoofdstuk wordt de invloed van de nieuwe 
erfaanspraak op de wettelijke en op de testamentaire devolutie behandeld.  
 

Afdeling 1: De invloed op de wettelijke devolutie  
 
§1. Invloed op intestaat erfaanspraken 
 
116.  De wettelijke samenwonende partner heeft een prioritaire aanspraak op het vruchtgebruik 
van de gemeenschappelijke verblijfplaats en het daarin aanwezige huisraad. Volgens de Memorie van 
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Toelichting neemt de overlevende partner zijn vruchtgebruik op en kunnen de andere erfgenamen294 
de resterende goederen verdelen overeenkomstig de tussen hen geldende toewijzingsregels295. Hun 
erfaanspraken hebben enkel nog betrekking op de blote eigendom van de preferentiële goederen en 
de volle eigendom van de andere goederen uit de nalatenschap. Omdat de tussen hen te verdelen 
massa verkleint, verkleint ook hun wettelijk erfdeel dat daarvan een breukdeel is296. 
 
Voorbeeld 1: Een man overlijdt en laat zijn wettelijk samenwonende partner en twee kinderen na. 
Zijn nalatenschap bestaat uit de preferentiële goederen ter waarde van 200.000 euro en spaargelden 
ter waarde van 100.000 euro. Bij gebreke aan een wettelijk samenwonende partner zouden de 
kinderen elk 150.000 volle eigendom krijgen297. Aangezien de wettelijk samenwonende partner 
voortaan het vruchtgebruik op de preferentiële goederen verwerft, verkleint de tussen de kinderen 
te verdelen massa tot 200.000 euro blote eigendom en 100.000 euro volle eigendom. De kinderen 
krijgen elk 100.000 euro blote eigendom en 50.000 euro volle eigendom. 
 
117. De nieuwe erfaanspraak kan een overlevende ouder parten spelen wanneer hij tot de 
nalatenschap komt met een bloedverwant uit de vierde orde.  
 
Voorbeeld 2: De erflater laat zijn samenwonende partner, zijn vader en zijn nichtje langs 
moederszijde na. Zijn nalatenschap bestaat uit de preferentiële goederen ter waarde van 200.000 
euro. 
 
Bij gebreke aan wettelijk samenwonende partner zou de nalatenschap als volgt worden verdeeld. De 
nalatenschap moet overeenkomstig artikel 753 B.W. worden gekloofd. Ze wordt in twee helften 
verdeeld, waarbij de ene helft van de nalatenschap naar de vader gaat en de andere helft naar het 
nichtje. Artikel 754 B.W. voorziet in een mildering van de kloving. De bepaling kent aan de 
overlevende ouder het vruchtgebruik toe van één derde van de goederen die hij of zij niet in volle 
eigendom erft. De vader zou 100.000 euro in volle eigendom en 33.333 euro vruchtgebruik ervan. 
Het nichtje zou 66.666 euro volle eigendom en 33.333 euro blote eigendom erven. 
 
De wet van 28 maart 2007 heeft tot gevolg dat er nu twee erfgenamen zijn die aanspraak maken op 
eenzelfde vruchtgebruik. De aanspraak van de ouder moet het onderspit delven298. Dit kan worden 
afgeleid uit artikel  745octies B.W. dat aan de wettelijke samenwoner het vruchtgebruik toekent met 
welke erfgenamen hij ook de tot de nalatenschap komt. De voorrang blijkt eveneens uit de verdere 
uitholling van de ascendentenreserve. Dat ascendenten hun reserve niet langer kunnen inroepen 
tegen giften aan de overlevende partner illustreert de wil van de wetgever om de aanspraak van de 
overlevende partner te laten primeren299. Artikel 754 B.W. wordt trouwens impliciet opgeheven door 
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de wet van 28 maart 2007 wanneer de overlevende ouder in samenloop komt met een wettelijk 
samenwonende partner. Lex posterior derogat legi priori. 
 
118. CASTELEIN merkt terecht op dat de overlevende ouder zijn erfrechtelijk vruchtgebruik niet 
noodzakelijk definitief verliest in aanwezigheid van een wettelijk samenwonende partner. Hij 
verkrijgt een successief vruchtgebruik op de preferentiële goederen dat uitwerking krijgt op het 
ogenblik waarop het eerste vruchtgebruik wegvalt. De ouder zal alsnog zijn erfrechtelijk 
vruchtgebruik kunnen uitoefenen indien hij de wettelijke samenwoner overleeft300. 

 
§2. Invloed op de anomale erfaanspraken 

 
A. Nalatenschap van een gewoon geadopteerde erflater die geen afstammelingen nalaat 

 
119. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de wettelijke samenwonende partner zijn erfaanspraak 
behoudt in de nalatenschap van een gewoon geadopteerde erflater die zonder afstammelingen 
overlijdt301. De overlevende partner behoudt zijn erfrechtelijk vruchtgebruik wanneer de 
preferentiële goederen het voorwerp uitmaken van het recht van wettelijke terugkeer voorzien in 
artikel 353-16 B.W. 
 
120. De aanpassing van artikel 353-16 B.W. gebeurde op suggestie van de Commissie Familierecht 
van de K.F.B.N.302. De wetgever is hierbij nogal nonchalant te werk gegaan, wat mogelijks aanleiding 
kan geven tot verwarring. Door te bepalen dat de nalatenschap wordt geregeld “onder voorbehoud 
van de rechten van de langstlevende echtgenoot op de gehele nalatenschap van een geadopteerde 
die zonder nakomelingen is overleden en de rechten die de langstlevende wettelijk samenwonende 
geniet” kan de indruk ontstaan dat het recht van wettelijke terugkeer eveneens geldt wanneer de 
erflater wettelijk samenwoont en hij wél afstammelingen nalaat. Aangezien algemeen wordt 
aangenomen dat de zinsnede “een geadopteerde die zonder nakomelingen is overleden” centraal 
staat, keren de goederen niet terug naar de families wanneer de erflater kinderen nalaat303. 
 

B. Recht van wettelijke terugkeer van de ascendent schenker 
 
121. Opvallend is dat de wetgever geen uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt voor het 
vruchtgebruik van de wettelijk samenwonende partner op de preferentiële goederen die het 
voorwerp zijn van het recht van wettelijke terugkeer van de ascendent-schenker. Aangezien in artikel 
745bis, § 2 B.W. wél uitdrukkelijk wordt gepreciseerd dat de langstlevende echtgenote dan haar 
vruchtgebruik behoudt, zijn sommige auteurs van mening dat de wettelijk samenwonende partner 
zijn erfaanspraak verliest wanneer de erflater kinderloos overlijdt en zijn ouders hem de 
preferentiële goederen hebben geschonken. De gezinswoning behoort dan niet tot de nalatenschap 
van de erflater, zodat de overlevende partner er geen vruchtgebruik kan op uitoefenen304. 
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Hoewel artikel 747 B.W. bepaalt dat ascendenten de door hen geschonken zaken erven met 
uitsluiting van alle anderen, was het waarschijnlijk niet de bedoeling dat de wettelijk samenwonende 
partner zijn erfrechtelijk vruchtgebruik in dat geval zou verliezen. Hij verkrijgt het vruchtgebruik op 
de gemeenschappelijke verblijfplaats en het daarin aanwezige huisraad met welke erfgenamen hij 
ook tot de nalatenschap komt305306307. Het behoud van zijn erfrechtelijk vruchtgebruik kan ook 
worden afgeleid uit het gegeven dat artikel 747 B.W. impliciet opgeheven wordt wanneer er een 
wettelijk samenwonende partner tot de nalatenschap komt. Lex posterior derogat legi priori.  
 
Het ontbreken van een wettelijke bepaling in deze zin is een jammerlijke vergetelheid van de 
wetgever. Een uitdrukkelijke bepaling was wenselijk geweest, gelet op de absolute formulering van 
artikel 747 B.W. De erflater kan natuurlijk alle twijfel wegnemen door het opstellen van een 
testament, waarin hij bepaalt of het erfrechtelijk vruchtgebruik al dan niet behouden blijft. 
 

Afdeling 2: Invloed op de testamentaire devolutie 
 
122. De erfaanspraak van de wettelijk samenwonende partner is niet altijd gewaarborgd wanneer 
de erflater een algemene legataris heeft aangesteld. In deze afdeling wordt de hypothese behandeld 
dat een derde, dus niet de wettelijke samenwoner, noch een andere erfgenaam die ab intestato tot 
de nalatenschap komt, als algemene legataris werd aangesteld.  
 
§1. Aanstelling van een algemene legataris zonder enige precisering308 
 
123. De wettelijke samenwoner wordt in principe volledig uit de nalatenschap uitgesloten door de 
aanstelling van een algemene legataris. Hij is geen reservataire erfgenaam en kan zich niet 
verdedigen tegen de aanspraken van de algemene legataris. De aanstelling van een algemene 
legataris zonder verdere precisering met betrekking tot de erfaanspraken van de overlevende 
partner kan de onterving van deze laatste tot gevolg hebben309310. 
 
124. Er moet een uitzondering worden gemaakt voor testamenten die werden opgesteld op een 
ogenblik dat de testator nog niet wettelijk samenwoonde. Als uit andere omstandigheden blijkt dat 
de erflater zijn wettelijk samenwonende partner wou beschermen, dan mag men zijn onterving niet 
zomaar afleiden uit het feit dat de erflater ooit een algemeen legaat heeft gedaan311.  
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Amicorum Rogier De Corte, Mechelen, Kluwer, 2007, (61) 70. 
308

 De algemene legataris is overeenkomstig artikel 1003 B.W. de persoon aan wie de erflater bij testament de 
algemeenheid van goederen geeft die hij bij zijn overlijden zal nalaten. 
309

 Volgens de volgende auteurs is dit een absolute regel: E. BEGUIN, “Le cohabitant légal survivant: 
cohabitation versus mariage. Vers un mariage bis…”, Rev.not.b. 2007, (346) 353, 3; P. DELNOY, “La successible 
par la cobitation légale (Projet de loi)” in Y.-H., LELEU (ed.), Chroniques notariales, XXXXV, Brussel, De Boeck & 
Larcier, 2007, (553) 574, 17.3;E. DE WILDE-D’ESTMAEL, “La nouvelle législation sur les droits successoraux de 
cohabitant légal”, Rec.gén.enr.not. 2007, (249) 251, 8. 
310

 In de zin dat het legaat moet worden geïnterpreteerd en de wil van de erflater moet primeren: J. BAEL, 
“Erfrecht van de wettelijk samenwonenden” in UNIVERSITEIT GENT-FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID (ed.), 
Rechtskroniek van het notariaat, XI, Brugge, die keure, 2007, (1) 25, 53. 
311

 Voorbeeld: Een man maakt in 1995 een testament op waarin hij zijn broer als algemene legataris aanstelt. In 
2000 gaat hij wettelijk samenwonen met zijn vriendin. In 2006 maakt hij haar begunstigde van zijn 
levensverzekering. In januari 2008 overlijdt de man. Hij heeft zijn testament evenwel nooit herroepen. In dit 



49 
 

 
Eigenlijk moet elk testament waarin een algemeen legaat wordt gedaan zonder verdere precisering 
over de rechten van de overlevende samenwoner met de nodige omzichtigheid worden benaderd. 
Mogelijks stond de erflater niet stil bij de gevolgen van zijn beschikking. De geraadpleegde notaris zal 
er goed aan doen de draagwijdte van de beschikking te benadrukken en de erflater bij te staan bij 
het zorgvuldig verwoorden van zijn algemeen legaat312. Testamenten die dateren van voor de 
inwerkingtreding van de wet zullen best worden herschreven of verduidelijkt om latere discussies te 
vermijden. 
 
125. De langstlevende partner wordt volledig uit de nalatenschap uitgesloten door een duidelijk 
geformuleerd algemeen legaat. Hij verliest zowel zijn erfrechtelijk vruchtgebruik als zijn recht op 
huur313. Er anders over oordelen zou onverenigbaar zijn met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.  
 
126. Wanneer de aanstelling van een algemene legataris leidt tot de onterving van de 
overlevende partner, moet men uiteraard geen rekening meer houden met zijn erfaanspraken. De 
preferentiële goederen zijn niet langer aan een afzonderlijke regeling onderworpen. De volle 
eigendom ervan wordt volgens de normale devolutieregels verdeeld. 
 
§2. Aanstelling van een algemene legataris onder voorbehoud van de rechten van de wettelijk 
samenwonende partner. 
 
127. Er is geen discussie mogelijk wanneer de erflater bij de aanstelling van de algemene legataris 
voorbehoud maakt voor de rechten van zijn samenwonende partner. De wettelijk samenwonende 
partner neemt het vruchtgebruik op de preferentiële goederen op en de andere erfgoederen worde 
volgens de gewone devolutieregels verdeeld. Op het eerste zicht lijkt de vereffening van de 
nalatenschap relatief eenvoudig… 

 
A. Hypothese 1: geen reservataire erfgenamen aanwezig 

 
128. De wettelijk samenwonende partner neemt het vruchtgebruik van de preferentiële goederen 
op. De algemene legataris verwerft de blote eigendom van de preferentiële goederen en de volle 
eigendom van de andere goederen. Beiden treden van rechtswege in het bezit van de 
erfgoederen314. Indien de erflater nog andere legaten heeft gemaakt, dan moeten de begunstigden 
de afgifte van hun legaat vragen aan de algemene legataris315. 
 
129. Bij afwezigheid van andere legaten met betrekking tot de preferentiële goederen moet de 
last van het erfrechtelijk vruchtgebruik worden gedragen door de algemene legataris. Indien de 

                                                                                                                                                                                     
geval kan men niet zomaar besluiten dat de overlevende partner werd onterfd door het algemeen legaat dat 
dateert van 1998.  
312

 Voorbeeld: “Ik benoem en stel aan als mijn enige erfgenaam en enige algemene legataris, aan wie ik mijn 
volledige nalatenschap toeken, ter uitsluiting van alle anderen, …” Zie: J. BAEL, “Erfrecht van de wettelijk 
samenwonenden” in UNIVERSITEIT GENT-FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID (ed.), Rechtskroniek van het 
notariaat, XI, Brugge, die keure, 2007, (1) 25, 53, vtn 73. 
313

 Idem: P. DELNOY, “La successible par la cohabitation légale (Projet de loi)” in Y.-H., LELEU (ed.), Chroniques 
notariales, XXXXV, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, (553) 574, 17.  
314

De algemene legataris treedt overeenkomstig artikel 1006 B.W. van rechtswege in het bezit wanneer het 
gaat om een notarieel testament. Wanneer het gaat om een eigenhandig of een internationaal testament moet 
de algemene legataris zich overeenkomstig artikel 1008 B.W. in het bezit doen stellen door een beschikking van 
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De overlevende partner heeft bezitsrecht op grond van 
artikel 724 B.W. Supra nr. 35. 
315

 Op grond van artikel 1011 B.W. voor de legataris onder algemene titel en op grond van artikel 1014, 2de lid 
B.W. voor de legataris ten bijzondere titel.  
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erflater de preferentiële goederen bij wijze van legaat onder algemene of bijzondere titel heeft 
gelegateerd aan iemand anders, dan zal deze legataris het erfrechtelijk vruchtgebruik moeten 
dulden. 
 

B. Hypothese 2: er zijn reservataire afstammelingen 
 
130. De aanstelling van een algemene legataris leidt tot problemen wanneer er afstammelingen 
tot de nalatenschap komen. Moet het vruchtgebruik uitsluitend gedragen worden door de reserve 
van de afstammelingen, door het beschikbaar deel van de nalatenschap of wordt het vruchtgebruik 
proportioneel toegerekend op beide? 
 
Voorbeeld 3: De erflater laat twee kinderen en een wettelijk samenwonende partner na. Hij stelt zijn 
broer aan als algemene legataris onder voorbehoud van de erfaanspraken van zijn samenwonende 
partner. Zijn nalatenschap bestaat uit de gezinswoning en het huisraad ter waarde van 200.000 euro 
en een bankrekening met 100.000 euro spaargelden. 
 

1. Exclusieve toerekening op het beschikbaar deel 
 
131. De exclusieve toerekening op het beschikbaar deel kan niet worden aanvaard. De algemene 
legataris heeft een potentiële aanspraak op de gehele nalatenschap die enkel wordt beperkt door 
dwingende aanspraken van reservataire erfgenamen. Aangezien de wettelijke samenwonende 
partner geen reservataire erfgenaam is, zou onbegrijpelijk zijn dat de aanspraken van de algemene 
legataris moeten worden ingeperkt316. 
 

2. Proportionele toerekening 
 
132. De situatie is uitdrukkelijk geregeld wanneer het gaat om het voorbehouden erfdeel van de 
langstlevende echtgenote. Haar erfrechtelijk vruchtgebruik wordt naar evenredigheid toegerekend 
op de reserve van de afstammelingen en het beschikbaar deel van de nalatenschap317. Deze regel 
werd niet van overeenkomstige toepassing verklaard, zodat hij niet rechtstreeks kan worden 
toegepast op de erfaanspraken van de wettelijk samenwonende partner. 
 
133. Sommige auteurs menen dat ook het vruchtgebruik van de wettelijk samenwonende partner 
proportioneel moet gedragen worden door de reserve en het beschikbaar deel van de 
nalatenschap318. Ze wijzen erop dat de reservataire aanspraken worden berekend op basis van de 
massa waarop de reservatair ab intestato recht zou hebben. De afstammeling heeft ab intestato 
recht op de blote eigendom van de preferentiële goederen en de volle eigendom van de overige 
goederen, zodat de globale reserve in het gegeven voorbeeld bestaat uit 133.333 euro vruchtgebruik 
en 66.666 euro volle eigendom. Het beschikbaar deel bestaat dan uit 66.666 euro vruchtgebruik en 
33.333 euro volle eigendom. 
 
 
 
 
 

                                                           
316

 R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 476, 
603. 
317

 Artikel 915bis, § 4 B.W. 
318

 R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 477, 
603; M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende 
wettelijk samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, (1895) 1949, 58. 
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3. Exclusieve toerekening op de reserve van de afstammelingen 
 
134. Volgens BAEL is de oplossing te vinden in de formulering van artikel 913 B.W., dat het 
beschikbaar deel en de reserve omschrijft indien de erflater kinderen nalaat. Door te bepalen dat 
giften de helft, een derde of een vierde van de goederen van de beschikker niet mogen overschrijden 
als hij respectievelijk één, twee, drie of meer kinderen nalaat, heeft de wetgever het beschikbaar 
deel vastgelegd op de helft, een derde of een vierde van de nalatenschap. De erflater kan vrij 
beschikken over de volle eigendom van dit breukdeel van zijn nalatenschap. Het zou anders geweest 
zijn als de wetgever in artikel 913 B.W. het voorbehouden erfdeel van de afstammelingen had 
omschreven319. 
 
135. Deze stelling vindt steun in de Memorie van Toelichting waarin wordt aangenomen dat 
reservataire erfgenamen tot een kleiner erfdeel komen dan het reservataire erfdeel waarop ze in 
afwezigheid van de wettelijk samenwonende partner minimaal aanspraak hadden kunnen maken320. 
Met deze passage lijkt de wetgever te willen zeggen dat kinderen in geval van samenloop met de 
wettelijke samenwonende partner minder zullen bekomen dan het minimum dat hen voordien door 
het erfrecht werd gegarandeerd wanneer zij door de erflater werden onterfd321322. Voor de 
nalatenschap uit voorbeeld 3 betekent dit dat de langstlevende partner het vruchtgebruik krijgt van 
de preferentiële goederen, de kinderen elk 100.000 in blote eigendom en de broer die als algemene 
legataris was aangesteld 100.000 in volle eigendom. 
 
136. Deze oplossing voelt onnatuurlijk en zelfs onbillijk aan. Waarom zouden enkel de 
reservatairen de last van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende partner moeten 
dragen, terwijl de last van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenote wordt 
verdeeld over hun reserve en het beschikbaar gedeelte van de nalatenschap? Na bijna dertig jaar in 
voege te zijn lijkt de regel van de proportionele verdeling zo vanzelfsprekend dat men geneigd is om 
hem bijna automatisch toe te passen op het vruchtgebruik van de overlevende partner…  
 
Toch is de toerekening aan de globale reserve juridisch de meest correcte oplossing. Hoewel er veel 
sympathie kan uitgaan naar de regel van de proportionele verdeling waarbij de positie van de 
reservataire afstammeling centraal staat, kan men niet ontsnappen aan de tekst van artikel 913 B.W. 
De exclusieve toerekening op de reserve beantwoordt het beste aan de wil van de erflater die de 
persoon die hij als algemeen legataris heeft aangesteld zoveel mogelijk wou begunstigen. Er anders 
over oordelen zou het beschikkingsrecht-om-niet van de samenwonende erflater ten aanzien van 
derden uiterst klein maken323.  
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 J. BAEL, “Erfrecht van de wettelijk samenwonenden” in UNIVERSITEIT GENT-FACULTEIT DER 
RECHTSGELEERDHEID (ed.), Rechtskroniek van het notariaat, XI, Brugge, die keure, 2007, (1) 30, 62. 
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 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51-2514/001, 12.  
321

 M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende 
wettelijk samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, (1895) 1942, 55. 
322

Voorbeeld: De erflater woont wettelijk samen met zijn vriendin. Hij heeft twee kinderen uit een vorige 
relatie. De relatie met zijn kinderen verloopt vrij stroef omdat de kinderen de nieuwe vriendin niet willen 
aanvaarden. De erflater wil daarom in de mate van wat wettelijk toegelaten is zijn kinderen onterven. Hij stelt 
zijn broer aan als algemene legataris. Zijn nalatenschap bestaat uit de preferentiële goederen ter waarde van 
200.000 euro en 100.000 euro spaargelden. De kinderen zien globale reserve herleid tot 200.000 euro blote 
eigendom. Bij gebreke van de wettelijk samenwonende vriendin zou de globale reserve bestaan uit 200.000 
euro volle eigendom.  
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 M. PUELINCKX-COENE, “De grote promotie van de langstlevende echtgenote. Beschouwingen bij de 
integratie van de wet van 14 mei 1981 in het bestaande erfrecht.”, TPR 1981, (593) 620, 35. 
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4. De overlevende partner verwerpt de nalatenschap 
 
137. De hele discussie wordt overbodig wanneer de samenwonende partner de nalatenschap 
verwerpt. Hij wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest324. Men moet geen rekening meer 
houden met zijn vruchtgebruik op de preferentiële goederen. In voorbeeld drie bedraagt de globale 
reserve dan 200.000 euro volle eigendom en het beschikbaar deel 100.000 euro volle eigendom. 
 

C. Hypothese 3: er zijn reservataire ascendenten 
 
138. Het probleem van de toerekening van het vruchtgebruik duikt opnieuw op wanneer de 
langstlevende wettelijk samenwonende partner in samenloop komt met reservataire ascendenten en 
de erflater een algemene legataris heeft aangesteld. Moet het erfrechtelijk vruchtgebruik worden 
gedragen door de reserve van de ouders, het beschikbaar deel of door beide gezamenlijk? 
 
Voorbeeld 4: Een man woont wettelijk samen met zijn vriendin. Zijn beide ouders leven nog. Hij 
stelde zijn zus aan als algemene legataris. In zijn nalatenschap zitten de preferentiële goederen ter 
waarde van 100.000 euro en een bankrekening met 100.000 euro spaargelden. 
 
De reserve van de ascendenten moet de last van het erfrechtelijk vruchtgebruik dragen. Artikel 915, 
eerste lid B.W. omschrijft het beschikbaar gedeelte wanneer de erflater kinderloos overlijdt. Giften 
mogen de helft van de goederen niet overschrijden als de erflater in de vaderlijke of moederlijke lijn 
één of meerdere ascendenten nalaat. Ze mogen drie vierden van de nalatenschap niet overschrijden 
wanneer hij in één lijn asecendenten nalaat. Aangezien de man in voorbeeld vier twee reservataire 
ascendenten nalaat, kan hij over 100.000 euro volle eigendom vrij beschikken325. 
 

Afdeling 4: Samenloop met een legataris onder algemene of bijzondere titel 
 
139. Wanneer de erflater een legaat doet dat de gemeenschappelijke verblijfplaats of (een 
gedeelte van) het huisraad omvat, dan kan de wettelijk samenwonende partner zich hier in principe 
niet tegen verzetten326. Wanneer de erflater geen voorbehoud heeft gemaakt voor de erfaanspraak 
van zijn samenwonende partner, dan verliest deze zijn aanspraken op de gelegateerde goederen. De 
nalatenschap wordt verdeeld zonder rekening te houden met het erfrechtelijk vruchtgebruik van de 
wettelijk samenwonende partner. 
 
140. Wanneer de erflater wel uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt voor de rechten van zijn 
overlevende partner, dan behoudt deze laatste het vruchtgebruik op de gelegateerde goederen. De 
legataris moet de last van het erfrechtelijk vruchtgebruik dulden. 
 

Hoofdstuk 6: invloed van het erfrecht van de wettelijke samenwoner  
op de verdeling van de nalatenschap.  

 
141. Het nieuwe erfrecht heeft onvermijdelijk een invloed op de verdeling van de nalatenschap. 
Dit is de verrichting waarbij alle onverdeelde deelgenoten elkaar wederkerig erfgoederen in eigendom 
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 Artikel 785 B.W. 
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 Contra: R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 
480, 609. Volgens de auteur worden de reserve van de ascendent en het beschikbaar deel afgeleid van een 
kleinere fictieve massa die bestaat uit de blote eigendom van de preferentiële goederen en de volle eigendom 
van de andere goederen. In ons voorbeeld zou dit tot gevolg hebben dat elke ascendent 25.000 blote 
eigendom en 25.000 volle eigendom krijgt en het beschikbaar deel bestaat uit 50.000 blote eigendom en 
50.000 volle eigendom. 
326

 Supra nr. 123. 
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toekennen ten belope van het aandeel dat eenieder als mede-eigenaar bezat in de onverdeelde 
eigendom327. Het abstracte gedeelte van elke deelgenoot wordt concreet opgevuld met erfgoederen. 
Om de nalatenschap te kunnen verdelen moet men eerst de massa samenstellen328. Het actief van de 
te verdelen massa bestaat uit de goederen die in natura aanwezig zijn op het ogenblik van het 
overlijden van de erflater, de goederen die moeten worden ingebracht door begunstigde 
erfgenamen en de goederen die ten gevolge van een geslaagde vordering tot inkorting terugkeren 
naar het vermogen van de erflater. 
 
142. n dit hoofdstuk komt op de problematiek van de inbreng en de inkorting aan bod. Eerst 
worden kort een aantal basisprincipes in herinnering gebracht, die van belang zijn bij de toepassing 
van de inbreng en de inkorting op het nieuwe erfrecht. Daarna zal de concrete uitwerking van deze 
principes in aanwezigheid van een wettelijke samenwoner stapsgewijs behandeld worden 
naargelang de wettelijke samenwoner al dan niet een erfgerechtigde bloedverwant is en naargelang 
van het voorwerp van de vrijgevigheid. 

 

Afdeling 1: Enkele basisprincipes met betrekking tot de inbreng en de inkorting  
 
§1. Inbreng329 
 
143. Iedere erfgenaam moet aan zijn mede-erfgenamen inbreng doen van al hetgeen hij bij 
schenking onder de levenden van de erflater heeft ontvangen. Hij mag deze giften niet behouden, 
noch mag hij de aan hem gedane legaten opeisen, tenzij wanneer de erflater deze beschikkingen 
uitdrukkelijk heeft gedaan bij vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng330. 
Giften ten voordele van erfgenamen worden iuris tantum vermoed giften als voorschot op erfdeel te 
zijn. Wanneer de beschikkingen buiten erfdeel werden gedaan, worden ze aangerekend op het 
beschikbaar deel331.  
 
144. Inbreng is slechts verschuldigd door een erfgenaam aan zijn mede-erfgenamen. Ze is niet 
verschuldigd aan legatarissen of aan schuldeisers van de nalatenschap332. De begiftigde die ten tijde 
van de schenking geen vermoedelijk erfgenaam was, maar erfgerechtigd is op de dag dat de erfenis 
openvalt, is tot inbreng gehouden, tenzij wanneer de schenker hem daarvan heeft vrijgesteld333. 
 
145. Een begiftigde erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam te 
zijn geweest334. Hij behoudt de aan hem gedane gift of kan het legaat opeisen ten belope van het 
beschikbaar deel335. Hij moet de gift niet inbrengen, aangezien hij geacht wordt nooit erfgenaam te 
zijn geweest. 
 
146. De inbreng van giften geschiedt in natura of door mindere ontvangst. Inbreng in natura is de 
regel voor onroerende goederen336. De schenking wordt ontbonden en het onroerend goed komt 
terug in de te verdelen massa. De inbreng van roerende goederen en geschonken gelden gebeurt 
door mindere ontvangst. De begiftigde erfgenaam behoudt het goed, maar hij neemt zoveel minder 

                                                           
327

 J. DU MONGH, “Inbreng en inkorting” in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, (83) 83, 1. 
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 Artikel 922 B.W. 
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 Zie uitgebreid: M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 317-352. 
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 Artikel 843 en 919 B.W. 
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 Artikel 843 en 919 B.W.  
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 Artikel 857 B.W.  
333

 Artikel 846 B.W. 
334

 Artikel 785 B.W. 
335

 Artikel 845 B.W. 
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 Artikel 859 B.W. 
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op uit de nalatenschap als de waarde van de in te brengen goederen337. Hij rekent de schenking aan 
op zijn erfdeel en ontvangt minder bij de verdeling van de andere goederen.  
 
147. Inbreng heeft tot doel de fundamentele gelijkheid tussen wettelijke erfgenamen te herstellen 
wanneer die door begunstiging van een of meerdere van hen werd geschonden. De geschonken 
goederen keren terug naar de nalatenschap om volgens de geldende devolutieregels te worden 
verdeeld. Elke erfgenaam heeft bijgevolg een gelijke kans om het geschonken goed te verwerven. 
 
148. De inbreng van schulden wordt geregeld door artikel 829 B.W. De rechtsleer is het er over 
eens dat erfgenamen ten belope van hun erfdeel de schulden moeten inbrengen die ze ten aanzien 
van de erflater hebben. Op het saldo is het gewone verbintenissenrecht van toepassing338. De 
inbreng van schulden gebeurt door mindere ontvangst. De schuld wordt verrekend met het erfdeel 
van de erfgenaam339.  
 
§2. Inkorting340 
 
149. De zakenrechtelijke vordering tot inkorting moet het voorbehouden deel van reservataire 
erfgenamen beschermen. Reservataire erfgenamen kunnen de vordering na het openvallen van de 
nalatenschap instellen wanneer de beschikkingen om niet het beschikbaar deel overschrijden341. Het 
deel van de nalatenschap waarover de erflater vrij mag beschikken leidt men af van de fictieve 
massa. Deze wordt berekend door van alle goederen die bij het overlijden van de erflater aanwezig 
waren, de schulden af te trekken en het resultaat te vermeerderen met de schenkingen die hij tijdens 
zijn leven heeft gedaan. Afhankelijk van het aantal kinderen of ascendenten dat hij nalaat, kan de 
erflater vrij beschikken over één tweede, één derde of één vierde van de nalatenschap342. 
 
150. Inkorting geschiedt in natura. De goederen komen terug in de nalatenschap, maar enkel ten 
behoeve van de erfgenamen die de inkorting konden vorderen én die effectief de inkorting hebben 
gevorderd343.  
 
151. Wanneer het beschikbaar deel wordt overschreden door een schenking buiten erfdeel aan 
een erfgenaam, dan moet de begiftigde overeenkomstig artikel 844 B.W. dat wat te veel geschonken 
werd, inbrengen344. Volgens de heersende rechtspraak kan de vordering tot inkorting ook tegen een 
buiten erfdeel begunstigde erfgenaam worden ingesteld345. Het deel van de schenking dat het 
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 Gent 2 december 1955, RW 1955-56, 1817; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 328; 
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VERSTRAETE, “Lenen aan toekomstige erfgenamen” in E. DIRIX, P. SENAEVE en S. STIJNS (eds.), Liber Amicorum 
Jacques Herbots, Deurne, Kluwer, 2002, (537) 539, 4.  
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 Artikel 829, 868 en 869 B.W. M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 331; J. VERSTRAETE, 
“Lenen aan toekomstige erfgenamen” in E. DIRIX, P. SENAEVE en S. STIJNS (eds.), Liber Amicorum Jacques 
Herbots, Deurne, Kluwer, 2002, (537) 542, 15. 
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 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 263-289. 
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 Artikel 920 en 921 B.W. 
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 Artikel 922 juncto 913 en  915 B.W.  
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 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 1096.  
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 Eigen cursivering. 
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beschikbaar deel overschrijdt, zal ten gevolge van de vordering tot inkorting terugkeren naar de te 
verdelen massa346. 

 

Afdeling 2: Inbreng en inkorting bij giften of legaten aan de wettelijke samenwoner 
 
§1. De wettelijke samenwoner is geen erfgerechtigde bloedverwant 
 

A. Schenking van het vruchtgebruik op de preferentiële goederen 
 

1. Schenking als voorschot op erfdeel 
 
152. De schenking van het vruchtgebruik van de preferentiële goederen is een schenking als 
voorschot op erfdeel. Goederen die als voorschot op erfdeel werden geschonken, moeten ingebracht 
worden in de te verdelen massa347, zodat elke erfgenaam een gelijke kans krijgt om de goederen te 
verwerven. Volgens de letter van de wet is de overlevende partner verplicht de schenking in te 
brengen in de nalatenschap348. Maar de inbreng van het vruchtgebruik is in casu zonder betekenis. 
Zelfs al wordt het door de overlevende partner ingebracht, dan nog hebben de andere erfgenamen 
geen kans om dit vruchtgebruik te verwerven. Aangezien de wettelijk samenwonende partner een 
prioritaire erfaanspraak heeft op het vruchtgebruik van de preferentiële goederen en hij dit vooraf 
uit de te verdelen massa opneemt, kunnen de andere erfgenamen alleen nog de resterende 
erfgoederen onder elkaar verdelen349. Ze hebben geen intestaat erfrecht op het vruchtgebruik van de 
preferentiële goederen. Er is in de verhouding wettelijk samenwonende partner-andere erfgenamen 
geen fundamentele gelijkheid die door de inbreng moet beschermd worden. Het voorwerp van hun 
erfaanspraken is verschillend350. De overlevende partner is bijgevolg geen inbreng verschuldigd351352. 
De andere erfgenamen kunnen de inbreng van de schenking van het vruchtgebruik niet vorderen van 
de overlevende partner353. 
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 Contra: J. DU MONGH, “Inbreng en inkorting” in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, (83) 120, 44 – 50. De auteur is van oordeel dat het te veel geschonkene niet zal 
terugkeren ingevolge de vordering tot inkorting, maar wel door de toepassing van de tussen erfgenamen 
geldende inbrengregels. 
347

 Artikel 843 en 919 B.W. 
348

 Idem: R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 
481, 611. 
349

 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51-2514/001, 12. 
350

 J. DU MONGH, “Inbreng en inkorting” in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, (83) 112, 35. 
351

 Idem: H. CASMAN, “Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk 
samenwonenden – een eerste commentaar”, Not.Fisc.M. 2007, (125) 130; W. PINTENS en V. ALLAERTS, “Het 
erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende. Een commentaar op de wet van 28 maart 2007”, RW 
2008, (258) 267, 22; F. TAINMONT, “La loi de 28 mars 2007 relative aux droits successoraux de cohabitant légal. 
Aspects civils.”, Rev.trim.dr.fam. 2008, (1) 29. Deze auteurs delen de mening dat de wettelijk samenwonende 
partner geen inbreng verschuldigd is, maar om een andere reden. De overlevende partner moet de gift niet 
inbrengen omdat hij een anomale erfgenaam is. 
352

 Contra: E. BEGUIN, “Le cohabitant legal survivant: cohabitation versus mariage. Vers un mariage bis…”, 
Rev.not.b. 2007, (346) 359, 7; P. DELNOY, “Le successible par la cohabitation légale (Projet de loi)” in Y.-H., 
LELEU (ed.), Chroniques notariales, XXXXV, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, (553) 584, 27.2. Volgens BEGUIN 
moet de overlevende partner alles inbrengen dat hij van de erflater heeft verkregen. DELNOY stelt dat inbreng 
enkel vereist is wanneer men een deel van de schenking kan terugkrijgen bij de verdeling De wettelijk 
samenwonende partner moet het geschonken vruchtgebruik inbrengen aangezien hij het op grond van de 
wettelijk devolutieregels terug zal krijgen bij de verdeling van de nalatenschap.   
353

 M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende 
wettelijk samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, (1895) 1944, 56. 
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153. Ook wanneer de schenking dateert van vóór de inwerkingtreding van de wet van 28 maart 
2007 moet de overlevende partner volgens de letter van de wet het vruchtgebruik inbrengen354. 
Artikel 846 B.W. bepaalt dat de begiftigde die ten tijde van de schenking geen vermoedelijk 
erfgenaam was, maar wel erfgerechtigd is op de dag dat de erfenis openvalt, de schenking moet 
inbrengen tenzij de schenker hem daarvan heeft vrijgesteld. Opnieuw heeft de inbreng van het 
geschonken vruchtgebruik door de overlevende partner geen nut355. Hij is bijgevolg niet tot inbreng 
gehouden en de andere erfgenamen kunnen hem niet dwingen om de gift in te brengen. 
 

2. Vrijstelling van inbreng 
 
154. De schenker is niet verplicht om de schenking van het vruchtgebruik van de preferentiële 
goederen vrij te stellen van inbreng356. Hoewel het gaat om een schenking is als voorschot op erfdeel, 
is de wettelijk samenwonende partner niet gehouden om het geschonken vruchtgebruik in te 
brengen357. Het ontbreken van een uitdrukkelijke vrijstelling van inbreng heeft niet tot gevolg dat de 
overlevende partner het geschonken vruchtgebruik toch moet inbrengen. 

 
155. Ook wanneer de schenking dateert van vóór de wet van 28 maart 2007 heeft de afwezigheid 
van een vrijstelling van inbreng in de schenkingsakte niet tot gevolg dat de overlevende partner het 
vruchtgebruik moet inbrengen. De regel dat de vrijstelling van inbreng uitdrukkelijk moet bepaald 
zijn wordt in de praktijk vrij soepel toegepast358. De langstlevende partner zal de schenking niet 
moeten inbrengen indien op het ogenblik van de schenking de wil van de schenker om zijn partner 
van inbreng vrij te stellen zeker, duidelijk of ondubbelzinnig aanwezig was359. Uit het gegeven dat de 
overlevende partner op het ogenblik van de schenking nog geen erfrecht had, kan worden afgeleid 
dat het onmogelijk de bedoeling van de erflater was dat zijn partner de schenking zou moeten 
inbrengen. Maar zelfs wanneer men zou twijfelen over de wil van de erflater, is de overlevende 
partner niet gehouden het vruchtgebruik in te brengen. De andere erfgerechtigden hebben in 
aanwezigheid van de wettelijke samenwoner geen intestaat aanspraak op het vruchtgebruik van de 
preferentiële goederen en kunnen bijgevolg de inbreng niet vorderen360.  
 

3. De vordering tot inkorting 
 

156. Wanneer de waarde van het beschikbaar deel wordt overschreden door de gift van het 
vruchtgebruik, dan kunnen de afstammelingen hun reserve niet beschermen door de vordering tot 

                                                           
354

 Contra: E. BEGUIN, “Le cohabitant legal survivant: cohabitation versus mariage. Vers un mariage bis…”, 
Rev.not.b. 2007, (346) 359, 7. Men moet volgens de auteur kijken naar het moment van het openvallen van de 
nalatenschap om de toepasselijke regels te bepalen. 
355

 Supra nr. 152. 
356

 Contra: E. BEGUIN, “Le cohabitant legal survivant: cohabitation versus mariage. Vers un mariage bis…”, 
Rev.not.b. 2007, (346) 359, 7. Volgens BEGUIN moet men nagaan welke regels op het ogenblik van het 
openvallen van de nalatenschap toepasselijk zijn. Bij nalatenschappen die zijn opengevallen na de 
inwerkingtreding van de wet van 28 maart 2007, moet de wettelijk samenwonende partner gekwalificeerd 
worden als een erfgenaam die tot inbreng van de aan hem gedane giften gehouden is, tenzij de erflater hem 
daarvan heeft vrijgesteld. 
357

 Supra nr. 152. 
358

 J. BAEL, “De vrijstelling van inbreng bij de gift van hand tot hand” (noot bij Brussel 19 september 1996), AJT 
1997-98, 434 – 441. 
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 J. BAEL, “Erfrecht van de wettelijk samenwonenden” in UNIVERSITEIT GENT-FACULTEIT DER 
RECHTSGELEERDHEID (ed.), Rechtskroniek van het notariaat, XI, Brugge, die keure, 2007, (1) 27, 57; J. BAEL, “De 
vrijstelling van inbreng bij de gift van hand tot hand” (noot bij Brussel 19 september 1996), AJT 1997-98, (434) 
436, 6. 
360

Supra nr. 116. 



57 
 

inkorting in te stellen361. De wettelijk samenwonende partner heeft een prioritaire aanspraak op het 
vruchtgebruik van de preferentiële goederen362. De massa die tussen de andere erfgenamen moet 
verdeeld worden, verkleint tot de blote eigendom van de preferentiële goederen en de volle 
eigendom van de andere erfgoederen363. Aangezien de afstammelingen ab intestato geen recht 
hebben op het vruchtgebruik, kunnen ze de vordering tot inkorting niet instellen. 
 

4. De wettelijke samenwonende partner verwerpt de nalatenschap 
    
157. De overlevende samenwoner die de nalatenschap verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam 
te zijn geweest. Hij behoudt het geschonken vruchtgebruik op de preferentiële goederen364 en kan 
niet tot inbreng van deze schenking verplicht worden. Wanneer het vruchtgebruik de waarde van het 
beschikbaar deel overschrijdt365, hebben de reservataire erfgenamen op grond van artikel 917 B.W. 
de keuze om de beschikking ten uitvoer te brengen of om de eigendom van het beschikbaar gedeelte 
af te staan366.  
 
158. De erflater kan de toepassing van artikel 917 B.W. uitsluiten. De reservataire erfgenamen 
genieten van het gunstiger gemeenrechtelijk regime en kunnen de inkorting van de gift vorderen. De 
wettelijk samenwonende partner zal het deel van het vruchtgebruik dat de waarde van het 
beschikbaar deel overschrijdt, moeten afstaan aan de reservataire erfgenamen. Het vruchtgebruik 
bevindt zich bijgevolg in onverdeeldheid tussen de overlevende partner en de reservataire 
erfgenamen van de erflater. De wettelijk samenwonende partner komt in een zwakke positie te 
staan. Er bestaat een reële kans dat de reservataire erfgenamen de uit onverdeeldheidtreding 
vorderen. Op grond van artikel 815 B.W. kan niemand gedwongen worden om in onverdeeldheid te 
blijven. Het lot van het vruchtgebruik van de overlevende partner is dan afhankelijk van het resultaat 
van de verdeling. Hij kan zich niet beschermen door zijn vetorecht in te roepen367 of door de 
omzetting van het vruchtgebruik te vorderen368. Dit is enkel mogelijk wanneer het gaat om een 
erfrechtelijk vruchtgebruik. In casu gaat het om een geschonken vruchtgebruik. Overeenkomstig 
artikel 815 B.W. kan men trouwens niettegenstaande enige verbodsbepaling uit onderverdeeldheid 
treden. 
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 De ascendenten kunnen hun reserve geheel niet inroepen ten aanzien van giften aan de wettelijk 
samenwonende partner. Infra nr. 224. 
362

 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek houdende regeling van het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51-2514/001, 12. 
363

 Supra nr. 116. 
364

 Artikel 845 B.W. 
365

 De tekst van de wet doet ten onrechte vermoeden dat de verkoopwaarde van het vruchtgebruik de waarde 
van het beschikbaar deel moet overschrijden. Het is voldoende dat de verkoopwaarde van de goederen waarop 
het vruchtgebruik slaat de waarde van het beschikbaar deel overschrijdt. H. DU FAUX, “Art. 917 B.W.” in 
COENE, M. (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, II, Antwerpen, Kluwer, losbl., 3. 
366

 Artikel 917 B.W. kan enkel worden ingeroepen bij een schenking buiten erfdeel. Wanneer de overlevende 
partner de nalatenschap aanvaardt, kunnen de reservataire afstammelingen zich niet beroepen op artikel 917 
B.W. De schenking gebeurde immers op voorschot van erfdeel. Wanneer de wettelijk samenwonende partner 
de nalatenschap verwerpt, dan verandert het karakter van de schenking. De schenking wordt een schenking 
buiten erfdeel. In dit geval kunnen de reservataire afstammelingen zich wel beroepen op artikel 917 B.W. H. 
DU FAUX, “Artikel 917 B.W.” in COENE, M. (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, II, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2. 
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 Artikel 745octies, § 3 juncto 745quater, § 4 B.W. 
368

 Artikel 745octies, § 3 juncto 745quater, § 1 B.W. 
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5. Motieven voor de schenking van het vruchtgebruik 
 
159. De schenking van het vruchtgebruik op de preferentiële goederen aan de wettelijk 
samenwonende partner lijkt vreemd omdat hij al een intestaat aanspraak heeft op dit vruchtgebruik. 
Deze beschikking heeft evenwel twee belangrijke voordelen voor de overlevende partner. Enerzijds 
blijft zijn bescherming gegarandeerd als de erflater de preferentiële goederen legateert369. Anderzijds 
kan de samenwonende partner door de schenking van het vruchtgebruik de facto niet meer worden 
onterfd. De schenker ontdoet zich dadelijk en onherroepelijk van de zaak waardoor hij niet meer op 
zijn beschikking kan terugkomen370. 
 

B. Schenking of legaat van de volle eigendom van de preferentiële goederen 
 

1. Opsplitsing in de schenking van het vruchtgebruik en de schenking van de volle 
eigendom 

 
160. De schenking van de volle eigendom van de preferentiële goederen moet worden opgesplitst 
in enerzijds de schenking van het vruchtgebruik en anderzijds de schenking van de blote eigendom. 
De schenking van het vruchtgebruik is een schenking als voorschot op erfdeel, maar moet niet 
worden ingebracht door de overlevende partner371. De schenking van de blote eigendom is per 
definitie een schenking buiten erfdeel omdat de erfaanspraak van de wettelijk samenwonende 
partner zich beperkt tot het vruchtgebruik op de preferentiële goederen372. Ten aanzien van alle 
andere erfgoederen moet de overlevende partner worden behandeld als een derde die geen enkele 
erfaanspraak heeft in de nalatenschap. Aangezien de inbrengverplichting enkel geldt voor 
erfgenamen, kunnen andere erfgerechtigden de inbreng van de blote eigendom niet eisen van de 
overlevende partner373374.  
 

2. Vrijstelling van inbreng 
 
161. De erflater hoeft zijn wettelijk samenwonende partner niet uitdrukkelijk vrij te stellen van de 
inbreng van de blote eigendom375376. De wettelijk samenwonende partner is een niet erfgerechtigde 
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 Behoudens bij grond van verval van de schenking. Artikel 894 juncto artikel 953 tot 955 B.W. 
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 Artikel 745octies § 1 B.W. 
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 Idem: R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 
483, 613; M. PUELINCKX – COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de 
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 contra:  E. BEGUIN, “Le cohabitant légal survivant: cohabitation versus mariage. Vers un mariage bis…”, 
Rev.not.b. 2007, (346) 359, 7; P. DELNOY, “Le successible par la cohabitation légale (Projet de loi)” in Y.-H., 
LELEU (ed.), Chroniques notariales, XXXXV, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, (553) 484, 27. 
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 Idem, maar om reden dat de wettelijk samenwonende partner een anomale erfopvolger is: H. CASMAN, 
“Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende – Een 
eerste commentaar”, Not.Fisc.M. 2007, (125) 130; W. PINTENS en V. ALLAERTS, “Het erfrecht van de 
langstlevende wettelijk samenwonende. Een commentaar op de wet van 28 maart 2007”, RW 2008, (258) 267, 
22; F. TAINMONT, “La loi de 28 mars 2007 relative aux droits successoraux de cohabitant légal. Aspects civils.”, 
Rev.trim.dr.fam. 2008, (1) 29.   
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 Contra: E. BEGUIN, “Le cohabitant legal survivant: cohabitation versus mariage. Vers un mariage bis…” in 
Rev.not.b. 2007, (346) 359, 7; P. DELNOY, “Le successible par la cohabitation légale (Projet de loi)” in Y.-H., 
LELEU (ed.), Chroniques notariales, XXXXV, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, (553) 584, 27. Volgens BEGUIN 
moet de overlevende partner alles inbrengen wat hij van de erflater heeft verkregen. Een erfgenaam moet 
volgens DELNOY enkel inbreng doen wanneer hij het geschonken goed (deels) kan terugkrijgen bij de verdeling. 
Aangezien de overlevende partner het vruchtgebruik zou terugkrijgen, is hij gehouden de schenking in te 
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derde ten aanzien van alle andere erfgoederen dan het vruchtgebruik op de preferentiële 
goederen377. De schenking van de blote eigendom is per definitie een schenking buiten erfdeel die 
niet door de overlevende partner moet ingebracht worden378. Een uitdrukkelijke vrijstelling van 
inbreng is niet nodig. De wil van de schenker noopt tot dezelfde conclusie. Door hem de volle 
eigendom te schenken wou de schenker dat zijn partner daadwerkelijk de volle eigendom van de 
geschonken goederen zou verkrijgen.  Aangezien de inbreng van een onroerend goed in natura moet 
gebeuren379, zou de schenking van de blote eigendom van de gemeenschappelijke verblijfplaats geen 
enkele betekenis hebben. De blote eigendom zou terugkeren naar de te verdelen massa waarin de 
wettelijk samenwonende partner slechts een aanspraak in vruchtgebruik heeft380. 
 
162. Ook wanneer de schenking dateert van vóór de inwerkingtreding van de wet van 28 maart 
2007 zal de overlevende partner de blote eigendom niet moeten inbrengen381. Het ontbreken van 
een uitdrukkelijke vrijstelling van inbreng heeft niet tot gevolg dat hij tot inbreng gehouden is. 
Aangezien wettelijke samenwonende partners toen nog geen erfaanspraak hadden in elkaars 
nalatenschap, kon de schenker op het ogenblik van de schenking onmogelijk de intentie hebben 
gehad dat zijn partner de schenking zou moeten inbrengen. De bedoeling om zijn partner vrij te 
stellen van inbreng kan zeker, duidelijk en ondubbelzinnig worden afgeleid uit het gegeven dat die 
partner nog geen erfgenaam was op het ogenblik van de schenking382. Maar zelfs wanneer men zou 
twijfelen aan de bedoeling van de schenker, is de overlevende partner de facto niet gehouden de 
blote eigendom in te brengen. Het gaat hem immers om een schenking buiten erfdeel. 
 

3. De vordering tot inkorting 
 

163. De afstammelingen van de erflater kunnen als reservataire erfgenamen de inkorting 
vorderen van de blote eigendom. Indien de schenking van de blote eigendom de waarde van het 
beschikbaar deel overschrijdt, dan zal de overlevende partner het te veel geschonkene moeten 
afstaan aan de erfgenamen met een voorbehouden erfdeel. De ascendenten kunnen de vordering 
tot inkorting niet instellen. Giften aan de wettelijk samenwonende partner mogen de gehele 
nalatenschap omvatten indien de erflater geen kinderen heeft. De ascendenten kunnen reserve niet 
inroepen tegen deze giften383.  
 

4. Cumulatie met het erfrechtelijk vruchtgebruik 
 
164. De wet bepaalt niet uitdrukkelijk dat wettelijk samenwonende partner de schenking bovenop 
zijn erfrechtelijk vruchtgebruik verkrijgt. De kwestie wordt wel geregeld wanneer het gaat om een 

                                                                                                                                                                                     
brengen. Het vruchtgebruik wordt volgens de auteur ingebracht door minderneming, de blote eigendom moet 
in natura worden ingebracht. 
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schenking aan de langstlevende echtgenote384. De gift van de volle eigendom van het beschikbaar 
deel heeft niet tot gevolg dat zij haar recht van vruchtgebruik op het overige deel van de 
nalatenschap verliest in geval van samenloop met afstammelingen van de erflater. Bij samenloop 
komt met andere erfgerechtigden of legatarissen behoudt de begunstigde weduwe zowel de 
schenking als de overige rechten die haar in de nalatenschap toekomen. Deze regels zijn van 
suppletief recht, zodat de schenker er anders kan over beslissen. Hoewel artikel 1094 B.W. niet van 
overeenkomstige toepassing werd verklaard, heeft de bepaling wel een reflexwerking. Ze 
onderschrijft de intentie van de schenker om zijn echtgenote zoveel mogelijk rechten toe te kennen. 
Dezelfde intentie is aanwezig in hoofde van een wettelijke samenwoner die de volle eigendom van 
bepaalde goederen aan zijn partner schenkt. Behoudens andersluidende bepaling behoudt de 
overlevende partner zijn erfrechtelijk vruchtgebruik naast de volle eigendom van de geschonken 
goederen385386.  
 

5. De overlevende partner verwerpt de nalatenschap 
 
165. Wanneer de overlevende partner de nalatenschap verwerpt, kan hij nog altijd de gift van de 
volle eigendom van de preferentiële goederen opeisen ten belope van het beschikbaar deel387. De 
reservataire afstammelingen kunnen de inkorting van de gift vorderen wanneer deze het beschikbaar 
deel overschrijdt388. Ascendenten kunnen de vordering tot inkorting niet instellen, omdat hun 
reserve niet langer beschermd wordt tegen giften aan de overlevende partner389. De verwerping doet 
geen afbreuk aan de hoedanigheid van wettelijk samenwonende partner. Ook in geval van 
verwerping van de nalatenschap kunnen de ascendenten hun reserve niet inroepen tegen de 
wettelijk samenwonende partner. 
 

C. Schenking van andere dan de preferentiële goederen 
 

1. Schenking buiten erfdeel 
 

166. De schenking van andere dan de preferentiële goederen is per definitie een schenking buiten 
erfdeel390. De overlevende partner heeft nooit een ruimere erfaanspraak dan het vruchtgebruik op 
de preferentiële goederen391. Hij is te kwalificeren als een niet erfgerechtigde derde ten aanzien van 
alle andere erfgoederen. De wettelijk samenwonende partner moet de gift niet inbrengen392393. 
Andere erfgenamen kunnen de inbreng van de gift niet vorderen. De reservataire afstammelingen 
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kunnen de inkorting van de schenking vorderen als deze het beschikbaar deel overschrijdt394. De 
wettelijk samenwonende partner verkrijgt de schenking bovenop zijn erfaanspraak395. 
 

2. Schenking van het beschikbaar deel 
 
167. De erflater mag ten belope van het grootst beschikbaar deel zijn samenwonende partner 
begunstigen. Hij kan er enerzijds voor opteren het beschikbaar deel naar eigen inzicht samen te 
stellen. Deze beschikking is onaantastbaar en uitvoerbaar voor zover de waarde van het beschikbaar 
deel niet wordt overschreden. Aangezien het vrije beschikkingsrecht van de erflater enkel 
kwantitatief wordt beperkt, kan hij zonder enig beletsel zijn “beste” goederen aan zijn 
samenwonende partner schenken396. De erflater kan anderzijds uitdrukkelijk bepalen dat zijn partner 
zelf het beschikbaar deel mag samenstellen397398. Dit keuzerecht is absoluut in de zin dat de 
wettelijke samenwoner binnen de grenzen van het beschikbaar deel de volledige vrijheid heeft om 
goederen te kiezen. Het recht tot vrije samenstelling van het beschikbaar deel heeft op zich geen 
patrimoniale waarde en verkleint de marge waarbinnen de begunstigde partner vrij goederen mag 
kiezen niet399. Ook wanneer geen keuzerecht werd bedongen, zal de samenwonende partner op 
grond van de vermoede wil van de erflater het beschikbaar deel kunnen samenstellen. Door het 
beschikbaar deel toe te kennen aan zijn samenwonende partner wou de erflater hem zoveel mogelijk 
rechten toekennen. De overlevende partner zelf het beschikbaar deel laten samenstellen is de beste 
manier om aan deze wil uitwerking te geven400.  
 

3. Schenking van een lijfrente die het beschikbaar deel overschrijdt 
 
168. De reservataire erfgenamen hebben de keuze om de beschikking ten uitvoer te brengen of 
de volle eigendom van het beschikbaar gedeelte af te staan wanneer de erflater zijn wettelijke 
samenwonende partner heeft begunstigd met een lijfrente die de waarde van het beschikbaar deel 
overschrijdt401. De wettelijke samenwoner heeft ab intestato geen recht op dergelijke lijfrente 
waardoor deze beschikking per definitie buiten erfdeel gebeurt402.  
 
169. Welke optie de reservatairen ook kiezen, de langstlevende partner behoudt bij gebreke van 
een andersluidende beschikking zijn erfrechtelijk vruchtgebruik403. Hij verkrijgt zowel het erfrechtelijk 
vruchtgebruik en de lijfrente of de volle eigendom van het beschikbaar deel. Aangezien de 
reservataire erfgenamen het erfrechtelijk vruchtgebruik met hun voorbehouden deel dragen, 
worden hun erfaanspraken aanzienlijk beperkt.  
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4. De overlevende partner verwerpt de nalatenschap 

 
170. De overlevende partner die de nalatenschap verwerpt, behoudt de geschonken goederen ten 
belope van het beschikbaar deel. Desgevallend kunnen de afstammelingen de inkorting vorderen ter 
bescherming van hun reserve404. De reserve van de ascendenten is niet langer beschermd tegen 
giften aan de wettelijke samenwoner. Zij kunnen de vordering tot inkorting dan ook niet instellen ter 
bescherming van hun voorbehouden erfdeel405. 

 
D. Het vermoeden van schenking van preferentiële goederen 

 
171. De meest courante schenking tussen wettelijk samenwonende partners is terug te vinden in 
artikel 1478 B.W. Volgens deze bepaling worden de goederen, waarvan geen van beide partners de 
eigendom kan bewijzen, geacht in onverdeeldheid te zijn. Deze onverdeeldheid wordt ten aanzien 
van de erfgenamen met een voorbehouden erfdeel als een schenking beschouwd wanneer de 
overlevende wettelijk samenwonende partner een erfgenaam is van de erflater. Sinds de wet van 28 
maart 2007 zal de onverdeeldheid die tussen wettelijk samenwonende partners bestaat steeds als 
een schenking beschouwd worden wanneer er afstammelingen of reservataire ascendenten tot de 
nalatenschap komen.  
 
172. In concreto houdt artikel 1478, derde lid B.W. in dat de helft van de onverdeeldheid, die aan 
de erflater toebehoort, aan de fictieve massa wordt toegevoegd406. De andere helft is eigendom van 
de overlevende partner. Wanneer het vermoeden van onverdeeldheid slaat op preferentiële 
goederen, dan zal enkel de helft van de blote eigendom van deze goederen in aanmerking worden 
genomen bij de samenstelling van de fictieve massa. De overlevende partner heeft een recht van 
vruchtgebruik op het geheel van deze goederen407, waardoor enkel de blote eigendom aan de 
erfgenamen van de erflater toekomt. De blote eigendom komt hen maar voor de helft toe, omdat de 
andere helft vermoed wordt aan de overlevende partner toe te behoren408.  

 
173. Artikel 1478, derde lid B.W. moet vermijden dat de wettelijke samenwoning tussen een 
ouder en zijn kind afbreuk zou doen aan de reserve van de andere kinderen409. De Commissie 
“Familierecht” van de K.F.B.N. merkte op dat het toepassingsgebied van de bepaling erg zou 
verruimen410. Er werd bijgevolg een amendement ingediend om het vermoeden van schenking te 
beperken tot nalatenschappen waarbij de overlevende partner een afstammeling is van de 
erflater411. Dit amendement werd evenwel niet aangenomen. 
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E. De wettelijke samenwoner wordt aangesteld als algemene legataris 
 
174. De ander aanstellen als algemene legataris is de beste bescherming die wettelijk 
samenwonende partners elkaar kunnen bieden in de huidige stand van de wetgeving. De 
overlevende partner heeft dan een potentiële roeping tot de gehele nalatenschap. Zijn rechtspositie 
verbetert aanzienlijk. In het volgende deel wordt nagegaan welke invloed de aanstelling van de 
wettelijk samenwonende partner als algemene legataris heeft op de erfaanspraken van de andere 
erfgenamen.  
 

1. Hypothese 1: er zijn geen reservataire erfgenamen 
 
175. De overlevende partner verkrijgt alle goederen die de erflater nalaat, behoudens eventuele 
legaten die hij heeft gemaakt. De nalatenschap komt niet langer toe aan de Staat wanneer er geen 
andere erfgerechtigden aanwezig zijn412. In zijn hoedanigheid van algemene legataris treedt de 
overlevende partner van rechtswege in het bezit van de goederen waarvan hij uit hoofde van 
erfaanspraak als wettelijke samenwonende partner nog geen bezitsrecht heeft413. Hij staat als 
algemene legataris in voor de afgifte van de legaten die de erflater nog heeft gemaakt414.  
 

2. Hypothese 2: er zijn reservataire afstammelingen 
 
176. De wettelijke samenwonende partner verkrijgt zijn erfrechtelijk vruchtgebruik op de 
preferentiële goederen en het beschikbaar deel van de nalatenschap415. Hij kan in principe kiezen 
met welke goederen hij het beschikbaar deel wil opvullen416. De volgende hypotheses kunnen zich 
voordoen indien de erflater wettelijk samenwoont en hij twee kinderen nalaat.  
 
177. Situatie 1: De nalatenschap bestaat uit de preferentiële goederen die een waarde hebben 
van 100.000 euro. 
 
Het voorbehouden erfdeel van de afstammelingen wordt een voorbehouden erfdeel in blote 
eigendom. De globale reserve bestaat uit 66.666 euro blote eigendom, het beschikbaar deel uit 
33.333 euro blote eigendom417. De wettelijke samenwoner heeft de facto geen keuze. Hij verkrijgt 
100.000 euro vruchtgebruik en 33.333 euro blote eigendom. Hij wordt volle eigenaar van één derde 
van de preferentiële goederen418 en vruchtgebruiker van de overige twee derden.  
 
Er ontstaat een onverdeeldheid tussen de wettelijke samenwoner en de twee afstammelingen met 
betrekking tot de blote eigendom. Aangezien niemand kan gedwongen worden om in 
onverdeeldheid te blijven, kan elke partij de verdeling van de blote eigendom vorderen419. Indien de 
blote eigendom geheel in het kavel van de wettelijke samenwonende partner valt, dan wordt hij 
volle eigenaar van de preferentiële goederen. Indien de blote eigendom in het kavel van de 
afstammelingen valt, dan wordt de overlevende partner nooit geacht blote eigenaar te zijn geweest. 
Het erfrechtelijk vruchtgebruik op het gehele goed blijft bestaan. De overlevende partner kan zich 
niet verzetten tegen de uit onverdeeldheidtreding omdat zijn vetorecht enkel geldt bij de omzetting 
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van het erfrechtelijk vruchtgebruik in volle eigendom420. De onverdeeldheid kan trouwens 
niettegenstaande enige verbodsbepaling worden beëindigd421. 
 
178. Situatie 2: De nalatenschap bestaat uit de preferentiële goederen ter waarde van 200.000 
euro en een rekening met spaargelden ter waarde van 100.000 euro.  
 
De globale reserve bestaat overeenkomstig artikel 913 B.W. uit 200.000 euro blote eigendom. Het 
beschikbaar deel bedraagt 100.000 euro volle eigendom. 
 
De wettelijke samenwonende partner mag zelf het beschikbaar deel samenstellen422. Hij kan zijn 
aanspraken laten gelden op de volle eigendom van de spaargelden en het vruchtgebruik op de 
preferentiële goederen. Hij kan er evengoed voor opteren om enkel zijn rechten op de preferentiële 
goederen uit te oefenen. Dan krijgt hij de ene helft van de preferentiële goederen in volle eigendom 
en de andere helft in vruchtgebruik. Het komt opnieuw tot een onverdeeldheid waarbij elke partij de 
uit onverdeeldheidtreding kan vorderen. Volgens BAEL zal de samenwonende partner wellicht eerder 
geneigd zijn om de volle eigendom van de spaargelden te kiezen en dan later zijn recht op omzetting 
uitoefenen423.  
 
179. Situatie 3: De nalatenschap bestaat uit de preferentiële goederen ter waarde van 100.000 
euro en een rekening met spaargelden ter waarde van 200.000 euro. 
 
De globale reserve bestaat uit 100.000 euro blote eigendom en 100.000 euro volle eigendom424. Het 
beschikbaar deel bestaat uit 100.000 euro volle eigendom.  
 
Hier komt de overlevende samenwoner voor een interessante keuze te staan. Enerzijds kan hij het 
vruchtgebruik op de preferentiële goederen behouden en 100.000 euro spaargeld in volle eigendom 
verwerven om desgevallend later de omzetting van het vruchtgebruik te vorderen425. Anderzijds kan 
hij volle eigenaar worden van de preferentiële goederen en de gedwongen verhouding met de 
afstammelingen van de erflater beëindigen. Deze overweging zal zeker meespelen wanneer de 
relatie tussen de overlevende partner en de afstammelingen van de erflater vertroebeld is. 
 

3. Er zijn reservataire ascendenten 
 
180. De reserve van de ascendenten is niet beschermd tegen giften aan de samenwonende 
partner. Door diens aanstelling als algemene legataris worden de ascendenten uit de nalatenschap 
uitgesloten. Dit verlies wordt gecompenseerd door aan de ascendenten een vordering tot 
levensonderhoud ten laste van de nalatenschap toe te kennen426. 
 
F. De wettelijk samenwonende partner is de begunstigde van een levensverzekeringscontract 
gesloten door de erflater 
 
181. Een in de praktijk vaak gebruikte techniek om iemand te bevoordelen bestaat erin die 
persoon aan te stellen als begunstigde van een levensverzekeringsovereenkomst. De 
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levensverzekering is het voorbeeld bij uitstek van een beding ten gunste van een derde. Meestal gaat 
het om een beding om niet dat als een onrechtstreekse schenking wordt gekwalificeerd427. Deze 
schenking moet in principe in aanmerking worden genomen bij de samenstelling van de fictieve 
massa428. Artikel 124 WLVO429 vormt een uitzondering op de regels van de inbreng en de inkorting. 
De bepaling voorziet dat de voordelen die de begunstigde uit het levensverzekeringscontract 
bekomt, niet aan de inbreng of de inkorting onderworpen zijn wanneer de door de erflater betaalde 
premies kennelijk in verhouding staan tot zijn vermogen.  
 
182. Het erfrechtelijk gunstregime van artikel 124 WLVO vindt zijn verantwoording in de 
overweging dat de levensverzekering traditioneel wordt gezien als een normale daad van voorzorg. 
Er worden periodieke premies betaald die slechts een beperkte verarming van het vermogen 
inhouden430. De verzekeringspraktijk is intussen grondig geëvolueerd. Sommige 
verzekeringsproducten zijn echte financiële beleggingsinstrumenten geworden waarmee aanzienlijke 
spaartegoeden gepaard gaan. Deze producten kunnen nog moeilijk levensverzekeringen worden 
genoemd, omdat de nadruk veeleer wordt gelegd op de spaaractiviteit. Toch vallen ook deze 
levensverzekeringen strikt gezien onder artikel 124 WLVO. Dit had als pervers effect dat 
levensverzekeringscontracten een aantrekkelijk alternatief werden voor de schenkingen. 
Reservataire erfgenamen konden de vordering tot inkorting niet instellen om de uitkering door de 
levensverzekeraar aan te vechten wanneer de door de erflater betaalde premies kennelijk in 
verhouding stonden tot zijn vermogen. Ze zouden daarentegen hun reserve wel kunnen beschermen 
indien het uitgekeerde bedrag de vorm zou hebben van een schenking. Het Grondwettelijk Hof werd 
gevraagd om te oordelen of het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel hierdoor geschonden werd…  
 
183. Op 26 juni 2008 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat er geen objectief en redelijk 
criterium is om dit verschil in behandeling te verantwoorden. Het risico van de aantasting van het 
voorbehouden erfdeel is in beide gevallen niet dermate verschillend. Het is niet te verantwoorden 
dat de regels met betrekking tot de inbreng en de inkorting niet toepasselijk zijn wanneer het gaat 
om een levensverzekering met een spaar- of beleggingsfinaliteit431.  
 
184. Het arrest van 26 juni 2008 heeft belangrijke gevolgen voor levensverzekeringen waarbij de 
wettelijk samenwonende partner als begunstigde werd aangeduid. Artikel 124 WLVO zal enkel nog 
van toepassing zijn wanneer de levensverzekering geen spaar- of beleggingsverrichting is en de 
betaalde premies kennelijk in verhouding staan tot het vermogen van de erflater. Is dit niet het geval, 
dan kunnen de afstammelingen de vordering tot inkorting instellen ter bescherming van hun reserve. 
Het uitgekeerde kapitaal zal dan ingekort worden ten belope van hetgeen de vermogenstoestand van 
de erflater heeft overschreden432. 
 

G. Inbreng van schulden 
 
185. Wanneer een wettelijke samenwoner zijn partner financieel wil helpen bij een aankoop, een 
bepaalde onderneming, de oprichting van een handelszaak … zal hij er moetenvoor kiezen om een 
geldsom te schenken of een lening toe te staan. Stel dat hij ervoor opteert om een geldsom aan zijn 
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partner te lenen. De lening is nog niet volledig afbetaald op het ogenblik van het overlijden van de 
partner-ontlener. Wat gebeurt er met deze lening? 
 

1. Principe: artikel 829 B.W. 
 
186. Door de aanvaarding van de nalatenschap is de wettelijke samenwonende partner gehouden 
zijn schuld in te brengen in de massa433. De inbreng van een schuld gebeurt door minderneming434. 
De schuld wordt verrekend met het erfdeel van de erfgenaam-schuldenaar. Aangezien de 
schuldenaar enkel een erfdeel in vruchtgebruik heeft, zal men de waarde van dit vruchtgebruik 
moeten berekenen435. In theorie zijn drie situaties mogelijk. Ofwel is de waarde van het 
vruchtgebruik gelijk aan het ontleende bedrag. Door de verrekening is de schuld enerzijds voldaan, 
maar verliest de overlevende partner anderzijds zijn erfrechtelijk vruchtgebruik op de preferentiële 
goederen. Ofwel is het vruchtgebruik minder waard dan het ontleende bedrag. Door de verrekening 
verliest de overlevende partner opnieuw zijn erfrechtelijk vruchtgebruik. Op het saldo van de schuld 
is het gewone verbintenissenrecht van toepassing. De schuld blijft voor dit deel verder lopen onder 
de modaliteiten en voorwaarden van de overeenkomst436. Ofwel overtreft de waarde van het 
vruchtgebruik het bedrag van de schuldvordering. In dit geval houdt de schuld op te bestaan en 
behoudt de overlevende partner het vruchtgebruik op een deel van de preferentiële goederen.  
 

2. Geen inbrengverplichting voor de wettelijk samenwonende partner 
 
187. De strikte toepassing van de regels met betrekking tot inbreng van een schuld leidt tot 
ongewenste resultaten437. De bedoeling van de wetgever om het gebruikelijke levenskader van de 
overlevende samenwoner te beschermen, wordt door de inbreng van de schuld geheel miskend. De 
huidige regeling is niet geschikt voor de inbreng van de schuld van een erfgenaam die slechts een 
beperkte erfaanspraak in vruchtgebruik heeft. Is artikel 829 B.W. wel van toepassing op de schuld 
van een wettelijk samenwonende partner? Met de inbrengverplichting wou de wetgever de 
gelijkheid tussen erfgenamen zoveel als mogelijk herstellen. De overlevende partner heeft echter 
een ander soort erfrecht, dat niet gelijk is aan dat van de overige erfgenamen. De gelijkheid die door 
de inbreng moet hersteld worden, situeert zich niet in de verhouding tussen de overlevende partner 
en de andere erfgenamen, maar enkel tussen die erfgenamen onderling. Het eigenlijke doel van de 
inbrengverplichting wordt niet bereikt wanneer de wettelijke samenwonende partner zijn schuld 
inbrengt. Wat wél wordt bereikt is dat de uitgeleende gelden vervroegd terugkeren naar het 
patrimonium van de erflater en dat de overlevende partner daardoor (deels) zijn of haar 
vruchtgebruik verliest. Men maakt meteen de bedenking dat dit niet de bedoeling van de erflater 
kon zijn wanneer hij de lening toestond aan zijn partner… 
 
188. De meest aangewezen en tegelijk de meest billijke oplossing is de schuld van de wettelijke 
samenwonende partner te behandelen als de schuld van een derde, niet erfgenaam. Het gewone 
verbintenissenrecht is dan van toepassing op de schuld van de wettelijk samenwonende partner. De 
schuld blijft verder lopen onder dezelfde modaliteiten en voorwaarden. Op de invordering van de 
schuld zijn de gewone uitvoeringsregels van toepassing. De overlevende partner kan zijn erfrechtelijk 
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vruchtgebruik behouden. Het risico van insolventie van de overlevende partner ligt nu wel bij de 
erfgenamen. Zij zullen pas na afloop van de terugbetalingstermijn hun erfdeel volledig opgevuld zien. 
 
§2. De wettelijke samenwoner is een erfgerechtigde bloedverwant 

 
189. De wettelijke samenwoning staat open voor eenieder die aan hun samenleving een 
wettelijke grondslag wensen te geven. De instelling heeft een uitgesproken aseksueel karakter. Ook 
familieleden kunnen wettelijk met elkaar samenwonen. Wanneer de wettelijk samenwonende 
partner tevens een erfgerechtigde bloedverwant is, dan komt hij uit hoofde van twee verschillende 
hoedanigheden tot de nalatenschap. Door de cumulatie van beide erfaanspraken verkrijgt hij meer 
dan het intestaat vruchtgebruik op de preferentiële goederen. De gewone inbrengregels blijven van 
toepassing438. In zijn hoedanigheid van erfgerechtigde bloedverwant is de wettelijke samenwoner 
gehouden om de giften in te brengen die hij als voorschot op erfdeel van de erflater heeft gekregen. 
Anderzijds kan hij de inbreng vorderen van schenkingen die de erflater als voorschot op erfdeel aan 
andere erfgenamen heeft gedaan439. 
 
In wat volgt wordt de hypothese behandeld waarin de wettelijk samenwonende partner een 
erfgerechtigde bloedverwant is die in nuttige orde en graad staat om tot de nalatenschap te komen. 
Deze hypothese wordt geïllustreerd aan de hand van een erflater die wettelijk samenwoont met zijn 
moeder. Er wordt nagegaan welke gevolgen de cumulatie van erfaanspraken met zich meebrengt 
voor de andere erfgenamen. Voor de hypothese waarin de erfgerechtigde bloedverwant niet in 
nuttige orde of graad staat, wordt verwezen naar paragraaf één.  
 

A. Cumulatie van beide erfaanspraken 
 
190. Voorbeeld 5: De erflater woont wettelijk samen met zijn moeder. Hij heeft nog één zus die in 
leven is. Zijn nalatenschap bestaat uit de preferentiële goederen ter waarde van 300.000 euro en een 
bankrekening met 100.000 euro spaargelden. 
 
De erfgenamen die tot de nalatenschap komen, behoren tot de tweede orde. Indien de erflater niet 
wettelijk zou samenwonen, heeft de ascendent recht op één vierde volle eigendom van de 
nalatenschap440. De zus krijgt de overige drie vierden. Nu er een wettelijk samenwonende partner tot 
de nalatenschap komt, verkleint de tussen de moeder en zus te verdelen massa tot 100.000 euro 
volle eigendom en 300.000 euro blote eigendom. De zus krijgt 75.000 euro volle eigendom en 
225.000 euro blote eigendom. De moeder krijgt in haar hoedanigheid van erfgerechtigde 
bloedverwant 25.000 euro volle eigendom en 75.000 euro blote eigendom. Door de cumulatie van 
beide erfaanspraken zal de moeder uiteindelijk 100.000 euro volle eigendom verwerven en 225.000 
euro vruchtgebruik441.  
 

B. Beschikkingen om niet ten voordele van de ascendent – samenwoner 
 
191. De schenking van de volle eigendom van de preferentiële goederen moet opnieuw worden 
opgedeeld in enerzijds de schenking van het vruchtgebruik en anderzijds de schenking van de blote 
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eigendom van de preferentiële goederen. Niet alleen de schenking van het vruchtgebruik442, maar 
ook de schenking van de blote eigendom is een schenking als voorschot op erfdeel443. De ascendent 
heeft een intestaat aanspraak op de blote eigendom. Hij is als erfgerechtigde bloedverwant verplicht 
deze in te brengen. De blote eigendom van de gemeenschappelijke verblijfplaats wordt in natura 
ingebracht444, de blote eigendom van het huisraad door minderneming445. Andere erfgenamen 
kunnen de inbreng van de blote eigendom vorderen. De blote eigendom gaat terug naar de te 
verdelen massa en wordt toegekend overeenkomstig de toepasselijke devolutieregels. Het is aan te 
raden om bij de verdeling de blote eigendom zoveel mogelijk in het kavel van de wettelijk 
samenwonende ascendent te laten vallen om zo een optimale bescherming van het gebruikelijke 
woonkader te garanderen. Op deze wijze wordt  zo goed als mogelijk uitwerking geven aan de wil 
van de schenker om de volle eigendom van de preferentiële goederen te laten toekomen aan zijn 
samenwonende ascendent.  
 
192. Het moet benadrukt worden dat de overlevende wettelijk samenwonende partner twee 
onderscheiden hoedanigheden cumuleert.  
 
Voorbeeld 6: De erflater laat zijn wettelijk samenwonende moeder en zijn zus na. Zijn nalatenschap 
bestaat uit de preferentiële goederen ter waarde van 300.000 euro die hij aan zijn moeder 
geschonken heeft. 
 
Als erfgerechtigde ascendent heeft de moeder aanspraak op één vierde van de blote eigendom446. De 
schenking van de blote eigendom wordt vermoed een schenking als voorschot op erfdeel te zijn. De 
zus heeft ab intestato recht op drie vierden van de blote eigendom. Zij kan de inbreng vorderen van 
de blote eigendom, waardoor de moeder drie vierden van de blote eigendom zal moeten afstaan.  
 
Strikt juridisch gezien kan de moeder aan deze vordering ontkomen door zich te beroepen op haar 
hoedanigheid van wettelijk samenwonende partner. De schenking van de blote eigendom is in deze 
hoedanigheid te kwalificeren als een schenking buiten erfdeel. Wanneer ze kan aantonen dat de 
schenking haar in die hoedanigheid werd gedaan, dan is ze niet gehouden de schenking in te 
brengen! Het bewijs hiervan ligt niet voor de hand en kan alleen worden geleverd als de 
vooroverleden schenker dit uitdrukkelijk in de schenkingsakte heeft bepaald447. Heeft de schenker dit 
niet gedaan, dan kan de stelling van de moeder dat de schenking werd gedaan in haar hoedanigheid 
van wettelijke samenwoner door de zus worden weerlegd door louter het tegendeel te beweren. De 
discussie zal uiteindelijk soeverein door de feitenrechter worden beslecht448. 
 
193. Wanneer de erflater de schenking uitdrukkelijk heeft gedaan met vrijstelling van inbreng, dan 
heeft de zus geen enkele erfaanspraak meer. Zij is geen reservataire erfgenaam en kan zich niet 
verdedigen tegen de schenking. De moeder krijgt de facto de gehele nalatenschap. 
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Afdeling 3: Inbreng en inkorting van giften of legaten aan andere erfgenamen  
 
§1. De gift of het legaat van het vruchtgebruik op de preferentiële goederen 
 
194. De vraag rijst of de schenking van het vruchtgebruik van het onroerend goed dat het gezin 
tot de gemeenschappelijke verblijfplaats diende en het daarin aanwezige huisraad niet tot gevolg 
heeft dat deze goederen hun kwalificatie als preferentiële goederen verliezen. De vruchtgebruiker 
heeft het recht om van de zaak te genieten zoals de eigenaar zelf. Aangezien de partners nu niet 
langer hun feitelijke hoofdverblijfplaats hebben in het onroerend goed449, verliest dat goed zijn 
kwalificatie als preferentieel goed450. Daarom wordt vertrokken van de hypothese dat de erflater het 
vruchtgebruik op het goed heeft gelegateerd aan een erfgenaam. Het opstellen van een legaat doet 
geen afbreuk aan de kwalificatie als preferentieel goed.  
 

A. Onterving van de wettelijk samenwonende partner? 
 
195. Het legaat van het vruchtgebruik van de preferentiële goederen sluit overlevende partner 
volledig uit de nalatenschap uit indien de erflater geen voorbehoud heeft gemaakt voor de rechten 
van zijn partner451. Hij kan de inbreng van het vruchtgebruik niet eisen. De erflater hoeft de 
begunstigde erfgenaam niet noodzakelijk vrij te stellen van inbreng ten aanzien van zijn 
samenwonende partner452453. Als de erflater wel voorbehoud heeft gemaakt voor de rechten van zijn 
wettelijk samenwonende partner, verkrijgt de begunstigde erfgenaam een successief vruchtgebruik. 
De overlevende samenwoner kan de inbreng van het legaat van het vruchtgebruik eisen. De 
vordering tot inbreng heeft  in casu niet de bedoeling de gelijkheid tussen erfgenamen te herstellen, 
maar wel om de overlevende partner tot zijn erfdeel te laten komen454. 
 
196. Artikel 858bis, tweede lid B.W. werd niet van overeenkomstige toepassing verklaard. Deze 
bepaling schrijft voor dat een schenking die met toestemming van de langstlevende echtgenoot 
gebeurde, te zijnen opzichte wordt geacht te zijn gedaan met vrijstelling van inbreng. Aangezien de 
bepaling niet van toepassing is op wettelijke samenwoners, heeft de toestemming van de 
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overlevende partner niet tot gevolg dat de beschikking ten aanzien van hem wordt geacht te zijn 
gedaan met vrijstelling van inbreng455. De overlevende partner kan na het openvallen van de 
nalatenschap de inbreng van de gift vorderen, althans voor zover hij door de beschikking niet werd 
onterfd. De overeenkomst waarbij de overlevende partner vóór het openvallen van de nalatenschap 
afstand doet van zijn recht om de inbreng van de gift te vorderen, is een verboden 
erfovereenkomst456. 
 

B. Legaat als voorschot op erfdeel voor de begunstigde erfgenaam 
 
197. Het legaat van het vruchtgebruik van de preferentiële goederen is, behoudens 
andersluidende bepaling van de erflater, een legaat als voorschot op erfdeel457. Wanneer de 
overlevende partner door het legaat wordt uitgesloten, moet men geen rekening meer houden met 
zijn erfaanspraken. De preferentiële goederen zijn niet langer onderworpen aan een specifieke 
regeling458. Het legaat wordt aangerekend op het erfdeel waarop de begunstigde ab intestato 
aanspraak heeft. Hij moet het legaat inbrengen. De andere erfgenamen kunnen de inbreng ervan 
vorderen.  
 

C. Inbreng van vruchtgebruik 
 
198. Vruchtgebruik is het zakelijk recht om het genot te hebben van een zaak waarvan een ander 
de eigendom heeft459. De schenking van het vruchtgebruik op de preferentiële goederen omvat 
enerzijds het recht om het genot te hebben van de gemeenschappelijke verblijfplaats en anderzijds 
het recht om het genot te hebben van het huisraad. Hoe kan een erfgenaam het recht om het genot 
te hebben van een zaak inbrengen in de nalatenschap? 
 

1. Inbreng van vruchtgebruik op roerende goederen 
 
199. Volgens DU FAUX moet de waarde van het geschonken vruchtgebruik van roerende 
goederen bij analogische toepassing van artikel 868 B.W. worden ingebracht. Het voorwerp van de 
schenking is het zakelijk recht om als vruchtgebruiker aanspraak te maken op de vruchten en de 
inkomsten van de goederen en deze op te eisen460. Artikel 868 B.W. kan ook rechtstreeks worden 
toegepast bij de inbreng van het vruchtgebruik op het huisraad. Het recht van vruchtgebruik op 
roerend goed is zélf een (weliswaar onlichamelijk) roerend goed. Goederen worden omschreven als 
het geheel van vermogensrechten die aan een rechtssubject toebehoren. Vruchtgebruik behoort als 
zakelijk recht tot deze categorie van vermogensrechten. De begiftigde erfgenaam moet bijgevolg de 
waarde van het vruchtgebruik ten tijde van de schenking inbrengen volgens de staat van schatting 
die aan de akte is gehecht. 
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2. Vruchtgebruik op onroerende goederen 
 
200. DU FAUX is van oordeel dat het principe van inbreng in natura niet van toepassing is op de 
inbreng van het vruchtgebruik van onroerende goederen. Enerzijds beschouwt hij het geschonken 
vruchtgebruik niet als een goed. Vruchtgebruik is een recht op een onroerend goed dat niet tot de 
essentie van het eigendomsrecht behoort. Inbreng in natura is volgens de auteur alleen mogelijk 
voor goederen waarvan het eigendomsrecht minstens in zijn essentieel bestanddeel werd 
geschonken. Het recht om over het goed te kunnen beschikken moet met andere woorden ook 
overgaan. De mogelijkheid om onverdeeld bezit van de mede-erfgenamen te worden impliceert dat 
het beschikkingsrecht werd geschonken. Niet-essentiële bestanddelen van het eigendomsrecht, zoals 
vruchtgebruik, kunnen volgens DU FAUX alsdusdanig niet worden ingebracht in de nalatenschap. 
Anderzijds is vruchtgebruik slechts een tijdelijk zakelijk recht dat uitdooft naarmate het wordt 
uitgeoefend. Het voorwerp van de schenking kan nooit integraal worden ingebracht. De auteur 
concludeert dat inbreng in natura enkel mogelijk is voor onroerende goederen of rechten die vatbaar 
zijn om door de ontbinding van de schenking naar de te verdelen massa terug te keren. Wanneer de 
schenking van het vruchtgebruik door inbreng wordt ontbonden, dan komt de ontbinding enkel ten 
goede aan de blote eigenaar en niet aan de massa. Door de ontbinding van de schenking wordt zijn 
blote eigendom omgezet in volle eigendom461.  
 
201. De schenking van het vruchtgebruik van een onroerend goed moet op grond van artikel 859 
B.W. in natura worden ingebracht462. Het vruchtgebruik is een (weliswaar onlichamelijk) onroerend 
goed463. Vruchtgebruik behoort als zakelijk recht tot het geheel van vermogensrechten die aan een 
rechtssubject toebehoren. Door de inbreng in natura gaat het vruchtgebruik teniet door vermenging 
met de blote eigendom464. Dit is geen probleem aangezien het doel van de inbreng om de gelijkheid 
tussen erfgenamen te waarborgen, wordt bereikt. 
 

D. De vordering tot inkorting 
 

202. De reservataire erfgenamen kunnen de inkorting vorderen van het legaat van het 
vruchtgebruik op voorwaarde dat dit legaat de wettelijk samenwonende partner volledig uit de 
nalatenschap uitsluit. Het vruchtgebruik op de preferentiële goederen is dan niet langer aan een 
bijzonder regime onderworpen. Het wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de 
fictieve massa465. De overlevende partner die door het legaat werd uitgesloten van de nalatenschap, 
haalt geen voordeel uit een geslaagde vordering tot inkorting. Hij werd door het legaat definitief 
onterfd. Zijn erfaanspraak herleeft niet wanneer de goederen ten gevolge van de vordering tot 
inkorting terugkeren naar de te verdelen massa.  
 
203. De reservataire erfgenamen kunnen de vordering tot inkorting niet instellen wanneer de 
overlevende partner zijn erfrechtelijk vruchtgebruik behoudt op de preferentiële goederen466. Het 
vruchtgebruik behoort niet tot de te verdelen massa omdat de wettelijk samenwonende partner er 
een prioritaire erfaanspraak op heeft467. 

 

                                                           
461

 H. DU FAUX, “Schenking onder levenden aan een erfgenaam van een vruchtgebruik op een onroerend goed 
– problemen betreffende inbreng en inkorting”, T.Not. 2002, (556) 557, 4. 
462

 Idem: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, 
Bruylant, 1974, 1269. 
463

 Artikel 526 B.W.  
464

 Artikel 617 B.W. 
465

 Artikel 922 B.W. 
466

 Supra nr. 152..  
467

 Supra nr. 116. 



72 
 

 
§2. Schenking of legaat van de volle eigendom op de preferentiële goederen 
 
204. Opnieuw rijst de vraag of de preferentiële goederen hun kwalificatie behouden wanneer de 
vooroverleden wettelijke samenwoner ze tijdens zijn leven heeft weggeschonken. Aangezien er 
wordt van uitgegaan dat zij hun kwalificatie als preferentiële goederen verliezen, wordt de 
hypothese behandeld dat de erflater de volle eigendom op de preferentiële goederen aan een 
erfgenaam heeft gelegateerd468.  
 

A. De wettelijk samenwonende partner wordt uitgesloten door het legaat 
 
205. De wettelijk samenwonende partner wordt in principe volledig uit de nalatenschap 
uitgesloten wanneer de erflater geen voorbehoud heeft gemaakt voor zijn rechten. De erflater is niet 
verplicht om zijn begunstigde erfgenaam vrij te stellen van inbreng van de preferentiële goederen 
ten aanzien van de overlevende partner469. Hij kan de erfgenaam niet verplichten om het geschonken 
vruchtgebruik in te brengen470. De wettelijk samenwonende partner kan per definitie de inbreng van 
de blote eigendom niet eisen omdat hij geen intestaat aanspraak heeft op de blote eigendom471. Een 
uitdrukkelijke vrijstelling van inbreng is wel aangeraden om te vermijden dat andere erfgenamen de 
inbreng van de blote eigendom zouden vorderen472.  
 

B. De wettelijk samenwonende partner wordt niet uitgesloten door het legaat 
 
206. Wanneer de erflater voorbehoud heeft gemaakt voor de rechten van zijn overlevende 
partner, dan verwerft de begiftigde partner enkel de blote eigendom van de preferentiële goederen. 
Hij verkrijgt slecht een successief vruchtgebruik en moet het vruchtgebruik van de overlevende 
partner dulden. De overlevende partner kan de inbreng van het vruchtgebruik eisen om zijn 
erfaanspraak te kunnen uitoefenen. Het legaat van de volle eigendom van de preferentiële goederen 
wordt de facto herleid tot een legaat van de blote eigendom van de preferentiële goederen. 
Behoudens andersluidende bepaling van de erflater wordt de beschikking van de blote eigendom 
vermoed een voorschot op erfdeel te zijn473. De begunstigde erfgenaam moet de blote eigendom 
inbrengen in de nalatenschap. Hij kan door andere erfgenamen verplicht worden om de blote 
eigendom in te brengen. 
 

C. De vordering tot inkorting 
 
207. De reservataire erfgenamen kunnen de inkorting van de volle eigendom vorderen wanneer 
de overlevende partner door het legaat werd uitgesloten uit de nalatenschap. Het vruchtgebruik op 
de preferentiële goederen is niet langer aan een bijzonder regime onderworpen474. 
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208. De reservataire erfgenamen kunnen hun vordering tot inkorting enkel instellen tegen het 
legaat van de blote eigendom wanneer de overlevende partner wel zijn erfrechtelijk vruchtgebruik 
behoudt475.  
 
 §3. Schenking of legaat van andere dan de preferentiële goederen 
 

A. Inbreng en inkorting 
 
209. De wettelijk samenwonende partner kan, in de mate dat hij niet door de beschikking uit de 
nalatenschap wordt uitgesloten, slechts de inbreng vorderen van schenkingen of legaten van het 
vruchtgebruik op de preferentiële goederen476. Zijn erfaanspraak is daartoe beperkt. Hij kan een 
andere erfgenaam niet verplichten om andere erfgoederen in de nalatenschap in te brengen. Enkel 
de andere erfgenamen kunnen de inbreng vorderen van schenkingen of legaten van andere 
goederen uit de nalatenschap. De reservataire erfgenamen kunnen de inkorting van de schenking of 
het legaat eisen wanneer het beschikbaar deel overschreden wordt477. 
 

B. Artikel 858bis, eerste lid B.W. 
 
210. Het nieuwe erfrecht kan onaangename gevolgen hebben voor begunstigde erfgenamen. De 
te verdelen massa verkleint door de erfaanspraak van de wettelijk samenwonende partner, 
waardoor ook het erfdeel van de begunstigde erfgenaam verkleint. 
 
Voorbeeld 7: Een man laat zijn wettelijk samenwonende partner en twee zonen na. Zijn nalatenschap 
bestaat uit de preferentiële goederen ter waarde van 150.000 euro. Hij heeft aan zijn oudste zoon 
een onroerend goed ter waarde van 150.000 euro geschonken als voorschot op erfdeel. 
 
De te verdelen massa bedraagt 300.000 volle eigendom euro wanneer er geen wettelijk 
samenwonende partner tot de nalatenschap komt. Elk kind heeft recht op 150.000 euro478. De 
inbreng van het onroerend goed geschiedt in natura479. De schenking blijft binnen de perken van het 
erfdeel van het kind. Door de inbreng in natura wordt de gelijkheid tussen de twee kinderen 
hersteld.  
 
Door de aanwezigheid van de samenwonende partner verkleint de te verdelen massa tot 150.000 
euro volle eigendom en 150.000 euro blote eigendom. Elk kind maakt aanspraak op 75.000 euro 
volle eigendom en 75.000 euro blote eigendom. Het begiftigde kind heeft met andere woorden 
75.000 euro vruchtgebruik te veel gekregen. Hij moet in natura het vruchtgebruik terugbrengen dat 
hij te veel heeft gekregen480. PUELINCKX-COENE werpt de vraag op hoe dit moet of kan gebeuren481? 
De facto wordt het erfdeel van het niet begunstigde kind belast met het erfrechtelijk vruchtgebruik 
van de overlevende partner. Hij zou dan ter opvulling van zijn erfdeel vruchtgebruik moeten eisen op 
de goederen die aan het andere kind werden geschonken.  
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211. De auteur reikt meteen ook een oplossing aan. Ze stelt voor om artikel 858bis, eerste lid B.W. 
naar analogie toe te passen. Deze bepaling laat een erfgerechtigde, die een gift heeft ontvangen die 
vatbaar is voor inbreng door mindere ontvangst, toe om zich tegenover de langstlevende 
echtgenote, die een recht van vruchtgebruik bezit op de geschonken goederen, van inbreng te 
bevrijden door haar een geïndexeerde rente te betalen. Hoewel de regeling enkel de inbreng aan de 
langstlevende echtgenote betreft, merkt de auteur terecht op dat dit de enige wettelijke bepaling is 
die in een alternatief voorziet wanneer het voor een erfgenaam praktisch onmogelijk wordt om het 
vruchtgebruik waarop hij recht heeft, uit te oefenen. Het begiftigde kind zou dan tijdens het leven 
van de overlevende wettelijk samenwonende partner aan het andere kind een geïndexeerde rente 
moeten betalen. Een wettelijke basis voor die suggestie is er jammer genoeg niet.  
 
212. Artikel 582 B.W. biedt een oplossing die analoog is aan artikel 858bis, eerste lid B.W. Artikel 
582 B.W. bepaalt dat de vruchtgebruiker het recht heeft op het genot van alle soorten van vruchten 
die de met vruchtgebruik belaste zaak kan opbrengen. Hij heeft onder andere recht op de burgerlijke 
vruchten zoals interesten of huurgelden. Het niet-begiftigde kind zou het vruchtgebruik kunnen eisen 
op de goederen die aan het andere kind werden geschonken in de vorm van een deel van de 
burgerlijke vruchten. Dat deel is dan gelijk aan het de verhouding tussen de waarde van het 
vruchtgebruik dat moet opgevuld worden en de waarde van de geschonken goederen. 
 
In voorbeeld 7 zou dit betekenen dat het begiftigde kind gehouden is om de helft van de huurgelden 
die het goed kan opbrengen af te staan aan het niet-begiftigde kind. Het niet-begiftigde kind komt 
75.000 euro vruchtgebruik tekort om zijn erfdeel op te vullen. Hij kan deze 75.000 euro 
vruchtgebruik opeisen op het goed dat werd geschonken aan het andere kind, dat 75.000 euro 
vruchtgebruik te veel heeft gekregen. Beide kinderen hebben bijgevolg recht op de helft van het 
vruchtgebruik van het geschonken onroerend goed dat in totaal 150.000 euro vruchtgebruik waard 
is.  
 
213. De erflater zou op dit probleem kunnen anticiperen. Hij kan in zijn testament bepalen dat het 
begunstigde kind overeenkomstig artikel 858bis, eerste lid B.W. gehouden is een geïndexeerde rente 
te betalen aan het niet-begiftigde kind.  
 

Afdeling 4: De inkorting van giften en legaten aan andere personen dan erfgenamen 
 
§1. Het legaat van het vruchtgebruik van de preferentiële goederen482 
 
214. De wettelijk samenwonende partner kan de inbreng van het gelegateerde vruchtgebruik niet 
eisen. De legataris is een niet-erfgerechtigde derde ten aanzien van de nalatenschap. Enkel 
erfgenamen zijn gehouden om de giften die ze hebben ontvangen, in te brengen in de 
nalatenschap483. De reservataire erfgenamen kunnen de inkorting van het gelegateerde 
vruchtgebruik eisen wanneer dit de waarde van het beschikbaar deel overschrijdt. De overlevende 
partner is geen reservataire erfgenaam. Hij kan de vordering tot inkorting niet instellen. Hij haalt ook 
geen voordeel uit een geslaagde vordering tot inkorting. De inkorting komt alleen ten goede aan de 
reservataire erfgenamen die de inkorting konden vorderen en die dit ook effectief hebben gedaan484.  
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§2. De schenking of het legaat van andere erfgoederen dan het vruchtgebruik van de preferentiële 
goederen. 
 
215. De overlevende wettelijk samenwonende partner heeft geen enkel recht op deze goederen. 
De reservataire erfgenamen kunnen de vordering tot inkorting instellen wanneer de schenking of het 
legaat het beschikbaar deel overschrijdt. Het voorbehouden erfdeel van de reservataire erfgenamen 
moet de last van het erfrechtelijk vruchtgebruik dragen485, waardoor het beschikbaar deel in 
aanwezigheid van een wettelijk samenwonende partner niet wijzigt. 
 
Voorbeeld 8: Een erflater woont wettelijk samenwonen. Hij heeft twee kinderen. Zijn nalatenschap 
bestaat uit de preferentiële goederen ter waarde van 100.000 euro en een bankrekening met 50.000 
euro spaargelden. 
 
Het beschikbaar deel bestaat uit één derde van de nalatenschap, zijnde 50.000 euro. Dit is zowel het 
geval wanneer de wettelijk samenwonende partner niet tot de nalatenschap komt, als wanneer deze 
wel tot de nalatenschap komt. De reserve van de afstammelingen draagt de last van het erfrechtelijk 
vruchtgebruik. Het beschikbaar deel verkleint bijgevolg niet door de aanwezigheid van de nieuwe 
erfgenaam.  
 

Hoofdstuk 7: Compensatiemaatregelen 
 
216. De wettelijke samenwonende partner moet voor zijn erfaanspraak een prijs betalen. Zijn 
promotie tot volwaardige erfgenaam heeft tot gevolg dat andere erfgenamen hun rechten zien 
verkleinen. De verkrijging van het erfrecht gaat daarom gepaard met de plicht om bepaalde 
verantwoordelijkheden van de erflater op zich te nemen. De wet van 28 maart 2007 voorziet twee 
compensatiemaatregelen, die werden geïnspireerd op de compensatiemaatregelen ingevoerd door 
de wet van 14 mei 1981486. Hoewel de compensatiemaatregelen quasi identiek verwoord zijn, 
hebben ze een andere uitwerking ten aanzien van de wettelijk samenwonende partner dan ten 
aanzien van de langstlevende echtgenote487. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de twee 
compensatiemaatregelen die de wetgever heeft ingevoerd ten voordele van de kinderen en de 
behoeftige ascendenten van de erflater.   
 

Afdeling 1: De assepoesterclausule bis488 
 
217. De wettelijk samenwonende partner die niet de vader of moeder is van de kinderen van de 
erflater, is voortaan gehouden om te zorgen voor de huisvestiging, het levensonderhoud, het 
toezicht, de opvoeding en de opleiding489 van die kinderen. Deze verplichting loopt door tot na de 
meerderjarigheid van het kind indien hij zijn opleiding op dat ogenblik nog niet heeft voltooid490. De 
overlevende partner is gehouden deze kosten te dragen binnen de grenzen van wat hij krachtens 
artikel 745octies, § 1 B.W. heeft verkregen uit de nalatenschap van de erflater en van de voordelen 
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die deze hem mocht verleend hebben bij schenking, testament of in de samenlevingsovereenkomst. 
De ratio is dat de opvoedingsverplichting die de ouder ten aanzien van zijn kinderen had, overgaat op 
zijn goederen in de mate dat ze aan de langstlevende partner toekomen491. 
 
§1. Persoonlijke verplichting van de overlevende wettelijk samenwonende partner 

 
218. De verplichting om de kosten van onderhoud en opvoeding op zich te nemen, is een 
persoonlijke verplichting van de wettelijk samenwonende partner. Het is geen last van de 
nalatenschap492. De overlevende partner heeft geen inspraak in de opvoeding van het kind. Het gaat 
hem om een louter pecuniaire verplichting493. 
 
§2. Vergelijking met artikel 203, § 2 B.W. 
 
219. De verplichting werd geïnspireerd op artikel 203, § 2 B.W.494. Deze bepaling schrijft voor dat 
de langstlevende echtgenoot, binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap 
van de vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht verleend hebben bij 
huwelijkscontract, schenking of testament, gehouden is tot financiering van de kosten van 
onderhoud en opvoeding van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot waarvan hij of zij niet de 
vader of moeder is.  
 
220. De vordering tot financiering van de kosten van onderhoud en opvoeding heeft meer kans op 
slagen wanneer zij wordt ingesteld tegen de langstlevende echtgenote dan wanneer zij wordt 
ingesteld tegen de overlevende wettelijk samenwonende partner. De verklaring hiervoor ligt in het 
principe dat de toekenning en de omvang van de periodieke uitkering enerzijds afhankelijk is van de 
mogelijkheden van de stiefkinderen, de schuldeisers van de vordering, en anderzijds van de 
draagkracht van de overlevende wettelijk samenwonende partner, de schuldenaar van de 
vordering495.  
 
De kans dat kinderen zelf hun onderhoud, opvoeding en opleiding kunnen bekostigen, is reëel 
wanneer ze in samenloop komen met een wettelijk samenwonende partner. Enerzijds is zijn 
erfaanspraak beperkt tot het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke verblijfplaats en het daarin 
aanwezige huisraad496. Anderzijds kan de erflater het erfrechtelijk vruchtgebruik relatief makkelijk 
ontnemen door het opstellen van een ontervend testament497. De kans dat kinderen hun erfdeel in 
volle eigendom verwerven en dat ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien, is bijgevolg groter 
wanneer ze in samenloop komen met een overlevende wettelijk samenwonende partner dan 
wanneer ze in samenloop komen met een langstlevende echtgenote498. De kans dat de vordering tot 
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levensonderhoud slaagt is dan ook kleiner wanneer ze wordt ingesteld tegen de overlevende 
partner. 
 
§3. Afbakening van de grenzen waarbinnen de overlevende partner tot financiering gehouden is 
 
221.  De grens waarbinnen de overlevende partner tot financiering van het onderhoud, de 
opvoeding en de opleiding van de kinderen gehouden is, verhoogt naarmate de erflater hem heeft 
begunstigd. Men moet niet alleen rekening houden met wat de partner uit de nalatenschap heeft 
verkregen, maar ook met de voordelen die de erflater hem bij schenking, testament of in de 
samenlevingsovereenkomst heeft toegekend499. De wetgever heeft zich bij de omschrijving van deze 
voordelen laten inspireren door artikel 203, § 2 B.W.500. Aangezien wettelijk samenwonende partners 
geen huwelijkscontract kunnen afsluiten, viseert artikel 1477, § 5 B.W. de voordelen die bij 
samenlevingscontract aan de overlevende partner worden toegekend. De keuze van de wetgever om 
deze voordelen te willen treffen, is om twee redenen ongelukkig te noemen.  
 
Enerzijds is het niet meteen duidelijk wat de wetgever met de voordelen in de in artikel 1478 
bedoelde overeenkomst voor ogen heeft. Hij viseert waarschijnlijk de overeenkomsten in 
samenlevingscontracten die niet vatbaar zijn voor de kwalificatie als schenking. Daarbij kan men 
vooral denken  aan bedingen van aanwas of tontinebedingen501, die op huwelijke voordelen gelijken 
omdat het vermogensverschuivingen ten bezwarende titel zijn502. Aangezien het gaat om 
overeenkomsten ten bezwarende titel, kunnen de kinderen hun reserve niet inroepen om te 
verhinderen dat belangrijke vermogensbestanddelen uit de nalatenschap verdwijnen. Bij de 
beoordeling van de onderhoudsvordering zal men rekening moeten houden met de voordelen die de 
overlevende partner uit dergelijke bedingen haalt.  
 
Anderzijds somt artikel 1477, § 5 B.W. niet alle voordelige regelingen op die tussen wettelijk 
samenwonenden kunnen voorkomen. Bedingen van aanwas en tontinebedingen komen eveneens 
voor in andere overeenkomsten dan de samenlevingsovereenkomst. Maar ook andere regelingen, 
zoals de aanstelling van de overlevende partner als begunstigde van een levensverzekeringscontract, 
worden niet geviseerd. Bij de beoordeling van de onderhoudsverplichting moet men bijgevolg geen 
rekening houden met deze toch soms omvangrijke voordelen. De toekenning en de omvang van de 
onderhoudsvordering zal afhankelijk zijn van de wijze waarop de overlevende partner een voordeel 
verwerft503. 
 
222.  De overlevende partner ontsnapt aan de verplichting tot het dragen van de kosten van 
onderhoud en opvoeding wanneer hij de nalatenschap geheel verwerpt én hij op geen enkele wijze 
door de erflater is begunstigd504. Hij is slechts tot die verplichting gehouden binnen de grenzen van 
wat hij verkrijgt krachtens zijn erfaanspraak en de voordelen die hij van de erflater heeft verkregen. 
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§4. De draagkracht van de wettelijk samenwonende partner 
 
223. De overlevende partner is slechts binnen bepaalde grenzen gehouden tot de financiering van 
de kosten van opvoeding en onderhoud van de kinderen van de erflater. PUELINCKX-COENE vraagt 
zich af of een wettelijk samenwonende partner ooit voldoende draagkracht kan hebben wanneer hij 
enkel ab intestato tot de nalatenschap komt505. Hij verkrijgt dan alleen het vruchtgebruik op de 
preferentiële goederen. Dit houdt een besparing in van noodzakelijke kosten, maar levert geen 
inkomsten op. Dezelfde vraag werd gesteld bij de invoering van de onderhoudsverplichting van de 
langstlevende echtgenote. Volgens de parlementaire voorbereiding van artikel 203, § 2 B.W. moet 
men kijken naar de waarde van het vruchtgebruik in volle eigendom506. Het doet er niet toe of de 
weduwe al dan niet inkomsten behaalt uit de geërfde of de gekregen goederen. Aangezien deze 
bepaling model stond voor de onderhoudsverplichting van de wettelijk samenwonende partner, 
moet men bij de beoordeling van de omvang van zijn onderhoudsverplichting rekening houden met 
de waarde van het vruchtgebruik in volle eigendom. Het basisprincipe blijft evenwel dat men pas kan 
gehouden zijn om iemand financieel te steunen wanneer men zelf in staat is om in zijn eigen 
onderhoud te voorzien507.   
 

Afdeling 2: De vordering tot levensonderhoud van de ascendenten 
 
224. Artikel 1477, § 6 B.W. bepaalt dat de nalatenschap van een kinderloos overleden wettelijk 
samenwonende partner aan zijn bloedverwanten in de opgaande lijn levensonderhoud verschuldigd 
is wanneer zij ten tijde van het overlijden behoeftig zijn. Dit levensonderhoud is verschuldigd ten 
belope van de rechten die de ascendenten verliezen ten gevolge van giften aan de wettelijk 
samenwonende partner.  
 
225. De vordering tot levensonderhoud moet compenseren dat ascendenten voortaan hun 
reserve niet meer kunnen inroepen bij giften aan de wettelijk samenwonende partner508. Deze giften 
mogen sinds de wet van 28 maart 2007 de gehele nalatenschap omvatten wanneer de erflater 
kinderloos overlijdt. De ascendenten worden dan volledig uit de nalatenschap uitgesloten. Zij kunnen 
zich hiertegen niet langer verzetten door de vordering tot inkorting in te stellen.   
 
226. Artikel 915, tweede lid B.W. is voor de notariële praktijk een belangrijke stap vooruit. Het 
voorbehouden erfdeel van de ascendenten is vaak een doorn in het oog van ongehuwde 
samenwoners die hun nalatenschap willen plannen. Wanneer zij samen een onroerend goed 
aankopen, kan men zijn volledig aandeel in het onroerend goed niet legateren aan de andere partner 
omdat dit bij het gros van de nalatenschappen een aantasting is van het voorbehouden erfdeel van 
de ascendent. Sedert de wet van 28 maart 2007 vormt de ascendentenreserve geen obstakel meer 
voor een efficiënte vermogensplanning tussen wettelijk samenwonende partners509. 
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227. De tekst van artikel 1477 § 6 B.W. werd geïnspireerd op artikel 205, § 2 B.W.510. Deze 
bepaling schrijft voor dat de nalatenschap van een echtgenoot die kinderloos is overleden 
levensonderhoud is verschuldigd aan zijn bloedverwanten in de opgaande lijn ten belope van de 
erfrechten die zij verliezen door giften aan de langstlevende echtgenoot.  
 
Hoewel de bewoordingen van de twee bepalingen bijna identiek zijn, zullen de ascendenten 
aanspraak maken op een grotere vergoeding wanneer de erflater giften heeft gedaan aan zijn 
wettelijk samenwonende partner dan wanneer hij zijn langstlevende echtgenote heeft begunstigd. 
De verklaring hiervoor is te vinden in de beperktere erfaanspraak van de wettelijk samenwonende 
partner511. Ascendenten die in samenloop komen met een overlevende partner hebben ab intestato 
recht hebben op de blote eigendom van de preferentiële goederen en de volle eigendom van de 
andere goederen. Indien de erflater daarentegen getrouwd was, dan zijn de erfaanspraken van zijn 
ascendenten veel beperkter. De langstlevende echtgenote heeft in dat geval recht op de volle 
eigendom van het gemeenschappelijk vermogen en het vruchtgebruik van het eigen vermogen van 
de erflater. De ascendenten maken dan alleen nog aanspraak op het vruchtgebruik van het eigen 
vermogen van de erflater. Ze hebben met andere woorden veel meer te verliezen wanneer de 
erflater giften doet aan zijn wettelijk samenwonende partner. De slaagkans van de vordering tot 
levensonderhoud en de grootte van het toegekende levensonderhoud zal groter zijn bij giften aan de 
overlevende wettelijk samenwonende partner dan bij giften aan de langstlevende echtgenote512.  
 
228. De vordering tot levensonderhoud werd op suggestie van de Raad van State geïntegreerd in 
de bepalingen over de wettelijke samenwoning. Aangezien artikel 205bis B.W. handelt over de 
verplichtingen die uit het huwelijk en de afstamming ontstaan, waarvan er slechts enkele 
verplichtingen werden uitgebreid tot wettelijk samenwonenden, hoorde de nieuwe vordering tot 
levensonderhoud volgens de Raad eerder thuis bij de bepalingen over de wettelijke samenwoning513. 
De wetgever heeft het advies van de Raad van State opgevolgd. Bij het invoeren van de bepaling is de 
wetgever nogal nonchalant geweest. Hij is vergeten artikel 205bis, § 3 tot 5 B.W. van 
overeenkomstige toepassing te verklaren. Deze bepalingen zijn nochtans als het gemeen recht inzake 
onderhoudsvorderingen te beschouwen omdat er bij andere vorderingen tot levensonderhoud wel 
systematisch naar verwezen wordt514. Het gevolg is dat de vervaltermijn van één jaar, die in de 
praktijk vaak een struikelblok vormt voor het slagen van de vordering, niet geldt om de vordering tot 
levensonderhoud in te stellen tegen de nalatenschap van de overleden partner515.  
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Hoofdstuk 8: Vergelijking met de langstlevende echtgenote 
 
229. Het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner werd geïnspireerd op het erfrecht van 
de langstlevende echtgenote516. Beide erfaanspraken vinden hun grondslag in genegenheid en 
opgenomen verantwoordelijkheid517. Ze vormen de wettelijke erkenning van de wil van de erflater 
om ook na zijn overlijden een persoon die niet tot zijn familie behoort, maar waarmee hij wel een 
affectieve band heeft, te beschermen. De wetgever vindt het belangrijk om ook op erfrechtelijk vlak 
het verschil met het huwelijk te behouden. De wettelijke samenwoning biedt slechts een beperkte 
bescherming in vergelijking met het huwelijk518. Hij trekt deze lijn door naar het erfrecht en 
benadrukt dat de erfaanspraak van de overlevende partner beperkter is dan de erfaanspraak van de 
langstlevende echtgenote519.  
 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij verschillen in erfaanspraken van de wettelijk samenwonende 
partner en de langstlevende echtgenote. Ook de beperkingen die wettelijke samenwoners kunnen 
ondervinden bij de planning van hun nalatenschap en op de extra bescherming die de wet naast het 
erfrecht biedt aan de langstlevende echtgenote in vergelijking met de overlevende partner komen 
aan bod.  

 

Afdeling 1: Intestaat erfgenamen 
 
§1. Omvang van de erfaanspraken 
 
230. Het erfrecht van een wettelijk samenwoner werd geïnspireerd op het erfrecht van de 
langstlevende echtgenote, maar is wel degelijk beperkter520. De erfaanspraak van de overlevende 
partner is, ongeacht met welke erfgenamen hij tot de nalatenschap komt, steeds beperkt tot het 
vruchtgebruik van de gemeenschappelijke verblijfplaats en van het daarin aanwezige huisraad521. De 
erfaanspraak van de langstlevende echtgenote verschilt daarentegen in functie van de erfgenamen 
die de erflater nalaat522. Wanneer hij afstammelingen achterlaat, verkrijgt ze het vruchtgebruik op de 
gehele nalatenschap. Wanneer hij andere erfgenamen achterlaat, krijgt ze de volle eigendom van het 
gemeenschappelijke vermogen en het vruchtgebruik van het eigen vermogen van de erflater. 
Wanneer er geen andere erfgerechtigden zijn, wordt de langstlevende echtgenote volle eigenaar van 
de gehele nalatenschap van de erflater. Opmerkelijk is dat de erfaanspraken van de overlevende 
partner en de langstlevende echtgenote hetzelfde zijn wanneer de gezinswoning gehuurd is. Beiden 
verkrijgen als enige, met uitsluiting van alle andere erfgenamen, het recht op huur van de 
gemeenschappelijke verblijfplaats. 
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A. Het erfrechtelijk vruchtgebruik 
 

1. Voorwerp van het vruchtgebruik 
 
231. Het vruchtgebruik van de overlevende partner heeft betrekking op het onroerend goed dat 
tijdens het samenwonen het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende523. Het tijdstip van 
vaststelling van het voorwerp van diens erfaanspraak verschilt van het tijdstip waarop het voorwerp 
van de concrete reserve wordt vastgesteld. De concrete reserve bestaat uit het vruchtgebruik van 
het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning 
diende524.  
 
232. Dat het vruchtgebruik van de wettelijk samenwonende partner betrekking heeft op het 
onroerend goed dat tijdens het samenwonen het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende, 
heeft tot gevolg dat de overlevende samenwoner zijn erfrechtelijk vruchtgebruik niet verliest in geval 
van feitelijke scheiding. De langstlevende echtgenote behoudt in geval van feitelijke scheiding haar 
vruchtgebruik slechts op voorwaarde dat zij in de laatste echtelijke verblijfplaats is blijven wonen of 
zij tegen haar wil werd verhinderd om dat te doen én de toewijzing van dit vruchtgebruik voldoet aan 
de eis van billijkheid. Het vruchtgebruik heeft dan betrekking op de laatste echtelijke verblijfplaats en 
wordt toegerekend op de abstracte reserve, zonder dat het daartoe beperkt is525.  
 

2. Omzetting van het vruchtgebruik 
 
233. De regels inzake de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenote 
werden van overeenkomstige toepassing verklaard op het vruchtgebruik van de wettelijk 
samenwonende partner526. Zowel de langstlevende echtgenote als de wettelijk samenwonende 
partner kunnen het initiatief nemen om de omzetting van het vruchtgebruik te vorderen527. Dit recht 
kan niet bij testament worden ontnomen aan de langstlevende echtgenote528, wel aan de 
overlevende wettelijk samenwonende partner529.  
 

B. Het recht op huur 
 

234. De wetgever heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook aan de langstlevende 
echtgenote het recht op huur van de gezinswoning toe te kennen530. Wat werd gezegd over het recht 
op huur van de wettelijk samenwonende partner geldt eveneens voor het recht op huur van de 
langstlevende echtgenote531.  
 
235. De omschrijving van de concrete reserve werd niet aangepast aan het gegeven dat de 
langstlevende echtgenote nu ook het recht op huur van de gemeenschappelijke verblijfplaats erft. De 
erflater kan bijgevolg het recht op huur bij testament legateren aan een andere persoon dan de 
langstlevende echtgenote, zonder dat zij zich hiertegen kan verzetten. Ze kan zich daarentegen wel 
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verzetten tegen het legaat van het vruchtgebruik op de voornaamste gezinswoning en het daarin 
aanwezige huisraad. De vraag rijst of dit wel de bedoeling was van de wetgever… 
 
236. De langstlevende echtgenote verkrijgt het recht op huur van het onroerend goed dat bij het 
openvallen van de nalatenschap tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende. De wet wijkt af van de 
terminologie die wordt gebruikt in andere bepalingen die handelen over het erfrecht van de 
langstlevende echtgenoot532. In die bepalingen wordt het begrip voornaamste gezinswoning 
gehanteerd. De wet wijkt ook af van de terminologie van artikel 745octies B.W. dat handelt over het 
recht op huur van de gemeenschappelijke verblijfplaats van het gezin. Waarschijnlijk moeten er geen 
rechtsgevolgen gekoppeld worden aan deze terminologische inconsistenties533. 
 
§2. Reservataire erfaanspraak vs niet reservataire erfaanspraak 
 
237. De langstlevende echtgenote en de wettelijk samenwonende partner worden allebei 
genoemd in artikel 731 B.W. Ze zijn volwaardige intestaat erfgenamen. Een belangrijk verschil is dat 
de langstlevende echtgenote een reservataire erfaanspraak heeft en de overlevende wettelijk 
samenwonende partner niet534. De reserve van de langstlevende echtgenote wordt dubbel 
omschreven. Enerzijds heeft ze een abstracte reserve, die bestaat uit het vruchtgebruik op de helft 
van de nalatenschap535. Anderzijds heeft ze een concrete reserve, die het vruchtgebruik op het 
onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning 
diende en van het daarin aanwezige huisraad536. De langstlevende echtgenote kan kiezen welke 
reserve ze wil uitoefenen. 
 
238. Dat de langstlevende echtgenote een reservataire erfgenaam is en de wettelijk 
samenwonende partner niet, heeft tot gevolg dat een wettelijk samenwonende partner veel 
gemakkelijker kan onterfd worden dan een echtgenoot. Een wettelijk samenwonende partner kan 
ten allen tijde onterfd worden bij testament. De onterving van de langstlevende echtgenote is 
daarentegen  onderworpen aan drie voorwaarden537. De wet vereist (1) een ontervend testament, 
(2) dat de echtgenoten op de dag van het overlijden sinds meer dan zes maanden gescheiden leefden 
en (3) dat de erflater vóór zijn overlijden een afzonderlijk verblijf heeft gevorderd bij gerechtelijke 
akte zonder dat de echtgenoten na die akte opnieuw zijn gaan samenwonen.  
 
239. Dat de langstlevende echtgenote een reservataire erfgenaam is, betekent ook dat zij de 
inkorting kan vorderen van giften en legaten die haar reserve aantasten538. De wettelijk 
samenwonende partner kan dit niet. De schenking of het legaat van het vruchtgebruik van de 
preferentiële goederen leidt bijgevolg tot de onterving van de overlevende partner539.  
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§3. De inbrengverplichting 
 

240. Artikel 858bis B.W. voorziet in een bijzondere inbrengregeling ten aanzien van de 
langstlevende echtgenote. De bepaling werd niet van overeenkomstige toepassing verklaard op de 
wettelijk samenwonende partner. 
 
241. Artikel 858bis, eerste lid B.W. voorziet dat de erfgerechtigde aan wie een gift is gedaan die 
vatbaar is voor inbreng door mindere ontvangst, zich ten aanzien van de overlevende echtgenote, 
die een recht van vruchtgebruik heeft op het geschonken goed, kan bevrijden van inbreng door het 
betalen van een geïndexeerde rente. De bepaling werd niet van toepassing verklaard op de wettelijk 
samenwonende partner. Dit was ook niet nodig. De overlevende partner heeft enkel een niet-
reservataire aanspraak op het vruchtgebruik van de preferentiële goederen. Door de schenking of 
het legaat van dit vruchtgebruik, wordt hij uit de nalatenschap uitgesloten. Hij kan de inbreng van het 
vruchtgebruik niet vorderen540. Het is niet nodig om de begiftigde erfgenaam de mogelijkheid te 
bieden om zich van inbreng te bevrijden ten aanzien van de overlevende partner omdat deze de 
inbreng van de gift niet kan vorderen.  
 
242. Artikel 858bis, tweede lid B.W. voorziet dat de schenking die met toestemming van de 
langstlevende echtgenote is gedaan, ten haren opzichte wordt geacht te zijn gedaan met vrijstelling 
van inbreng. De bepaling werd niet van toepassing verklaard op de wettelijk samenwonende partner. 
Dit was ook niet nodig. Aangezien de overlevende partner door de schenking van het vruchtgebruik 
op de preferentiële goederen wordt uitgesloten uit de nalatenschap, kan hij de inbreng van dat 
vruchtgebruik niet vorderen541. De overeenkomst waarbij hij toch afstand zou doen van zijn recht om 
de inbreng te vorderen, is een verboden erfovereenkomst542. 
 
243. Artikel 858bis, derde lid B.W. schrijft voor dat de langstlevende echtgenoot, die een gift heeft 
gekregen die vatbaar is voor inbreng door mindere ontvangst en die een recht van vruchtgebruik 
bezit op de geschonken goederen, het vruchtgebruik van de in te brengen goederen behoudt zonder 
borg te hoeven stellen. Ze kan kiezen om de blote eigendom van die goederen in natura of in 
tegenwaarde in te brengen. De langstlevende echtgenote krijgt dit keuzerecht omdat inbreng door 
mindere ontvangst in dit geval niet zou functioneren. Ze zou de blote eigendom van de gezinswoning 
in natura moeten inbrengen in de massa. Aangezien ze enkel een recht van vruchtgebruik heeft, kan 
ze de blote eigendom niet verwerven bij de verdeling van de nalatenschap. Daarom werd de inbreng 
in waarde als alternatief voor de inbreng in natura ingevoerd. De Raad van State vraagt zich af 
waarom de bepaling niet van overeenkomstige toepassing werd verklaard op schenkingen aan de 
wettelijk samenwonende partner543544. De toepassing van artikel 858bis, derde lid B.W. is evenwel 
niet nodig bij giften aan de wettelijk samenwonende partner aangezien hij de blote eigendom van 
een geschonken preferentieel goed niet moet inbrengen545. 
 
§4. De ontzetting uit het ouderlijk gezag 
 
244. De onwaardigheidsgrond van de ontzetting uit het ouderlijk gezag is zowel op de wettelijk 
samenwonende partner van toepassing als op de langstlevende echtgenote. Opvallend is dat de 
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onwaardigheidgrond enkel van toepassing werd verklaard op het erfrechtelijk vruchtgebruik van de 
overlevende partner546. De langstlevende echtgenote kan daarentegen haar gehele erfrecht verliezen 
indien ze ontzet wordt uit het ouderlijk gezag547. De letterlijke lezing van artikel 745octies, § 3 B.W. 
heeft tot gevolg dat de langstlevende echtgenote die uit haar ouderlijk gezag werd ontzet er slechter 
aan toe is dan een wettelijk  samenwonende partner die uit zijn ouderlijk gezag werd ontzet. Die zal, 
volgens de letter van de wet, zijn recht op de huur behouden, terwijl de langstlevende echtgenote 
haar recht op de huur verliest. Men dient de onwaardigheidsgrond bijgevolg ook toe te passen op 
het recht op de huur van de wettelijk samenwonende partner548. Een andere interpretatie zal de 
toets van het Grondwettelijk Hof niet doorstaan... 
 

Afdeling 2: Familiale vermogensplanning 
 

245. Een belangrijke hinderpaal bij de vermogensplanning van wettelijk samenwonenden is het 
verbod van erfovereenkomsten. Op grond van artikel 1130, tweede lid B.W. is het verboden om 
overeenkomsten te sluiten over een niet opengevallen nalatenschap, behalve in de gevallen waarin 
de wet uitdrukkelijk een uitzondering voorziet. Dergelijke uitzondering vindt men ten aanzien van 
echtgenoten terug in de wet Valkeniers en in de contractuele erfstelling.  

 
§1: De wet Valkeniers 
 
246. De wet Valkeniers549550 laat echtgenoten toe om overeenkomsten te sluiten over de rechten 
die elk van hen in de nalatenschap van de andere echtgenoot heeft. Op voorwaarde dat minstens 
één echtgenoot een kind uit een vorige relatie heeft en dat de regeling wordt getroffen bij 
huwelijkscontract of bij wijzigingsakte, kunnen echtgenoten een regeling treffen over de rechten die 
ze in elkaars nalatenschap kunnen uitoefenen. Hun vrijheid om overeenkomsten te sluiten wordt 
uitdrukkelijk in de wet beperkt. De regeling kan in geen geval het recht op de concrete reserve aan 
de langstlevende echtgenoot ontnemen551.  
 
Op grond van artikel 1388, tweede lid B.W. kunnen echtgenoten bijvoorbeeld afstand doen van de 
rechten die ze in elkaars nalatenschap hebben. Met deze mogelijkheid wou de wetgever tegemoet 
komen aan situaties waarbij een ouder zich gedwongen voelde om niet (opnieuw) in het 
huwelijksbootje te stappen teneinde de erfaanspraken van zijn kinderen te beschermen. Door niet te 
(her)trouwen kon de ouder vermijden dat het erfdeel van zijn kinderen herleid werd tot een erfdeel 
in blote eigendom. Dergelijke toestanden worden nu vermeden doordat echtgenoten afstand 
kunnen doen van de rechten die ze hebben in elkaars nalatenschap552553. 
 
247. Aangezien artikel 1388, tweede lid B.W. niet van overeenkomstige toepassing werd verklaard 
en aangezien wettelijk samenwonende partners geen huwelijkscontract kunnen afsluiten, kunnen 
partners geen geldige overeenkomsten maken over de rechten die ze in elkaars nalatenschap 
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hebben554. Een partner kan er zich bijvoorbeeld niet toe verbinden de nalatenschap te verwerpen om 
het erfdeel van de kinderen van de andere partner te beschermen. Partners kunnen ook geen 
overeenkomst sluiten over de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik dat hen toekomt. Ze 
kunnen elkaar wel het vruchtgebruik bij testament ontnemen of dit vruchtgebruik modelleren555.  

 
§2: De contractuele erfstelling tussen echtgenoten556 
 
248. Een andere wettelijk toegelaten uitzondering op het verbod van erfovereenkomsten is de 
contractuele erfstelling. Echtgenoten kunnen bij huwelijkscontract hun tegenwoordige en 
toekomstige goederen aan elkaar schenken. Deze schenking hoeft niet wederkerig te zijn557. 
Aangezien wettelijk samenwonende partners geen huwelijkscontract kunnen afsluiten en artikel 
1093 B.W. niet op hen van toepassing werd verklaard, kunnen zij elkaar niet bij overeenkomst 
begunstigen met de goederen die ze bij hun overlijden zullen achterlaten. Wettelijk samenwonende 
partners kunnen een analoog resultaat bereiken door elkaar als algemene legataris aan te stellen.  

 

Afdeling 3: Bescherming buiten het erfrecht 
 
§1. Een vordering tot levensonderhoud 
 
249. De nalatenschap van de eerststervende echtgenoot is levensonderhoud verschuldigd aan de 
langstlevende echtgenoot indien deze ten tijde van het overlijden behoeftig was558. Deze bepaling 
werd niet van overeenkomstige toepassing verklaard op de overlevende wettelijk samenwonende 
partner. In geval van behoeftigheid kan hij zich niet tot de nalatenschap van de erflater wenden.  
 
§2. De preferentiële toewijzing van de gezinswoning en de beroepsgoederen 
 
250. Artikel 1446 B.W. bepaalt dat de langstlevende echtgenoot zich bepaalde goederen bij 
voorrang kan doen toewijzen indien het wettelijk stelsel eindigt door het overlijden van een van de 
echtgenoten. De langstlevende echtgenoot kan zich één van de onroerende goederen die tot 
gezinswoning diende, samen met het aldaar aanwezige huisraad, of het onroerend goed dat dient 
voor de uitoefening van zijn beroep, samen met de roerende zaken die daarin aanwezig zijn, bij 
voorrang doen toewijzen. Deze bepaling werd niet van toepassing verklaard op wettelijk 
samenwonende partners. Zij kunnen zich de gemeenschappelijke verblijfplaats niet bij voorrang laten 
toewijzen.  
 
§3. Wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het 
bevorderen van de continuïteit 
 
251. De wet van 28 maart 2007 wijzigt artikel 1 van de wet van 29 augustus 1988 op de 
erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit559. Deze 
bepaling geeft aan erfgenamen in de rechte nederdalende lijn een recht van overname op schatting 
van de roerende en onroerende goederen die behoren tot een landbouwbedrijf, wanneer de 
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nalatenschap voor een deel of het geheel een landbouwbedrijf bevat. Artikel 1 bepaalt voortaan dat 
dit recht van overname geldt onverminderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die de rechten 
van de langstlevende echtgenote en de langstlevende wettelijk samenwonende partner vastleggen. 
Dit betekent dat de wettelijk samenwonende partner, net zoals de langstlevende echtgenote, zijn 
erfrechtelijk vruchtgebruik behoudt wanneer de gemeenschappelijke verblijfplaats deel uitmaakt van 
een landbouwbedrijf560.  
 
252. De impact van de erfaanspraak van de overlevende wettelijk samenwonende partner op het 
recht van overname van de afstammelingen zal kleiner zijn dan de impact van de erfaanspraak van 
de langstlevende echtgenote. Het vruchtgebruik van de overlevende samenwoner staat, in 
tegenstelling tot het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenote, de exploitatieverplichting van 
de overnemer niet in de weg561. De overlevende partner heeft enkel het vruchtgebruik op de 
gemeenschappelijke verblijfplaats. Hij heeft geen vruchtgebruik op het landbouwbedrijf zelf. De 
langstlevende echtgenote verkrijgt daarentegen het vruchtgebruik op de gehele nalatenschap 
wanneer ze in samenloop komt met afstammelingen. Stel dat de erflater een veeteler is. Zijn 
nalatenschap omvat een onroerend goed dat enerzijds bestaat uit een woongedeelte waarin hij en 
zijn wettelijk samenwonende partner hun gemeenschappelijke verblijfplaats hebben en anderzijds 
uit een stal met een melkinstallatie voor de koeien, uit gronden waar de koeien op grazen,… De 
erfaanspraak van de langstlevende partner is beperkt tot het woongedeelte van het onroerend goed. 
De wetgever wil enkel verhinderen dat de overlevende partner van de ene dag op de andere op 
straat zou worden gezet. Zijn vruchtgebruik slaat bijgevolg niet op de stal, noch op andere gronden 
die tot het onroerend goed behoren. De overnemer kan aan zijn exploitatieverplichting vervullen 
aangezien hij hierbij niet wordt gehinderd door de erfaanspraak van de overlevende partner. Moest 
de erflater getrouwd zijn, zou het vruchtgebruik slaan op de gehele nalatenschap en dus ook op de 
stal en de gronden. In dat geval staat het vruchtgebruik de exploitatieverplichting wel in de weg en 
zal de overname pas kunnen gebeuren na het overlijden van de langstlevende echtgenote562.  
 
§4. De wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine nalatenschappen 
 
253. De wet van 16 mei 1900 tot regeling van de kleine nalatenschappen werd niet aangepast aan 
het erfrecht van de wettelijk samenwonende partner563. De wet is van toepassing op 
nalatenschappen die voor het geheel of een deel bestaan uit onroerende goederen waarvan het 
totale kadastraal inkomen 1.565 euro niet overschrijdt564. Ze voorziet voor de erfgenamen in de 
rechte lijn en voor de langstlevende echtgenoot een recht van overname andere de woning die bij 
het overlijden door de erflater, zijn echtgenoot of een van zijn afstammelingen werd betrokken565. 
Wanneer verschillende belanghebbenden het recht van overname willen uitoefenen, wordt voorrang 
gegeven aan de overlevende echtgenoot566. Aangezien de wet niet van toepassing werd verklaard op 
de wettelijk samenwonende partner, heeft deze niet het recht om de overname van de 
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gemeenschappelijke verblijfplaats te vragen. De Raad van State maakte tevergeefs de bedenking 
waarom artikel 4 van de wet niet werd gewijzigd567. 

 

Hoofdstuk 9: Belang van een testament 
 
254. Hier en daar werd er al op gewezen dat de erflater heel wat problemen kan vermijden door 
een testament op te stellen. Het belang van een duidelijk geredigeerd testament kan niet genoeg 
worden benadrukt. In dit hoofdstuk worden deze opmerkingen samen gebracht.  
 

Afdeling 1: Met betrekking tot de intestaat erfaanspraak 
 
255. De wettelijk samenwonende partner is geen reservataire erfgenaam568. De erflater kan hem 
zijn erfrecht ontnemen. A fortiori kan hij de erfaanspraak van zijn overlevende partner testamentair 
modelleren569. Qui peut le plus, peut le moins. 
 
§1. Bepalingen met betrekking tot het erfrechtelijk vruchtgebruik 
 
256. De erflater kan wijzigingen aanbrengen in het erfrechtelijk vruchtgebruik. Hij kan 
bijvoorbeeld een minimumduur voorzien of omstandigheden bepalen waarin het recht van 
vruchtgebruik vervalt570. Hij kan zijn overlevende partner vrijstellen van de verplichting om borg te 
stellen571. Hij kan een regeling treffen over de kosten van het vruchtgebruik door bijvoorbeeld vast te 
leggen wie welke kosten moet dragen572, in welke verhouding de kosten ten laste zullen komen van 
zijn partner en de andere erfgenamen, … 
 
257. De erflater kan testamentair bepalen op welk onroerend goed het vruchtgebruik betrekking 
heeft indien er meerdere gemeenschappelijke verblijfplaatsen waren tijdens de wettelijke 
samenwoning573. Hij kan uitdrukkelijk bepalen dat zijn partner het vruchtgebruik behoudt op de 
preferentiële goederen die het voorwerp uitmaken van het recht van wettelijke terugkeer van de 
ascendent-schenker574. 
 
258. De erflater kan bepalen dat zijn partner niet het recht zal hebben om het erfrechtelijk 
vruchtgebruik om te zetten575 of om te eisen dat de blote eigendom hem wordt toegewezen tegen 
betaling van een geldsom576.  

 
§2. Bepalingen met betrekking tot het recht op de huur 
 
259. De erflater kan in zijn testament duidelijkheid scheppen over de rechten van zijn 
samenwonende partner in geval van feitelijke scheiding op het ogenblik van zijn overlijden577. Hij kan 
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uitdrukkelijk voorzien dat de huurwaarborg zal toekomen aan zijn partner of zijn erfgenamen. Hij kan 
bepalen op welk goed het recht op de huur slaat indien er meerdere onroerende goederen zijn 
gehuurd. Hij kan evengoed bepalen dat zijn partner het recht op huur mag cumuleren met zijn recht 
op vruchtgebruik ex artikel 745octies B.W.578. Hij kan het recht op de huur ook aan iemand anders 
legateren dan aan zijn wettelijk samenwonende partner579. 
 

Afdeling 2: Met betrekking tot de testamentaire devolutie 
 
§1. Legaten aan de wettelijk samenwonende partner 
 
260. De erflater zal best uitdrukkelijk bepalen dat de rechten die hij toekent aan zijn partner 
bovenop diens erfdeel komen. Zo vermijdt hij de discussie of artikel 1094 B.W. al dan niet van 
toepassing is op de wettelijk samenwonende partner580. 
 
261. De erflater moet zijn samenwonende partner niet uitdrukkelijk vrijstellen van inbreng 
wanneer hij hem het vruchtgebruik van de preferentiële goederen legateert581. Hetzelfde geldt a 
fortiori wanneer hij de blote eigendom van de preferentiële goederen of de volle eigendom van 
andere erfgoederen legateert. 
 
262. De erflater kan zijn overlevende partner uitdrukkelijk het recht geven om het beschikbaar 
deel samen te stellen.  
 
§2. Legaten met betrekking tot de preferentiële goederen 
 
263. Bij het legateren van een preferentieel goed zal de erflater best uitdrukkelijk bepalen of het 
legaat afbreuk doet aan de erfaanspraak van zijn samenwonende partner. Hetzelfde geldt wanneer 
hij een algemene legataris aanstelt. Dan kan er geen discussie zijn over de vraag of de overlevende 
partner al dan niet uit de nalatenschap wordt uitgesloten582. 
 
264. Een vrijstelling van inbreng ten aanzien van de overlevende partner is niet nodig wanneer 
deze door het legaat wordt uitgesloten uit de nalatenschap583. De erflater kan een vrijstelling van 
inbreng wel bedingen ten opzichte van de andere erfgenamen om te vermijden dat zij de inbreng van 
het legaat zouden eisen.  
 
265. Testamenten die werden opgesteld voor de wet van 28 maart 2007 zullen best herschreven 
worden. Het kan zijn dat de erflater niet besefte welke gevolgen het legaat van de preferentiële 
goederen voor zijn wettelijk samenwonende partner kan hebben. Er zal geen discussie meer mogelijk 
zijn wanneer de testator op deze gevolgen wordt gewezen door de notaris en hij met kennis van 
zaken zijn testament, indien nodig, aanpast.  
 

Afdeling 3: Met betrekking tot reeds gedane schenkingen 
 
266. De erfaanspraak van de wettelijk samenwonende partner verkleint de erfaanspraak van de 
andere erfgenamen. Het kan zijn dat een gift die door de erflater als voorschot op erfdeel werd 
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gedaan het erfdeel van de begunstigde erfgenaam overschrijdt584. De erflater zou hierop kunnen 
anticiperen door testamentair te bepalen dat de begiftigde aan de andere erfgenamen die niet 
volledig tot hun erfdeel komen, een geïndexeerde rente moet betalen overeenkomstig artikel 858bis, 
eerste lid B.W. 
 

Hoofdstuk 10: Successierechten 
 
267. Eén van de motieven die aan de wet van 28 maart 2007 ten grondslag liggen, is de verwarring 
die bij samenwoners was ontstaan over de rechten die ze hebben in elkaars nalatenschap. Aanleiding 
voor deze verwarring zijn de fiscale gunstregimes die de Gewesten hebben ontwikkeld en die voor 
elk Gewest verschillend is. Een samenwonende in fiscale zin is niet noodzakelijk een wettelijk 
samenwonende in civielrechtelijke zin. Samenwonenden zijn op het vlak van successierechten 
gelijkgeschakeld met gehuwden. Bij vele samenwonenden is ten onrechte de indruk gewekt dat ook 
op erfrechtelijk vlak de verschillen met het huwelijk zijn weggewerkt. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de verschillende fiscale regimes die in de drie Gewesten bestaan. 
 

Afdeling 1: Het Vlaams Gewest 
 
268. Het begrip samenwonenden beoogt in Vlaanderen twee categorieën van personen585. 
Enerzijds wordt de persoon geviseerd die op de dag van het openvallen van de nalatenschap 
wettelijk samenwoont met de erflater. Anderzijds worden de persoon of personen bedoeld die op de 
dag van het openvallen van de nalatenschap ten minste één jaar ononderbroken met de erflater 
samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren.  
 
269. Samenwonenden genieten op het vlak van successierechten van het tarief dat geldt voor 
echtgenoten586. Er moeten geen successierechten betaald worden op het onroerend goed dat als 
gezinswoning diende587. Deze vrijstelling geldt enkel wanneer de samenwonende partner geen 
bloedverwant in de rechte lijn is of een persoon die voor de toepassing van het tarief met een 
rechtsverkrijgende wordt gelijkgesteld. Feitelijk samenwonende partners moeten ten minste drie 
jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee 
voeren om van de vrijstelling van successierechten op de gezinswoning te kunnen genieten. 
 
 

Afdeling 2: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
270. Onder samenwonende wordt de persoon verstaan die zich in de toestand van wettelijke 
samenwoning bevindt588. Wettelijk samenwonende partners genieten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest van hetzelfde tarief van successierechten als gehuwden op voorwaarde dat zij minstens één 
jaar wettelijk samenwonen op het ogenblik van het overlijden. Er geldt een lager tarief voor de 
erfovergang van de gezinswoning wanneer de nalatenschap ten minste voor een deel de volle 
eigendom bevat van het gebouw dat de erflater ten minste vijf jaar voor het ogenblik van zijn 
overlijden tot hoofdverblijfplaats heeft gediend589.  
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Afdeling 3: Het Waals Gewest 
 
271. Onder wettelijk samenwonende wordt de persoon verstaan die op de dag van het openvallen 
van de nalatenschap met de erflater samenwoonde en die met hem een verklaring van wettelijke 
samenwoning had afgelegd, voor zover die verklaring van wettelijke samenleving ontvangen werd 
meer dan zes maanden voor het openvallen van de nalatenschap590. Er geldt een lager tarief voor de 
erfovergang van de gezinswoning wanneer de nalatenschap minstens één aandeel in de volle 
eigendom bevat van het goed waar de overledene sinds minstens vijf jaar zijn hoofdverblijfplaats 
heeft gehad. Dat onroerend goed moet geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd zijn en in het 
Waalse Gewest gelegen zijn591.  
 

Hoofdstuk 11: Een rechtsvergelijkende blik naar Nederland en Frankrijk 
 
272. België is niet het enige land dat naast het huwelijk een andere geïnstitutionaliseerde 
samenlevingsvorm kent. Verschillende Europese landen worden geconfronteerd met een diversiteit 
aan buitenhuwelijkse leefvormen. Veel Europeanen leven vermoedelijk in een gezinsverband dat de 
facto moeilijk te onderscheiden is van het huwelijk. Een aantal Europese wetgevers hebben 
initiatieven genomen om de toestand te regelen van twee personen die ongehuwd samenleven. 
Hierbij zijn grosso modo twee stromingen te onderscheiden592. Enerzijds zijn er landen die aan elk 
type van tweerelatie een minimaal statuut verbinden. Partners krijgen door het loutere feit dat ze 
gedurende een zekere tijd met elkaar samenwonen van rechtswege een aantal rechten en plichten 
opgelegd. Deze zijn weliswaar minder verregaand dan de rechten en plichten verbonden aan een 
huwelijk593. Anderzijds hebben een aantal landen een geheel nieuw instituut ontworpen, dat  een 
globale juridische omkadering biedt die gelijkt op het huwelijk594. Aangezien het opzet van dit 
werkstuk nog steeds de Belgische regelgeving is, ligt de focus op Nederland en Frankrijk. De 
geschiedenis van het Belgische privaatrecht is steeds nauw verbonden geweest met deze twee 
landen. Het is interessant om te kijken hoe de Nederlandse en de Franse wetgever hun 
buitenhuwelijkse samenlevingsvorm vorm hebben gegeven. 
 
In dit hoofdstuk wordt het Nederlandse geregistreerde partnerschap en het Franse pacte civil de 
solidarité behandeld. Eerst wordt een korte schets gegeven van beide instellingen. Dit laat toe een 
beter inzicht te krijgen in de erfaanspraken die Nederlandse en Franse partners in elkaars 
nalatenschap hebben. Vervolgens worden hun erfaanspraken besproken en vergeleken met de 
erfaanspraken van een wettelijk samenwonende partner.  
 

Afdeling 1: Nederland 
 

§1. Een korte kennismaking het geregistreerde partnerschap 
 

273. In Nederland spreekt men niet van wettelijke samenwoning, maar van geregistreerd 
partnerschap595. De Nederlandse wetgever legt de nadruk op de gelijkwaardigheid van het 
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geregistreerd partnerschap met het huwelijk. Het geregistreerd partnerschap is dan ook uitgesloten 
voor personen die een te nauwe band van bloedverwantschap hebben596. De gevolgen die de 
Nederlandse wet aan het geregistreerd partnerschap verbindt zijn vrijwel gelijk aan die van het 
huwelijk, met uitzondering van de familierechtelijke betrekkingen met kinderen597. Het 
geregistreerde partnerschap voorziet in een ruim primair stelsel. Alle bepalingen die handelen over 
de rechten en verplichtingen van echtgenoten zijn van overeenkomstige toepassing op het 
geregistreerd partnerschap598. Geregistreerde partners zijn elkaar onder meer getrouwheid, hulp en 
bijstand verschuldigd599. Ook het gehele huwelijkvermogensrecht werd van toepassing verklaard op 
het geregistreerde partnerschap600. Er bestaat van rechtswege een algehele gemeenschap van 
goederen tussen geregistreerde partners601. Het geregistreerde partnerschap heeft met andere 
woorden veel meer om het lijf dan een wettelijke samenwoning.  
 
§2. Het erfrecht van geregistreerde partners 

 
A. De wettelijke verdeling 

 
274. Boek vier van het Nederlands Burgerlijk Wetboek handelt over erfrecht. In Nederland wordt 
een parenteel stelsel met vier orden van erfgenamen gehanteerd602. De eerste orde bestaat uit de 
niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de kinderen van de erflater. Tot de tweede orde 
behoren de ouders van de erflater, zijn broers en zussen. De derde orde bestaat uit de grootouders 
van de erflater en de vierde orde uit diens overgrootouders. Erfgenamen uit de ene orde sluiten 
erfgenamen uit een verdere orde uit603. De geregistreerde partner heeft dezelfde rechten als de 
langstlevende echtgenoot, aangezien hij op erfrechtelijk vlak volledig met hem wordt gelijkgesteld604.  

 
275. De sterke erfrechtelijke positie van de geregistreerde partner springt meteen in het oog. 
Overeenkomstig artikel 4:13 N.B.W. verkrijgt hij van rechtswege alle goederen van de nalatenschap. 
De kinderen van de erflater krijgen slechts een geldvordering ten laste van de overlevende partner 
ten belope van de waarde van hun erfdeel. De achterliggende gedachte is dat de overblijvende 
partner goed moet verzorgd worden na het overlijden van zijn levensgezel. Hij moet in staat zijn 
ongestoord verder te kunnen leven605. Het belang van de overlevende partner heeft voorrang op de 
belangen van de kinderen606. Als tegenhanger van dit ruime erfrecht komen de lasten van de 
nalatenschap uitsluitend voor de rekening van de overlevende geregistreerde partner607.  
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276. De geldvordering van de kinderen is in principe niet opeisbaar. Ze kunnen hun vordering 
slechts opeisen wanneer  de overlevende partner (1) zelf komt te overlijden, (2) zich in staat van 
faillissement bevindt of (3) de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard. De 
erflater kan bij uiterste wilsbeschikking zelf nog andere omstandigheden bepalen waarin de 
vordering opeisbaar wordt608. 
 
277.  Opmerkelijk is dat de overlevende partner de wettelijke verdeling kan ongedaan maken609. 
Hij moet hiertoe binnen de drie maanden na het openvallen van de nalatenschap een notariële 
verklaring laten inschrijven in het boedelregister. De nalatenschap wordt met terugwerkende kracht 
geacht niet verdeeld te zijn. Als gevolg van de ongedaanmaking ontstaat er een onverdeeldheid 
waarin alle erfgenamen gelijke rechten hebben610.  
 

B. De wilsrechten van de afstammelingen 
 
278. De onopeisbaarheid van de schuldvordering is niet zonder risico voor de aanspraak van de 
afstammelingen611. De overlevende partner is als eigenaar ten volle bevoegd om over de erfgoederen 
te beschikken. De kans is reëel dat de geldvordering na verloop van tijd niets meer waard is omdat de 
overlevende partner de goederen heeft vervreemd en hun opbrengst heeft opgemaakt. Daarnaast 
bestaat het gevaar dat er erfgoederen aan de kinderen van de erflater ontsnappen wanneer de 
overlevende partner trouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat. Indien hij als eerste 
overlijdt, verkrijgt de nieuwe echtgenoot of de nieuwe geregistreerde partner zijn nalatenschap612. 
De erfgoederen die tot de eerste nalatenschap behoren, maken hiervan deel uit. Om dit ‘stiefgevaar’ 
tegen te gaan heeft de Nederlandse wetgever een aantal voorzorgsmaatregelen ingevoerd onder de 
noemer wilsrechten613614. Ze beschermen de kinderen niet alleen tegen het stiefgevaar, maar maken 
het voor de overlevende partner tegelijk ook moeilijker om de goederen van de nalatenschap te 
vervreemden. Door de uitoefening van een wilsrecht wordt de overlevende partner verplicht om aan 
het kind erfgoederen over te dragen die een waarde hebben van ten hoogste zijn geldvordering. De 
wilsrechten zijn evenwel niet van dwingend recht zodat men de toepassing ervan kan uitsluiten.  
 

C. Andere wettelijke rechten van de overlevende partner 
 
279. De wettelijke verdeling is van suppletief recht. De erflater kan bij uiterste wilsbeschikking 
bepalen dat de wettelijke verdeling niet van toepassing is615. A fortiori kan hij de wettelijke verdeling 
handhaven, maar haar op bepaalde punten naar eigen goeddunken aanpassen. De erflater kan 
bijvoorbeeld zijn geregistreerde partner zonder probleem uit zijn nalatenschap uitsluiten. De 
Nederlandse wetgever heeft gezorgd voor een vangnet om de geregistreerde partner in dat geval op 
te vangen. De zogenaamde andere wettelijke rechten moeten hem toelaten in zijn 
minimumverzorging te voorzien wanneer hij door een testamentaire beschikking weinig of niets 
verkrijgt uit de nalatenschap. Ze bieden een dwingende bescherming waarvan de erflater niet kan 
afwijken616. In de eerste plaats krijgt de onterfde partner het recht om gedurende zes maanden na 
het overlijden van de erflater de tot de nalatenschap behorende woning en inboedel te blijven 
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gebruiken617. Daarnaast wordt voorzien in een verzorgingsvruchtgebruik op de gezinswoning en de 
inboedel618 en een vruchtgebruik op de andere goederen van de nalatenschap619. Wanneer de 
overlevende partner niet gerechtigd is op de tot de nalatenschap behorende woning of de inboedel 
daarvan, zijn de erfgenamen verplicht tot medewerking aan de vestiging van een vruchtgebruik op 
die woning en die inboedel ten behoeve van de geregistreerde partner, voor zover hij dit van hen 
verlangt620. De erfgenamen zijn eveneens verplicht tot medewerking aan de vestiging van een 
vruchtgebruik op andere goederen van de nalatenschap wanneer de overlevende partner daaraan 
behoefte heeft voor zijn verzorging en hij die medewerking verlangt621. De verzorgingsbehoefte staat 
centraal bij deze andere wettelijke rechten. De overlevende partner maakt geen aanspraak op het 
vruchtgebruik wanneer hij ondanks zijn onterving goed verzorgd achter blijft622.  
 

D. De som ineens 
 
280. Een erfgerechtigd kind loopt het risico om bij het wegvallen van zijn ouder middelen tekort te 
komen. Op grond van de wettelijke verdeling verkrijgt hij slechts een niet-opeisbare vordering. 
Daarom voorziet de Nederlandse wetgever in een vangnet, de zogenaamde som ineens. Het kind 
krijgt een geldsom voor zover hij deze nodig heeft om in zijn eigen verzorging en opvoeding te 
voorzien tot wanneer hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Voor zijn levensonderhoud en 
studie heeft het kind recht op een som ineens tot wanneer hij de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt. Voorwaarde is wel dat het kind zich niet kan wenden tot de overlevende partner of een 
andere erfgenaam op wie een verzorgings-of opvoedingsplicht rust. De som ineens is de 
verderzetting van de verplichting van de overleden ouder om naar zijn draagkracht te voorzien in de 
kosten van onderhoud en opvoeding van zijn minderjarige kinderen623 en in de kosten van 
levensonderhoud en studie van zijn meerderjarige kinderen624. De som ineens komt in mindering van 
hetgeen het kind krachtens het erfrecht had kunnen verkrijgen of van wat hetgeen hij krachtens een 
sommenverzekering door het overlijden van de erflater heeft gekregen625.  
 
§3. Vergelijking met de erfrechtelijke positie in België 
 
281.   Het contrast tussen de bevoordeelde positie van de geregistreerde partner en de beperkte 
erfaanspraak van de wettelijke samenwoner is groot. Dit ligt in het verlengde van de verschillende 
houding die de Nederlandse en de Belgische wetgever aannemen ten aanzien van hun 
buitenhuwelijkse samenlevingsvorm. De gelijkstelling van het geregistreerd partnerschap met het 
huwelijk resulteert in een betere erfrechtelijke bescherming voor de overlevende partner. De 
beperkte erfaanspraak van de wettelijk samenwonende partner sluit daarentegen aan bij de 
Belgische visie van de wettelijke samenwoning als een verbintenisrechtelijk instituut dat slechts een 
beperkte vermogensrechtelijke bescherming biedt626. Waar de Nederlandse wetgever  zich vooral 
bekommert om de verzorging van de overlevende partner, ontfermt de Belgische wetgever zich om 
de bescherming van diens gebruikelijke levenskader. Deze overweging uit zich in de omvang van de 
erfaanspraken van de overlevende partner. De geregistreerde samenwoner krijgt de gehele 
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nalatenschap in volle eigendom, de wettelijke samenwoner krijgt slechts het vruchtgebruik op de 
preferentiële goederen. In geval van onterving van de geregistreerde partner, voorziet de 
Nederlandse wetgever in een vangnet in de vorm van andere wettelijke rechten. Een onterfde 
wettelijk samenwonende partner blijft in de kou staan. 
 
282.  Opvallend is de zwakke positie van de Nederlandse afstammelingen in vergelijking met de 
bevoorrechte erfaanspraken van Belgische afstammelingen. De sterke erfrechtelijke positie van de 
geregistreerde partner maakt de aanspraak van de afstammelingen van de erflater vrij broos en 
kwetsbaar. Nochtans hebben enkel afstammelingen in Nederland een legitieme proportie627 en zijn 
dus enkel zij te beschouwen als reservataire erfgenamen. Hoewel ze zich op hun wilsrechten kunnen 
beroepen om hun aanspraak te beschermen, valt niet te ontkennen dat een Belgische afstammeling 
veel beter beschermd is wanneer hij in samenloop komt met een wettelijk samenwonende partner. 
 
283.  Zowel de Nederlandse als de Belgische wetgever voorzien elk op hun manier in een 
alternatief voor de opvoedings- en onderhoudsplicht van de erflater ten aanzien van zijn kinderen. 
Waar in Nederland het kind een som geld krijgt om zelf in zijn opvoeding en onderhoud te voorzien, 
rust in België deze verplichting op de overlevende partner, weliswaar binnen de grenzen van wat hij 
uit de nalatenschap heeft verkregen628.  

 

Afdeling 2: Frankrijk 
 
§1. Een korte kennismaking met het PACS 
 
284.  Het pacte civil de solidarité629 vormt het Franse equivalent van onze wettelijke 
samenwoning. Het PACS is een contract dat wordt afgesloten tussen twee personen om hun vie 
commune te organiseren630. Het moet gaan om twee meerderjarige personen die al dan niet tot 
hetzelfde geslacht behoren. Ze moeten bekwaam zijn om contracten af te sluiten631 en mogen niet 
verbonden zijn door een huwelijk of een ander PACS632. De personen sluiten het PACS af met het oog 
op het organiseren van hun vie commune. Une vie commune houdt meer in dan een loutere 
samenwoning tussen twee personen die gelijke belangen hebben. Het vereist de intentie van de 
partijen om als koppel door het leven te gaan633. Een PACS is dan ook niet mogelijk tussen 
ascendenten en descendenten in rechte lijn, tussen aanverwanten in rechte lijn en tussen verwanten 
in de zijlijn tot en met de derde graad634. De Franse wetgever voorziet in een beperkt primair stelsel 
waarvan de partners niet mogen afwijken. De nadruk wordt gelegd op de gevoelsband die tussen de 
partijen bestaat. Zo zijn de partijen gehouden om elkaar materiële hulp en wederzijds bijstand te 
verlenen635. Er is voorzien in een vermogensrechtelijk statuut waarvan bij overeenkomst kan worden 
afgeweken. Dit statuut houdt in dat elke partner de mogelijkheid heeft om door alle middelen van 
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recht aan te tonen dat hij de exclusieve eigenaar is van een goed636. De goederen waarvan geen 
enkele partner de eigendom kan bewijzen, worden geacht hen in onverdeeldheid toe te behoren637. 
 
§2. Geen erfrecht verbonden aan het PACS 
 
285. Partijen bij een PACS zijn geen erfgenaam in elkaars nalatenschap. Het afsluiten van een 
PACS heeft geen enkel erfrechtelijk gevolg. De Franse wetgever wil de overlevende partij toch enige 
bescherming bieden bij het overlijden van zijn levensgezel. Hij krijgt het recht om gedurende één jaar 
gratis het genot te hebben van die woning en van het huisraad, wanneer hij op dat ogenblik zijn 
effectieve hoofdverblijfplaats heeft in een woning die aan beide partners toebehoort of die geheel 
tot de nalatenschap behoort. Indien de woning werd gehuurd of slechts voor een onverdeeld 
aandeel toebehoorde aan de erflater, worden de huurgelden of de woonvergoeding gedurende één 
jaar door de nalatenschap betaald638. 
 
286. De overlevende partner kan de preferentiële toewijzing vorderen van de eigendom of van 
het recht op de huur van het onroerend goed dat hij effectief bewoonde op het ogenblik van het 
overlijden van de erflater en van het daarin aanwezige huisraad. Deze preferentiële toewijzing is een 
recht voor de overlevende partner wanneer de erflater dit uitdrukkelijk in zijn testament heeft 
bedongen639640.  
 
§3. Vergelijking met de erfrechtelijke positie in België 
 
287. Aan het PACS zijn, in tegenstelling tot de wettelijke samenwoning, geen erfrechtelijke 
gevolgen verbonden. Toch blijft de overlevende partner niet in de kou staan. De Franse wetgever 
biedt de overlevende partij bij het PACS via een ander mechanisme dan het erfrecht een soortgelijke 
bescherming als de bescherming die de overlevende wettelijke samenwoner via zijn erfrecht 
verkrijgt. Deze bescherming geldt slechts gedurende een periode van één jaar.  
 
288. De overlevende partij bij het PACS kan zelfs eigenaar worden van de woning door de 
preferentiële toewijzing van dat goed te vorderen. De Belgische wetgever biedt de overlevende 
wettelijk samenwonende partner ook de mogelijkheid om volle eigenaar te worden van de 
preferentiële goederen door hem het recht toe te kennen om de omzetting van het vruchtgebruik te 
vorderen. 
 

Hoofdstuk 12: Internationaal privaatrecht 
 

289. De Commissie Familierecht van de K.F.B.N. stelde tijdens de parlementaire voorbereiding de 
vraag wat de juiste aard is het nieuwe erfrecht in het licht van het internationaal privaatrecht641. 
Gaat het om een erfrecht of om een gevolg van de wettelijke samenwoning? Het antwoord is niet 
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onbelangrijk. Wanneer men de erfaanspraak kwalificeert als een erfrecht, dan zal de toepasselijke 
kunnen verschillen naargelang het gaat om roerende of onroerende goederen642. Wanneer men de 
erfaanspraak kwalificeert als een gevolg van de wettelijke samenwoning, dan is het recht van de 
Staat op wiens grondgebied de relatie van het samenleven voor het eerst werd geregistreerd, van 
toepassing643. In dit hoofdstuk gaan we na welke verwijzingsregels van toepassing zijn wanneer de 
erfopvolging een internationaal aspect heeft.  
 

Afdeling 1: Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner  
in het licht van het Wetboek van internationaal privaatrecht 
 
300. De erfaanspraak van de wettelijk samenwonende partner is ongetwijfeld een volwaardig 
erfrecht waarop de collusieregels inzake erfopvolging van toepassing zijn. Tijdens de parlementaire 
voorbereiding benadrukte de wetgever dat het gaat om een intestaat erfrecht sui generis. De 
langstlevende wettelijk samenwonende partner werd opgenomen in de lijst van intestaat 
erfgenamen644. Het feit dat de erfaanspraak verloren gaat wanneer de wettelijke samenwoning 
wordt beëindigd, kan op zichzelf niet tot de conclusie leiden dat de erfaanspraak slechts een gevolg is 
van de wettelijke samenwoning. De ontbinding van een huwelijk betekent ook het einde van de 
erfaanspraak van de voormalige echtgenoten. Toch beweert niemand dat het erfrecht van de 
langstlevende echtgenoot een gevolg is van het huwelijk. De bepalingen van het Wetboek van 
internationaal privaatrecht inzake erfopvolging zijn bijgevolg van toepassing op het erfrecht van de 
wettelijk samenwonende partner. 
 

Afdeling 2: Internationale bevoegdheid en recht toepasselijk op de erfopvolging 
 
301. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen wanneer de 
overledene bij zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats heeft in België of wanneer de vordering 
goederen betreft die zich bij het instellen van de vordering in België bevinden645. Artikel 5 W.I.P.R. 
dat de Belgische rechter bevoegd maakt op grond van de woonplaats of de gewone verblijfplaats van 
de verweerder in België werd uitdrukkelijk uitgesloten inzake erfrechtelijke materies646. De overige 
algemene bepalingen inzake rechterlijke bevoegdheid zijn wel van toepassing647. Wanneer de 
Belgische rechter bevoegd is om kennis te nemen van een vordering, is hij ook bevoegd om kennis te 
nemen van andere vorderingen die er zo nauw mee verbonden zijn dat het wenselijk is om ze samen 
te behandelen en te berechten teneinde onverenigbare beslissingen te voorkomen648. In geval van 
internationale aanhangigheid, zal de rechter zijn uitspraak uitstellen tot wanneer de buitenlandse 
beslissing is gewezen649. Aangezien de uitbreiding of de uitsluiting van de internationale bevoegdheid 
van de Belgische rechter slechts mogelijk is in aangelegenheden waarin de partijen uit hoofde van 
het Belgische recht vrij kunnen beschikken, kan men pas na het openvallen van de nalatenschap een 
overeenkomst treffen over de bevoegdheid van de Belgische rechter650. Overeenkomsten die aan dit 
tijdstip voorafgaan zijn verboden erfovereenkomsten651.  
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302. De erfovergang van roerende goederen wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens 
grondgebied de overledene bij zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats had. De vererving van 
onroerende goederen wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied het 
onroerend goed is gelegen. Wanneer het collusierecht van die Staat op zijn beurt het recht van de 
Staat van de gewone verblijfplaats van de erflater van toepassing verklaart, wordt de erfopvolging 
door dit recht geregeld652. Het toepasselijke recht bepaalt onder andere de roeping van de 
erfgenamen en de legatarissen, het beschikbaar deel en het voorbehouden erfdeel, de regels met 
betrekking tot inbreng en inkorting van giften en de verrekening ervan bij de berekening van de 
erfdelen653.  
 
 

Hoofdstuk 13: Besluit 
 
303. Met de wet van 28 maart 2007 wil de wetgever sociale tragedies vermijden. Hij wil 
voorkomen dat de overlevende partner onmiddellijk na het overlijden van de andere partner op 
straat kan worden gezet door diens erfgenamen. Tegelijk wil hij de verwarring aanpakken die bij 
samenwonenden is ontstaan over het hebben van een erfaanspraak in elkaars nalatenschap. Is de 
wetgever in zijn opzet geslaagd? 
 
304. De situatie is er voor samenwonenden niet transparanter op geworden. Wettelijk 
samenwonende partners hebben voortaan een erfaanspraak in elkaars nalatenschap, tenzij wanneer 
de overlevende partner een afstammeling is van de erflater. Behoudens deze uitzondering hebben 
álle wettelijk samenwonenden een erfaanspraak, ongeacht of zij een genegenheidsband met elkaar 
hebben. Nochtans was het duidelijk de bedoeling om enkel de samenwoners te viseren die een 
duurzame relatie met elkaar willen uitbouwen. Feitelijk samenwonende partners die wel in een 
duurzaam samenlevingsverband leven, hebben daarentegen nog steeds geen aanspraak in elkaars 
nalatenschap. In Vlaanderen kunnen deze personen wel genieten van het voordelige tarief van 
successierechten dat geldt tussen echtgenoten. De praktijk leert dat de gewone burger zelden het 
verschil kent tussen de fiscale en de civielrechtelijke wetgeving654. De verwarring blijft jammer 
genoeg bestaan…  
 
305. De wetgever heeft de wettelijk samenwonende partner een minimumbescherming willen 
bieden via de techniek van het erfrecht. De erfaanspraak van de overlevende parter is beperkt tot 
het vruchtgebruik of het recht op de huur van de gemeenschappelijke verblijfplaats en het 
vruchtgebruik van het daarin aanwezige huisraad. De wet van 28 maart 2007 wil enkel het 
gebruikelijke levenskader garanderen. De bescherming die de overlevende partner krijgt, moet dan 
ook worden genuanceerd. Indien hij niet in staat is om de kosten verbonden aan het vruchtgebruik of 
de huurgelden te betalen, dan blijft de overlevende partner alsnog in de kou staan. Er is, in 
tegenstelling tot de regeling in Frankrijk, niet voorzien in een periode waarin deze kosten ten laste 
komen van de nalatenschap. De wetgever heeft zich ook niet bekommerd om de andere noden die 
de overlevende partner kan hebben. Een behoeftige partner heeft bijvoorbeeld geen vordering tot 
levensonderhoud. De erfrechtelijke bescherming is duidelijk beperkter dan de bescherming die de 
overlevende echtgenote geniet. De wetgever blijft hiermee trouw aan de gedachte dat de wettelijke 
samenwoning slechts een minimale bescherming biedt in vergelijking met het huwelijk. Partners die 
elkaar toch meer bescherming wensen te geven, zullen zelf initiatief moeten nemen door elkaar te 
begunstigen bij schenking of testament. De grote verdienste van de wet van 28 maart 2007 is dat ze 
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het voorbehouden erfdeel van de ascendenten heeft uitgeschakeld ten aanzien van giften aan de 
wettelijk samenwonende partner. 
 
306.  De wijze waarop het nieuwe erfrecht is geconcipieerd, geeft aanleiding tot problemen. De 
wettelijk samenwonende partner is een zeer merkwaardige erfgenaam. Hij is de enige erfgenaam 
wiens erfaanspraak  in elk geval beperkt is tot welbepaalde goederen die hem exclusief toekomen. 
Deze beperking doet geen afbreuk aan zijn kwalificatie als intestaat erfgenaam. Ze doet wel 
moeilijkheden ontstaan bij de integratie van dit nieuwe erfrecht in het Belgische erfrechtelijke 
systeem. Er rijzen vooral vragen rond de problematiek van de inbreng en de inkorting. In theorie kan 
alvast hetvolgende worden gezegd. De overlevende partner is, gelet op zijn beperkte erfaanspraak, 
niet verplicht om het vruchtgebruik op de preferentiële goederen in te brengen. Hij is eveneens niet 
gehouden om de schenking of het legaat van andere goederen in te brengen, omdat hij ten aanzien 
deze goederen te kwalificeren is als een niet erfgerechtigde derde. Mutadis mutandis kan hij de 
inbreng niet vorderen van schenkingen of legaten van andere erfgoederen dan het vruchtgebruik op 
de preferentiële goederen. De inbreng van het vruchtgebruik kan hij slechts vorderen voor zover hij 
niet uit de nalatenschap wordt uitgesloten door de schenking of het legaat van het vruchtgebruik. De 
erflater kan de erfaanspraak van de overlevende partner inderdaad ontnemen bij testament. 
Aangezien de overlevende partner geen reservataire erfgenaam is, kan hij de inkorting niet vorderen 
van giften die zijn erfdeel aantasten. De toepassing van de erfaanspraak zal in de praktijk aanleiding 
geven tot heel wat discussies. Het is spijtig dat de wetgever daar zelf niet meer aandacht heeft aan 
besteed… 
 
307. De intentie van de wetgever om de overlevende partner te beschermen, is lovenswaardig. De 
slordigheid waarmee hij deze intentie vorm heeft gegeven, geeft aanleiding tot heel wat problemen. 
Met deze masterproef werd gepoogd om in afwachting van rechtspraak toch een houvast te bieden 
voor de praktijk.  
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