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Inleiding 
 
Echtgenoten nemen vaak geen genoegen met wat wettelijk aan de langstlevende van hen 
toekomt. Zij wensen een verruimd erfrecht voor de langstlevende te organiseren. Daartoe 
beschikken zij over een beperkt aantal technieken.  
 
Een eerste techniek bestaat erin een bijzondere clausule in het huwelijkscontract op te nemen 
(een zogenaamd “huwelijksvoordeel”) op grond waarvan bij het overlijden van de 
eerststervende de huwelijksgemeenschap niet in gelijke helften wordt verdeeld. Een tweede 
techniek om de langstlevende te bevoordelen is de contractuele erfstelling, die zowel binnen 
als buiten het huwelijkscontract kan worden bedongen. Een derde techniek is het opmaken 
van een testament. Een vierde techniek die – zij het in beperkte mate – voor de echtgenoten 
openstaat, is het opstellen van een aanwasovereenkomst. 
 
De doelstelling van deze Masterproef bestaat erin na te gaan of voor iedere techniek, waarbij 
aan de langstlevende echtgenoot meer wordt toebedeeld dan hetgeen hem wettelijk toekomt, 
de mogelijkheid bestaat om in een keuzerecht te voorzien. Het zogenaamde “keuzebeding” is 
een beding dat in principe in de context van het huwelijkscontract wordt gesitueerd en aan de 
langstlevende de mogelijkheid biedt om op het ogenblik van het overlijden van de 
eerststervende  vrij uit een aantal vooraf ingeschreven varianten van extra toebedeling van de 
huwgemeenschap te kiezen, rekening houdend met de gezinssituatie, zijn/haar 
vermogenstoestand en het fiscale kostenplaatje van elke keuzemogelijkheid. Het keuzebeding 
heeft in de context van het huwelijkscontract dus steeds betrekking op het gemeenschappelijk 
vermogen. De vraagstelling van deze Masterproef luidt in hoeverre het keuzebeding (buiten 
de context van het huwelijkscontract) ook kan aangewend worden voor het eigen vermogen. 
 
In het eerste hoofdstuk wordt het keuzebeding in de context van het huwelijkscontract 
besproken. In de drie daaropvolgende hoofdstukken wordt stilgestaan bij de mogelijkheid om 
een keuzebeding in te lassen in respectievelijk de contractuele erfstelling, het testament en de 
aanwasovereenkomst. 
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Hoofdstuk 1. Het keuzebeding in het huwelijkscontract 
 
Afdeling 1. Huwelijkscontract 
 
1. Echtgenoten die van het wettelijk stelsel wensen af te wijken of daaraan wijzigingen of 
aanvullingen wensen aan te brengen, dienen een huwelijkscontract te sluiten.  
 
Het huwelijkscontract is een plechtig contract, dat vóór de voltrekking van het huwelijk moet 
worden verleden (artikel 1392 BW).  
Zoals iedere overeenkomst is ook het huwelijkscontract onderworpen aan de regelen van het 
verbintenissenrecht en dient de rechtsgeldigheid ervan bijgevolg beoordeeld te worden aan de 
hand van de vereisten van toestemming, bekwaamheid, geoorloofde oorzaak en bepaald 
voorwerp (artikel 1108 e.v. BW). 
 
De toekomstige echtgenoten kunnen hun huwelijkscontract wijzigen vóór de voltrekking van 
hun huwelijk, mits inachtneming van de bepalingen van artikel 1393 BW. Ook tijdens het 
huwelijk kunnen de echtgenoten hun stelsel aanpassen aan hun gewijzigde situatie (artikel 
1394 BW).  
 
2. De wet van 18 juli 20081 heeft de mogelijkheid voor de echtgenoten om staande het 
huwelijk hun huwelijksstelsel te wijzigen drastisch vereenvoudigd.  
Het onderling akkoord van beide echtgenoten blijft nog steeds de belangrijkste voorwaarde 
die de wetgever ten gronde oplegt. De contractvrijheid van de echtgenoten is zeer groot, zij 
mogen naar goeddunken hun stelsel wijzigen en zelfs een ander stelsel aannemen (artikel 
1394, § 1 BW). Deze vrijheid is echter, net zoals bij het sluiten van een huwelijkscontract 
vóór het huwelijk, niet onbeperkt en wordt begrensd door de artikelen 1387 en 1388 BW2. 
 
Vooreerst is de verplichting om vooraf een akte houdende regeling van de wederzijdse 
rechten op te maken afgeschaft. Ook de verplichting om vooraf een notariële 
boedelbeschrijving van alle roerende en onroerende goederen en van alle schulden van de 
echtgenoten op te maken is afgeschaft. De wet voorziet echter twee gevallen waarin wel nog 
een notariële boedelbeschrijving moet worden opgemaakt, met name wanneer één van de 
echtgenoten hierom verzoekt3 (artikel 1394, § 2, eerste lid BW) en wanneer de wijziging de 
vereffening van het vorig stelsel tot gevolg heeft (artikel 1394, § 2, tweede lid BW)4. 
 
Er is slechts sprake van de vereffening van  het vorig stelsel wanneer de echtgenoten een 
ander stelsel aannemen. De overgang van een gemeenschapsstelsel naar een stelsel van 
scheiding van goederen is hiervan een duidelijk voorbeeld. Omgekeerd leidt de overgang van 

                                                 
1 BS 14 augustus 2008. 
2 De echtgenoten mogen geen wijzigingen doorvoeren die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden 
(art. 1387 BW), met de regels van het primair stelsel of met de regels betreffende het ouderlijk gezag, de voogdij 
en de wettelijke orde van de erfopvolging (art. 1388 BW). Eveneens strijdig met de openbare orde is een beding 
dat onverenigbaar is met de essentiële kenmerken van het stelsel. Zie Gent 24 april 2003, NjW 2004, 273 en Not. 
Fisc. M. 2006, 132, noot H. CASMAN, bevestigd door Cass. 17 september 2007,  Juristenkrant 2007, 1, NjW 
2007, 797, noot G. DE MAESENEIRE, RW 2007-08, 534, noot J. DU MONGH en Ch. DECLERCK en T. Fam. 
2008, 72, noot K. BOONE. 
3 Contra A. SIBIET, “Conventionele wijzigingen aan het huwelijksvermogensstelsel voortaan zonder 
tussenkomst van de rechtbank!”, Not. Fisc. M. 2008, 272. 
4 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) successieplanning ‘in extremis’ in Vlaanderen. 
Naar een nieuw concept inzake fiscale successieplanning”, TEP 2008, 387; N. LABEEUW, “De nieuwe regeling 
inzake de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel”, NNK 2009, 17. 
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een stelsel van scheiding van goederen naar een gemeenschapsstelsel eveneens tot de 
vereffening van het vorig stelsel. Wijzigingen die tot gevolg hebben dat alleen de omvang van 
de gemeenschap wijzigt, bijvoorbeeld de overgang van een algehele gemeenschap naar een 
gemeenschap beperkt tot de aanwinsten (wettelijk stelsel) en omgekeerd, leiden niet tot de 
vereffening van het vorig stelsel5. 
 
De meest ingrijpende verandering van de wet van 18 juli 2008 is de afschaffing van de 
rechterlijke homologatie. Voortaan is elke wijziging van het huwelijksvermogensstelsel 
tijdens het huwelijk mogelijk zonder rechterlijke tussenkomst. Een wijzigingsakte in notariële 
vorm volstaat om de wijzigingen door te voeren (artikel 1392 BW).  
 
Ten slotte is de verantwoordelijkheid voor de publiciteit van de wijziging integraal bij de 
notaris komen te liggen. De notaris moet binnen één maand na het verlijden van de 
wijzigingsakte een uittreksel van deze akte meedelen aan de ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand van de plaats waar het huwelijk is voltrokken (artikel 1395, § 1, eerste lid BW) en  aan 
de notaris die de minuut van het gewijzigde huwelijkscontract onder zich houdt (artikel 1395, 
§ 1, derde lid BW).  
 
Daarenboven dient de notaris binnen de maand na de opmaak van de wijzigingsakte een 
uittreksel van de bedongen wijzigingen bekend te maken in het Belgisch Staatsblad. Deze 
bekendmaking is evenwel niet vereist voor “de wijzigingen die betrekking hebben op een 
beschikking houdende wijziging van de overeenkomstig de artikelen 1457 tot 1464 
aangenomen regels van vereffening van het gemeenschappelijk vermogen of op de 
contractuele erfstellingen” (artikel 1396, § 1, eerste lid BW). Concreet betekent dit dat 
wijzigingsakten die betrekking hebben op overlevingsrechten (bedingen van vooruitmaking 
en ongelijke verdeling), of toevoegingen of herroepingen van contractuele erfstellingen niet 
moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Wijzigingsakten houdende een 
beding van inbreng van bepaalde goederen in het gemeenschappelijk vermogen dienen 
daarentegen wel bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd te worden6.  
 
In de rechtsleer wordt gewezen op de onduidelijke en onjuiste formulering van artikel 1396, § 
1, eerste lid BW. Het artikel vermeldt “vereffening”, terwijl eigenlijk “verdeling” wordt 
bedoeld7. Bovendien worden volgens GEELHAND een aantal door de praktijk ontworpen 
clausules, die toegelaten zijn ingevolge de niet-limitatieve opsomming van artikel 1451 BW 
en die niet uitdrukkelijk onder het toepassingsgebied van de artikelen 1457 t.e.m. 1464 BW 
vallen, zoals het keuzebeding bij verdeling (infra, nrs. 20 t.e.m. 26) niet onder de 
uitzonderingsregel vermeld. Ook de verdelings- en verrekenbedingen in stelsels van scheiding 
van goederen (infra, nrs. 44 t.e.m. 48) vallen volgens deze auteur niet onder de 
uitzonderingsregel8. Volgens LABEEUW is ook de sterfhuisclausule niet vrijgesteld van de 
publicatie in het Belgisch Staatsblad9. 
 

                                                 
5 A. SIBIET, “Conventionele wijzigingen aan het huwelijksvermogensstelsel voortaan zonder tussenkomst van 
de rechtbank!”, Not. Fisc. M. 2008, 273.  
6 N. LABEEUW, “De nieuwe regeling inzake de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel”, NNK 2009, 17. 
7 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) successieplanning ‘in extremis’ in Vlaanderen. 
Naar een nieuw concept inzake fiscale successieplanning”, TEP 2008, 388; N. LABEEUW, “De nieuwe regeling 
inzake de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel”, NNK 2009, 18. 
8 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) successieplanning ‘in extremis’ in Vlaanderen. 
Naar een nieuw concept inzake fiscale successieplanning”, TEP 2008, 389. 
9 N. LABEEUW, “De nieuwe regeling inzake de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel”, NNK 2009, 17. 
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Tussen de echtgenoten heeft de wijzigingsakte gevolg vanaf de datum van het verlijden van 
de akte (artikel 1396, § 2, eerste lid BW). Ten aanzien van derden heeft de wijzigingsakte 
gevolg vanaf de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, behalve indien de 
echtgenoten de derden van de wijziging op de hoogte hebben gebracht in hun overeenkomsten 
met hen (artikel 1396, § 2, tweede lid BW). 
 
Afdeling 2. Huwelijksvoordelen 
 
3. Echtgenoten wensen elkaar soms te bevoordelen door, bij overlijden van één van hen, de 
langstlevende meer toe te bedelen dan de door de wet voorziene helft van het 
gemeenschappelijk vermogen (artikel 1445 BW). Aan die verzuchting wordt beantwoord door 
het opnemen van een zogenaamd “huwelijksvoordeel” in het huwelijkscontract. Er zijn echter 
twee beperkingen. Ten eerste zijn huwelijksvoordelen mijn inziens enkel mogelijk in stelsels 
van scheiding van goederen (infra, nr. 65). Ten tweede zijn huwelijksvoordelen slechts zinvol 
wanneer er kinderen zijn. Het is immers in die hypothese dat de langstlevende slechts het 
vruchtgebruik op de helft van de eerststervende in het gemeenschappelijk vermogen erft 
(artikel 745bis, § 1, eerste lid BW). Zijn er geen kinderen, dan erft de langstlevende in ieder 
geval de hele gemeenschap in volle eigendom, en is de clausule overbodig (artikel 745bis, § 
1, tweede lid BW). 
 
4. Traditioneel worden huwelijksvoordelen (in de ruime zin) omschreven als “voordelen die 
voor één van de echtgenoten ontstaan uit de wijze van samenstelling, werking, vereffening of 
verdeling van hun huwelijksstelsel en waarop de regels van de schenkingen niet toepasselijk 
zijn”10. Deze door CASMAN gehanteerde definitie werd door het hof van beroep te 
Antwerpen in een recent arrest11 overgenomen, waarop later uitvoerig zal worden ingegaan 
(infra, nrs. 54 t.e.m. 65). 
 
Tot de huwelijksvoordelen die ontstaan uit de samenstelling van het 
huwelijksvermogensstelsel behoren de bedingen tot uitbreiding van de gemeenschappelijke 
baten (artikelen 1452 t.e.m. 1456 BW)12. 
 
Huwelijksvoordelen die ontstaan uit de werking van het huwelijksvermogensstelsel zijn 
voordelen die voortvloeien uit de keuze voor een bepaald stelsel. Zo wordt in het wettelijk 
stelsel de gelijke verdeling van de aanwinsten of besparingen van de wederzijdse inkomsten 
van de echtgenoten als een huwelijksvoordeel beschouwd13. 
 
Ten slotte zijn er huwelijksvoordelen die ontstaan uit de vereffening of verdeling van het 
huwelijksvermogensstelsel. Dit zijn de huwelijksvoordelen sensu stricto. Het betreft in 
gemeenschapsstelsels het beding van vooruitmaking (artikelen 1457 t.e.m. 1460 BW), het 
beding van ongelijke verdeling en het verblijvingsbeding (artikelen 1461 t.e.m. 1464 BW)14. 
In stelsels van scheiding van goederen gaat het om het finaal verrekenbeding met betrekking 

                                                 
10 H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, Antwerpen, Maklu, 1976, 19, 117 en 264. 
11 Antwerpen 5 oktober 2004, FJF 2006, 185, Not. Fisc. M. 2004, 268, noot A. VERBEKE, Rec. gén. enr. not. 
2005, 301, noot, Rev. not. b. 2005, 706, noot L. VOISIN, T. Not. 2007, 510 en TFR 2005, 374, noot G. 
DEKNUDT en M. DELBOO. Zie ook Antwerpen 24 juni 2008, AFT 2009, 30-33, noot B. INDEKEU, Fiscoloog 
2008, 3-5, noot D. NORÉ en N. LABEEUW, TEP 2008, 356-361, RW 2008-09, 876-877 en T. Not. 2008, 486. 
12 G. VAN OOSTERWIJCK, “Huwelijksvoordelen en contractuele erfstellingen”, TPR 1985, 231. 
13 G. VAN OOSTERWIJCK, “Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot bij huwelijkscontract, schenking 
of testament na de Wet van 14 mei 1981”, RW 1981-82, 375. 
14 J. GERLO, Handboek voor familierecht, II, Huwelijksvermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 293. 



 9

tot de aanwinsten en het alsof-beding15, althans voor zover men aanneemt dat er ook in 
stelsels van scheiding van goederen sprake kan zijn van huwelijksvoordelen (infra, nrs. 49 
t.e.m. 65) .  
 
5. Niet alle huwelijksvoordelen zijn overlevingsrechten. Onder “overlevingsrechten” verstaat 
men conventionele rechten die onder voorwaarde van overleving zijn toegekend16. 
Huwelijksvoordelen die ontstaan uit de samenstelling of werking van het 
huwelijksvermogensstelsel worden niet beschouwd als overlevingsrechten. 
Huwelijksvoordelen die ontstaan uit de vereffening of verdeling van het 
huwelijksvermogensstelsel (de huwelijksvoordelen sensu stricto) enerzijds en de rechten die 
voortvloeien uit contractuele erfstellingen anderzijds, zijn wel overlevingsrechten17. 
 
§1. Huwelijksvoordelen in gemeenschapsstelsels 
 
A. Beding van vooruitmaking, ongelijke verdeling en verblijving 
 
6. Het beding van vooruitmaking (artikel 1457 BW) verleent aan de langstlevende echtgenoot 
(of aan één van hen, onder voorwaarde dat hij/zij het langst leeft) het recht om, vóór de 
verdeling, bepaalde goederen of geldsommen uit de huwelijksgemeenschap te nemen, zonder 
aanrekening op zijn/haar deel in dit gemeenschappelijk vermogen, waarna het saldo bij 
helften verdeeld wordt. 
 
Door de werking van het beding van ongelijke verdeling (artikel 1461 BW) verkrijgt de 
begunstigde echtgenoot bij de verdeling een ander deel dan de helft, of – in geval van een 
verblijvingsbeding – zelfs het gehele gemeenschappelijk vermogen. Het verblijvingsbeding 
betreft dus eigenlijk de meest extreme variant van het beding van ongelijke verdeling. 
 
1. Gevolgen van de kwalificatie als huwelijksvoordeel 
 
a. Burgerrechtelijk voordeel 
 
7. Huwelijksvoordelen bieden een onmiskenbaar burgerrechtelijk voordeel. Men neemt aan 
dat ze in beginsel moeten worden beschouwd als zijnde onder bezwarende titel gesloten, wat 
ook de beweegreden is die eraan ten grondslag ligt. Het betreft een wettelijk vermoeden, dat 
onweerlegbaar is, zodat het al dan niet bestaan van vrijgevigheidsmotieven de wettelijke 
kwalificatie niet beïnvloedt18. De regels betreffende de schenkingen zijn in beginsel niet van 
toepassing19. Concreet betekent dit dat hetgeen door de langstlevende als huwelijksvoordeel 

                                                 
15 Chr. CASTELEIN en M. MUYLLE, “Hoe wassend is het water van een schuldechtscheiding? Het verval van 
voordelen nader bekeken”, Not. Fisc. M. 2006, 152. 
16 H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 71; H. CASMAN en M. VAN LOOCK, 
Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 1977, (losbl.), III.15-2. 
17 H. CASMAN en M. VAN LOOCK, Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 1977, (losbl.), III.15-2-3; 
J. GERLO, Handboek voor familierecht, II, Huwelijksvermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 293; G. VAN 
OOSTERWIJCK, “Huwelijksvoordelen en contractuele erfstellingen”, TPR 1985, 252-253. 
18 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 293. 
19 H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, Antwerpen, Maklu, 1976, 264; H. CASMAN, Notarieel 
familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 71; J. GERLO, Handboek voor familierecht, II, 
Huwelijksvermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 293; G. VAN OOSTERWIJCK, “Huwelijksvoordelen en 
contractuele erfstellingen”, TPR 1985, 227; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, 
Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 267. 
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wordt verkregen in principe niet dient aangerekend te worden op het beschikbaar gedeelte, 
zodat de vordering tot inkorting namens de reservataire erfgenamen niet kan worden 
ingesteld20. In de mate dat een in het huwelijkscontract ingeschreven beding als 
huwelijksvoordeel kan worden gekwalificeerd, is het derhalve onaanvechtbaar, zelfs door de 
reservataire erfgenamen.  
 
In twee gevallen worden de huwelijksvoordelen echter opnieuw in beperkte mate onder het 
toepassingsgebied van het erfrecht gebracht. Ten eerste wordt bij combinatie van een beding 
van inbreng met een beding van vooruitmaking (artikel 1458, tweede lid BW) of met een 
beding van ongelijke verdeling of verblijving (artikel 1464, tweede lid BW) de helft van de 
waarde van de ingebrachte goederen als schenking beschouwd. Bijgevolg kan de 
langstlevende maximaal alle aanwinsten en de helft van de ingebrachte goederen onder 
bezwarende titel verkrijgen. Ten tweede wordt bij aanwezigheid van stiefkinderen21 de 
kwalificatie als overeenkomst onder bezwarende titel beperkt tot de helft van de aanwinsten 
(artikel 1465 BW). 
 
8. Een bijkomend voordeel van huwelijksvoordelen is erin gelegen dat zij slechts met 
instemming van beide echtgenoten kunnen worden gewijzigd, mits de door de wetgever 
uitgeschreven procedure wordt gevolgd (supra, nr. 2). 
 
9. Uit de kwalificatie als overeenkomst ten bezwarende titel volgt tevens dat de langstlevende 
echtgenoot na overlijden van de eerststervende niet eenzijdig kan verzaken aan het 
huwelijksvoordeel. Zoals alle overeenkomsten strekt ook deze overeenkomst de echtgenoten 
tot wet (artikel 1134 BW). Het is enkel voor zover deze toebedeling zou moeten worden 
beschouwd als een vrijgevigheid in de zin van de artikelen 1464, tweede lid en 1465 BW, dat 
deze verzaking zou kunnen worden overwogen22. GRILLET is echter van oordeel dat de 
langstlevende echtgenoot ook in het geval waarin de wetgever het huwelijksvoordeel zelf (ten 
dele) als schenking bestempelt niet eenzijdig kan verzaken. In de rechtsverhouding tussen 
echtgenoten blijft dit huwelijksvoordeel volgens deze auteur een beding ten bezwarende 
titel23. 
 
b. Fiscaal nadeel 
 
10. Aan bedingen van vooruitmaking en ongelijke verdeling is evenwel één groot nadeel 
verbonden. De toebedeling boven de helft van de huwgemeenschap wordt bij toepassing van 
artikel 5 W.Succ. in hoofde van de langstlevende echtgenoot als een legaat belast en geeft, bij 
het overlijden van de langstlevende, in hoofde van zijn erfgenamen opnieuw aanleiding tot het 
heffen van successierechten. Bovendien wordt, gezien de progressiviteit van de tarieven, de 
voordelige spreiding van successierechten tussen de langstlevende en de kinderen 

                                                 
20 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 
493. 
21 In een vorige lezing van de wet was er sprake van “kinderen uit een vorig huwelijk”, maar ingevolge de 
rechtspraak van het toenmalige Arbitragehof dient dit artikel in het licht van art. 334 BW gelezen te worden 
zonder verwijzing naar de omstandigheid dat de ouders al dan niet gehuwd zijn geweest (Arbitragehof 22 juli 
2004, nr. 140/2004 (prejudiciële vraag), BS 5 oktober 2004). Bijgevolg is art. 1465 BW toepasselijk zodra de 
langstlevende echtgenoot in samenloop komt met stiefkinderen (“kinderen die niet gemeenschappelijk zijn”). 
22 Adm.Besl. 31 december 1993, nr. E.E./93.986, www.fisconet.fgov.be. Zie J. DECUYPER en J. 
RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 1016. 
23 J. GRILLET, “Successierechten en verzaking door de langstlevende echtgenoot aan een contractuele 
erfstelling en een huwelijksvoordeel” (noot onder de administratieve beslissing van 31 december 1993, nr. 
E.E./93.986), T. Not. 1994, 499. 
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verhinderd24. Deze fiscaal nadelige gevolgen hebben verschillende auteurs ertoe aangezet op 
zoek te gaan naar alternatieve oplossingen.  
 
Alvorens deze alternatieven vanuit burgerrechtelijk en fiscaal oogpunt te bekijken, zullen 
eerst de toepassingsvoorwaarden van artikel 5 W.Succ. onder de loep genomen worden. 
Hierbij zal vooral aandacht besteed worden aan de invloed van de overlevingsvoorwaarde op 
de “sterfhuisclausule”. 
 
b.1. Toepassingsvoorwaarden van artikel 5 W.Succ. 
 
11. Zoals reeds gezegd, worden huwelijksvoordelen die de langstlevende verkrijgt en die niet 
aan de regels betreffende de schenkingen onderworpen zijn, overeenkomstig artikel 5 
W.Succ. belast met het successierecht in de mate dat ze de helft van het gemeenschappelijk 
vermogen te boven gaan. De belastbaarheid van deze voordelen, die burgerrechtelijk nochtans 
op onweerlegbare wijze vermoed worden ten bezwarende titel te zijn gesloten, vloeit voort uit 
de gelijkstelling ervan met een legaat25. 
 
De toepassing van de fictiebepaling van artikel 5 W.Succ vereist dus vooreerst – het geval van 
een stelsel van zuivere scheiding van goederen met een hieraan toegevoegd intern vermogen 
uitgezonderd26 – het bestaan van een gemeenschapsstelsel. Tevens dient aan volgende twee 
voorwaarden te zijn voldaan: 
 

- de langstlevende moet het voordeel verkrijgen ingevolge een beding waarbij van de 
gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen wordt afgeweken, en dit 
beding mag niet aan de regels betreffende de schenkingen onderworpen zijn; 

- het beding moet gestipuleerd zijn onder voorwaarde dat de echtgenoot-verkrijger van 
het voordeel de andere overleeft27. 

 
b.1.1. Beoogde huwelijksvoordelen 
 
12. Volgens de regels van het huwelijksvermogensrecht kan artikel 5 W.Succ. toegepast 
worden op: 
 

- het beding van vooruitmaking (artikelen 1457 t.e.m. 1460 BW); 
- het beding van ongelijke verdeling (artikelen 1461 t.e.m. 1464 BW); 
- het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijk vermogen (artikelen 

1461 t.e.m. 1464 BW); 
- het beding van toekenning van een vaste som, indien de echtgenoten dergelijk beding 

zouden gemaakt hebben28. 

                                                 
24 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 
494-495. 
25 J. RUYSSEVELDT, “Recente ontwikkelingen in het Vlaamse successierecht”, Not. Fisc. M. 2007, 3. 
26 A. VERBEKE, “Scheiding van goederen met toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen” in A. 
VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met 
effect na overlijden:  langstlevende, Gent, Larcier, 2006, 109. 
27 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 88. 
28 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 88. 
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b.1.2. Overlevingsvoorwaarde 
 
13. Uit de overlevingsvoorwaarde wordt volgens een belangrijk deel van de rechtsleer 
afgeleid dat artikel 5 W.Succ. geen toepassing vindt wanneer echtgenoten in hun 
huwelijkscontract overeenkomen dat het gehele gemeenschappelijk vermogen in alle 
omstandigheden, welke ook de reden moge zijn van ontbinding van het 
huwelijksvermogensstelsel, zal toekomen aan een specifiek bepaalde echtgenoot29. Deze 
clausule, ook wel gekend onder de benaming “sterfhuisclausule”, wordt hoofdzakelijk 
gebruikt door huwelijkspartners van wie één van hen ernstig ziek is en van wie de 
overlevingskansen zeer gering zijn. Er is echter discussie of de administratie op grond van 
artikel 2 W.Succ. dat deel van de verkrijging, dat geen huwelijksvoordeel is omdat het 
uitkomt boven de grenzen van de artikelen 1464 of 1465 BW, kan belasten (infra, nrs. 66 
t.e.m. 82).  
 
14. CASMAN en VERBEKE stellen dat de sterfhuisclausule een verblijvingsbeding ten 
voordele van één (nominatim aangewezen) echtgenoot is, wat neerkomt op een “nihilbeding” 
voor de andere (zieke) echtgenoot. Deze laatste zal immers nooit, ongeacht de 
omstandigheden van ontbinding van het huwelijk, enig aandeel verkrijgen in de 
huwgemeenschap30. 
 
Deze auteurs stellen zich de vraag of dit niet het normale gevolg is van elk 
verblijvingsbeding. Het antwoord op deze vraag luidt inderdaad bevestigend, maar het 
verschil is hierin gelegen dat er bij de sterfhuisclausule één echtgenoot is die zeker niets zal 
krijgen, ook niet indien hij het langst leeft. Het gevolg hiervan is dat, bij vooroverlijden van 
de echtgenoot ten voordele van wie het beding werd gemaakt, het hele gemeenschappelijk 
vermogen toekomt aan de erfgenamen van de vooroverledene31. 
 
15. WEYTS wijst op de mogelijke vragen die de sterfhuisclausule kan oproepen32.  
 
Een eerste vraag is de vraag of men burgerrechtelijk huwelijksvoordelen kan bedingen, 
zonder dat deze overlevingsrechten inhouden.  
 
Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Men kan perfect huwelijksvoordelen bedingen, 
die uitwerking hebben ongeacht de oorzaak van ontbinding van het stelsel33. 
 
Een tweede vraag is de vraag of men huwelijksvoordelen eenzijdig, d.w.z. ten voordele van 
één echtgenoot kan bedingen. 
 
Ook het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Huwelijksvoordelen moeten niet ipso 
facto in wederkerige zin worden bedongen. Zo wordt reeds lang aanvaard dat er in het 

                                                 
29 L.WEYTS, “Een toebedeling van de gemeenschap aan slechts een echtgenoot: is dit een ontsnappingsroute 
aan art. 5 W.Succ. met een boobytrap of is het een veilig pad?”, T. Not. 2005, 2; L. WEYTS “Successierecht: 
ontsnappingsroute aan art. 5 W.Succ. door de Administratie beoordeeld”, T. Not. 2005, 334; J. RUYSSEVELDT, 
“Recente ontwikkelingen in het Vlaamse successierecht”, Not. Fisc. M. 2007, 4. 
30 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 295. 
31 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Een bijzonder geval: de sterfhuisconstructie” in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na 
overlijden: langstlevende, Gent, Larcier, 2006, 99. 
32 L. WEYTS, “Een toebedeling van de gemeenschap aan slechts een echtgenoot: is dit een ontsnappingsroute 
aan art. 5 W.Succ. met een boobytrap of is het een veilig pad?”, T. Not. 2005, 3-4. 
33 H. CASMAN en M. VAN LOOCK, Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 1977, (losbl.), III.15-4. 
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huwelijkscontract een beding van ongelijke verdeling of verblijving in het voordeel van één 
enkele echtgenoot kan worden opgenomen34. 
 
Een derde vraag is de vraag of zulk eenzijdig opgesteld verdelingsbeding ook geldig blijft, 
wanneer het gemaakt wordt zonder die overlevingsvoorwaarde.  
 
Volgens WEYTS kan men uit de tekst van artikel 1461 BW niet a contrario afleiden dat, als 
men de overlevingsvoorwaarde bij een ongelijke en eenzijdige verdeling weglaat, dergelijk 
beding ongeldig zou zijn35. 
 
Een vierde vraag is ten slotte de vraag of dergelijk beding nog wel een echt huwelijksvoordeel 
is. Ook CASMAN stelt zich de vraag of het nog met het begrip huwelijksvoordeel 
verenigbaar is dat één echtgenoot wordt uitgesloten van iedere deelname aan de verdeling van 
het gemeenschappelijk vermogen, derwijze dat niet alleen de andere alles krijgt, maar dat bij 
vooroverlijden van de andere zelfs zijn erfgenamen op de langstlevende voorgaan36. 
 
CASMAN beantwoordt deze vraag positief. De theorie van de huwelijksvoordelen verleent de 
echtgenoten een grote vrijheid bij het bepalen van de bestemming van hun gemeenschap. De 
wet laat uitdrukkelijk toe om via een beding van ongelijke verdeling de langstlevende minder 
dan de helft toe te kennen. Deze auteur stelt zich de vraag of er een grens is tussen “minder 
dan de helft” en “niets”, waardoor er bij toekenning van “minder dan de helft” nog sprake is 
van een huwelijksvoordeel, en bij “niets” niet meer. Zij komt dan ook tot het besluit dat de 
theorie van de huwelijksvoordelen wel degelijk toelaat dat het deel van de langstlevende tot 
“nihil” wordt herleid37. De meeste auteurs kwalificeren de sterfhuisclausule intussen als een 
huwelijksvoordeel38. Ook volgens CASTELEIN en MUYLLE betreft de sterfhuisclausule een 
huwelijksvoordeel sensu stricto, maar geen overlevingsrecht39.  
 
16. DE WULF is het hier niet mee eens. De schrapping van de overlevingsvoorwaarde in de 
sterfhuisclausule brengt volgens deze auteur mee dat de begunstiging zonder meer een gift 
wordt. De artikelen van het Burgerlijk Wetboek die betrekking hebben op de vooruitmaking 
(artikel 1457 e.v. BW) en op de bedingen die afwijken van de regels der gelijke verdeling van 

                                                 
34 H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, Antwerpen, Maklu, 1976, 54 en 129. 
35 L. WEYTS, “Een toebedeling van de gemeenschap aan slechts een echtgenoot: is dit een ontsnappingsroute 
aan art. 5 W.Succ. met een boobytrap of is het een veilig pad?”, T. Not. 2005, 4; R. DEBLAUWE, 
“Successieplanning tussen echtgenoten” in F. VANISTENDAEL (ed.), Themis – Fiscaal recht, Brugge, die 
Keure, 2006, 23. 
36 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 295. 
37 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Een bijzonder geval: de sterfhuisconstructie” in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na 
overlijden: langstlevende, Gent, Larcier, 2006, 100; H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een 
huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 296. 
38 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 295; H. CASMAN en 
A. VERBEKE, “Een bijzonder geval: de sterfhuisconstructie” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 
DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, 
Gent, Larcier, 2006, 100; L. WEYTS, “Een toebedeling van  de gemeenschap aan slechts een echtgenoot: is dit 
een ontsnappingsroute aan art. 5 W.Succ. met een boobytrap of is het een veilig pad?”, T. Not. 2005, 4; K. 
BOONE, “Art. 1461-1463 BW” in A. HEYVAERT, P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Antwerpen, Kluwer, 1984, (losbl.), 6; R. DEBLAUWE, “Successieplanning tussen echtgenoten” in F. 
VANISTENDAEL (ed.), Themis – Fiscaal recht, Brugge, die Keure, 2006, 23; S. VANDEN DAELEN, “De 
sterfhuisclausule fiscaal ont(k)leed”, Jura Falc. 2007-08, 62. 
39 Chr. CASTELEIN en M. MUYLLE, “Hoe wassend is het water van een schuldechtscheiding? Het verval van 
voordelen nader bekeken”, Not. Fisc. M. 2006, 153. 
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het gemeenschappelijk vermogen (artikel 1461 e.v. BW) stellen de voorwaarde van 
overleving voorop40. Voor een goed begrip geef ik even de tekst van de betrokken artikelen 
weer. 
 
Artikel 1457 BW bepaalt: “Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de langstlevende of een 
hunner indien hij het langst leeft, het recht zal hebben om vóór de verdeling, hetzij een 
bepaalde geldsom, hetzij bepaalde goederen in natura, hetzij een hoeveelheid of een 
percentage van een bepaalde categorie van goederen vooraf te nemen uit het 
gemeenschappelijk vermogen”. 
 
Een gelijke formulering geldt voor de bedingen die afwijken van de gelijke verdeling van het 
gemeenschappelijk vermogen. Aldus bepaalt artikel 1461 BW: “Echtgenoten kunnen 
overeenkomen dat de langstlevende of een hunner indien hij het langst leeft, bij de verdeling 
een ander deel dan de helft, of zelfs het gehele vermogen zal ontvangen”. 
 
DE WULF wijst erop dat de voorwaarde van overleving een doelbewuste keuze van de 
wetgever van 1976 was. Volgens deze auteur zijn de teksten in verband met de 
overlevingsvoorwaarde duidelijker gemaakt omwille van de rechtszekerheid en eveneens 
omdat door de wetgever een stap werd gezet in het voordeel van de langstlevende echtgenoot 
en in het nadeel van de reservatairen. Onder de wet van 1976 worden de in de gemeenschap 
ingebrachte goederen slechts als een schenking beschouwd voor wat de helft overtreft, terwijl 
onder de Code Napoléon41, in geval van verblijving van de gehele  gemeenschap aan de 
langstlevende, het karakter van schenking van toepassing was voor de geheelheid van de door 
de eerststervende ingebrachte goederen. De uitbreiding van overdrachtsmogelijkheden tussen 
echtgenoten is volgens DE WULF dus gepaard gegaan met een striktere formulering van de 
overlevingsvoorwaarde42. WEYTS is daarentegen van mening dat de toevoeging van de 
overlevingsvoorwaarde door de wetgever van 1976 onbewust is gebeurd, omdat de hypothese 
van overlijden de meest voorkomende hypothese is43. 
 
Volgens DE WULF is een toebedeling van de gemeenschap, los van de voorwaarde van 
overleving weliswaar rechtsgeldig. Alleen vallen bedingen van ongelijke verdeling en 
verblijving, bedongen zonder overlevingsvoorwaarde, buiten het kader van de artikelen 1461 
en 1464 BW. De sterfhuisclausule is volgens deze auteur dus geen huwelijksvoordeel, maar 
een gift44. 
 
17. DU MONGH sluit zich aan bij de visie van DE WULF en stelt dat de bedingen van 
vooruitmaking, ongelijke verdeling en verblijving slechts als overlevingsrechten kunnen 
worden bedongen.  Wederkerigheid is niet noodzakelijk. Deze auteur wijst erop dat, indien 
bijvoorbeeld het verblijvingsbeding burgerrechtelijk buiten de voorwaarde van overleving zou 
kunnen worden bedongen, het risico bestaat dat de clausule als een schenking moet worden 

                                                 
40 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de 
sterfhuisclausule”, T. Not. 2008, 477. 
41 Art. 1525 Code Napoléon. 
42 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de 
sterfhuisclausule”, T. Not. 2008, 479. 
43 L. WEYTS, “Een toebedeling van de gemeenschap aan slechts een echtgenoot: is dit een ontsnappingsroute 
aan art. 5 W.Succ. met een boobytrap of is het een veilig pad?”, T. Not. 2005, 5. 
44 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de 
sterfhuisclausule”, T. Not. 2008, 482. 
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beschouwd45. Een bijkomend argument put DU MONGH uit de definitie die door het Hof van 
Cassatie werd gegeven aan de bedingen van vooruitmaking en ongelijke verdeling in een 
arrest van 23 november 200146: 
 
“Dat met voordelen in de zin van die bepaling (artikel 299 BW) wordt bedoeld, eensdeels, 
alle schenkingen tussen echtgenoten, anderdeels, de voordelen die tegelijk overlevingsrechten 
zijn, met name de bedingen van vooruitmaking en de bedingen van ongelijke verdeling van de 
huwelijksgemeenschap”. 
 
Ook DECLERCK treedt de zienswijze van DE WULF en DU MONGH ten volle bij47.  
 
18. Persoonlijk ben ook ik van oordeel dat huwelijksvoordelen slechts onder de voorwaarde 
van overleving kunnen worden bedongen. Ik kan de visie van CASTELEIN en MUYLLE, 
waar zij stellen dat de sterfhuisclausule weliswaar een huwelijksvoordeel sensu stricto is, 
maar geen overlevingsrecht, dan ook niet bijtreden. Indien de overlevingsvoorwaarde 
ontbreekt, kan er naar mijn mening geen sprake zijn van een huwelijksvoordeel. 
Huwelijksvoordelen sensu stricto zijn mijn inziens steeds overlevingsrechten (infra, nr. 5).  
 
B. Keuzebeding bij verdeling, verblijvingsbeding onder last en keuzebeding 
onder last 
 
19. Ingevolge de fictiebepaling van artikel 5 W.Succ. moet de langstlevende echtgenoot 
successierechten betalen op hetgeen hij/zij boven de helft van het gemeenschappelijk 
vermogen ontvangt. Dit maakt het verblijvingsbeding, maar in het algemeen alle bedingen 
van vooruitmaking en ongelijke verdeling, in de mate dat ze aan de langstlevende meer 
toebedelen dan de helft van de gemeenschap, fiscaal oninteressant48. Maar er is meer. In 
hoofde van de kinderen werkt het klassieke verblijvingsbeding in volle eigendom enigszins 
ontervend. Zij zullen pas erven bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot, en enkel in 
de mate dat er nog iets overblijft van de gemeenschap49.  
 
Beide nadelen kunnen goed opgevangen worden door het verblijvingsbeding onder last en het 
keuzebeding onder last. Fiscaal vermindert hierdoor het voordeel dat in hoofde van de 
langstlevende echtgenoot op grond van artikel 5 W.Succ. belastbaar is. Burgerrechtelijk 
verkrijgen de kinderen toch een deel van het gemeenschappelijk vermogen50.  
 
Alvorens nader in te gaan op het verblijvingsbeding onder last en het keuzebeding onder last, 
zal eerst aandacht besteed worden aan het keuzebeding bij verdeling. 
 

                                                 
45 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 
499-500. 
46 Cass. 23 november 2001, Arr. Cass. 2001, 1997, Pas. 2001, 1929, RW 2001-02, 1608, T. Not. 2002, 86 en 
TBBR 2003, 242, noot W. PINTENS. 
47 Ch. DECLERCK, “Secundair huwelijksvermogensstelsel” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2006, 58. 
48 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 276; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 461. 
49 J. RUYSSEVELDT, “Recente ontwikkelingen in het Vlaamse successierecht”, Not. Fisc. M. 2007, 5. 
50 H. CASMAN, “Verblijvingsbeding/Verblijvingsbeding onder last” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 
DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, 
Gent, Larcier, 2006, 82. 
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1. Keuzebeding bij verdeling 
 
20. CASMAN omschrijft het keuzebeding als “een beding waarbij van de gewone wijze van 
vereffening en verdeling van de gemeenschap wordt afgeweken, door toekenning aan één van 
de echtgenoten (doorgaans de langstlevende) van de keuze over de wijze van samenstelling 
van zijn of haar kavel”51.  
 
MOEYKENS definieert het keuzebeding als “het beding opgenomen in een huwelijkscontract 
of een wijziging van een huwelijkscontract dat aan de langstlevende echtgenoot van onder een 
gemeenschapsstelsel gehuwde echtgenoten de mogelijkheid biedt om uit een reeks 
alternatieven een keuze te maken, waarbij elk alternatief voorziet in een andere wijze van 
verdeling van het gemeenschappelijk vermogen”52. 
 
Beide auteurs omschrijven het keuzebeding dus als een beding van ongelijke verdeling met 
keuzemogelijkheid voor de langstlevende echtgenoot, hetgeen zich situeert binnen het kader 
van het huwelijkscontract (of een wijziging daarvan). Nochtans kunnen ook buiten de context 
van het huwelijkscontract keuzebedingen worden ingelast (infra, hoofdstukken 2 t.e.m. 4). 
 
21. Voor het invoeren van een keuzebeding in het huwelijkscontract is geen rechterlijke 
homologatie vereist (supra, nr. 2). Voortaan is elke wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel tijdens het huwelijk immers mogelijk zonder rechterlijke 
tussenkomst53.  
 
Uit artikel 1394, § 2, tweede lid BW volgt a contrario dat het opmaken van een notariële 
boedelbeschrijving evenmin vereist is54, behoudens indien één van de echtgenoten hierom 
verzoekt.  
 
Artikel 1396, § 1, eerste lid BW voorziet een uitzondering op de verplichte bekendmaking in 
het Belgisch Staatsblad voor wijzigingsakten die betrekking hebben op overlevingsrechten 
(bedingen van vooruitmaking en ongelijke verdeling), of toevoegingen of herroepingen van 
contractuele erfstellingen. GEELHAND wijst erop dat het keuzebeding bij verdeling niet 
onder deze uitzonderingsregel valt en bijgevolg wel moet worden gepubliceerd55. 
 
22. De vraag rijst welke de beweegredenen zijn voor het opnemen van een keuzebeding in het 
huwelijkscontract. De voordelen situeren zich zowel op burgerrechtelijk als op fiscaal vlak. 
 
a. Burgerrechtelijk voordeel 
 
23. Op burgerrechtelijk vlak biedt het keuzebeding de langstlevende echtgenoot de 
mogelijkheid om bij het overlijden van de eerststervende vrij uit een aantal vooraf in het 

                                                 
51 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE 
(eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Gent, 
Larcier, 2006, 85. 
52 F. MOEYKENS, “Keuzebedingen in een vergrijzende samenleving”, Waarvan akte 2002, 11. 
53 Vóór de wet van 18 juli 2008 kon een keuzebeding in het huwelijkscontract via de zogenaamde kleine 
wijzigingsprocedure worden aangenomen. Een rechterlijke homologatie was ook hier niet vereist. 
54 De invoering van het keuzebeding heeft immers niet de vereffening van het vorig stelsel tot gevolg. 
55 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) successieplanning ‘in extremis’ in Vlaanderen. 
Naar een nieuw concept inzake fiscale successieplanning”, TEP 2008, 388. Zie ook N. LABEEUW, “De nieuwe 
regeling inzake de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel”, NNK 2009, 18. 
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huwelijkscontract ingeschreven opties te kiezen. Zo kan worden bedongen dat het 
gemeenschappelijk vermogen, in geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden, aan 
de langstlevende zal toebehoren naar keuze van deze laatste: 
 

- hetzij voor de geheelheid in volle eigendom (het klassieke verblijvingsbeding); 
- hetzij voor de helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik (het wettelijke 

systeem); 
- hetzij voor de geheelheid in volle eigendom wat de roerende goederen betreft en de 

helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik wat de onroerende goederen 
betreft; 

- hetzij een andere in te vullen modaliteit56. 
 

De echtgenoten zijn dus niet verplicht om op het ogenblik van het opstellen van het 
huwelijkscontract of het opmaken van een wijziging daarvan een definitieve keuze te maken 
over het aandeel in het gemeenschappelijk vermogen dat zij wensen te verwerven. Zij kunnen 
deze keuze uitstellen tot het ogenblik dat het gemeenschappelijk vermogen moet worden 
vereffend en verdeeld naar aanleiding van het overlijden van één van hen57. 
 
b. Fiscaal voordeel 
 
24. Op fiscaal vlak laat het keuzebeding de langstlevende echtgenoot toe de fiscaal 
voordeligste keuze te maken. De uitoefening van het keuzerecht betreft geen verwerping, 
zodat de erfgenamen, die van deze keuze profiteren, niet verplicht zijn het verlies aan 
successierechten bij te passen. Artikel 68 W.Succ. is hier niet van toepassing58. 
 
Het recht van een erfgerechtigde om de nalatenschap te verwerpen, ligt vervat in artikel 775 
BW. Ingevolge artikel 785 BW wordt de erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, geacht 
nooit erfgenaam te zijn geweest. Het gevolg hiervan is dat degene, die van de verwerping 
geniet, geacht wordt de goederen rechtstreeks te hebben verkregen van de overledene, alsof de 
verwerper niet had bestaan (artikel 786 BW). Ten aanzien van legaten ligt de mogelijkheid 
om te verwerpen vervat in artikel 1043 BW (infra, nr. 95). Ook de contractueel erfgestelde 
heeft, net zoals de testamentaire en wettelijke erfopvolger, het recht om de nalatenschap te 
verwerpen (infra, nr. 85)59.  
 
Door toedoen van artikel 68 W.Succ. zal de voordeelhebber echter nooit een lagere belasting 
betalen dan de verwerper. Overeenkomstig het eerste lid van dit artikel mag in geval van 
verwerping van een intestaataandeel, van een uiterste wilsbeschikking of van een contractuele 
erfstelling, het recht, verschuldigd door de personen die daarvan voordeel genieten, niet lager 

                                                 
56 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 91. Zie ook 
C., “Bedingen die afwijken van de regels van de gelijke verdeling van de gemeenschap en bedingen van 
vooruitmaking” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 
2002-2006, 729-733. 
57 F. MOEYKENS, “Keuzebedingen in een vergrijzende samenleving”, Waarvan akte 2002, 11. 
58 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 
496; ; D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 277-
278; D. MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 464; J. DECUYPER en J. 
RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 92; S. VANDUFFEL en A. VAN 
GEEL, “Fiscale gevolgen van verdelingsbedingen: huwelijksvoordelen” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 
DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, 
Gent, Larcier, 2006, 98. 
59 Cass. 21 februari 1881, Pas. 1881, I, 127. 
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zijn dan het recht dat de verwerper had moeten betalen. Op die manier wordt vermeden dat 
fictieve verwerpingen plaatsgrijpen in het voordeel van de erfgenamen die gezien hun 
verwantschap of hun hoedanigheid minder successierechten dienen te betalen60. 
 
c. Nadelen 
 
25. Toch is een keuzebeding niet altijd aan te raden. Bij overlijden van de eerststervende 
bestaat het gevaar dat de langstlevende door de (schoon)kinderen onder druk gezet wordt om 
niet te opteren voor een toebedeling in volle eigendom. In dat opzicht is het klassieke 
verblijvingsbeding soms te verkiezen boven het keuzebeding61. 
 
d. Kenmerken van een goed geredigeerd keuzebeding 
 
26. Bij de formulering van het keuzebeding dient men oog te hebben voor  volgende 
elementen: 
 

- een duidelijke beschrijving van de keuzes; 
- de termijn waarbinnen de keuze moet worden uitgeoefend; 
- de wijze waarop die keuze moet worden uitgeoefend; 
- de wijze van verdeling wanneer de echtgenoot zijn keuze niet binnen de gestelde 

termijn en op de aangeduide wijze uitoefent62. 
 

In de praktijk wordt meestal voorzien dat de keuze moet worden uitgeoefend binnen vijf 
maanden na het overlijden, aangezien dit ook de termijn is waarbinnen de aangifte van de 
nalatenschap moet worden ingediend63. 
 
Ook kan het volgens DE WULF nuttig zijn om de keuze van de langstlevende echtgenoot vast 
te leggen in een notariële akte, zeker wanneer er onroerende goederen in de nalatenschap zijn 
betrokken. De akte houdende vaststelling van de keuze kan immers in drieledig opzicht van 
belang zijn64. 
 
Vooreerst kunnen de langstlevende echtgenoot en de andere rechthebbenden van de 
overledene zelf baat hebben bij een sluitende eigendomstitel, bijvoorbeeld wanneer één van 
hen na verloop van tijd beslist om een onroerend goed, dat hij uit de nalatenschap van de 
overledene heeft verkregen, te verkopen. 

                                                 
60 L. WEYTS, Notarieel fiscaal recht, II, De aangifte van nalatenschap, Antwerpen, Kluwer, 1997, 472; J. 
DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 993. 
61 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 277; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 463; C. DE WULF, “Bedingen die 
afwijken van de regels van de gelijke verdeling van de gemeenschap en bedingen van vooruitmaking” in C. DE 
WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 729. 
62 C. DE WULF, “Bedingen die afwijken van de regels van de gelijke verdeling van de gemeenschap en 
bedingen van vooruitmaking” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, 
Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 729. 
63 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 
496; D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 277; 
D. MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 463; F. MOEYKENS, 
“Keuzebedingen in een vergrijzende samenleving”, Waarvan akte 2002, 12. 
64 C. DE WULF, “Bedingen die afwijken van de regels van de gelijke verdeling van de gemeenschap en 
bedingen van vooruitmaking” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, 
Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 733-734. 
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Vervolgens kan een sluitende akte ook belangrijk zijn ten aanzien van derden, onder wie ook 
de schuldeisers van de betrokkenen kunnen worden begrepen. Zolang de langstlevende 
echtgenoot zijn/haar keuze niet heeft uitgeoefend, behoren de goederen van de nalatenschap 
in principe in onverdeeldheid aan de langstlevende echtgenoot en de andere rechthebbenden 
van de overledene. Schuldeisers kunnen bijgevolg beslag leggen op het aandeel van hun 
schuldenaar in de onverdeelde massa of zich beroepen op artikel 882 BW. Na de uitoefening 
van de keuze door de langstlevende echtgenoot houdt deze onverdeeldheid ten aanzien van de 
schuldeisers op, voor zover deze keuze hen tegenwerpelijk is65. 
 
Ten slotte heeft de akte houdende vaststelling van de keuze ook belang ten aanzien van de 
schuldeisers van de langstlevende echtgenoot. Deze schuldeisers kunnen alle keuzerechten die 
nog in het voordeel van de langstlevende echtgenoot openstaan in diens naam bij wijze van 
zijdelingse vordering uitoefenen. Wanneer de langstlevende echtgenoot zijn/haar keuze heeft 
uitgeoefend, en deze keuze werd vastgelegd in een akte met vaste dagtekening – die werd 
bekendgemaakt op het hypotheekkantoor wat betreft de onroerende goederen – nemen hun 
keuzerechten een einde66. 
 
2. Verblijvingsbeding onder last 
 
27. Omdat het verblijvingsbeding erg duur kan uitvallen inzake successierechten is het in de 
praktijk vervangen door het keuzebeding. Het fiscale probleem blijft zich evenwel stellen 
indien de langstlevende echtgenoot in uitoefening van zijn/haar keuzerecht opteert voor een 
toebedeling van de gemeenschap in volle eigendom. Het verblijvingsbeding onder last kan 
hier soelaas brengen. 
 
Ingevolge het verblijvingsbeding onder last, dat onder de aandacht werd gebracht door 
GRÉGOIRE67 en verder is uitgewerkt door CASMAN, verkrijgt de langstlevende echtgenoot 
het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom, doch onder last de helft van de 
nettowaarde ervan te betalen aan de nalatenschap van de eerststervende, waardoor hij de facto 
niet meer dan de helft van de gemeenschapsgoederen verkrijgt68.  
 
a. Burgerrechtelijke gevolgen 
 
28. In de nalatenschap van de eerststervende komt een schuldvordering terecht tegenover de 
langstlevende, die aan de bloedverwanten van de eerststervende toekomt voor de blote 
eigendom en aan de langstlevende voor het vruchtgebruik, behoudens andersluidende 
testamentaire en/of contractuele beschikkingen. Door de betaling van deze schuldvordering 
uit te stellen zolang de langstlevende echtgenoot in leven is, behoudt deze de 

                                                 
65 Wat betreft de roerende goederen wordt deze tegenwerpelijkheid bekomen door vaste dagtekening, wat betreft 
de onroerende goederen door bekendmaking op het hypotheekkantoor. 
66 C. DE WULF, “Bedingen die afwijken van de regels van de gelijke verdeling van de gemeenschap en 
bedingen van vooruitmaking” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, 
Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 733-734. 
67 M. GRÉGOIRE, “À propos de la liberté de création des clauses de liquidation en régime de communauté” in 
Dix années d’application de la réforme des régimes matrimoniaux, coll. Patrimoine, deel I, Louvain-la-Neuve, 
Academia, 1988, 255 e.v. 
68 H. CASMAN, “Enkele suggesties voor het opstellen van huwelijkscontracten met keuze voor een 
gemeenschapsstelsel” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), De evolutie in 
de huwelijkscontracten, Deurne, Kluwer, 1995, 74. 
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beschikkingsbevoegdheid over de gemeenschapsgoederen zonder dat zij hiervan de fiscaal 
nadelige gevolgen moet ondergaan69.  
 
De tussenkomst van de kinderen kan evenwel niet geheel worden uitgesloten. Aangezien zij 
beschikken over een schuldvordering, zullen zij minstens moeten tussenkomen om hun 
akkoord te geven omtrent de omvang en de waarde van het gemeenschappelijk vermogen om 
op die manier de hoegrootheid van hun vordering te bepalen70. Dit wordt wel eens als een 
nadeel ten opzichte van het klassieke verblijvingsbeding ervaren. 
 
b. Fiscale gevolgen 
 
29. Zowel de langstlevende echtgenoot als de afstammelingen betalen successierechten die, 
ingevolge de spreiding ervan, merkelijk minder bedragen dan het geval zou zijn bij het 
klassieke verblijvingsbeding. Bovendien wordt er bij het overlijden van de langstlevende een 
tweede belastingbesparing gerealiseerd: de langstlevende verkrijgt wel alle 
gemeenschapsgoederen maar tegelijk ook een schuld die in mindering kan worden gebracht 
van zijn/haar erfrechtelijk actief71.  
 
b.1. Bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot 
 
30. Aangezien de langstlevende echtgenoot in waarde niet meer dan zijn/haar deel in het 
gemeenschappelijk vermogen verkrijgt, wordt de toepassing van artikel 5 W.Succ. 
uitgeschakeld72. De schuldvordering tegenover de langstlevende zal wel in het actief van de 
nalatenschap van de eerststervende moeten worden opgenomen73. Bij de schatting zal moeten 
rekening gehouden worden met het feit dat de schuldvordering slechts op termijn opeisbaar is 
en intussen geen interest oplevert, zodat deze vordering kleiner is dan de waarde van de 
nettohelft van de gemeenschap74. Artikel 5 W.Succ. is dan wel toepasselijk op het verschil 
tussen de nettohelft van de gemeenschap en de waarde van de schuldvordering75. 
 
Komen er geen afstammelingen tot de nalatenschap van de eerststervende, dan verkrijgt de 
langstlevende de volle eigendom van de gemeenschap krachtens het wettelijk erfrecht. De in 
het huwelijkscontract bedongen last dooft dan uit door schuldvermenging zodat artikel 5 
W.Succ. opnieuw ten volle speelt. In dit geval is het verblijvingsbeding onder last minder 
zinvol76. 
 
                                                 
69 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 278; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 465. 
70 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in 
Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 555. 
71 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in 
Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 553. 
72 J . DECUYPER, “Fiscale aspecten” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN 
(ed.), De evolutie in de huwelijkscontracten, Deurne, Kluwer, 1995, 213. 
73 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 278; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 466. 
74 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in 
Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 554. 
75 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 279; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 467. 
76 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in 
Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 554. 
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b.2. Bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot 
 
31. Heeft de langstlevende bij zijn/haar overlijden de vordering nog niet vereffend, dan vormt 
de bedongen last een schuld die in het passief van de nalatenschap mag worden aangegeven.  
De erfgenamen moeten wel het bestaan van de schuld bewijzen (artikel 29 W.Succ.). 
Aangezien de schuldvordering niet rechtstreeks door de langstlevende met de erfgenamen is 
gecontracteerd, maar hun is toegekomen via hun erfelijke roeping, is artikel 33 W.Succ. 
(verwerping van schulden aan erfgenamen behoudens bij bewijs van de echtheid van de 
schuld) niet van toepassing77. 
 
b.3. Op het vlak van de registratierechten 
 
32. Indien de langstlevende, ter betaling van de last, onroerende goederen uit het vroeger 
gemeenschappelijk vermogen in betaling zou geven, zullen de erfgenamen-overnemers hierop 
het verkooprecht verschuldigd zijn, aangezien er geen onverdeeldheid bestaat tussen de 
langstlevende en de erfgenamen en het verdelingsrecht dan ook niet kan worden toegepast78. 
 
In antwoord op een parlementaire vraag bevestigde de Minister van Financiën uitdrukkelijk 
de werking van het verblijvingsbeding onder last (evenals van het keuzebeding onder last) te 
aanvaarden79.  
 
3. Keuzebeding onder last 
 
33. Een andere mogelijkheid om de nadelige gevolgen van het klassieke verblijvingsbeding 
op te vangen is het keuzebeding onder last. 
 
DU MONGH omschrijft het keuzebeding onder last als “een beding krachtens hetwelk bij de 
ontbinding van het stelsel door overlijden van één van de echtgenoten het gemeenschappelijk 
vermogen ten belope van de helft aan de langstlevende echtgenoot toekomt en ten belope van 
de andere helft aan de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot, maar waarbij de 
langstlevende echtgenoot de mogelijkheid verkrijgt om die goederen en schulden aan te 
wijzen die hij in zijn kavel wenst op te nemen. Overtreft de waarde van de door de 
langstlevende echtgenoot samengestelde kavel de waarde van zijn aandeel in het 
gemeenschappelijk vermogen, dan is hij een opleg verschuldigd waarvan de betaling niet kan 
worden geëist zolang de langstlevende echtgenoot vruchtgebruik uitoefent op de 
nalatenschap”80. 

                                                 
77 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 279; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 467; J. VERSTRAETE, 
“Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in Liber amicorum Paul 
Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 555; J. DECUYPER, “Fiscale aspecten” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN 
BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), De evolutie in de huwelijkscontracten, Deurne, Kluwer, 1995, 214. 
78 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 279; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 467; J. VERSTRAETE, 
“Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in Liber amicorum Paul 
Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 555.; J. DECUYPER, “Fiscale aspecten” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN 
BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), De evolutie in de huwelijkscontracten, Deurne, Kluwer, 1995, 214-215. 
79 Vr. en Antw. Kamer 2005-06, 6 februari 2006, 19.924-19.927 (Vr. nr. 914 L. VAN BIESEN). Zie eveneens T. 
Not. 2006, 361-363.  
80 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 
498. 



 22

a. Burgerrechtelijke gevolgen 
 
37. Burgerrechtelijk moet men ermee rekening houden dat een verdelingsakte noodzakelijk 
blijft, die authentiek moet worden opgesteld indien het om onroerende goederen gaat, met 
betaling van het in artikel 109 W.Reg. voorziene verdelingsrecht tot gevolg81. Bovendien zal 
het voorrecht van de onbetaalde kavelant (artikel 27, 4° Hyp.W.) worden ingeschreven, tenzij 
hiervan werd vrijgesteld82. Dit impliceert dat de begunstigde van het keuzebeding onder last 
de gekozen onroerende goederen niet kan vervreemden zonder tussenkomst van de 
kinderen83. Ook dit kan als een nadeel ten opzichte van het klassieke verblijvingsbeding 
worden ervaren. Een interessante suggestie is dit voorrecht conventioneel te vervangen door 
andere waarborgen, zoals een bankwaarborg84. 
 
b. Fiscale gevolgen 
 
b.1. Bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot 
 
34. Bij ontbinding van het stelsel wordt het gemeenschappelijk vermogen bij helften verdeeld. 
Aangezien de langstlevende echtgenoot niet meer dan zijn/haar helft in de gemeenschap 
verkrijgt, is artikel 5 W.Succ. niet van toepassing. De langstlevende betaalt immers een opleg 
bij overbedeling.  
 
b.2. Bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot 
 
35. Anders dan bij het verblijvingsbeding onder last neemt men hier aan dat de 
schuldvordering ingevolge de uitgestelde betaling van de opleg ontstaat uit een overeenkomst 
tussen de langstlevende en de erfgenamen van de eerststervende. Artikel 33 W.Succ. is van 
toepassing: de erfgenamen kunnen de schuld niet in mindering brengen van het actief van de 
nalatenschap van de langstlevende, tenzij zij de oprechtheid van de schuld kunnen bewijzen85. 
Een uitzondering hierop vormt het geval waarin de gemeenschapsgoederen nog in natura in 
de nalatenschap van de langstlevende aanwezig zijn86. 

                                                 
81 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 280; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 469. 
82 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in 
Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 559. 
83 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 
498. 
84 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 280; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 469; J. VERSTRAETE, 
“Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in Liber amicorum Paul 
Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 559. 
85 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in 
Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 558-559. 
86 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 280; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 468-469. 
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b.3. Op het vlak van de registratierechten 
 
36. Indien de langstlevende onroerende goederen in zijn/haar kavel wenst op te nemen, zal het 
verdelingsrecht van artikel 109 W.Reg. (1%) verschuldigd zijn87. 
 
Ook met betrekking tot het keuzebeding onder last heeft de Minister van Financiën 
uitdrukkelijk bevestigd de werking ervan te aanvaarden88.  
 
§2. Huwelijksvoordelen ook in stelsels van scheiding van goederen? 
 
38. De wetgever heeft het bestaan van huwelijksvoordelen uitdrukkelijk erkend in de artikelen 
1458 (beding van vooruitmaking), 1464 (beding van ongelijke verdeling en verblijving) en 
1465 BW. De vraag rijst of deze wettelijke bepalingen restrictief of extensief moeten worden 
geïnterpreteerd.  
 
Meer specifiek stelt zich de vraag of er sprake kan zijn van huwelijksvoordelen in stelsels van 
scheiding van goederen. Het belang van het antwoord situeert zich niet alleen op 
burgerrechtelijk vlak (kwalificatie als overeenkomst ten bezwarende titel, supra, nr. 7), maar 
ook op fiscaal vlak. Het toepassingsgebied van artikel 5 W.Succ. is immers beperkt tot 
gemeenschapsstelsels89. Dit artikel dient, zoals elke fiscale bepaling, restrictief 
geïnterpreteerd te worden90, zodat een uitbreiding ervan naar stelsels van scheiding van 
goederen niet kan worden aangenomen. In stelsels van scheiding van goederen is het, bij 
gebrek aan een gelijkaardige fictiebepaling, de burgerrechtelijke kwalificatie (als 
huwelijksvoordeel of niet), die zal bepalen of en in welke mate de verkrijging belastbaar is91.  
 
39. Het is echter noodzakelijk om vooreerst de correcties op het stelsel van scheiding van 
goederen te behandelen. Het is juist met betrekking tot die correcties dat de vraag rijst in 
welke mate zij als huwelijksvoordelen kunnen worden gekwalificeerd. Deze correcties, die 
reeds jaren door VERBEKE bepleit worden, strekken ertoe de onbillijke gevolgen van de 
zuivere scheiding van goederen bij echtscheiding op te vangen. Een systeem van scheiding 
van goederen kan immers in geval van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding veel 
ellende veroorzaken aan de echtgenoot (meestal de vrouw) die gedurende jaren zijn/haar 
carrière heeft opgeofferd ten behoeve van het gezin. In dergelijk geval heeft deze echtgenoot 
natuurlijk weinig of geen goederen op zijn/haar naam staan, wat tot harde en oneerlijke 
consequenties leidt92. Ter zake kunnen externe en interne correcties worden onderscheiden. 
 

                                                 
87 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 280; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 468. 
88 Vr. en Antw. Kamer 2005-06, 6 februari 2006, 19.924-19.927 (Vr. nr. 914 L. VAN BIESEN). Zie eveneens T. 
Not. 2006, 361-363. 
89 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 87. 
90 In dubio contra fiscum. 
91 Ch. DECLERCK, “Secundair huwelijksvermogensstelsel” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, 124; H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een 
huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 292; M. DELBOO en G. DEKNUDT, “Een harde noot om kraken: 
over gemengde bepalingen in het IPR en de kwalificatie van een alsof-beding” (noot onder Antwerpen 5 oktober 
2004), TFR 2005, 382. 
92 A. VERBEKE, “Zuivere scheiding van goederen” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Gent, Larcier, 2006, 
107. 
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A. Correcties op het stelsel van scheiding van goederen  
 
40. Externe correcties geven aan bepaalde goederen een ander zakenrechtelijk statuut, met 
name door toevoeging van een bepaalde massa van goederen waarin beide echtgenoten 
gerechtigd zijn93.  
 
Interne correcties raken het zakenrechtelijk statuut van de goederen niet. Alle goederen 
blijven op naam staan van de echtgenoot die er eigenaar van is, ook bij echtscheiding. De 
correctie situeert zich op verbintenisrechtelijk vlak, via een verrekenvordering94. 
 
1. Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen 
 
41. Zoals reeds gezegd, kunnen echtgenoten een massa van goederen aan hun stelsel van 
scheiding van goederen toevoegen. Deze massa kan de vorm aannemen van een 
gemeenrechtelijke onverdeeldheid of van een gemeenschappelijk vermogen.  
 
Van een gemeenrechtelijke onverdeeldheid is er sprake indien de massa goederen te allen 
tijde door zowel derden als door de echtgenoten tot een einde kan worden gebracht.  
 
Van een gemeenschappelijk vermogen zal er sprake zijn zo de massa goederen een bijzondere 
bestemming ten behoeve van de lasten van het huwelijk en het gemeenschappelijk leven van 
de echtgenoten en hun gezin verkrijgt95. Deze toegevoegde massa is dan niet louter toevallig, 
maar maakt een integrerend bestanddeel uit van het stelsel. VERBEKE wijst erop dat in een 
stelsel van scheiding van goederen een daaraan toegevoegd gemeenschappelijk vermogen 
enkel interne werking kan hebben tussen de echtgenoten. Ten aanzien van derden is dit een 
gemeenrechtelijke onverdeeldheid, zodat de verhaalregels van het gemeenschappelijk 
vermogen uit de gemeenschapsstelsels hierop niet van toepassing zijn96.  
 
42. Inzake de samenstelling en omvang van het TIGV zijn de echtgenoten vrij. Men kan 
inbrengen wat men wil, zonder dat daarbij enige wederkerigheid noodzakelijk is. De enige 
vuistregel die volgens VERBEKE hierbij moet in acht genomen worden is dat er ten aanzien 
van het TIGV zaakvervanging moet zijn. Zonder zaakvervanging wordt het TIGV immers een 
toevalligheid en vormt deze geen integrerend bestanddeel van het stelsel, zodat het een 
gewone onverdeeldheid zou zijn. In dat geval zal, bij inbreng van een onroerend goed, het 
evenredig mutatierecht verschuldigd zijn. Wordt het onroerend goed ingebracht in een TIGV, 
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dan is er sprake van een inbreng in een gemeenschappelijk vermogen, zodat het vast recht van 
25 euro verschuldigd is97. 
 
43. Volgens VERBEKE kan men ook in een stelsel van scheiding van goederen met TIGV 
een maximale bescherming van de langstlevende echtgenoot uitwerken door deze bij 
overlijden van de eerststervende alle goederen uit het TIGV toe te kennen. Wel zal men 
moeten rekening houden met de gekende nadelige gevolgen van artikel 5 W.Succ. (supra, nr. 
10). De langstlevende verkrijgt dan de helft van het TIGV belastingvrij, als eigenaar. De 
andere helft kan civielrechtelijk wel een huwelijksvoordeel zijn, en dus onder bezwarende 
titel, maar zal sowieso worden belast met het successierecht op grond van artikel 5 W.Succ.98.  
 
Ook hier kunnen deze nadelige gevolgen volgens VERBEKE opgevangen worden door het 
verblijvingsbeding onder last en het keuzebeding onder last. In dat geval verkrijgt de 
langstlevende alle goederen uit het TIGV die hij/zij wenst, onder de last een vordering 
schuldig te blijven aan de nalatenschap, die pas opeisbaar is bij zijn/haar overlijden. Doordat 
een vordering in de nalatenschap valt, wordt de nadelige gevolgen van artikel 5 W.Succ. sterk 
gemilderd99. 
 
2. Verrekenbeding 
 
44. In een stelsel van scheiding van goederen met verrekenbeding situeert de oplossing zich in 
de interne verhouding tussen de echtgenoten, via een verrekenvordering. De concrete 
invulling van dergelijke verbintenisrechtelijke verrekening wordt in het huwelijkscontract 
vastgelegd in een verrekenbeding100. Bij het opstellen van het verrekenbeding dient men oog 
te hebben voor vier elementen:  
 

- de verrekenmassa; 
- de verrekensleutel; 
- het verrekentijdstip; 
- de verrekenmodaliteiten101. 

 
a. Verrekenmassa 
  
45. Als het beding wordt ingelast met het oog op het overlijden van één van de echtgenoten, 
zal de verrekenmassa vaak groter zijn dan bij een verrekenbeding voor het geval van 

                                                 
97 A. VERBEKE, “Scheiding van goederen – Externe correcties” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 
DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, I, Vermogensplanning met effect bij leven: huwelijk en 
samenwoning, Gent, Larcier, 2006, 64. 
98 A. VERBEKE, “Scheiding van goederen met toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen” in A. 
VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met 
effect na overlijden: langstlevende, Gent, Larcier, 2006, 109. 
99 A. VERBEKE, “Scheiding van goederen met toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen” in A. 
VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met 
effect na overlijden: langstlevende, Gent, Larcier, 2006, 110. 
100 A. VERBEKE, “Scheiding van goederen – Correcties” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE 
(eds.), Handboek Estate Planning, I, Vermogensplanning met effect bij leven:  huwelijk en samenwoning, Gent, 
Larcier, 2006, 60. 
101 A. VERBEKE, “Scheiding van goederen met verrekenbeding” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 
DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, 
Gent, Larcier, 2006, 111. 



 26

echtscheiding. In dat laatste geval zal de verrekenmassa wellicht beperkt blijven tot de 
goederen die tijdens het huwelijk ten bezwarende titel zijn verworven, de aanwinsten.  
 
Een optimale bescherming van de langstlevende echtgenoot bestaat erin de verrekenmassa uit 
te breiden tot alle goederen van de echtgenoten,  zowel op naam van de man als op naam van 
de vrouw, zowel van vóór als van tijdens het huwelijk, zowel verkregen onder bezwarende 
titel als via erfenis, schenking of testament102. Dit is het geval bij het Nederlandse “alsof-
beding”: economisch wordt er via een vordering afgerekend alsof men gehuwd was onder het 
Nederlandse wettelijk stelsel van de algehele gemeenschap van goederen103. 
 
b. Verrekensleutel 
 
46. Vaak blijft de verrekensleutel klassiek de helft van het verschil tussen de vermogens. Dat 
geldt zeker voor het beding dat de echtscheiding viseert. De verdeelsleutel zal in dat geval 
wellicht nooit meer zijn dan de helft van het verschil tussen de aanwinsten op naam van beide 
echtgenoten104.  
 
Nochtans zijn alle mogelijke verdeelsleutels toegelaten en kan men zelfs een sleutel 100-0 
toepassen105, om op die manier het ganse vermogen van de eerststervende echtgenoot door 
middel van een vordering economisch te laten toekomen bij de langstlevende echtgenoot106. 
 
c. Verrekentijdstip 
 
47. De echtgenoten kunnen vrij het tijdstip bepalen waarop tot verrekening kan of moet 
worden overgegaan. Bij een periodiek verrekenbeding wordt bepaald dat de echtgenoten op 
geregelde tijdstippen, bijvoorbeeld op het einde van elk kalenderjaar, tot verrekening zullen 
overgaan. Bij een finaal verrekenbeding wordt de verrekening pas doorgevoerd op een finaal 
tijdstip. Meestal gaat het om een onbepaald tijdstip, met name bij ontbinding van het 
betrokken huwelijksvermogensstelsel107.  
 
Qua verrekentijdstip is het alsof-beding noodzakelijk een finaal verrekenbeding, aangezien 
het doen alsof men zich in een algehele gemeenschap bevindt inherent tot gevolg heeft dat pas 
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bij ontbinding van het stelsel kan worden overgegaan tot verrekening108. Het alsof-beding 
wordt evenwel steeds beperkt tot de ontbinding door overlijden, met de uitdrukkelijke 
bepaling dat het beding niet geldt indien wordt aangetoond dat er op het ogenblik van dat 
overlijden een feitelijke scheiding bestaat of een echtscheidingsprocedure hangende is109. 
 
d. Verrekenmodaliteiten 
 
48. De verrekening kan hetzij verplicht, hetzij een facultatieve optie zijn. In dat laatste geval 
spreekt men van een “facultatief verrekenbeding”. Deze clausule laat aan de langstlevende 
echtgenoot de keuze om al dan niet tot verrekening over te gaan. De formulering als een optie 
kan op fiscaal vlak voordelig zijn, in het raam van successierechten110. Indien de 
langstlevende de optie niet uitoefent, zal dit hem/haar fiscaal niet kunnen worden 
aangerekend. Artikel 68 W.Succ. is immers niet van toepassing. De optie wordt 
successierechtelijk behandeld als een alternatief legaat111. 
 
Verder kan de verrekening wederkerig of een eenzijdig recht van één echtgenoot zijn.  
 
Tevens moet het huwelijkscontract bepalen of de vordering uitsluitend in geld kan worden 
voldaan, dan wel of een voldoening in natura mogelijk is. 
 
Tot slot dient ook bepaald te worden binnen welke termijn de vordering moet worden 
ingesteld en binnen welke termijn de uitbetaling van een vastgestelde vordering moet worden 
geëist112. 
 
§3. Theorie van de huwelijksvoordelen: extensieve of restrictieve 
interpretatie? 
 
49. Keren we terug naar de vraag of de wettelijke bepalingen inzake de huwelijksvoordelen, 
zijnde de artikelen 1458, 1464 en 1465 BW restrictief dan wel extensief moeten worden 
geïnterpreteerd.  
 
A. Extensieve interpretatie 
 
50. Een eerste strekking meent dat deze wetsbepalingen slechts voorbeelden betreffen van wat 
huwelijksvoordelen kunnen zijn113. Koplopers zijn CASMAN en VERBEKE. 
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In haar proefschrift heeft CASMAN aangetoond dat er sprake is van een huwelijksvoordeel, 
ongeacht het huwelijksvermogensstelsel, telkens een echtgenoot een voordeel bekomt uit de 
werking, samenstelling of verdeling van het huwelijksvermogensstelsel, waarbij deze 
echtgenoot huwelijkse aanwinsten verkrijgt, ook al zijn dit alle aanwinsten (voor zover er 
geen kinderen zijn uit een vorig huwelijk, in welk geval de kwalificatie huwelijksvoordeel bij 
toepassing van artikel 1465 BW tot de helft der aanwinsten beperkt wordt) of ook al vallen 
deze aanwinsten niet in een gemeenschappelijk vermogen114. Volgens deze auteur is de 
kwalificatie als huwelijksvoordeel dus niet gerelateerd aan het huwelijksvermogensstelsel, 
maar gecentraliseerd rond het begrip aanwinsten. Niets wijst erop dat de aanwinsten eerst in 
een gemeenschap zouden moeten worden ingebracht om ze dan bij helften te verdelen of 
onder bezwarende titel bij wijze van huwelijksvoordeel toe te delen aan de langstlevende 
echtgenoot. Derhalve ligt ook in stelsels van scheiding van goederen een huwelijksvoordeel 
voor telkens een beding ertoe leidt dat de langstlevende de helft dan wel alle aanwinsten 
(behoudens bij kinderen uit een ander bed) verkrijgt115. 
 
Aanvankelijk nam CASMAN aan dat de theorie van de huwelijksvoordelen in stelsels van 
scheiding enkel kon worden toegepast met betrekking tot de aanwinsten116. VERBEKE pleitte 
dan ook voor een analoge toepassing van de artikelen 1458, 1464 en 1465 BW117. In een 
recentere bijdrage verruimt CASMAN samen met VERBEKE het begrip huwelijksvoordeel in 
stelsels van scheiding van goederen met de helft van de waarde van de door de andere 
echtgenoot ingebrachte goederen. Verkrijgingen door een echtgenoot krachtens het 
huwelijksvermogensstelsel genieten, zowel in stelsels van gemeenschap als in stelsels van 
scheiding van goederen, en ongeacht de grond van ontbinding van het stelsel, van de 
objectieve kwalificatie als huwelijksvoordeel, voor zover de verkrijging niet uitkomt boven de 
plafonds van artikel 1458, tweede lid, artikel 1464, tweede lid of artikel 1465 BW 118.  
 
B. Restrictieve interpretatie 
 
51. Een tweede strekking is van oordeel dat de theorie van de huwelijksvoordelen niet 
automatisch en analoog kan worden toegepast in stelsels van scheiding van goederen119.  
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het huwelijkscontract van scheiding van goederen” in Liber amicorum Roger Dillemans, Antwerpen, Kluwer, 
1997, 449-450; A. VERBEKE, “Het alsof-beding in gevaar?”, Not. Fisc. M. 2003, 204. 
118 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 297. 
119 Ph. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Les avantages matrimoniaux. Aspects civils et fiscaux”, Rev. not. b. 
2002, 280-281; Ph. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Les opérations atypiques. Effet libéral et droit fiscal” in Ph. 
DE PAGE (ed.), Droit des successions et donations: actualité civile et fiscale, Brussel, Bruylant, 2006, 26-29; L. 
VOISIN, “Avantages matrimoniaux et libéralités entre époux séparés de biens”, Rev. not. b. 2005, 678-689. L. 
VOISIN, “Les avantages matrimoniaux dans les regimes de separation de biens” in J.L. RENCHON, Le statut 
patrimonial du conjoint survivant, Brussel, Bruylant, 2004, 337-368; P. DELNOY, Les libéralités et les 
successions, Brussel, De Boeck & Larcier, 2006, 67; N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten 
en samenwoners. Deel 1. Echtgenoten. Huwelijksvoordelen en contractuele erfstelling”, TEP 2008, 105-139. 
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Zo stelt VOISIN dat voordelen, voortvloeiend uit een stelsel van scheiding van goederen, in 
principe om niet, en dus begiftigingen zijn, wegens ontstentenis van een wettelijk vermoeden 
dat het voordeel een bezwarend karakter heeft. Er kan slechts sprake zijn van een van een 
huwelijksvoordeel in stelsels van scheiding van goederen indien het beding een aleatoir en 
wederkerig karakter heeft120. Om het voordeel als een huwelijksvoordeel te kunnen 
beschouwen, zal dus moeten worden aangetoond dat elke echtgenoot een gelijke kans heeft 
om het voordeel te bekomen. Als die gelijkheid in kansen er niet is, is er sprake van een 
gift121. Vanuit deze optiek dienen bedingen in het huwelijkscontract “au cas par cas” op hun 
bezwarend karakter te worden gecontroleerd122. VOISIN tracht hiermee een compromis te 
bereiken tussen de uiteenlopende stellingnames in de rechtsleer.  
 
52. DELBOO en DEKNUDT zijn nochtans van voordeel dat de bedoeling om een compromis 
te bereiken niet het aangewezen uitgangspunt is. Het uitgangspunt is volgens hen een gelijke 
behandeling tussen echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel en echtgenoten 
gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen. Deze auteurs stellen zich dan ook de 
vraag in welke mate het enkele tekstargument – met name de afwezigheid van een expliciete 
wetsbepaling op basis waarvan huwelijksvoordelen in stelsels van scheiding van goederen op 
onweerlegbare wijze vermoed worden ten bezwarende titel te zijn gesloten – een verschil in 
behandeling tussen de echtgenoten toelaat123. Zij komen tot het besluit dat er geen enkele 
gegronde reden voorhanden is waarop een ongelijke behandeling zou kunnen worden 
gesteund. Bovendien lijkt een theorie opgebouwd vanuit het aleatoir en wederkerig karakter 
van het beding volgens deze auteurs vanuit praktisch oogpunt weinig opportuun. De “au cas 
par cas” kwalificatie van het beding als huwelijksvoordeel dan wel als schenking leidt immers 
tot grote rechtsonzekerheid124.  
 
53. Een dergelijke visie vinden we ook terug bij CASTELEIN en MUYLLE125. 
 
C. Rechtspraak 
 
1. Antwerpen 5 oktober 2004 
 
54. Het hof van beroep te Antwerpen heeft zich in een eerste arrest126 over deze controverse 
uitgesproken naar aanleiding van de vraag of een alsof-beding kan worden gekwalificeerd als 
een huwelijksvoordeel. Ter zake dienden twee vragen te worden beantwoord. Vooreerst 
diende het hof zich te buigen over de vraag of een verrekenvordering, die betrekking heeft op 
de huwelijkse aanwinsten, als een huwelijksvoordeel kan worden gekwalificeerd. Daarnaast 
moest worden uitgemaakt of de vordering, die betrekking heeft op meer dan de aanwinsten – 

                                                 
120 L. VOISIN, “Les avantages matrimoniaux dans les regimes de separation de biens” in J.L. RENCHON, Le 
statut patrimonial du conjoint survivant, Brussel, Bruylant, 2004, 358. 
121 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 1. Echtgenoten. 
Huwelijksvoordelen en contractuele erfstelling”, TEP 2008, 120. 
122 L. VOISIN, “Avantages matrimoniaux et libéralités entre époux séparés de biens”, Rev. not. b. 2005, 687. 
123 M. DELBOO en G. DEKNUDT, “Een harde noot om kraken: over gemengde bepalingen in het IPR en de 
kwalificatie van een alsof-beding” (noot onder Antwerpen 5 oktober 2004), TFR 2005, 381. 
124 M. DELBOO en G. DEKNUDT, “Een harde noot om kraken: over gemengde bepalingen in het IPR en de 
kwalificatie van een alsof-beding” (noot onder Antwerpen 5 oktober 2004), TFR 2005, 382. 
125 Chr. CASTELEIN en M. MUYLLE, “Hoe wassend is het water van een schuldechtscheiding? Het verval van 
voordelen nader bekeken”, Not. Fisc. M. 2006, 151. 
126 Antwerpen 5 oktober 2004, FJF 2006, 185, Not. Fisc. M. 2004, 268, noot A. VERBEKE, Rec. gén. enr. not. 
2005, 301, noot, Rev. not. b. 2005, 706, noot L. VOISIN, T. Not. 2007, 510 en TFR 2005, 374, noot G. 
DEKNUDT en M. DELBOO. 
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met name de vordering die tevens betrekking heeft op de door de vooroverledene ingebrachte 
goederen –, voor dit surplus ook nog als een huwelijksvoordeel kan worden gekwalificeerd.  
 
a. Huwelijksvoordelen ook in stelsels van scheiding van goederen 
 
55. In de eerste plaats bevestigt het hof van beroep dat er niet enkel bij stelsels van 
gemeenschap van goederen sprake kan zijn van huwelijksvoordelen:  
 
“Dat er, inderdaad, sprake is van een huwelijksvoordeel, ongeacht het 
huwelijksvermogensstelsel, telkens een echtgenoot een voordeel bekomt uit de werking, 
samenstelling of verdeling van het huwelijksvermogensstelsel, waarbij deze echtgenoot 
huwelijkse aanwinsten verkrijgt, ook al zijn dit alle aanwinsten (voor zover er geen kinderen 
zijn uit een vorig huwelijk, in welk geval de kwalificatie huwelijksvoordeel bij toepassing van 
artikel 1465 BW tot de helft der aanwinsten beperkt wordt) of ook al vallen deze aanwinsten 
niet in een gemeenschappelijk vermogen”. 
 
“Dat er immers geen enkele reden is te eisen dat de aanwinsten eerst in een gemeenschap 
zouden moeten worden ingebracht om ze dan bij helften te verdelen of onder bezwarende titel 
bij wijze van huwelijksvoordeel toe te delen aan de langstlevende echtgenoot; Dat derhalve 
ook in stelsels van scheiding van goederen een huwelijksvoordeel voorligt telkens een beding 
ertoe leidt dat de langstlevende de helft dan wel alle aanwinsten (behoudens bij kinderen uit 
een ander bed) verkrijgt”. 
 
Het hof van beroep volgt dus duidelijk de analyse van CASMAN, waarbij de kwalificatie als 
huwelijksvoordeel niet gerelateerd wordt aan het huwelijksvermogensstelsel, maar 
gecentraliseerd wordt rond het begrip aanwinsten127.  
 
b. Het begrip aanwinsten 
 
56. Vervolgens gaat het hof over tot een duidelijke omschrijving van het begrip aanwinsten: 
 
“Dat de aanwinsten alle goederen zijn tijdens het huwelijk verworven onder bezwarende titel, 
waarvan niet kan worden bewezen dat zij een belegging of een wederbelegging uitmaken van 
tegenwoordige of toekomstige goederen”. 
 
Het decisieve tijdstip is de aanvang van het huwelijk en niet de datum van de eventuele 
wijzigingsakte128. 
 
Aangezien aanwinsten evengoed aanwezig zijn bij stelsels van scheiding van goederen, 
kunnen zich volgens DELBOO en DEKNUDT ook daar huwelijksvoordelen voordoen onder 
de grens van artikel 1465 BW, zoals het geval is inzake gemeenschapsstelsels129. 

                                                 
127 H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, Antwerpen, Maklu, 1976, 266-268; H. CASMAN, “Les droits 
de survie ou avantages matrimoniaux en régime de séparation de biens”, Les contrats de mariage, Louvain-la-
Neuve, Academia/Bruylant, 1996, 19-22. 
128 A. VERBEKE, “Scheiding van goederen met verrekenbeding betreffende aanwinsten: huwelijksvoordeel of 
schenking?” in A. VERBEKE, F.  BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, 
Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Gent, Larcier, 2006, 119. 
129 M. DELBOO en G. DEKNUDT, “Een harde noot om kraken: over gemengde bepalingen in het IPR en de 
kwalificatie van een alsof-beding” (noot onder Antwerpen 5 oktober 2004), TFR 2005, 380. 
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c. Kwalificatie van de verrekenvordering betreffende de aanwinsten: een 
huwelijksvoordeel 
 
57. De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen kwalificeert het alsof-beding bij een stelsel 
van scheiding van goederen bij overlijden als een belastbare gift130. Onterecht volgens 
CASMAN en VERBEKE. Volgens deze auteurs is er sprake van een huwelijksvoordeel 
wanneer een echtgenoot een huwelijksvermogensrechtelijk voordeel verkrijgt dat beperkt 
blijft tot de huwelijkse aanwinsten, en dit ongeacht of deze echtgenoot het voordeel bekomt 
omdat hij de langstlevende is of niet. Dit geldt zowel in stelsels met gemeenschap als bij 
scheiding van goederen131. Hieruit volgt dat de verrekenvordering ingevolge een finaal 
verrekenbeding, beperkt tot de aanwinsten en met verrekensleutel voor de helft, moet worden 
gekwalificeerd als een huwelijksvoordeel132. 
 
Ook deze analyse wordt duidelijk bevestigd door het hof van beroep: 
 
“Dat de verrekenvordering van een echtgenoot krachtens een finaal verrekenbeding of 
krachtens een alsof-beding, hoe ook geformuleerd en onder welke modaliteiten ook, dan ook 
nooit als een schenking kan worden beschouwd voor zover hetgeen de vorderingsgerechtigde 
echtgenoot krachtens de participatievordering ontvangt, toegevoegd aan zijn eigen 
aanwinsten niet meer bedraagt dan de totaliteit van de aanwinsten van beide echtgenoten 
samen (of de helft daarvan indien er kinderen zijn uit een vorig huwelijk)”. 
 
d. Kwalificatie van de verrekenvordering betreffende meer dan de 
aanwinsten: analoge toepassing van de artikelen 1464 en 1465 BW 
 
58. Hier biedt de stelling CASMAN geen antwoord, aangezien haar analyse beperkt is tot de 
aanwinsten. VERBEKE heeft op dit punt een analoge toepassing van de artikelen 1464 en 
1465 BW bepleit133. Aldus is de verrekenvordering die betrekking heeft op de helft van de 
inbreng door de vooroverleden echtgenoot, voor zover er geen kinderen zijn uit een ander 
bed, naar analogie van artikel 1464 BW, ook een huwelijksvoordeel134. 
 
Het hof van beroep heeft het pleidooi van VERBEKE gevolgd en oordeelde dat de grenzen 
van de artikelen 1464 en 1465 BW op analoge wijze moeten worden toegepast: 
 
“Dat er hier niet alleen geen sprake kan zijn van een schenking gelet op het aleatoir karakter 
van de verrekenvordering, doch ook omwille van het feit dat de algehele gemeenschap en het 
alsof-beding in economisch opzicht exact op hetzelfde neerkomen, waarbij het ene een 
zakenrechtelijk karakter heeft en het andere een louter verbintenissenrechtelijk karakter; Dat 
er enkel sprake zal zijn van een schenking, wanneer het in artikel 1464 BW voorziene plafond, 
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131 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 294. 
132 A. VERBEKE, “Scheiding van goederen met verrekenbeding betreffende aanwinsten: huwelijksvoordeel of 
schenking?” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, 
Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Gent, Larcier, 2006, 119. 
133 A. VERBEKE, “Het alsof-beding in gevaar?”, Not. Fisc. M. 2003, 204; A. VERBEKE, “Civiel- en 
fiscaalrechtelijke bedenkingen bij het finaal verrekenbeding en het alsofbeding in het huwelijkscontract van 
scheiding van goederen” in Liber amicorum Roger Dillemans, Antwerpen, Kluwer, 1997, 449-450. 
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zij het zakenrechtelijk via de gemeenschap, zij het economisch via een verrekenvordering 
wordt overschreden”. 
 
59. Zoals reeds gezegd, is het toepassingsgebied van artikel 5 W.Succ. beperkt tot 
gemeenschapsstelsels en is het in stelsels van scheiding van goederen, bij gebrek aan een 
gelijkaardige fictiebepaling, de burgerrechtelijke kwalificatie van de verrekenvordering die 
zal bepalen of en in welke mate de verkrijging belastbaar is135. Het hof komt dan ook tot het 
besluit dat de verrekenvordering onbelast is in de mate dat zij op niet meer betrekking heeft 
dan de waarde van alle aanwinsten en de helft van de inbreng van de vooroverleden 
echtgenoot. Tot deze grens wordt de verrekenvordering immers burgerrechtelijk als een 
huwelijksvoordeel gekwalificeerd. 
 
60. DEBLAUWE wijst op de discriminatie die op fiscaal vlak bestaat tussen echtgenoten, 
gehuwd onder een gemeenschapsstelsel en echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van 
scheiding van goederen, indien de verrekenbedingen in stelsels van scheiding van goederen 
burgerrechtelijk als huwelijksvoordeel worden gekwalificeerd136. Terwijl in 
gemeenschapsstelsels – en volgens VERBEKE ook in stelsels van scheiding van goederen 
met TIGV137 – de verkrijging boven de helft van het gemeenschappelijk vermogen wordt 
belast op grond van de fictiebepaling van artikel 5 W.Succ., is in stelsels van scheiding van 
goederen met verrekenbeding de verkrijging door de langstlevende volledig onbelast in de 
mate dat de plafonds van de artikelen 1464 en 1465 BW niet worden overschreden. Het 
fiscale voordeel ten aanzien van de gemeenschapsconstructie is bijgevolg enorm138. 
 
e. Evaluatie: de extensieve interpretatie haalt het van de restrictieve 
interpretatie 
 
61. Het hof van beroep te Antwerpen trekt in haar arrest van 5 oktober 2004 de theorie van de 
huwelijksvoordelen, zoals die terug te vinden is in de artikelen 1458, 1464 en 1465 BW in het 
kader van gemeenschapsstelsels, volledig door naar stelsels van scheiding van goederen en 
volgt hiermee de extensieve interpretatie. Volgens sommige auteurs betreft dit arrest dan ook 
een mijlpaalarrest139.  
 

                                                 
135 Ch. DECLERCK, “Secundair huwelijksvermogensstelsel” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, 124; H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een 
huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 292; M. DELBOO en G. DEKNUDT, “Een harde noot om kraken: 
over gemengde bepalingen in het IPR en de kwalificatie van een alsof-beding” (noot onder Antwerpen 5 oktober 
2004), TFR 2005, 382. 
136 R. DEBLAUWE, “Successieplanning tussen echtgenoten” in F. VANISTENDAEL (ed.), Themis – Fiscaal 
recht, Brugge, die Keure, 2006, 29-30. 
137 A. VERBEKE, “Scheiding van goederen met toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen” in A. 
VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met 
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overlijden: langstlevende, Gent, Larcier, 2006, 123-124. 
139 A. VERBEKE, “De sky is bijna the limit” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia 
vermogensrecht. Liber amicorum Georges Macours, Brugge, die Keure, 2005, 188; A. VERBEKE, “Het alsof-
beding gered!” (noot onder Antwerpen 5 oktober 2004), Not. Fisc. M. 2004, 273; H. CASMAN en A. 
VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 295; M. DELBOO en G. DEKNUDT, “Een 
harde noot om kraken: over gemengde bepalingen in het IPR en de kwalificatie van een alsof-beding” (noot 
onder Antwerpen 5 oktober 2004), TFR 2005, 380; Chr. CASTELEIN en M. MUYLLE, “Hoe wassend is het 
water van een schuldechtscheiding? Het verval van voordelen nader bekeken”, Not. Fisc. M. 2006, 149. 
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Anderen zijn van voordeel dat omzichtig moet worden omgesprongen met een analoge 
toepassing van de leer van de huwelijksvoordelen in stelsels van scheiding van goederen, 
aangezien het alleenstaand arrest van het hof van beroep te Antwerpen daartoe onvoldoende 
rechtsgrond biedt140. Stelsels van scheiding van goederen worden in beginsel uitsluitend 
beheerst door het primair stelsel en de artikelen 1466-1469 BW. In de mate dat de wetgever 
geen uitdrukkelijke regeling heeft getroffen, moet worden teruggegrepen naar het gemeen 
verbintenissen- en contractenrecht141.  
 
62. Volgens DU MONGH lijkt een analoge toepassing van de leer van de huwelijksvoordelen, 
zoals uitgewerkt voor gemeenschapsstelsels, in stelsels van scheiding van goederen alleen al 
daarom betwistbaar. Er ontbreekt immers een wettelijke bepaling op grond  waarvan 
huwelijksvoordelen in stelsels van scheiding van goederen op onweerlegbare wijze vermoed 
worden onder bezwarende titel te zijn gesloten. Volgens deze auteur lijkt de door VOISIN 
uitgewerkte theorie de veiligste piste en moet in stelsels van scheiding van goederen geval per 
geval worden nagegaan in welke mate bedingen in het huwelijkscontract een daadwerkelijk 
aleatoir en wederkerig karakter hebben om als overeenkomst ten bezwarende titel 
gekwalificeerd te worden142. Dit vloeit niet voort uit een analoge toepassing van de 
bepalingen die betrekking hebben op gemeenschapsstelsels, maar uit een toepassing van het 
gemeen recht en dit bij gebreke aan expliciete wetsbepalingen ter zake voor stelsels van 
scheiding van goederen143.  
 
63. Ook DE WULF is ervan overtuigd dat alleen gemeenschapsgoederen het voorwerp van 
een huwelijksvoordeel in de zin van de artikelen 1458 en 1464 BW kunnen zijn. Volgens deze 
auteur wijzen de in de artikelen 1458 en 1464 BW gebruikte bewoordingen duidelijk in die 
richting. Voor een goed begrip geef ik even de tekst van beide artikelen weer.  
 
Artikel 1458 BW bepaalt: “Vooruitmaking wordt niet beschouwd als een schenking maar als 
een huwelijksovereenkomst. Zij wordt echter wel als een schenking beschouwd ten belope van 
de helft, indien zij tegenwoordige of toekomstige goederen tot voorwerp heeft die de 
vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een 
uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract”. 
 
Artikel 1464 BW bepaalt: “Het beding van ongelijke verdeling en het beding van verblijving 
van het gehele gemeenschappelijke vermogen worden niet beschouwd als schenkingen, maar 
als huwelijksvoorwaarden. Zij worden echter wel als schenkingen beschouwd voor het 
aandeel boven de helft dat aan de langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de waarde, 
op de dag der verdeling, van de tegenwoordige of toekomstige goederen die de vooroverleden 
echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding 
in het huwelijkscontract”. 

                                                 
140 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 286; 
Ch. DECLERCK, “Secundair huwelijksvermogensstelsel” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, 127; D. MICHIELS, “Fiscale aspecten van 
huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 452; J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. 
Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 508. 
141 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 12. 
142 L. VOISIN, “Les avantages matrimoniaux dans les regimes de separation de biens” in J.L. RENCHON, Le 
statut patrimonial du conjoint survivant, Brussel, Bruylant, 2004, 358; L. VOISIN, “Avantages matrimoniaux et 
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509. 
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Bovendien maken de betrokken wetsbepalingen deel uit van een hoofdstuk dat uitsluitend 
betrekking heeft op stelsels waar een gemeenschap bij betrokken is144. DE WULF merkt 
evenwel op dat de extensieve interpretatie van de theorie van de huwelijksvoordelen een 
interessante denkrichting kan zijn de lege ferenda. Volgens deze auteur is de vraag of het niet 
wenselijk zou zijn om aan de aanwinsten in een contract van scheiding van goederen een 
statuut toe te kennen dat zou gelijken op dit van de aanwinsten in een stelsel van 
gemeenschap het overwegen waard145. 
 
64. MICHIELS reikt een creatieve toepassing van bedingen van tontine en aanwas, die ook 
tussen van goederen gescheiden echtgenoten mogelijk zijn, als alternatief aan (infra, nrs. 101 
t.e.m. 113)146. 
 
65. Naar mijn voelen is de restrictieve interpretatie van de theorie van de huwelijksvoordelen 
de juiste interpretatie. Er is geen plaats voor huwelijksvoordelen in stelsels van scheiding van 
goederen. Ik sluit me volledig aan bij de visie van DE WULF waar hij stelt dat alleen 
gemeenschapsgoederen het voorwerp van een huwelijksvoordeel kunnen uitmaken. Het 
voorwerp van de vooruitmaking (artikel 1457 BW) en de ongelijke verdeling (artikel 1461 
BW) is precies de huwelijksgemeenschap. Bijgevolg is de wettelijke kwalificatie als 
huwelijksvoordeel exclusief verbonden aan gemeenschapsstelsels, hetgeen door de tekst van 
de artikelen 1458 en 1464 BW en hun plaats in het Burgerlijk Wetboek wordt bevestigd. 
 
Het keuzebeding bij verdeling is op zichzelf geen huwelijksvoordeel, maar kan wel tot een 
huwelijksvoordeel leiden. Aangezien alleen gemeenschapsgoederen het voorwerp van een 
huwelijksvoordeel kunnen uitmaken, heeft het keuzebeding in de context van het 
huwelijkscontract noodzakelijk betrekking op het gemeenschappelijk vermogen. Het 
keuzebeding kan in deze context dus niet aangewend worden voor het eigen vermogen. Het 
aangenomen huwelijksstelsel speelt daarbij geen rol. Of de echtgenoten nu gehuwd waren 
onder het wettelijk stelsel dan wel onder een stelsel van scheiding van goederen, eigen 
goederen van de overledene kunnen niet via een keuzebeding onder de kwalificatie als 
huwelijksvoordeel aan de langstlevende worden overgedragen.  
 
2. Antwerpen 24 juni 2008 
 
66. In een tweede arrest147 heeft het hof van beroep te Antwerpen de extensieve interpretatie 
van de theorie van de huwelijksvoordelen bevestigd. Het hof diende zich uit te spreken over 
de vraag of een sterfhuisclausule, die tot gevolg heeft dat de grens van artikel 1464, tweede 
lid BW overschreden wordt (met name wanneer de bevoordeelde echtgenoot meer dan de 
helft van de door de andere echtgenoot ingebrachte goederen verkrijgt) voor dit surplus kan 
worden beschouwd als een contractuele erfstelling, die in toepassing van artikel 2 W.Succ. 
belastbaar is. 
 

                                                 
144 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de 
sterfhuisclausule”, T. Not. 2008, 471. 
145  C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de 
sterfhuisclausule”, T. Not. 2008, 472. 
146 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 286; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 452. 
147 Antwerpen 24 juni 2008, AFT 2009, 30-33, noot B. INDEKEU, Fiscoloog 2008, 3-5, noot D. NORÉ en N. 
LABEEUW, TEP 2008, 356-361, RW 2008-09, 876-877 en T. Not. 2008, 486. 
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a. Huwelijksvoordelen ook in stelsels van scheiding van goederen 
 
67. Vooreerst maakt het hof van beroep duidelijk dat huwelijksvoordelen niet beperkt zijn tot 
één type stelsel, maar een meer algemene draagwijdte hebben: 
 
“Huwelijksvoordelen zijn voordelen die een echtgenoot verkrijgt uit de werking, 
samenstelling of verdeling van het huwelijksvermogensstelsel, waarmee hem aanwinsten 
worden toegekend, ook al zouden dat alle aanwinsten zijn. Dit geldt voor elk 
huwelijksvermogensstelsel, zowel van gemeenschap als van scheiding van goederen”. 
 
68. DE WULF stelt zich zeer terecht de vraag waarom het hof beginselen affirmeert ten 
opzichte van contracten van scheiding van goederen terwijl het in casu om een stelsel van 
gemeenschap ging. Bovendien betrof het geschil de overdracht van ingebrachte goederen en 
niet de overdracht van aanwinsten148. 
 
b. Kwalificatie van de sterfhuisclausule voor het surplus: geen 
huwelijksvoordeel, maar evenmin een schenking 
 
69. Het hof van beroep vervolgt dat verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot van de 
objectieve kwalificatie als huwelijksvoordeel genieten, voor zover de verkrijging niet uitkomt 
boven de plafonds van de artikelen 1464 of 1465 BW: 
 
“Deze kwalificatie als huwelijksvoordeel blijft op burgerrechtelijk gebied afhankelijk van de 
naleving van de perken die door artikel 1464 en 1465 BW zijn gesteld. Indien de 
langstlevende door de werking van het beding niet alleen de eigen inbreng en alle aanwinsten 
verwerft, maar ook meer dan de helft van de door de andere echtgenoot in (gemeenschap) 
gebrachte goederen verkrijgt, is er in die mate een voordeel dat aan de regels van de 
schenkingen of minstens aan de regels inzake inkorting onderworpen is”. 
 
Uit de theorie van de huwelijksvoordelen volgt dat elk voordeel, verkregen boven de plafonds 
van de artikelen 1464 en 1465 BW, noodzakelijkerwijs een voordeel betreft dat niet kan 
genieten van de gunstige behandeling van een huwelijksvoordeel en derhalve een 
“huwelijksvoordeel geherkwalificeerd als schenking” betreft149. De betrokken 
sterfhuisclausule kan voor het surplus volgens het hof dan ook niet als een huwelijksvoordeel 
beschouwd worden. Maar volgens het hof is dit surplus evenmin een schenking: 
 
“Ook al is dit surplus geen huwelijksvoordeel, het is evenmin een schenking. Artikel 1464 BW 
bepaalt enkel dat dit surplus als een schenking wordt beschouwd. Uit artikel 1465 BW, 
waarin enkel sprake is van een mogelijke inkorting, ter bescherming van het reservataire 
erfrecht, blijkt de restrictieve betekenis hiervan”. 
 

                                                 
148 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de 
sterfhuisclausule”, T. Not. 2008, 471. 
149 G. DEKNUDT, “Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij 
huwelijkscontract” in Chr. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber 
amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 478. 
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Het hof van beroep volgt duidelijk de visie van CASMAN en VERBEKE150. Artikel 1464, 
tweede lid BW moet volgens deze auteurs restrictief geïnterpreteerd worden: het maakt van 
het surplus nog geen schenking, het onderwerpt het surplus enkel – gedeeltelijk – aan de 
regels inzake schenkingen ter bescherming van de rechten van de reservataire erfgenamen, die 
desgevallend inkorting kunnen vorderen151. 
 
c. Kwalificatie van de sterfhuisclausule voor het surplus: geen contractuele 
erfstelling 
 
70. De fiscale administratie kwalificeert het huwelijksvoordeel, in de mate dat het 
burgerrechtelijk als schenking wordt beschouwd in de zin van artikel 1464, tweede lid BW, 
als een contractuele erfstelling, die onder de toepassing van artikel 2 W.Succ. valt152. Terecht 
volgens de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt153. Het hof van beroep te Antwerpen stelt 
evenwel vast dat het surplus, dat uit de werking van sterfhuisclausule voortvloeit, geen 
contractuele erfstelling is en haalt hiervoor twee argumenten aan. 
 
Ten eerste is de verkrijging krachtens de sterfhuisclausule volgens het hof geen beschikking 
over de toekomstige goederen van de nalatenschap. Het beding heeft immers betrekking op de 
vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel, die de samenstelling van de 
nalatenschap voorafgaat154:  
 
“Van een contractuele erfstelling is enkel sprake inzake goederen die de nalatenschap van de 
insteller zullen uitmaken. Het moet dus gaan om een echtgenoot die beschikt over zijn eigen 
toekomstige nalatenschap, namelijk over zijn eigen goederen of over zijn aandeel in het 
gemeenschappelijk vermogen. Dit aandeel kan pas worden bepaald na de ontbinding van het 
huwelijksvermogensstelsel en overeenkomstig de wettelijke of conventionele regels van 
verdeling van dat gemeenschappelijk vermogen. Hetgeen verkregen wordt krachtens een 
verdelingsbeding van dat gemeenschappelijk vermogen, zoals te dezen het surplus, kan dan 
ook niet worden beschouwd als een contractuele erfstelling”. 
 
Contractuele erfstellingen betreffen dus regelingen omtrent de nalatenschap en niet omtrent de 
huwgemeenschap155.  
 
71. Ook WEYTS is deze mening toegedaan. Deze auteur schreef in verband met de 
sterfhuisclausule dat “artikel 2 W.Succ. slechts toepassing vindt op contractuele erfstellingen, 
regelingen omtrent de nalatenschap van de echtgenoten. Ons beding slaat op het 
gemeenschappelijk vermogen, en ontsnapt bijgevolg aan de toepassing van artikel 2 W.Succ., 
dat zoals alle fiscale bepalingen restrictief moet geïnterpreteerd worden. In dubio contra 
fiscum”156. 
 

                                                 
150 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not. 
Fisc. M. 2007, 33. 
151 D. NORÉ en N. LABEEUW, “’Sterfhuisclausule’ toch niet ten dode opgeschreven?”, Fiscoloog 2008, 4. 
152 Adm.Besl. 6 december 2004, nr. E.E./100.511, www.fisconet.fgov.be. 
153 Rb. Hasselt 18 oktober 2006, RABG 2007, 558, noot D. NORÉ, Rec. gén. enr. not. 2007, 793, T. Not. 2007, 
518, noot C. DE WULF en TFR 2007, 506, noot I. VERHULST. 
154 D. NORÉ en N. LABEEUW, “’Sterfhuisclausule’ toch niet ten dode opgeschreven?”, Fiscoloog 2008, 5. 
155 B. INDEKEU, “De sterfhuisclausule gered?”, AFT 2009, 31. 
156 L. WEYTS, “Een toebedeling van de gemeenschap aan slechts een echtgenoot: is dit een ontsnappingsroute 
aan art. 5 W.Succ. met een boobytrap of is het een veilig pad?”, T. Not. 2005, 6. 
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72. INDEKEU merkt op dat artikel 1464, tweede lid BW een bepaalde toebedeling “aan de 
langstlevende echtgenoot” viseert, hetgeen: 
 

- een kanselement bevat (men weet vooraf niet wie de langstlevende van de twee 
echtgenoten zal zijn) en 

- een overlijdenssituatie en dus een overlevingsvoorwaarde vereist (inherent aan het 
woord “langstlevende” in dit wetsartikel). 

 
Deze auteur stelt dat er geen kanselement aanwezig is, aangezien de sterfhuisclausule geen 
bevoordeling van “de langstlevende” is, maar wel een bevoordeling van één van de twee 
partners die nominatim wordt genoemd. Bovendien geldt de sterfhuisclausule ongeacht om 
welke reden de huwgemeenschap ontbonden wordt, dus niet alleen bij overlijden, maar ook 
bij echtscheiding. Volgens INDEKEU kan de fiscale administratie zich bijgevolg niet op 
artikel 1464, tweede lid BW beroepen voor dergelijke sterfhuisclausule, aangezien de 
premissen niet dezelfde zijn157. 
 
73. Keren we terug naar de kwalificatie van het surplus. Volgens het hof van beroep betreft 
het geen contractuele erfstelling. Een tweede argument hiervoor haalt het hof uit de 
omschrijving van het begrip contractuele erfstelling: 
 
“Bovendien is een contractuele erfstelling een schenking van toekomstige goederen, zodat een 
animus donandi vereist is, maar, zoals hiervoor reeds overwogen, is de verkrijging van het 
surplus geen schenking, maar enkel onderworpen aan de regels van inkorting ter 
bescherming van de rechten van de reservataire erfgenamen”. 
 
Het hof komt dan ook tot het besluit dat het surplus op grond van artikel 2 W.Succ. niet kan 
belast worden. 
 
d. Evaluatie: eensgezindheid over de conclusie, maar niet over de 
motivering 
 
74. Het hof van beroep te Antwerpen heeft in haar arrest van 24 juni 2008 geoordeeld dat de 
sterfhuisclausule niet als een contractuele erfstelling mag worden beschouwd, zelfs als de 
bevoordeelde echtgenoot meer dan de helft van de door de andere echtgenoot ingebrachte 
goederen verkrijgt. Er zijn bijgevolg geen successierechten op grond van artikel 2 W.Succ. 
verschuldigd. Over deze conclusie is het grootste deel van de rechtsleer het eens158. Toch 
bestaat er op bepaalde punten geen volledige eensgezindheid.  

                                                 
157 B. INDEKEU, “De sterfhuisclausule gered?”, AFT 2009, 31. 
158 G. DEKNUDT, “Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij 
huwelijkscontract” in Chr. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber 
amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 485; M. DELBOO en G. DEKNUDT, “Een harde 
noot om kraken: over gemengde bepalingen in het IPR en de kwalificatie van een alsof-beding” (noot onder 
Antwerpen 5 oktober 2004), TFR 2005, 382; L. WEYTS, “Een toebedeling van de gemeenschap aan slechts een 
echtgenoot: is dit een ontsnappingsroute aan art. 5 W.Succ. met een boobytrap of is het een veilig pad?”, T. Not. 
2005, 6; H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 295; H. 
CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not. Fisc. M. 
2007, 30-33; B. INDEKEU, “De sterfhuisclausule gered?”, AFT 2009, 31; V. DEHALLEUX, “Avantages 
matrimoniaux et droits de succession”, Rev. trim. dr. fam. 2006, 729-730; A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen. 
Een tweede Antwerps Mijlpaalarrest”, TEP 2008, 284; J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en 
successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 501-502; I. VERHULST, “Kan artikel 2 
W.Succ. worden toegepast op bedingen van ongelijke verdeling” (noot onder Rb. Hasselt 18 oktober 2006), TFR 
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d.1. “Het surplus is geen huwelijksvoordeel” 
 
75. Daar waar de meeste auteurs een verkrijging door de langstlevende echtgenoot, die 
uitkomt boven de plafonds van de artikelen 1464 en 1465 BW, de kwalificatie als 
huwelijksvoordeel ontzeggen, meent VERBEKE dat het surplus – in tegenstelling tot wat hij 
eerder schreef159 – wel degelijk een huwelijksvoordeel is. Om het even welk voordeel die de 
echtgenoten binnen het raam van hun huwelijksvermogensstelsel, gemeenschap of scheiding 
van goederen, wensen vast te leggen, is volgens deze auteur een huwelijksvoordeel.  
 
Blijft men onder de plafonds van de artikelen 1464 of 1465 BW, dan zijn de gevolgen van het 
huwelijksvoordeel onaantastbaar. Volgens VERBEKE gaat het in dat geval om “een eigenlijk 
of een volkomen huwelijksvoordeel”, dat “oninkortbaar” is.  
 
Gaat men boven het plafond, dan zijn de gevolgen van dat deel van het huwelijksvoordeel dat 
het plafond te boven gaat, het zogenaamde “surplus”, niet meer onaantastbaar. Het 
huwelijksvoordeel is in dergelijk geval, voor het surplus, “inkortbaar”. VERBEKE spreekt in 
dat verband van “een oneigenlijk of een onvolkomen huwelijksvoordeel”160.  
 
Qua praktische gevolgen verandert er, zo stelt VERBEKE zelf, evenwel niets. Deze 
precisering is dan ook louter terminologisch, en voor de praktijk minder van belang. 
 
d.2. “Het surplus is geen schenking” 
 
76. Dat de sterfhuisclausule, voor het deel dat de grens van artikel 1464, tweede lid BW 
overschrijdt, geen schenking is, is een ander heikel punt. 
 
77. Het hof van beroep te Antwerpen stelt in haar arrest van 24 juni 2008:  
 
“Ook al is dit surplus geen huwelijksvoordeel, het is evenmin een schenking. Artikel 1464 BW 
bepaalt enkel dat dit surplus als een schenking wordt beschouwd. Uit artikel 1465 BW, 
waarin enkel sprake is van een mogelijke inkorting, ter bescherming van het reservataire 
erfrecht, blijkt de restrictieve betekenis hiervan”. 
 
Volgens het hof van beroep dient artikel 1464, tweede lid BW dus restrictief geïnterpreteerd 
te worden.  
 
78. VERBEKE ziet hierin geen graten en stelt dat de kwalificatie als huwelijksvoordeel een 
wettelijke kwalificatie is, en daarom objectief. Het is de wetgever die op objectieve wijze 
bepaalt hoever men kan gaan, waar het keerpunt van de balans ligt. Volgens deze auteur is het 
dan ook logisch dat het surplus nooit als een schenking kan worden gekwalificeerd. Het is in 
essentie een voordeel dat echter niet de bescherming van het huwelijksvoordeel geniet, 

                                                                                                                                                         
2007, 509; S. VANDEN DAELEN, “De sterfhuisclausule fiscaal ont(k)leed”, Jura Falc. 2007-08, 70-71; D. 
NORÉ en N. LABEEUW, “’Sterfhuisclausule’ toch niet ten dode opgeschreven?”, Fiscoloog 2008, 4. Contra R. 
DEBLAUWE, “Successieplanning tussen echtgenoten” in F. VANISTENDAEL (ed.), Themis – Fiscaal recht, 
Brugge, die Keure, 2006, 24; Ph. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Les opérations atypiques. Effet libéral et droit 
fiscal” in Ph. DE PAGE (ed.), Droit des successions et donations: actualité civile et fiscale, Brussel, Bruylant, 
2006, 32-33; O. VAN ACOLEYEN, Successierecht, Antwerpen, Kluwer, 1994, (losbl.), III-1, 55. 
159 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not. 
Fisc. M. 2007, 32-35. 
160 A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen. Een tweede Antwerps Mijlpaalarrest”, TEP 2008, 285. 
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wegens over het keerpunt van de balans te zijn gegaan, en dat derhalve moet aanvaarden om 
bij de fictieve massa te worden gevoegd ter vrijwaring van de erfrechtelijke reserve161. 
 
79. Volgens DEKNUDT gaat dergelijke restrictieve visie nochtans in tegen de duidelijke 
wettekst van 1464 BW. Er staat immers “zij worden als schenkingen beschouwd” en niet “zij 
worden onderworpen aan de regelen van de schenkingen”.  
 
Voor een goed begrip geef ik de tekst van artikel 1464 BW even weer: 
 
“Het beding van ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het gehele 
gemeenschappelijke vermogen worden niet beschouwd als schenkingen, maar als 
huwelijksvoorwaarden. Zij worden echter wel als schenkingen beschouwd voor het aandeel 
boven de helft dat aan de langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de waarde, op de 
dag der verdeling, van de tegenwoordige of toekomstige goederen die de vooroverleden 
echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding 
in het huwelijkscontract”. 
 
Zo kan volgens DEKNUDT minstens worden verdedigd dat het geherkwalificeerde 
huwelijksvoordeel een rechtsfiguur betreft die burgerrechtelijk wordt gelijkgesteld met een 
schenking, zodat de fiscus zich daar – bij gebreke van fiscale afwijkende bepaling – op kan 
beroepen voor het heffen van schenkingsrechten162. Er kan immers als volgt worden 
geredeneerd: artikel 5 W.Succ. houdt een fictie in teneinde bepaalde huwelijksvoordelen 
(bedingen ten bezwarende titel) toch nog onder de successierechten te brengen. Voor wat 
betreft geherkwalificeerde huwelijksvoordelen was deze fictie echter niet nodig (artikel 5 
W.Succ. sluit immers de huwelijksvoordelen die aan de regelen betreffende de schenkingen 
onderworpen zijn van het toepassingsgebied uit) vermits deze hoe dan ook worden belast163.  
 
Ook hier geef ik de tekst van artikel 5 W.Succ. even weer:  
 
“De overlevende echtgenoot, wie een huwelijksovereenkomst, die niet aan de regelen 
betreffende de schenkingen onderworpen is, op voorwaarde van overleving meer dan de helft 
der gemeenschap toekent, wordt voor de heffing der rechten van successie en van overgang 
bij overlijden, gelijkgesteld met de overlevende echtgenoot die, wanneer niet wordt afgeweken 
van de gelijke verdeling der gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een 
schenking of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt”. 
 
Via de sterfhuisclausule wordt de toepassing van artikel 5 W.Succ. weliswaar vermeden, maar 
dit sluit volgens DEKNUDT niet uit dat op het deel van de sterfhuisclausule, dat overeenstemt 
met een geherkwalificeerd huwelijksvoordeel, schenkingsrechten zouden kunnen worden 
geheven164. VANDEN DAELEN sluit zich bij de visie van DEKNUDT aan165. 

                                                 
161 A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen. Een tweede Antwerps Mijlpaalarrest”, TEP 2008, 283-284. 
162 G. DEKNUDT, “Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij 
huwelijkscontract” in Chr. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber 
amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 487. 
163 G. DEKNUDT, “Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij 
huwelijkscontract” in Chr. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber 
amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 487-488. 
164 G. DEKNUDT, “Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij 
huwelijkscontract” in Chr. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber 
amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 488. 
165 S. VANDEN DAELEN, “De sterfhuisclausule fiscaal ont(k)leed”, Jura Falc. 2007-08, 67-68. 



 40

80. Ook DE WULF kwalificeert het surplus als een schenking. Deze auteur bekritiseert de 
alinea waarin het hof stelt dat het surplus geen schenking is omdat de tekst van artikel 1464 
BW bepaalt dat het surplus als een schenking “wordt beschouwd” en niet zegt dat het een 
schenking “is”. Wanneer de wet bepaalt dat een rechtshandeling als een schenking “wordt 
beschouwd”, bedoelt zij dat de betrokken rechtshandeling onderworpen is aan de grondregels 
van het schenkingsrecht166.  
 
Vervolgens bekritiseert DE WULF het feit dat het hof een restrictieve betekenis toekent aan 
artikel 1464 BW en deze restrictieve betekenis afleidt uit de bewoordingen van artikel 1465 
BW. Volgens deze auteur moet men zich slechts op wetsinterpretatie beroepen wanneer 
teksten of begrippen onduidelijk zijn. Het begrip schenking zoals aangewend in artikel 1464 
BW is duidelijk – men hoeft daar niets minder of meer in te zien dan een verwijzing naar de 
grondregels van het schenkingsrecht. Verder is het volgens DE WULF in strijd met de 
gangbare interpretatieregels zich te beroepen op wetteksten die geen onmiddellijk verband 
houden met de zogenaamd te interpreteren tekst. Artikel 1465 BW is geen leidraad voor de 
interpretatie van artikel 1464 BW, aangezien het een andere bedoeling en draagwijdte167 heeft 
en bovendien onder een andere hoofding in het Burgerlijk Wetboek voorkomt168. 
 
DE WULF preciseert evenwel dat, aangezien de overdracht van het surplus niet geschiedt 
onder de vorm van een klassieke schenking, het surplus naar zijn mening kan ondergebracht 
worden onder het begrip van de “onrechtstreekse schenking”169.  
 
Verder sluit DE WULF zich aan bij het hof van beroep wat betreft de overweging dat de 
overdracht van het surplus op grond van een sterfhuisclausule niet aangezien kan worden als 
een contractuele erfstelling. De sterfhuisclausule heeft een breder toepassingsveld aangezien 
zij niet alleen gevolgen draagt in geval van ontbinding van de gemeenschap door overlijden, 
maar ook in geval van ontbinding om andere redenen dan overlijden. Bovendien gaat het bij 
een contractuele erfstelling om goederen die deel uitmaken van de nalatenschap. De goederen 
die overgaan op grond van een toebedeling van de gemeenschap maken in principe geen deel 
uit van de nalatenschap van de overledene170 171. 
 
81. Ook DEKNUDT is deze mening toegedaan. De vaststelling van de schenking is niet 
zomaar gelijk te stellen met een schenking van toekomstige goederen of contractuele 
erfstelling172. Contractuele erfstellingen betreffen regelingen omtrent de nalatenschap, terwijl 

                                                 
166 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de 
sterfhuisclausule”, T. Not. 2008, 474. 
167 Art. 1465 BW heeft betrekking op de bijzondere hypothese van kinderen uit een andere relatie en slaat op alle 
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168 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de 
sterfhuisclausule”, T. Not. 2008, 475. 
169 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de 
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170 Brussel 30 maart 2006, JT 2007, 504, noot Ph. PIRON. 
171 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de 
sterfhuisclausule”, T. Not. 2008, 476. 
172 G. DEKNUDT, “Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij 
huwelijkscontract” in Chr. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber 
amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 484; C. DE WULF, “Een kritische doorlichting 
van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de sterfhuisclausule”, T. Not. 2008, 476. 



 41

bij het geherkwalificeerd huwelijksvoordeel een schenking wordt vastgesteld vooraleer aan de 
nalatenschap wordt toegekomen. Aan artikel 2 W.Succ. komt men bijgevolg niet toe173.  
 
82. Uiteindelijk komen DEKNUDT en DE WULF tot eenzelfde besluit als het hof van beroep 
te Antwerpen: artikel 2 W.Succ. is in casu niet van toepassing. Toch kan hun – naar mijn 
mening juiste – visie voor de praktijk van belang zijn, aangezien het gemeenschappelijk 
vermogen dan toch niet volledig onbelast door middel van een sterfhuisclausule kan worden 
overgedragen. De toepassing van artikel 5 W.Succ. wordt weliswaar vermeden, maar men zal 
moeten rekening houden met een eventuele heffing van schenkingsrechten. Inmiddels werd 
door de fiscus tegen het arrest cassatieberoep aangetekend. 
 

                                                 
173 G. DEKNUDT, “Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij 
huwelijkscontract” in Chr. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber 
amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 485. 
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Hoofdstuk 2. Het keuzebeding in de contractuele erfstelling 
 
83. Naast een toebedeling van de huwgemeenschap via een in het huwelijkscontract 
ingeschreven huwelijksvoordeel kunnen de aanstaande echtgenoten ook beschikkingen over 
hun persoonlijke goederen maken door middel van een contractuele erfstelling.  
 
Afdeling 1. Contractuele erfstelling 
 
84. VAN QUICKENBORNE geeft de volgende omschrijving: “Een contractuele of bedongen 
erfstelling is een overeenkomst onder kosteloze titel waarbij iemand ten voordele van een 
ander beschikt over de goederen die zijn nalatenschap zullen samenstellen”174.  
 
Het gaat dus om de aanstelling van een erfgenaam bij plechtig contract175. 
 
In feite betreft dit een overeenkomst over een niet opengevallen nalatenschap. Dergelijke 
overeenkomsten zijn in ons recht in de regel verboden (artikelen 1130 en 1600 BW), zelfs zo 
ze in een huwelijkscontract bedongen zijn (artikelen 791 en 1388 BW). De contractuele 
erfstelling vormt hierop een wettelijke uitzondering. Deze kan worden bedongen:  
 

- ofwel bij gewone schenking, en is ad nutum herroepbaar (artikel 1096 BW) 
- ofwel in een huwelijkscontract, zodat er niet eenzijdig kan op teruggekomen 

worden176. 
 
85. Krachtens artikel 2 W.Succ. is het successierecht verschuldigd op de goederen van de 
nalatenschap die ingevolge een contractuele erfstelling worden overgedragen. De begunstigde 
van de contractuele erfstelling kan evenwel na het overlijden van de schenker aan het 
voordeel verzaken177. Deze verwerping is aan geen enkele vormvoorwaarde onderworpen. Zij 
mag echter niet tot gevolg hebben dat er door de uiteindelijke verkrijger(s), die van de 
verwerping geniet(en), minder successierechten worden betaald (artikel 68 W.Succ.)178. 
 
86. De contractuele erfstelling onderscheidt zich op twee vlakken van een huwelijksvoordeel. 
Vooreerst kan de contractuele erfstelling betrekking hebben op alle goederen die zich in de 
nalatenschap bevinden, dus zowel op goederen die zich in het eigen vermogen bevinden als 
op goederen die zich in het gemeenschappelijk vermogen bevinden179. Huwelijksvoordelen 
daarentegen hebben naar mijn mening enkel gemeenschapsgoederen tot voorwerp (supra, nr. 
65). Bovendien kan de langstlevende echtgenoot verzaken aan het voordeel van de 

                                                 
174 M. VAN QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1991, 3. 
175 G. VAN OOSTERWIJCK, “Overlevingsrechten bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door 
echtscheiding: taak en rol van de notaris”, T. Not. 1983, 84-85. 
176 M. PUELINCKX-COENE, “Op zoek naar de draad van Ariadne in het doolhof van beschikkingen tussen 
echtgenoten”, TBBR 1992, 6. 
177 De langstlevende echtgenoot kan de contractuele erfstelling zuiver aanvaarden, aanvaarden onder voorrecht 
van boedelbeschrijving of verwerpen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de ingestelde wordt aangezien als 
een wettelijk erfgerechtigde. Zie M. VAN QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling, in A.P.R., Gent, Story-
Scientia, 1991, 208. 
178 M. VAN QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1991, 352; J. 
GRILLET, “Successierechten en verzaking door de langstlevende echtgenoot aan een contractuele erfstelling en 
een huwelijksvoordeel” (noot onder de administratieve beslissing van 31 december 1993, nr. E.E./93.986), T. 
Not. 1994, 498.; L. WEYTS, Notarieel fiscaal recht, II, De aangifte van nalatenschap, Antwerpen, Kluwer, 
1997, 72; J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 52. 
179 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht en –planning, 2003, 528. 
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contractuele erfstelling, terwijl een verzaking aan het huwelijksvoordeel niet mogelijk is 
(supra, nr. 9).  
 
§1. Contractuele erfstelling in een huwelijkscontract 
 
87. Contractuele erfstellingen, vervat in een huwelijkscontract, zijn thans gewoonlijk 
contractuele erfstellingen, afgesloten tussen de echtgenoten onderling, hoewel ook derden in 
een huwelijkscontract kunnen tussenkomen om een contractuele erfstelling te maken ten 
voordele van de aanstaande echtgenoten180.  
 
Deze contractuele erfstellingen tussen echtgenoten kunnen alle goederen omvatten die tot de 
nalatenschap zullen behoren of slechts een deel van deze goederen. Zo kan de contractuele 
erfstelling slaan op “alle goederen die tot de nalatenschap van de eerststervende zullen 
behoren”, i.e. de persoonlijke goederen van de overledene en zijn aandeel in de gemeenschap, 
dat eventueel tot de nalatenschap behoort. De contractuele erfstelling kan ook “alle 
persoonlijke goederen van de eerststervende” omvatten. In dergelijk geval heeft de erfstelling 
geen betrekking op het aandeel van de overledene in de gemeenschap, dat eventueel tot de 
nalatenschap behoort181. 
 
De erfstelling hoeft niet noodzakelijk wederkerig te zijn. Zij kan uitgaan van slechts één 
echtgenoot, of zij kan uitgaan van beide echtgenoten en een verschillende draagwijdte 
hebben182.  
 
Contractuele erfstellingen, vervat in huwelijkscontracten, zijn onherroepelijk. De insteller kan 
in dergelijk geval niet meer om niet beschikken over de goederen die het voorwerp uitmaken 
van de erfstelling (artikel 1083 juncto artikel 1093 BW). Rechtshandelingen ten bezwarende 
titel blijven wel mogelijk183. Om de contractuele erfstelling in het huwelijkscontract te laten 
herroepen, is een wijziging van het huwelijkscontract (en dus het akkoord van beide 
echtgenoten) noodzakelijk (artikel 1097 BW)184. Een rechterlijke homologatie is niet vereist. 
Bovendien is de opheffing van een contractuele erfstelling ingevolge artikel 1396, § 1, eerste 
lid BW vrijgesteld van publicatie in het Belgisch Staatsblad185 (supra, nr. 2).  
 

                                                 
180 C. DE WULF, “De contractuele erfstelling” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële 
akten, I, Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 551. 
181 C. DE WULF, “Bedingen in verband met de nalatenschappen” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het 
opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 743. 
182 C. DE WULF, “Bedingen in verband met de nalatenschappen” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het 
opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 745. 
183 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 532. 
184 C. DE WULF, “Bedingen in verband met de nalatenschappen” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het 
opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 746; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. 
DONS, Praktijkgids successierecht en –planning, 2003, 528. 
185 A. SIBIET, “Conventionele wijzigingen aan het huwelijksvermogensstelsel voortaan zonder tussenkomst van 
de rechtbank!”, Not. Fisc. M. 2008, 277; C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, “(Fiscale) 
successieplanning ‘in extremis’ in Vlaanderen. Naar een nieuw concept inzake fiscale successieplanning”, TEP 
2008, 388; N. LABEEUW, “De nieuwe regeling inzake de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel”, NNK 
2009, 18. 
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§2. Contractuele erfstelling in een schenking onder de levenden 
 
88. De echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk een contractuele erfstelling maken, anders 
dan bij huwelijkscontract. Dergelijke erfstellingen zijn, zoals alle schenkingen tussen 
echtgenoten, steeds ad nutum herroepbaar186. Wederkerige erfstellingen moeten in twee 
afzonderlijke authentieke akten worden gemaakt187. 
 
Afdeling 2. Contractuele erfstelling met keuzerecht 
 
89. Contractuele erfstellingen gedaan bij huwelijkscontract of tijdens het huwelijk kunnen ten 
voordele van de langstlevende echtgenoot voorzien in een keuze tussen diverse 
mogelijkheden. Zo kan worden bedongen dat, voor het geval hun huwelijk ontbonden wordt 
door het overlijden van één van hen, de eerststervende aan de langstlevende naar zijn/haar 
keuze zal schenken: 
 

- ofwel de volle eigendom van alle roerende en onroerende goederen die de 
eerststervende zal nalaten; 

- ofwel de volle eigendom van alle roerende goederen en het vruchtgebruik van alle 
onroerende goederen; 

- ofwel de volle eigendom van alle onroerende goederen en het vruchtgebruik van alle 
roerende goederen; 

- ofwel het vruchtgebruik van alle roerende en onroerende goederen die de 
eerststervende zal nalaten188.  

 
Ook volgens het Hof van Cassatie is een testamentaire beschikking of een contractuele 
erfstelling, waarbij de decujus de legataris of de bij overeenkomst ingestelde erfgenaam, aan 
wie het beschikbaar gedeelte toevalt, machtigt om binnen de perken van dit beschikbaar 
gedeelte hiervoor goederen te kiezen uit de nalatenschap, geldig189. 
 
Bij de formulering van het keuzebeding in de contractuele erfstelling zal men oog moeten 
hebben voor een aantal elementen. Mutatis mutandis kan verwezen worden naar de 
uiteenzetting in verband met het keuzebeding in het huwelijkscontract (supra, nr. 26). 

 
90. Zoals reeds gezegd (supra, nr. 86), kan een contractuele erfstelling betrekking hebben op 
alle goederen die zich in de nalatenschap bevinden. De contractuele erfstelling kan dus zowel 
eigen als gemeenschappelijke goederen tot voorwerp hebben. Vandaar is het naar mijn 
mening perfect mogelijk dat er in de contractuele erfstelling een keuzebeding wordt ingelast 
dat betrekking heeft op goederen die tot het eigen vermogen van de echtgenoten behoren. Met 
andere woorden, het keuzebeding kan in de context van de contractuele erfstelling wel 
aangewend worden voor het eigen vermogen. 
  

                                                 
186 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht en –planning, 2003, 528; M. 
VAN QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1991, 4. 
187 C. DE WULF, “De contractuele erfstelling” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële 
akten, I, Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 552. 
188 C. DE WULF, “De contractuele erfstelling” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële 
akten, I, Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 553. 
189 Cass. 10 november 1955, Arr. Cass. 1956, 189, Pas. 1956, I, 234, RCJB 1957, 37, noot P. VAN 
OMMESLAGHE, Rec. gén. enr. not. 1958, 391, noot, Rev. prat. not. b. 1955, 392, noot en RW 1955-56, 1957. 
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91. DE WULF wijst erop dat met betrekking tot keuzebedingen in contractuele erfstellingen 
voorzichtigheid dient in acht genomen te worden voor wat de toepasselijkheid van artikel 68 
W.Succ. betreft. Overeenkomstig het eerste lid van dit artikel mag in geval van verwerping 
van een intestaataandeel, van een uiterste wilsbeschikking of van een contractuele erfstelling, 
het recht, verschuldigd door de personen die daarvan voordeel genieten, niet lager zijn dan het 
recht dat de verwerper had moeten betalen. Het is nog niet bekend welke houding de fiscus 
zal aannemen inzake de mogelijke toepassing van dit artikel190.  
 
Nochtans is artikel 68 W.Succ. naar mijn mening niet toepasselijk. Zoals reeds gezegd bij de 
bespreking van het keuzebeding in het huwelijkscontract, betreft de uitoefening van het 
keuzerecht geen verwerping191. De administratie moet heffen volgens de gekozen optie192. 
 
92. Volgens WEYTS is het aangewezen om een keuze in de ene of andere zin vast te leggen 
in een notariële akte. Dit kan de akte erfrechtverklaring of de akte van bekendheid zijn, 
waarbij men de langstlevende laat tussenkomen om haar keuze te maken. Een andere 
mogelijkheid is dat de reservataire erfgenamen, die de inkorting van een schenking of legaat 
vragen, de devolutie van de nalatenschap in één of andere zin komen uiteenzetten voor de 
notaris193. 

                                                 
190 C. DE WULF, “De contractuele erfstelling” in C. DE WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële 
akten, I, Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 553. 
191 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 
496; ; D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 277-
278; D. MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 464; J. DECUYPER en J. 
RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 92; S. VANDUFFEL en A. VAN 
GEEL, “Fiscale gevolgen van verdelingsbedingen: huwelijksvoordelen” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 
DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, 
Gent, Larcier, 2006, 98. 
192 M. VAN QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1991, 352; L. 
WEYTS, Notarieel fiscaal recht, II, De aangifte van nalatenschap, Antwerpen, Kluwer, 1997, 73. 
193 L. WEYTS, “Civielrechtelijke betekenis van een aangifte van nalatenschap”, T. Not. 2007, 110. 
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Hoofdstuk 3. Het keuzebeding in het testament 
 
93. Echtgenoten kunnen elkaar ook steeds bevoordelen via het testament. 
 
Afdeling 1. Testament 
 
94. Artikel 895 BW definieert het testament als “een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat 
hij niet meer in leven zal zijn, beschikt over het geheel of een deel van zijn goederen, en die 
hij kan herroepen”. 
 
Het testament is dus een akte, een strikt persoonlijke akte194, waarbij de testator beschikt over 
zijn goederen voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn. Dit is het meest specifieke 
kenmerk van het testament: het is een laatste wilsbeschikking mortis causa zonder effect 
tijdens het leven van de testator195. Vandaar ook zijn herroepelijkheid ad nutum. De testator 
moet steeds zijn testament kunnen hermaken, zolang hij leeft en op elk ogenblik, zonder aan 
voorwaarden te zijn gebonden. Deze regel van herroepelijkheid is van openbare orde en kent 
geen uitzonderingen196. 
 
Het testament is geen overeenkomst, maar een eenzijdige rechtshandeling die uit zichzelf 
rechtsgevolgen teweegbrengt197. Het gaat om een “beschikking om niet”, die gekenmerkt 
wordt door twee elementen: een feitelijk element, namelijk de verarming van de één en de 
verrijking van de ander, en een intentioneel element, de animus donandi of het inzicht om te 
begiftigen198. 
 
Het testament heeft in eerste instantie beschikkingen over het vermogen van de testator tot 
voorwerp (artikel 895 BW). Deze patrimoniale beschikkingen worden meestal onder de vorm 
van legaten getroffen, doch dit is niet altijd het geval199 200. Strikt gezien is dus niet het 
testament, maar wel het legaat de “echte” beschikking om niet. Het testament is enkel het 
instrument, het (noodzakelijk) kader201.  
 
95. Luidens artikel 2 W.Succ. is het successierecht verschuldigd op de erfgoederen die 
krachtens uiterste wilbeschikking worden overgemaakt. Aldus worden alle legaten, zowel de 
algemene, als deze onder algemene titel en de bijzondere legaten, aan de belasting 
onderworpen202. De legataris heeft de keuze om het legaat zuiver te aanvaarden, te aanvaarden 
onder voorrecht van boedelbeschrijving of te verwerpen (artikel 1043 BW)203. Ook hier mag 
de verwerping niet tot gevolg hebben dat een lager successierecht verschuldigd is door de 
uiteindelijke verkrijger(s), die van de verwerping geniet(en) (artikel 68 W.Succ.)204. 

                                                 
194 R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1985, 47. 
195 R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1985, 29. 
196 R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1985, 58. 
197 R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1985, 48. 
198 R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1985, 33. 
199 Zo kan de testator bijvoorbeeld in zijn testament zijn goederen of een deel ervan tussen zijn afstammelingen 
verkavelen en verdelen via ouderlijke boederverdeling (art. 1075 BW).  
200 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 661. 
201 R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1985, 38. 
202 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 46. 
203 C. DE WULF, “De aanvaarding en de verwerping van legaten. De inbezitstelling en de afgifte” in C. DE 
WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 517. 
204 L. WEYTS, Notarieel fiscaal recht, II, De aangifte van nalatenschap, Antwerpen, Kluwer, 1997, 70. 
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96. Het testament onderscheidt zich op vier vlakken van een huwelijksvoordeel. Vooreerst 
kan het testament, net zoals de contractuele erfstelling, betrekking hebben op alle goederen 
die zich in de nalatenschap bevinden, terwijl huwelijksvoordelen mijn inziens enkel 
gemeenschapsgoederen tot voorwerp kunnen hebben (supra, nr. 65). Vervolgens is een 
testament steeds eenzijdig herroepbaar door degene die het testament heeft gemaakt, terwijl 
een huwelijksvoordeel alleen kan gewijzigd worden met instemming van beide echtgenoten, 
mits zij de door de wetgever uitgeschreven procedure volgen (supra, nr. 2). Verder moet een 
toebedeling via het testament steeds worden afgetoetst aan de regels van het erfrecht. Er moet 
dus worden nagegaan of het wettelijk voorbehouden erfdeel van de reservataire erfgenamen 
niet is aangetast. Huwelijksvoordelen worden daarentegen in principe als overeenkomsten 
onder bezwarende titel gekwalificeerd, hetgeen betekent dat zij in de regel volledig buiten de 
regels van het erfrecht vallen. Hetgeen door de langstlevende echtgenoot als 
huwelijksvoordeel wordt verkregen, dient dus niet op het beschikbaar gedeelte te worden 
aangerekend (supra, nr. 7). Ten slotte kan de legataris aan het legaat verzaken, terwijl een 
verzaking aan het huwelijksvoordeel niet mogelijk is (supra, nr. 9). 
 
Afdeling 2. Keuzelegaat 
 
97. Het voorwerp van het legaat moet bepaald of tenminste bepaalbaar zijn (artikel 1108 
BW)205 206. Wanneer het voorwerp van het legaat niet bepaald kan worden door de 
omstandigheden, de formulering, de oorzaak of de geest van het testament, zal het legaat 
ongeldig zijn207.  
 
Een keuzelegaat is evenwel geldig208. Het betreft een legaat waarbij de omvang of de soort 
van goederen in het legaat is aangegeven, maar waarbij de keuze van het eigenlijke voorwerp 
wordt overgelaten aan de persoon gelast met de uitvoering van het testament, de erfgenaam of 
legataris. Zo kan bijvoorbeeld een fractie van het vermogen worden gelegateerd, meestal het 
beschikbare gedeelte, dat de legataris mag opvullen met goederen van zijn keuze. De testator 
kan eveneens een categorie van goederen aanduiden waarbinnen de legataris vrij of in een 
bepaalde mate kan kiezen (kleren, huisraad, schilderijen,…) of de testator kan ook 
verschillende goederen aanduiden waarvan de legataris één of meerdere mag kiezen209. Heeft 
de testator niet bepaald wie de keuze mag uitoefenen, dan behoort de keuze ingevolge de 
algemene regels inzake alternatieve verbintenissen aan de erfgenaam toe (artikelen 1189-1196 

                                                 
205 Net zoals het huwelijkscontract dient ook het testament dient te voldoen aan de vereisten van toestemming, 
bekwaamheid, geoorloofde oorzaak en bepaald voorwerp. 
206 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 668. 
207 R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1985, 
213-214; F. BUYSSENS, “Grondvereisten/voorwerp” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE 
(eds.), Handboek Estate Planning, V, Vermogensplanning met effect na overlijden: erfrecht en testament, Gent, 
Larcier, 2005, 38. 
208 Cass. 10 november 1955, Arr. Cass. 1956, 189, Pas. 1956, I, 234, RCJB 1957, 37, noot P. VAN 
OMMESLAGHE, Rec. gén. enr. not. 1958, 391, noot, Rev. prat. not. b. 1955, 392, noot en RW 1955-56, 1957. 
209 R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1985, 
213; F. BUYSSENS, “Grondvereisten/voorwerp” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, V, Vermogensplanning met effect na overlijden: erfrecht en testament, Gent, Larcier, 
2005, 38; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 669; C. DE WULF, “Over de inhoud van testamenten” in C. 
DE WULF en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 2002-2006, 496-497. 
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BW)210. Wanneer de legataris overlijdt vooraleer zijn keuze te hebben gemaakt, gaat zijn 
keuzerecht over op zijn erfgenamen of legatarissen211.  
 
98. Ook in de context van het testament kan het keuzebeding mijn inziens aangewend worden 
voor het eigen vermogen. Een legaat kan immers alle goederen van de testator tot voorwerp 
hebben. Er kan dus perfect een keuzebeding in het testament worden ingelast dat betrekking 
heeft op goederen die tot het eigen vermogen van de testator behoren. 
 
99. Artikel 68 W.Succ. is naar mijn mening niet toepasselijk. Het eerste lid van dit artikel 
vereist een verwerping van een intestaataandeel, van een uiterste wilsbeschikking of van een 
contractuele erfstelling, opdat de personen die van de verwerping voordeel genieten, verplicht 
zijn het verlies aan successierechten bij te passen212. De uitoefening van het keuzerecht betreft 
evenwel geen verwerping213. 
 
100. Hoewel men zich in de praktijk beperkt tot de vermelding van de keuze in de aangifte 
van nalatenschap, is het ook hier aangewezen om de keuze vast te leggen in een notariële 
akte. Zoals reeds gezegd (supra, nr. 92), kan dit de akte erfrechtverklaring, de akte van 
bekendheid of een afzonderlijke notariële akte houdende vaststelling van de keuze zijn.  
 
De vraagt rijst echter of een vermelding in één of andere zin in de aangifte van nalatenschap 
een burgerrechtelijke waarde heeft. 
 
De vermeldingen die de aangifte van nalatenschap krachtens de bepalingen van het Wetboek 
van Successierechten moet bevatten, onder meer omtrent het eventueel huwelijksregime, de 
erfopvolging, de activa en de passiva, en de bijkomende formele verklaringen, hebben in 
beginsel geen burgerrechtelijk gevolg214 215. Gegevens, keuzes, opties, die het fiscale 
overstijgen en waarvoor het Burgerlijk Wetboek of het Gerechtelijk Wetboek geen bijzondere 
vormvereisten opleggen, kunnen volgens WEYTS wel een burgerrechtelijke betekenis 
krijgen. Het moet gaan om duidelijk ingenomen standpunten, die geen twijfel laten over de 
genomen keuze216. Zo zal volgens WEYTS de keuze geuit in de aangifte door de 
langstlevende ingevolge een keuzebeding (al dan niet met last) een burgerrechtelijke waarde 
hebben, aangezien de keuze volgens de wet niet op een (andere) formele wijze moet 

                                                 
210 R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1985, 
214; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 669. 
211 R. DILLEMANS, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1985, 
214; F. BUYSSENS, “Grondvereisten/voorwerp” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, V, Vermogensplanning met effect na overlijden: erfrecht en testament, Gent, Larcier, 
2005, 38. 
212 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 995. 
213 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 
496; ; D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 277-
278; D. MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 464; J. DECUYPER en J. 
RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 92; S. VANDUFFEL en A. VAN 
GEEL, “Fiscale gevolgen van verdelingsbedingen: huwelijksvoordelen” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H.  
DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, 
Gent, Larcier, 2006, 98. 
214 De aangifte van nalatenschap wordt immers om louter fiscale doeleinden opgemaakt.  
215 Brussel 15 april 1971, Rec. gén. enr. not. 1973, 233, noot; Brussel 6 februari 1973, Rec. gén. enr. not. 1974, 
378. 
216 L. WEYTS, “Civielrechtelijke betekenis van een aangifte van nalatenschap”, T. Not. 2007, 111. 
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geschieden217. Hetzelfde geldt voor een contractuele erfstelling of een gift tussen echtgenoten, 
waarbij een optiemogelijkheid werd opgenomen218. 

                                                 
217 Ook al is het volgens deze auteur aangewezen om de keuze te laten opnemen in een erfrechtverklaring of akte 
van bekendheid. 
218 L. WEYTS, “Civielrechtelijke betekenis van een aangifte van nalatenschap”, T. Not. 2007, 112. 
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Hoofdstuk 4. Het keuzebeding in de aanwasovereenkomst 
 
Afdeling 1. Aanwasovereenkomst 
 
101. De aanwasovereenkomst wordt wel eens voorgesteld als een interessant alternatief voor 
het testament (infra, nr. 111). In het algemeen gesteld betreft de aanwasovereenkomst een 
overeenkomst waarbij twee (of meerdere) personen samen bepaalde goederen verwerven en 
waarbij de langstlevende uiteindelijk eigenaar of titularis wordt van rechten op een deel of op 
het geheel van deze goederen, terwijl beide partijen gelijke kansen moeten hebben om het 
goed uiteindelijk te verkrijgen219. Hoewel de aanwasovereenkomst meestal gebruikt worden 
door ongehuwd samenwonenden, en dan vooral bij de aankoop van onroerende goederen, kan 
zij ook door echtgenoten gebruikt worden, zij het dat haar bruikbaarheid in een echtelijke 
relatie beperkter is (infra, nr. 107). 
 
102. Tontine- en aanwasbedingen beogen dus hetzelfde resultaat: het deel van de 
eerststervende laten aangroeien bij het onverdeeld aandeel van de langstlevende. De bedingen 
verschillen echter in de wijze waarop ze dat doel trachten te bereiken220. 
 
§1. Tontinebeding 
 
103. Het tontinebeding is een kanscontract – en dus onder bezwarende titel221 – waarbij elke 
partij een eigen deel verkrijgt onder ontbindende voorwaarde van zijn vooroverlijden en het 
andere deel onder opschortende voorwaarde van zijn overleven222. 
 
Het bezwarend karakter is erin gelegen dat de deelgenoten elkaar over en weer de 
mogelijkheid (“kans”) geven om de uiteindelijke eigenaar (of vruchtgebruiker) van het goed 
te worden223. Daarbij is het belangrijk dat de kansen voor beide partijen om het goed 
uiteindelijk te verwerven gelijk zijn, zoniet kan het beding als een schenking worden 
geherkwalificeerd224. De gelijkheid van kansen dient te bestaan op het ogenblik van het 
sluiten van het beding225. Men zal er dus moeten rekening mee houden dat de 
overlevingskansen van beide partijen ongeveer gelijk zijn. Een leeftijdsverschil op zich maakt 
de overlevingskansen nog niet ongelijk226. De rechtsleer stelt in dat geval voor om het 

                                                 
219 D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, 971; S. PLINGERS en S. PEEL, 
“(Her)trouwen of samenwonen” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate 
Planning, I, Vermogensplanning met effect bij leven: huwelijk en samenwoning, Gent, Larcier, 2004, 13. 
220 M. DE BACKER, “De tontine en het beding van aanwas en de mogelijkheid tot vereffening-verdeling”, Not. 
Fisc. M. 1997, 202; J. RUYSSEVELDT, Samenwonenden en onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 2001, 76; V. 
SAGAERT, “Tontine en aanwas door het oog van het goederenrecht” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE 
(eds.), Actualia vermogensrecht. Liber amicorum Georges Macours, Brugge, die Keure, 2005, 164. 
221 Gent 24 maart 2005, T. Not. 2005, 403, noot F. BOUCKAERT. 
222 J. RUYSSEVELDT, Samenwonenden en onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 2001, 64. 
223 M. DE BACKER, “De tontine en het beding van aanwas en de mogelijkheid tot vereffening-verdeling”, Not. 
Fisc. M. 1997, 204; J. RUYSSEVELDT, Samenwonenden en onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 2001, 65. 
224 D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, 972; M. PUELINCKX-COENE, “Moet men 
beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van aanwas of van terugvallend vruchtgebruik tussen 
echtgenoten of tussen samenwoners?”, Not. Fisc. M. 1996, 66. 
225 D. MICHIELS, “Actuele ontwikkelingen inzake bedingen van tontine en aanwas”, Not. Fisc. M. 2001, 24. 
226 Antwerpen 10 februari 1988, Rev. not. b. 1988, 436 en T. Not. 1989, 320. 
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voordeel voor degene die een hogere levensverwachting heeft te compenseren door een groter 
aandeel in de betaling van de prijs227. 
 
104. Hoewel er gemeenschappelijke kenmerken zijn, onderscheidt het tontinebeding zich op 
twee punten van het aanwasbeding: het tontinebeding gaat uit van een derde en retroageert228.  
 
A. Overeenkomst met een derde 
 
105. Het tontinebeding is gekoppeld aan een overeenkomst met een derde. Het zijn de 
vervreemders die aan de verkrijgers rechten toestaan. Indien de verkrijgers in gemeen overleg 
wijzigingen aan het tontinebeding wensen aan te brengen, zal de toestemming van de 
vervreemders nodig zijn, aangezien het gaat om een beding opgenomen in een wederzijdse 
overeenkomst229. 
 
Tegen die opvatting werd kritiek geuit230. Aangezien het tontinebeding uitsluitend de 
verkrijgers tot voordeel strekt, hebben de vervreemders in feite niets met het beding te maken. 
In dat opzicht is het beding van aanwas handiger, doordat de partners hun rechten putten uit 
een zelfstandige overeenkomst231. 
 
B. Werking in de tijd 
 
106. De opschortende voorwaarde en de ontbindende voorwaarde werken beide retroactief. 
Dit betekent dat degene die uiteindelijk het goed in zijn geheel bij het vooroverlijden van zijn 
partner verkrijgt, geacht wordt ab initio het onroerend goed te bezitten, zoals het bestond ten 
tijde van de verkrijging232. 
 
§2. Beding van aanwas 
 
107. Het beding van aanwas is eveneens een kanscontract, waarbij het aandeel in een 
onverdeeld goed van de ene partner op de andere overgaat bij verwezenlijking van een 
onzekere voorwaarde, namelijk het vooroverlijden van één van hen233. 
 
A. Zelfstandige overeenkomst 
 
108. Zoals reeds gezegd, verschilt het beding van aanwas van het tontinebeding doordat de 
partners hun rechten putten uit een zelfstandige overeenkomst. Hun rechten zijn niet 
                                                 
227 M. DE BACKER, “De tontine en het beding van aanwas en de mogelijkheid tot vereffening-verdeling”, Not. 
Fisc. M. 1997, 204; J. RUYSSEVELDT, Samenwonenden en onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 2001, 65; M. 
PUELINCKX-COENE, “Moet men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van aanwas of van 
terugvallend vruchtgebruik tussen echtgenoten of tussen samenwoners?”, Not. Fisc. M. 1996, 68. 
228 F. BOUCKAERT, “Tontinebedingen” in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. LALEMAN (eds.), Handboek 
Estate Planning, VII, Vermogensplanning: alternatieve vormen, Brussel, Larcier, 2006, 51. 
229 F. BOUCKAERT, “Tontinebedingen” in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. LALEMAN (eds.), Handboek 
Estate Planning, VII, Vermogensplanning: alternatieve vormen, Brussel, Larcier, 2006, 52.  
230 D. MICHIELS, “Actuele ontwikkelingen inzake bedingen van tontine en aanwas”, Not. Fisc. M. 2001, 4. 
231 F. BOUCKAERT, “Bedingen van aanwas” in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. LALEMAN (eds.), 
Handboek Estate Planning, VII, Vermogensplanning: alternatieve vormen, Brussel, Larcier, 2006, 59. 
232 F. BOUCKAERT, “Tontinebedingen” in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. LALEMAN (eds.), Handboek 
Estate Planning, VII, Vermogensplanning: alternatieve vormen, Brussel, Larcier, 2006, 54. 
233 D. MICHIELS, “Actuele ontwikkelingen inzake bedingen van tontine en aanwas”, Not. Fisc. M. 2001, 13. 
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afhankelijk van de wil van de vervreemders en bijgevolg kunnen de partners zonder de 
goedkeuring van de vervreemders een aanwasovereenkomst tot stand brengen, wijzigen of 
ongedaan maken234. 
 
B. Geen werking in de tijd 
 
109. Verder onderscheidt het beding van aanwas zich van het tontinebeding doordat de 
verkrijging van het goed bij overlijden van de eerststervende niet terugwerkt tot op het 
ogenblik van de overeenkomst. Hieruit volgt dat het goed op de langstlevende overgaat in de 
staat waarin het zich op het tijdstip van het overlijden van de eerststervende bevindt235. 
 
§3. Gebruik van de aanwasovereenkomst door echtgenoten 
 
110. Zoals reeds gezegd, is het gebruik van tontine- en aanwasbedingen in een echtelijke 
relatie beperkt. Tontine- en aanwasbedingen kunnen slechts gebruikt worden door: 
 

- echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen; 
- echtgenoten, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, voor goederen die eigen zijn of 

eigen zijn gebleven door wederbelegging van eigen gelden236. 
 
Voor deze echtgenoten kan de tontine of aanwas een middel zijn om (eigen) goederen te laten 
toekomen aan de langstlevende, net zoals het verblijvingsbeding een middel is om 
gemeenschapsgoederen te laten toekomen aan de langstlevende. 
 
Tontine- en aanwasbedingen met betrekking tot gemeenschappelijke goederen zijn dus 
uitgesloten. Het gebruik ervan impliceert een schending van de dwingende regels in verband 
met de ontbinding en vereffening van het gemeenschappelijk vermogen237.  
 
§4. Gevolgen van de aanwasovereenkomst 
 
A. Burgerrechtelijke gevolgen 
 
111. Door de werking van het (kans)contract komen de goederen, die het voorwerp uitmaken 
van het beding van tontine of aanwas, niet in de nalatenschap van de eerststervende terecht, en 
kunnen de erfgenamen – behoudens bij een eventuele herkwalificatie als schenking – geen 
inbreng of inkorting vorderen. Dit is een groot voordeel ten opzichte van het testament, dat 
steeds dient te worden afgetoetst aan de regels van het erfrecht (supra, nr. 96). 
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Een ander voordeel van het beding van tontine of aanwas is erin gelegen dat de erfgenamen 
van de eerststervende de omzetting van het vruchtgebruik niet kunnen vorderen, hetgeen 
interessant kan zijn voor onroerende goederen die niet dezelfde bescherming als de 
gezinswoning genieten. 
 
Bovendien is de bescherming, die door het beding van tontine of aanwas aan de langstlevende 
wordt geboden, groter dan de bescherming die bij testament of schenking (buiten 
huwelijkscontract) kan worden geboden. Een beding van tontine of aanwas kan immers 
slechts met wederzijds akkoord van beide partners worden beëindigd, mits naleving van de 
contractueel voorziene termijn en modaliteiten, terwijl een testament of een schenking (buiten 
huwelijkscontract) ad nutum herroepbaar is (supra, nrs. 94 en 96)238. 
 
Nu het wettelijk erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner een feit is, zal 
de druk op aanwasbedingen burgerrechtelijk toenemen239.  
 
B. Fiscale gevolgen 
 
112. Voor onroerende goederen, aangekocht met een beding van tontine of aanwas, is bij het 
overlijden van de eerststervende koper het evenredig registratierecht voor verkopingen 
(artikel 44 W.Reg.) verschuldigd.  In antwoord op een parlementaire vraag heeft de Minister 
van Financiën uitdrukkelijk bevestigd dat de principes die de administratie eerder had 
uiteengezet voor bedingen van tontine en aanwas inzake onroerende goederen mutatis 
mutandis gelden voor roerende goederen240. Aangezien er voor roerende goederen geen 
evenredige registratierechten verschuldigd zijn, zullen deze goederen belastingvrij kunnen 
worden overgedragen241. 
 
Uitzonderlijk kan op een beding van tontine of aanwas het schenkingsrecht worden geheven, 
indien blijkt dat het om een loutere bevoordeling gaat en niet om een kanscontract onder 
bezwarende titel, bijvoorbeeld wanneer een groot leeftijdsverschil tussen de deelgenoten 
bestaat dat niet wordt gecompenseerd. De animus donandi wordt niet vermoed, maar moet 
door de fiscus bewezen worden242. 
 
Ook op fiscaal vlak komen aanwasbedingen meer en meer onder druk te staan. Aangezien de 
successierechten op de gezinswoning voor echtgenoten en de meeste samenwonenden243 zijn 
afgeschaft, is de verkrijging van rechten via de nalatenschap fiscaal interessanter (nultarief) 
dan de verkrijging via aanwasbedingen, waarop in het Vlaams Gewest in de regel een 
registratierecht van 10% verschuldigd is244. 
 

                                                 
238 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, Not. Fisc. M. 2005, 289; D. 
MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 480-481. 
239  D. MICHIELS, “Aanwas of erfenis? Over aanwasbedingen met optie”, Not. Fisc. M. 2007, 134. 
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290; D. MICHIELS, “Fiscale aspecten van huwelijkscontracten”, T. Not. 2007, 481-482. 
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244 Art. 44 W.Reg.  
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§5. Beëindiging van de aanwasovereenkomst 
 
113. De partijen bij de overeenkomst van aanwas kunnen de overeenkomst van aanwas 
beëindigen of wijzigen zonder tussenkomst van de verkoper of van de persoon van wie zij het 
eigendomsrecht bekomen hebben. Heeft de overeenkomst van aanwas betrekking op een 
onroerend goed, dan zal de overeenkomst tot beëindiging de vorm aannemen van een 
notariële akte, die wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor245. 
 
Afdeling 2. Beding van aanwas met optie 
 
114. In de rechtsleer is de denkpiste van het beding van aanwas met optie gelanceerd246. Het 
beding van aanwas met optie, ook wel de clausule TAYMANS genoemd, komt erop neer dat 
de langstlevende van de partijen, binnen een bepaalde termijn na overlijden van de 
eerststervende, moet opteren voor de uitwerking van de overeenkomst van aanwas247. 
 
115. Het beding van aanwas met optie wil de burgerrechtelijke voordelen van de 
overeenkomst van aanwas (supra, nr. 111) combineren met de fiscale voordelen van het 
testament248.  
 
De partijen bij de overeenkomst van aanwas maken, naast het beding van aanwas, ieder ook 
een testament waarin de volle eigendom of het vruchtgebruik op het aandeel van de testator 
wordt toegekend aan de andere partij bij de overeenkomst van aanwas. Als na het overlijden 
van de eerststervende vaststaat dat het testament niet herroepen is en als vaststaat dat de 
reservataire erfgenamen bereid zijn om afgifte te doen van het legaat van de volle eigendom 
of het vruchtgebruik, laat de langstlevende de termijn voor de uitoefening van de optie 
gewoon verstrijken, en worden de goedkopere successierechten, dan wel geen 
successierechten (in geval van vrijstelling) geheven. Als blijkt dat het testament herroepen is 
of als de reservataire erfgenamen niet tot afgifte van het legaat willen overgaan binnen de 
termijn voor de uitoefening van de optie, zal de langstlevende kiezen voor het beding van 
aanwas en de registratierechten betalen249. 
 
116. Een beding van aanwas kan meerdere opties omvatten. Zo kan, naast de optie voor de 
uitwerking van het beding van aanwas zelf, tevens de mogelijkheid worden voorzien dat de 
langstlevende kiest om het beding van aanwas in volle eigendom, dan wel in vruchtgebruik 
uitwerking te geven250. BOUCKAERT merkt evenwel op dat de essentie van een kanscontract 
erin gelegen is dat de kansen worden ingeschat op het ogenblik dat het beding wordt 
aangegaan, zodat de situatie bij het overlijden van de eerststervende volgens deze auteur niet 
opnieuw kan worden afgewogen met het oog op het maken van een keuze. Als voorbeeld 
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haalt hij het geval aan waarin de langstlevende opteert voor een overname in vruchtgebruik, 
omdat de lasten bij overname van het goed in volle eigendom zwaar blijken uit te vallen251. 
 
§1. Rechtsgeldigheid van het beding van aanwas met optie 
 
117. Het Comité voor Studie en Wetenschap van de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat heeft de problematiek van de (rechtsgeldigheid van) aanwasbedingen met optie 
behandeld252. Het verslag van professor Jan Bael analyseert de mogelijke twistpunten omtrent 
de rechtsgeldigheid van aanwasbedingen met optie253. 
 
A. Betreft het beding van aanwas met optie een verboden erfovereenkomst? 
 
118. Volgens het Hof van Cassatie is een beding betreffende een toekomstige nalatenschap 
een beding waardoor louter eventuele rechten op een niet-opengevallen nalatenschap of op 
een bestanddeel ervan worden toegekend, gewijzigd of afgestaan254. Die louter eventuele 
rechten vormen het sleutelcriterium om het onderscheid te maken tussen de geldige bedingen 
met uitwerking bij het overlijden enerzijds en de met artikel 1130, tweede lid BW strijdige 
bedingen anderzijds 255. 
 
In casu stelt zich de vraag of de eerststervende in het beding van aanwas met optie al dan niet 
een louter eventueel recht heeft toegestaan met betrekking tot zijn aandeel in het goed dat het 
voorwerp uitmaakt van de overeenkomst van aanwas. Anders gesteld: heeft de eerststervende 
zich tijdens zijn leven het recht voorbehouden om er op de één of andere manier voor te 
zorgen dat de volle eigendom (of het vruchtgebruik) van zijn aandeel in het goed dat het 
voorwerp uitmaakt van de overeenkomst van aanwas niet zal toekomen aan de langstlevende? 
 
Volgens Professor Bael laat het beding van aanwas in geen enkele omstandigheid aan de 
partijen bij de overeenkomst van aanwas toe om hun aandeel in het goed zonder het akkoord 
van de andere partij te vervreemden of om daarop enig recht toe te staan zonder het akkoord 
van de andere partij256. Het feit dat de langstlevende na het overlijden kan beslissen of hij/zij 
al dan niet de uitwerking van de overeenkomst van aanwas verkiest, verandert daar volgens 
professor Bael niets aan. De langstlevende kan na het overlijden beslissen over de uitwerking 
van de overeenkomst van aanwas, doch na het overlijden kan er geen sprake meer zijn van 
een erfovereenkomst. Tijdens het leven van de eerststervende bestaat er geen mogelijkheid 
van verzaking voor de langstlevende en bestaat evenmin een mogelijkheid van keuze voor de 
eerststervende257. 
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Een zelfde houding kan men volgens professor Bael aannemen betreffende:  
 

- het beding van aanwas met keuze voor de langstlevende tussen de volle eigendom of 
het vruchtgebruik; 

- het beding van aanwas met keuze voor de langstlevende tussen de volle eigendom, het 
vruchtgebruik of geen enkele aanspraak258. 

 
119. BOUCKAERT is het hier niet mee eens. Wanneer de begunstigde van het beding kan 
kiezen tussen verschillende formules, is het beding volgens deze auteur in werkelijkheid een 
optie die uitgaat van de eerststervende en die de langstlevende kan lichten, hetgeen in strijd is 
met het onherroepelijk karakter van het beding van aanwas259. 
 
B. Is er bij het beding van aanwas met optie sprake van een (zuiver) 
potestatieve voorwaarde?  
 
120. Vervolgens rijst de vraag of er bij het beding van aanwas geen sprake is van een 
potestatieve voorwaarde en, indien men die vraag bevestigend beantwoordt, of die 
potestatieve voorwaarde niet leidt tot de ongeldigheid van de overeenkomst van aanwas met 
optie. 
 
Volgens professor Bael dient ter zake een onderscheid gemaakt te worden tussen de louter of 
zuiver potestatieve voorwaarde enerzijds, en de gewoon of eenvoudig potestatieve 
voorwaarde en de gemengd potestatieve voorwaarde anderzijds260. De vervulling van de 
louter potestatieve voorwaarde hangt enkel en alleen af van de wil van één van de partijen261. 
De verwezenlijking van de gewoon potestatieve voorwaarde en van de gemengd potestatieve 
voorwaarde hangt eveneens af van de wil van één van de partijen, maar bovendien ook van 
bijkomende factoren, zoals het zich voordoen van een bepaalde gebeurtenis (waarop die partij 
eventueel geen vat heeft of slechts gedeeltelijk vat heeft) of van de wil van een derde262. 
 
Verbintenissen aangegaan onder een gewoon potestatieve voorwaarde en een gemengd 
potestatieve voorwaarde worden als geldig aangezien263. Verbintenissen aangegaan onder een 
louter potestatieve voorwaarde van de zijde van degene die zich verbindt, worden in het 
verbintenissenrecht op grond van artikel 1174 BW als nietig beschouwd, als het om een 
opschortende voorwaarde gaat264 265. 
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Opdat de verbintenis als nietig wordt aangezien, is dus vereist dat de verwezenlijking van de 
voorwaarde enkel en alleen afhangt van de wil van degene die zich verbindt, i.e. de 
schuldenaar. Wanneer het van de wil van de schuldeiser afhangt of een verbintenis moet 
worden uitgevoerd, stelt de louter potestatieve voorwaarde geen problemen266. 
 
Het feit dat de langstlevende van de partijen bij de overeenkomst van aanwas na het 
overlijden volledig vrij kiest of de overeenkomst van aanwas uitwerking krijgt, vormt volgens 
professor Bael geen probleem in het licht van artikel 1174 BW. Hetzelfde geldt wanneer de 
langstlevende vrij kiest welke uitvoering (in volle eigendom dan wel in vruchtgebruik) de 
overeenkomst van aanwas krijgt267. 
 
C. Is het beding van aanwas met optie een geldig kanscontract onder 
bezwarende titel? 
 
121. Ten slotte stelt zich de vraag of het beding van aanwas met optie niet een schending 
inhoudt van de wezenlijke kenmerken van het kanscontract, en om die reden ongeldig kan 
worden geacht. 
 
Volgens het Hof van Cassatie kan een overeenkomst, die zich aandient als een kanscontract, 
slechts als een waarachtig kanscontract aangezien worden wanneer de kans op winst of 
verlies, die van de overeenkomst een kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is268.  
 
Professor Bael stelt dat er bij het sluiten van de overeenkomst van aanwas met optie in de 
regel, net zoals bij de gewone overeenkomst van aanwas, voor ieder van de partijen een kans 
op winst is. De winst bestaat evenwel niet in het bekomen van de volle eigendom van het 
goed dat het voorwerp uitmaakt van het beding van aanwas, maar in een optierecht dat aan de 
langstlevende het recht geeft om aanspraak te maken op de volle eigendom van het aandeel 
van de eerststervende in dat goed269. Professor Bael stelt zich evenwel de vraag of een beding 
van aanwas met optie geen problemen stelt op het vlak van het doorgaans gewenste 
bezwarend karakter van de overeenkomst. Als de overeenkomst van aanwas werkelijk onder 
bezwarende titel is aangegaan, zo stelt professor Bael, dan zal iedere partij bij de 
overeenkomst wensen dat hij de volle eigendom van het aandeel van de ander bekomt indien 
de ander het eerst overlijdt, in ruil voor de kans die hij de ander geeft om de volle eigendom 
van zijn aandeel te bekomen indien hij het eerst overlijdt270. 
 
Professor Bael valideert het aanwasbeding met optie als een geldig kanscontract onder 
bezwarende titel, aangezien hiermee tot uiting komt dat iedere partij bij het sluiten van de 
overeenkomst van aanwas de toekenning van de volle eigendom op zijn aandeel heeft gedaan 
met de bedoeling de volle eigendom van het aandeel van de ander te bekomen indien hij het 
langst zou leven, en niet zozeer om de ander te bevoordelen271. Het is volgens professor Bael 
precies daarom dat er naast het testament ook een beding van aanwas is opgesteld: ieder van 
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de contracterende partijen wil er zeker van zijn dat, indien het testament zou herroepen of 
betwist zijn, hij de volle eigendom van de eerststervende zou kunnen verkrijgen indien hij de 
langstlevende van beide zou zijn272. Met andere woorden: het is omwille van en dankzij het 
testament dat het beding van aanwas een bezwarend karakter heeft, en niet omgekeerd273.  
 
122. Opnieuw is BOUCKAERT het hier niet mee eens. Volgens deze auteur vloeit het 
kosteloos karakter voort uit het feit dat er door de begunstigde van het beding geen 
tegenprestatie verschuldigd is. BOUCKAERT meent dat men in wezen te maken heeft met 
een belofte tot schenking die de optiegever niet verbindt, zolang de begunstigde het bod niet 
heeft aanvaard (artikel 932, eerste lid BW). Bovendien moet de aanvaarding plaats hebben 
tijdens het leven van de schenker opdat een geldige schenking tot stand komt. Aangezien de 
optiegever dus steeds zijn aanbod kan herroepen en over zijn aandeel in het goed kan 
beschikken, ligt volgens BOUCKAERT een verboden erfovereenkomst voor274.  
 
123. Ten slotte rijst de vraag of de combinatie van de overeenkomst ten bezwarende titel en 
van het legaat ten kosteloze titel geen invloed heeft op de geldigheid van het legaat. 
Mogelijke redenen van ongeldigheid van het legaat zijn volgens professor Bael de schending 
van het verbod van erfovereenkomsten en de strijdigheid met het eenzijdig karakter en met de 
herroepbaarheid van het testament275.  
 
Wat de eerste reden betreft, moet de erfovereenkomst, opdat ze nietig zou zijn, wel een echte 
overeenkomst zijn, waarbij de juridische verbintenis wordt aangegaan om het legaat te 
vermaken aan de wederpartij. Volgens professor Bael is er geen nietigheid van de 
overeenkomst als enkel een morele verbintenis is aangegaan. Dit laatste zal vaak het geval 
zijn wanneer door ieder van de twee partijen een testament wordt gemaakt met gelijke 
inhoud276. Wat de tweede en de derde reden betreft, is de vaststelling van het bestaan van een 
overeenkomst over de inhoud van het testament slechts problematisch indien de testator het 
testament in uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, of indien hij het testament niet 
herroepbaar achtte ingevolge de overeenkomst. Volgens professor Bael is de te stellen vraag 
de vraag of de testator dacht dat hij juridisch verplicht was om het testament te maken en of 
de testator – zelfs wanneer hij het testament uit vrije wil en niet op grond van een verbintenis 
heeft gemaakt – dacht dat hij juridisch verplicht was om het testament niet te herroepen277.  
 
Professor Bael komt tot het besluit dat, indien de overeenkomst van aanwas is gesloten tussen 
personen die genegenheid voelen voor elkaar, zoals tussen twee samenwonende partners, het 
testament naar zijn mening in de regel niet nietig zal zijn278. Hij wijst er evenwel op dat de 
tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst van aanwas, die volgens de partijen is aangegaan 
onder bezwarende titel, en het legaat in het testament onder kosteloze titel, een verhoogd 
risico inhoudt dat een rechter de overeenkomst van aanwas als een overeenkomst aangegaan 
onder kosteloze titel zal aanzien279. Volgens MICHIELS is het nochtans perfect mogelijk dat 
er twee verschillende rechtshandelingen naast elkaar plaatsvinden zonder dat deze elkaar 
tegenspreken, aangezien ze elk hun eigen kenmerken en gevolgen hebben. Het bezwarend 
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karakter van het beding van aanwas wordt volgens deze auteur gekenmerkt door het oogmerk 
van elke koper om te worden beschermd voor het geval dat hij/zij de langstlevende zou zijn. 
Indien blijkt dat men een goed via de nalatenschap op een minder kostelijke manier kan 
verkrijgen, kunnen er volgens MICHIELS geen bezwaren zijn om te opteren voor deze wijze 
van verkrijgen. Het is de keuze van de minst belaste weg280.  
 
Tot slot merkt professor Bael op dat men de gevolgde redenering niet kan toepassen op de 
overeenkomst van aanwas met mogelijkheid voor de langstlevende om te kiezen tussen de 
volle eigendom of het vruchtgebruik, noch op het beding van aanwas met keuze voor de 
langstlevende tussen de volle eigendom, het vruchtgebruik of geen enkele aanspraak. Bij deze 
twee clausules is het risico van herkwalificatie als rechtshandeling onder kosteloze titel 
volgens hem reëel, aangezien elke partij de ander de kans geeft om de volle eigendom van 
zijn aandeel te bekomen in geval hij het eerst overlijdt281. 
 
124. Naar mijn mening levert de vermeende tegenstrijdigheid tussen het bezwarend karakter 
van het beding van aanwas en het vrijgevig karakter van het testament geen problemen op. Ik 
sluit me aan bij de visie van MICHIELS waar hij stelt dat het opteren door de langstlevende 
voor het verkrijgen van een goed via de nalatenschap neerkomt op de keuze van de minst 
belaste weg282. Het is in ons land een algemeen aanvaard principe dat, voor het geval partijen 
over verschillende wegen beschikken om het doel te bereiken dat ze zich stellen, de vrijheid 
van overeenkomst hun toelaat de minst belaste weg te kiezen, zelfs wanneer die weg 
ongewoon is en enkel wordt gekozen om de belasting te vermijden283. Dit principe wordt 
geformuleerd in een arrest van het Hof van Cassatie, het zogenaamde “Brepols-arrest”284, dat 
het gebruik van de minst belaste weg afhankelijk maak van twee voorwaarden: 
 

- bij de voorstelling door de partijen mag geen wettelijke regeling worden overtreden en 
- de partijen moeten al de rechtsgevolgen aanvaarden van de voorgewende handeling285. 

 
Bijgevolg kan men stellen dat, wanneer de partijen de gevolgen aanvaarden van de 
rechtshandeling die voorligt, er juridisch geen probleem kan zijn. MICHIELS besluit terecht 
dat de antirechtsmisbruikbepaling (artikel 18, § 2 W.Reg. en artikel 106, tweede lid W.Succ.) 
in casu niet kan toegepast worden, gelet op het feit dat men zich in de privé-sfeer bevindt286. 
 
§2. Fiscale behandeling van het beding van aanwas met optie 
 
125. Zoals reeds gezegd (supra, nr. 115), zullen goedkopere (of geen) successierechten 
geheven worden in geval de langstlevende opteert voor de uitvoering van het testament. Kiest 
de langstlevende voor de uitwerking van de overeenkomst van aanwas, dan zal de 
langstlevende registratierechten betalen.  
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De vraag rijst of de fiscus argumenten heeft om successierechten te heffen in geval de 
langstlevende opteert voor de uitwerking van de overeenkomst van aanwas en de vraag of de 
fiscus argumenten heeft om registratierechten te heffen in geval de langstlevende kiest voor 
de uitvoering van het testament. 
 
Tevens rijst de vraag of de fiscus argumenten heeft om (in bepaalde omstandigheden) 
schenkingsrechten te heffen in plaats van het evenredig recht van toepassing op overdrachten 
ten bezwarende titel en de vraag of de fiscus de uitoefening van het keuzerecht (in bepaalde 
omstandigheden) kan aanzien als een schenking, waarop schenkingsrechten moeten worden 
betaald. 
 
A. Argumenten voor de heffing van successierechten in geval de 
langstlevende opteert voor de uitwerking van de overeenkomst van aanwas 
 
126. Professor Bael wijst erop dat deze problematiek zich enkel zal stellen indien de heffing 
van successierechten voor de fiscus interessanter is dan de heffing van registratierechten, 
hetgeen in de praktijk meestal niet het geval zal zijn. Enkel indien de partijen bij de 
overeenkomst van aanwas een broer en een zus zijn, of andere personen die niet onder het 
tarief van echtgenoten en afstammelingen vallen, zal de heffing van successierechten 
voordeliger zijn. De vraag rijst of de fiscus in die hypothese toepassing zou kunnen maken 
van artikel 68 W.Succ. of artikel 106, tweede lid W.Succ.287.  
 
1. Artikel 68 W.Succ. 
 
127. Zoals reeds gezegd met betrekking tot clausules in het huwelijkscontract waarbij in een 
keuzemogelijkheid betreffende het gemeenschappelijk vermogen wordt voorzien (supra, nr. 
24), bepaalt het eerste lid van artikel 68 W.Succ. dat in geval van verwerping van een 
intestaataandeel, van een uiterste wilsbeschikking of van een contractuele erfstelling, het 
recht, verschuldigd door de personen die daarvan voordeel genieten, niet lager mag zijn dan 
het recht dat de verwerper had moeten betalen.  
 
Door te kiezen voor de uitwerking van de overeenkomst van aanwas behoort het voorwerp 
van deze overeenkomst fiscaal niet meer tot de nalatenschap van de eerststervende. Volgens 
professor Bael kan men dit niet gelijkstellen met de verwerping van een uiterste 
wilsbeschikking. De langstlevende verwerpt het legaat niet, maar oefent een optie uit 
waardoor het legaat zonder voorwerp wordt. De fiscus kan artikel 68 W.Succ. dus niet 
aanwenden voor de heffing van successierechten288. 
 
2. Artikel 106, tweede lid W.Succ  
 
128. Overeenkomstig artikel 106, tweede lid W.Succ. is de antirechtsmisbruikbepaling van 
artikel 18, § 2 W.Reg. van toepassing inzake successierechten. Voor een goed begrip geef ik 
de tekst van artikel 18, § 2 W.Reg. even weer:  
 
“Aan de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen 
kan niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een 
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akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de 
administratie door vermoedens of door andere bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie 
tot doel heeft de rechten te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie 
aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt”. 
 
Aangezien de antirechtsmisbruikbepaling inzake successierechten uitsluitend kan worden 
toegepast in de economische sfeer en niet in de privé-sfeer, kan de fiscus artikel 106, tweede l 
id W.Succ. niet gebruiken als een argument voor de heffing van successierechten289. Het 
opmaken van een testament speelt zich immers af in de privé-sfeer290. 
 
B. Argumenten voor de heffing van registratierechten in geval de 
langstlevende opteert voor de uitvoering van het testament 
 
129. Indien de langstlevende opteert voor de uitvoering van het testament, stelt zich de vraag 
of de fiscus gebruik kan maken van de antirechtsmisbruikbepaling van artikel 18, § 2 W.Reg. 
of van de rechtsfiguur veinzing met het oog op de heffing van registratierechten op de 
overeenkomst van aanwas. 
 
1. Artikel 18, § 2 W.Reg. 
 
130. De administratie is van oordeel dat de toepassing van de antirechtsmisbruikbepaling van 
artikel 18, § 2 W.Reg. beperkt is tot verrichtingen in de economische sfeer en dat handelingen 
gesteld in het kader van het beheer van een privé-vermogen buiten het toepassingsgebied van 
artikel 18, § 2 W.Reg. vallen291. De administratie kan deze bepaling dus niet inroepen met het 
oog op de heffing van registratierechten292. 
 
2. Veinzing 
 
131. De vraag rijst of de administratie zou kunnen argumenteren dat in plaats van een legaat, 
opgenomen in het testament – dat in wezen onder kosteloze titel is –, eigenlijk een 
overeenkomst onder bezwarende titel is gesloten tussen de testator en de legataris, om zo 
registratierechten te  heffen op de overeenkomst van aanwas in plaats van successierechten op 
het legaat. 
 
Volgens professor Bael is er alleszins sprake van een tegenstrijdigheid tussen de 
overeenkomst van aanwas en het legaat in het testament dat door ieder van de partijen is 
opgemaakt. Indien de overeenkomst van aanwas evenwel is gesloten tussen twee personen 
waarvan men kan verwachten dat zij genegenheid voelen voor elkaar, zoals tussen twee 
samenwonende partners, zal de fiscus naar de mening van professor Bael de waarachtigheid 
van het testament niet kunnen aanvechten met het oog op de heffing van registratierechten293. 
 

                                                 
289 L. WEYTS, Notarieel fiscaal recht, II, De aangifte van nalatenschap, Antwerpen, Kluwer, 1997, 57; J. 
DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, I, Mechelen, Kluwer, 2008, 1175. 
290 J. BAEL, “Bedingen van aanwas met optie”, T. Not. 2005, 78. 
291 F. WERDEFROY, Registratierechten, Mechelen, Kluwer, 2006, 575-576. 
292 J. BAEL, “Bedingen van aanwas met optie”, T. Not. 2005, 79. 
293 J. BAEL, “Bedingen van aanwas met optie”, T. Not. 2005, 80. 
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C. Argumenten voor de heffing van schenkingsrechten in geval de 
langstlevende opteert voor de uitwerking van de overeenkomst van aanwas 
 
132. Indien de administratie aantoont dat de overeenkomst van aanwas geen overeenkomst 
onder bezwarende titel is, maar een overeenkomst onder kosteloze titel, zou zij 
schenkingsrechten kunnen heffen.  
 
Professor Bael wijst erop dat de heffing van schenkingsrechten in het Vlaams Gewest in de 
meeste gevallen niet voordeliger zal zijn voor de fiscus dan de heffing van het evenredig recht 
verschuldigd bij overdrachten onder bezwarende titel. Is de heffing van schenkingsrechten 
wel voordeliger voor de fiscus, dan kan zij trachten het bewijs te leveren van het kosteloze 
karakter van de overeenkomst, in dezelfde mate als de reservataire erfgenamen het kosteloze 
karakter van de overeenkomst kunnen trachten aan te tonen294.  
 
Om na te gaan of de uitvoering van het beding van aanwas op een schenking of een 
overdracht onder bezwarende titel berust, moet volgens WERDEFROY de bedoeling van de 
partijen onderzocht worden. De bewoordingen van het contract, de omstandigheden van de 
zaak en de structuur van het beding zijn hierbij bepalend295.  
 
D. Argumenten voor de heffing van schenkingsrechten in geval van niet-
uitoefening van het optierecht door de langstlevende 
 
133. Tot slot rijst de vraag of de administratie zou kunnen argumenteren dat de niet-
uitoefening  van het optierecht door de langstlevende een verzaking inhoudt aan het recht op 
de volle eigendom of het vruchtgebruik, wanneer de langstlevende na het overlijden van de 
eerststervende niet ervoor kiest om de volle eigendom of het vruchtgebruik van het aandeel 
van de eerststervende op grond van de overeenkomst van aanwas te bekomen. Meer specifiek 
stelt zich de vraag of de verzaking kan gekwalificeerd worden als een schenking door de 
langstlevende ten voordele van de erfgenamen, zodat schenkingsrechten verschuldigd zijn. 
 
Professor Bael wijst erop dat de niet-uitoefening van het optierecht geen aanleiding geeft tot 
het opmaken van een notariële akte, zodat de vraag zich in de praktijk niet zal stellen naar 
aanleiding van het opmaken van een notariële akte. Indien de langstlevende de volle 
eigendom of het vruchtgebruik op grond van de overeenkomst van aanwas niet wenst te 
bekomen, volstaat het immers om de in de overeenkomst van aanwas voorziene termijn te 
laten verstrijken296.  
 
Schenkingsrechten kunnen dan enkel verschuldigd zijn als de rechtshandeling geregistreerd 
moet worden. Overeenkomstig artikel 31, 1° W.Reg. bestaat er een verplichting tot registratie 
wanneer eigendom of vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen wordt 
overgedragen of aangewezen. Aangezien de langstlevende, die ervoor kiest het optierecht op 
grond van de overeenkomst van aanwas niet uit te oefenen, op geen enkel ogenblik een 
zakelijk recht heeft gehad op het aandeel van de eerststervende, is er geen sprake van een 
overdracht van een eigendomsrecht of een recht van vruchtgebruik door de langstlevende aan 

                                                 
294 J. BAEL, “Bedingen van aanwas met optie”, T. Not. 2005, 80. 
295 F. WERDEFROY, Registratierechten, Mechelen, Kluwer, 2006, 650. 
296 J. BAEL, “Bedingen van aanwas met optie”, T. Not. 2005, 82. 
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de erfgenamen297. De niet-uitoefening van het optierecht kan bijgevolg niet als een schenking 
beschouwd en belast worden298. 
 
E. Standpunt van de administratie 
 
134. Inmiddels heeft de administratie formeel beslist dat de fiscale behandeling van een 
klassiek beding van tontine of aanwas eveneens geldt voor het beding van aanwas met 
optie299. 
 

                                                 
297 J. BAEL, “Bedingen van aanwas met optie”, T. Not. 2005, 82. 
298 Een weigering tot verkrijgen kan niet aangezien worden als een overdracht of aanwijzing van eigendom of 
vruchtgebruik. Zie F. WERDEFROY, Registratierechten, Mechelen, Kluwer, 2006, 106 en 1414. 
299 Adm.Besl. 10 mei 2004, nr. E.E./99.969, www.fisconet.fgov.be. 
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Besluit 
 
Door het opnemen van een zogenaamd “huwelijksvoordeel” in het huwelijkscontract zal de 
langstlevende echtgenoot, bij het overlijden van de eerststervende, meer dan de bij wet 
voorziene helft van het gemeenschappelijk vermogen worden toebedeeld.  
 
Deze techniek van extra toebedeling biedt, ten opzichte van het testament, twee voordelen. 
Vooreerst is een testament steeds eenzijdig herroepbaar, terwijl een huwelijksvoordeel alleen 
kan gewijzigd worden met instemming van beide echtgenoten via de procedure tot wijziging 
van het huwelijkscontract. Bovendien moet het testament steeds worden afgetoetst aan de 
regels van het erfrecht. Huwelijksvoordelen worden daarentegen in principe als 
overeenkomsten onder bezwarende titel gekwalificeerd, hetgeen betekent dat zij in de regel 
volledig buiten de regels van het erfrecht vallen.  
 
Aan huwelijksvoordelen is echter ook een groot nadeel verbonden. De toebedeling boven de 
helft van de huwgemeenschap wordt in hoofde van de langstlevende echtgenoot als een legaat 
belast. Bovendien moeten de kinderen bij het overlijden van de langstlevende ouder nogmaals 
successierechten betalen op het deel dat destijds het voorwerp uitmaakte van de toebedeling. 
Het keuzebeding tracht deze fiscaal nadelige gevolgen te milderen door de langstlevende de 
mogelijkheid te bieden om uit een aantal vooraf in het huwelijkscontract ingeschreven 
varianten van extra toebedeling de fiscaal voordeligste keuze te maken. Aangezien een 
huwelijksvoordeel alleen gemeenschapsgoederen tot voorwerp kan hebben, heeft het 
keuzebeding in het huwelijkscontract noodzakelijk betrekking op het gemeenschappelijk 
vermogen en kan het dus niet aangewend worden voor het eigen vermogen. 
 
Een tweede techniek van extra toebedeling aan de langstlevende echtgenoot is, zoals gezegd, 
het testament. Via het testament kunnen echtgenoten specifieke erfgoederen aanwijzen in het 
voordeel van de langstlevende. Het testament is steeds herroepbaar. De testator kan dus over 
zijn goederen blijven beschikken tot aan zijn dood.  
 
Ook in de context van het testament is het mogelijk om een keuzebeding in te lassen. Hierbij 
wordt de keuze van het eigenlijke voorwerp van het legaat overgelaten aan de legataris. Men 
spreekt in dat geval van een “keuzelegaat”. Een legaat kan alle goederen van de testator tot 
voorwerp hebben. Bijgevolg kan het keuzebeding in deze context wel aangewend worden 
voor het eigen vermogen. 
 
Een derde techniek van extra toebedeling aan de langstlevende echtgenoot is de contractuele 
erfstelling. Een contractuele erfstelling kan op twee manieren gebeuren. Ofwel vindt de 
contractuele erfstelling plaats in het huwelijkscontract en is zij niet eenzijdig herroepbaar, 
hetgeen een belangrijke beperking van de beschikkingsvrijheid van de insteller inhoudt. 
Ofwel vindt de contractuele erfstelling plaats buiten het huwelijkscontract om en is zij steeds 
herroepbaar. De insteller kan in dergelijk geval vrij blijven beschikken over de goederen die 
het voorwerp uitmaken van de erfstelling.  
 
De contractuele erfstelling heeft steeds de goederen die de nalatenschap van de insteller zullen 
samenstellen tot voorwerp. Bijgevolg kunnen zowel eigen als gemeenschappelijke goederen 
middels een contractuele erfstelling aan de langstlevende echtgenoot worden toebedeeld. Ook 
hier kan in een keuzerecht voor de langstlevende echtgenoot worden voorzien. Het 
keuzebeding kan dus ook in deze context aangewend worden voor het eigen vermogen.  
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Een vierde techniek van extra toebedeling aan de langstlevende echtgenoot is ten slotte de 
aanwasovereenkomst. Het gaat om een overeenkomst, waarbij twee (of meerdere) personen 
samen bepaalde goederen verwerven en waarbij de langstlevende uiteindelijk eigenaar of 
titularis wordt van rechten op een deel of op het geheel van deze goederen, terwijl beide 
partijen gelijke kansen moeten hebben om het goed uiteindelijk te verkrijgen. Hierbij dient 
meteen te worden opgemerkt dat het gebruik van de aanwasovereenkomst in een echtelijke 
relatie beperkt is. Zij kan slechts voor eigen goederen worden gebruikt. Tontine- en 
aanwasbedingen met betrekking tot gemeenschapsgoederen zijn dus uitgesloten.  
 
De techniek van de aanwasovereenkomst biedt, ten opzichte van het testament, twee 
voordelen. Vooreerst komen de goederen, die het voorwerp uitmaken van de 
aanwasovereenkomst, door de werking van het (kans)contract niet in de nalatenschap van de 
eerststervende terecht, terwijl het testament steeds aan de regels van het erfrecht dient te 
worden afgetoetst. Bovendien kan de aanwasovereenkomst slechts met wederzijds akkoord 
van beide partners worden beëindigd, terwijl het testament steeds eenzijdig herroepbaar is.  
 
Op fiscaal vlak betaalt de echtgenoot, die het onroerend goed, gekocht met een overeenkomst 
van aanwas, uiteindelijk verwerft, geen successierechten, maar (hogere) registratierechten. Dit 
laatste kan vermeden worden via het beding van aanwas met optie. Deze clausule komt erop 
neer dat de langstlevende van de partijen, binnen een bepaalde termijn na overlijden van de 
eerststervende, moet opteren voor de uitwerking van de overeenkomst van aanwas Naast de 
optie voor de uitwerking van het beding van aanwas zelf, kan aan de langstlevende tevens de 
mogelijkheid worden geboden om te opteren voor de uitwerking van het beding van aanwas 
in volle eigendom, dan wel in vruchtgebruik. Aangezien de aanwasovereenkomst slechts voor 
eigen goederen van de echtgenoten kan gebruikt worden, zal het keuzebeding in deze context 
enkel voor het eigen vermogen kunnen aangewend worden. 
 
Het keuzebeding betreffende het gemeenschappelijk vermogen kan bijgevolg (buiten de 
context van het huwelijkscontract) aangewend worden voor het eigen vermogen, met name in 
het kader van de contractuele erfstelling, het testament en de aanwasovereenkomst. 
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