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Inleiding 
 
1. Het is niet uitzonderlijk dat de familie, bij het vernemen van de inhoud van het testament, 

denkt dat de overledene ‘niet goed bij zijn hoofd’ was toen die het testament opstelde. Dat is 

vooral het geval wanneer dat familielid in het testament bepalingen opnam waardoor anderen 

dan de familie een groot deel van het vermogen krijgen. De familie ziet in dit geval geen 

andere oplossing dan te bewijzen dat de testator gek was, waardoor het testament nietig is en 

de wettelijke erfopvolging geldt. Opdat de rechter de nietigheid van het testament zou 

uitspreken op basis van het ‘gek zijn’, moet bewezen worden dat de testator niet gezond van 

geest was in de zin van het burgerlijk wetboek. En daar beginnen de problemen, want wat 

houdt die ‘ongezondheid van geest’ precies in? Hoe kun je ze bewijzen? Mag de geneesheer 

van de testator attesten afleveren die gelden als wettig bewijsstuk?  

 

2. Deze problematiek speelt ook bij de personen die een testament willen opstellen, en zeker 

willen zijn dat het nadien niet nietig verklaard wordt. Dit wordt onder andere bewezen door 

de folder ‘dementie en de rechten van de patiënt’, die uitgegeven werd door de Koning 

Boudewijnstichting.1 Daarin is een hoofdstuk opgenomen dat handelt over het opstellen van 

een testament door een persoon met dementie.  

 

3. Zelfs wanneer het gaat om een notarieel testament, kan men de nietigheid ervan vorderen 

op basis van de ongezondheid van geest, want dit wordt niet gedekt door de authenticiteit van 

het notarieel testament (infra nr.37). De notaris doet er dus goed aan om zich ervan te 

vergewissen dat zijn cliënt geestesbekwaam genoeg is om een testament op te stellen. Bij 

twijfel vraagt een voorzichtige notaris dan ook best een medisch attest van de geneesheer van 

zijn cliënt. Maar mag de notaris dat attest wel zelf vragen van de geneesheer… Of moet de 

testator het vragen? 

 

4. Het hof van beroep van Gent boog zich op 15 maart 2007 over een casus waarbij de familie 

een onderhands testament nietig wilde laten verklaren op basis van het feit dat hun familielid 

niet gezond van geest was. Daarbij werden attesten van een geneesheer aangebracht als 

bewijsstuk. In deze bijdrage worden eerst kort de feiten van het arrest behandeld (hoofdstuk 

                                                 
1 KONING BOUDEWIJNSTICHTING, Dementie en de rechten van de patiënt, Brussel, Manufast-ABP, december 
2008, 35 p. 
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1), waarna er wordt ingegaan op de vaakst voorkomende problemen die optreden bij de 

nietigverklaring van een testament wegens ongezondheid van geest (hoofdstuk 2).  

 

5. Hoewel de materie van ongezondheid van geest ook een rol speelt bij personen die 

onbekwaam verklaard zijn, zoals een persoon onder voorlopig bewind, wordt dit hier niet 

behandeld.2 Ook de problematiek van de beïnvloeding van de testator valt buiten het bestek 

van deze bijdrage. 

 

Hoofdstuk 1: Bespreking van het arrest 
 
Afdeling 1: Feiten 
 

6. Op 10 maart 2005 velde de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde een vonnis 

betreffende de nietigverklaring van een testament wegens de ongezondheid van geest van de 

testator. Omdat de appellanten er niet in slaagden de ongezondheid van geest te bewijzen, 

werd de vordering ongegrond verklaard.  

 

7. Op 12 mei 2005 werd hiertegen beroep aangetekend bij het hof van beroep van Gent. 

Opnieuw werd door de appellanten geargumenteerd dat de testator niet gezond van geest was, 

waardoor het testament door nietigheid zou zijn aangetast. Daartoe werden enkele 

feitelijkheden aangebracht, waarvan de rechtbank opnieuw besliste dat het ging om loutere 

beweringen, die niet bewezen dat er sprake was van ongezondheid van geest op het moment 

van het opstellen van het testament.3 Een voorbeeld daarvan was de vaststelling dat de testator 

enkele malen in het ziekenhuis werd opgenomen en niet volledig zelfredzaam was.4  

 

8. Verder werden ook twee verslagen van een arts aangebracht die, op verzoek van de 

appellanten, na het overlijden van de testator inzage nam in diens dossier. De rechter 

oordeelde dat deze stukken niet uit de debatten moesten worden geweerd, want 

bloedverwanten in de tweede graad hebben het recht via een beroepsbeoefenaar inzage te 

krijgen in de medische en verpleegkundige dossiers van een overleden bloedverwant in de 

                                                 
2 Voor een recent en uitvoerig artikel hierover, zie: J. BAEL, “De rol van de vrederechter bij de familiale 
vermogensplanning betreffende personen onder voorlopig bewind”, in C. ENGELS en C. LECOCQ (eds.), 
Rechtskroniek voor de vrede-en politierechechters 2009, Brugge, Die Keure, 2009, 1-157. 
3 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 131, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 242, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1083 en T.Not. 2008, 446, noot H. NYS. 
4 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 131, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 242, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1083 en T.Not. 2008, 446, noot H. NYS. 



 
De nietigverklaring van een testament wegens ongezondheid van geest,  

noot onder Gent 15 maart 2007, RW 2007-08, 1082. 

- 3 - 

opgaande lijn.5 In het concrete geval waren alle voorwaarden van de wet van 22 augustus 

2002 betreffende de rechten van de patiënt voldaan, waardoor de geheimhoudingsplicht van 

de bewaarder van het dossier werd opgeheven.6  

 

9. Uit het verslag van de geneesheer die het dossier inkeek, bleek dat de testator, ten tijde van 

het opstellen van het testament, aan beginnende dementie leed. Dit was volgens de rechter 

echter geen afdoend bewijs van ‘ongezondheid van geest’ in de zin van artikel 901 BW, want 

het ging slechts om een lichte vorm van dementie en de man woonde gedurende 10 maanden 

daarna nog zelfstandig thuis. Bovendien verklaarde de huisarts dat zijn patiënt, rekening 

houdend met zijn leeftijd, nog beschikte over voldoende intellectueel inzicht.7 Ten slotte werd 

door de eerste rechter opgemerkt dat het testament inhoudelijk plausibel overkomt en dat het 

geen ongerijmde of extravagante” passage bevat, wat de indruk wekt dat de erflater wist wat 

hij deed.8  

 

10. Uit al deze feitelijke elementen werd door het hof van beroep besloten dat het vonnis van 

de rechtbank van eerste aanleg de vordering tot nietigverklaring terecht afwees als ongegrond 

en dat het testament uitwerking moest krijgen.  

 

Afdeling 2: Problematiek 
 

11. Het arrest toont duidelijk aan dat de materie van de nietigverklaring van een testament 

wegens ongezondheid van geest nog altijd problemen oplevert. Dat is enerzijds zo wat betreft 

de inhoud van het begrip van de gezondheid van geest, en anderzijds wat de bijbehorende 

bewijslast betreft. In het volgende hoofdstuk wordt op beide problemen dieper ingegaan.  

                                                 
5 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 131-132, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 243, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1083 en T.Not. 2008, 446-447, noot H. NYS. 
6 Artikel 9 § 4 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002, 
43.719. (hierna verkort: Patiëntenrechtenwet) 
7 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 132, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 243-244, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1083-1084 en T.Not. 2008, 447-448, noot H. NYS. 
8 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 132, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 244, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1084 en T.Not. 2008, 448, noot H. NYS. 
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Hoofdstuk 2: De nietigverklaring van een testament wegens 
ongezondheid van geest  
 
Afdeling 1: Algemeen 
 

12. Een testament is een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal 

zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen (artikel 

895 BW). Artikel 1108 BW bepaalt dat een overeenkomst pas geldig is als er een geldige 

toestemming is, als de persoon die het contract sluit bekwaam is en als er sprake is van een 

bepaald voorwerp en een geoorloofde oorzaak.9 Die geldige toestemming is niet aanwezig, 

wanneer er sprake is van dwaling, geweld of bedrog.10 Hoewel dit artikel slaat op 

overeenkomsten, wordt aangenomen dat de bepaling van toepassing is op alle 

rechtshandelingen, ook de eenzijdige.11 Wanneer het een schenking of een testament betreft, 

moet er voor de geldige toestemming bovendien nog rekening gehouden worden met artikel 

901 BW waardoor de testator gezond van geest moet zijn. Er wordt aangenomen dat dit 

artikel een afwijking is van artikel 504 BW. Daarin wordt bepaald dat na iemands dood de 

door hem verrichte handelingen enkel kunnen worden betwist op grond van krankzinnigheid 

wanneer de onbekwaamverklaring was uitgesproken of gevorderd voor zijn overlijden of het 

bewijs van de krankzinnigheid uit de betwiste handeling zelf voortvloeit. Doordat wordt 

aangenomen dat artikel 901 BW hiervan afwijkt, is bewijs van ongezondheid van geest ook 

mogelijk buiten de voorwaarden van artikel 504 BW.12 Dat is ook logisch, omdat het bestaan 

van een gift of van een testament vaak pas duidelijk wordt na het overlijden van de 

beschikker.13  

 

13. De mogelijkheid tot nietigverklaring van een testament wegens afwezigheid van 

toestemming, of een gebrek in de toestemming, dient ter bescherming van de private belangen 

                                                 
9 Art. 1108 BW: Tot de geldigheid van een overeenkomst zijn vier voorwaarden vereist: De toestemming van de 
partij die zich verbindt; Haar bekwaamheid om contracten aan te gaan; Een bepaald voorwerp als inhoud van 
de verbintenis; Een geoorloofde oorzaak van verbintenis. 
10 Artikel 1109 Burgerlijk wetboek en volgende. 
11 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht. 1: Algemeen deel, Antwerpen, Standaard, 1973, 294, 
nr. 101; W. DE BONDT, De leer der gekwalificeerde benadeling, Antwerpen, Kluwer, 1985, 145, noot 12; A. 
WYLLEMAN , Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 2005, 
120, nr. 277. 
12 A. KLUYSKENS, De schenkingen en testamenten, Antwerpen, Standaard, 1947, 54, nr. 29; H. CASMAN, 
Notarieel familierecht, Gent, Mys en Breesch, 1991, 457, nr. 1130. 
13 F. SWENNEN, “Schenkingen van de volle eigendom: grondvereisten/toestemming/schenker” in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en A. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2: Vermogensplanning met effect bij leven- 
schenking, Gent, Larcier, 2005, 7, nr. 9.  
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van de testator en zijn rechtsopvolgers.14 Het gaat dus om een relatieve nietigheid, die enkel 

door de beschermde personen gevorderd kan worden, en door de rechter niet ambtshalve 

ingeroepen mag worden.15 Het gevolg van de relatieve nietigheid is dat de handeling vatbaar 

is voor bevestiging. De nietigheidsvordering inzake overeenkomsten verjaart na tien jaar (art. 

1304 BW). Voor testamenten wordt echter beweerd dat de gemeenrechtelijke 

verjaringstermijn van 30 jaar van toepassing zou zijn, en dat die termijn begint te lopen vanaf 

het overlijden van de testator.16 Dit heeft het onlogische gevolg dat een schenking en een 

testament die op dezelfde dag werden gedaan, onder een verschillende verjaringstermijn 

vallen.17  

 

14. Om te kunnen besluiten tot de nietigheid van het testament op basis van de ongezondheid 

van geest van de testator, moet eerst nagegaan worden wat er precies onder ‘ongezondheid 

van geest’ wordt verstaan (Afdeling 1). Daarna wordt ingegaan op de bewijsproblematiek 

hieromtrent (Afdeling 2).  

 
Afdeling 2: Ongezondheid van geest 
 

15. De draagwijdte van het begrip ‘(on)gezondheid van geest’ in de zin van artikel 901 BW is 

van groot belang voor de nietigverklaring van het testament. De inhoud van het begrip bepaalt 

wat er precies bewezen moet worden. Hierna wordt ingegaan op de inhoud van het begrip 

(§1) en op de daarbij horende theorie van de versterkte toestemming (§2), waarna onderzocht 

wordt op welk tijdstip er sprake moet zijn van (on)gezondheid van geest. (§3).  

 

§ 1. Begrip van de ongezondheid van geest  
 

16. Van de ‘gezondheid van geest’ van artikel 901 BW is er in de wetgeving geen definitie 

terug te vinden. Er is ook weinig rechtspraak waarin het begrip omschreven wordt. Volgens 

                                                 
14 F. SWENNEN, “Schenkingen van de volle eigendom: grondvereisten/toestemming/schenker” in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en A. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2: Vermogensplanning met effect bij leven- 
schenking, Gent, Larcier, 2005, 6, nr. 8.  
15 Cass. 25 september 1958, Arr. Cass. 1961, 285 en Pas. 1959, I, 96, noot; Cass. 24 februari 1972, JT 1972, 
355, Pas. 1972, I, 583, RNB 1972, 326 en RW 1971-72, 1783; M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een 
privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 497, nr. 24; R. BARBAIX , “Zijn de algemene 
geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van schenkingen dan ten aanzien van rechtshandelingen ten 
bezwarenden titel?”, NFM 2003, (37) 45, nr. 22. 
16 M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 498, nr. 
24 en voetnoot nr. 87.  
17 M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 498, nr. 
24. 
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het Hof van Cassatie houdt het in dat er zowel vrijheid van wil als helderheid van geest is.18 

De rechtsleer leidt hieruit af dat de schenker/legataris zowel de betekenis en de draagwijdte 

van zijn daad moet begrijpen als er vrijwillig mee moet instemmen.19  

 

17. Er wordt aangenomen dat artikel 901 BW een afwijking is van artikel 504 BW (supra 

nr.12) en daaruit wordt afgeleid dat ongezondheid van geest niet gelijk te stellen is met de 

juridische krankzinnigheid die totale afwezigheid van toestemming veronderstelt. Hieruit 

volgt dat de rechter kan overgaan tot nietigverklaring van een testament of schenking bij 

gedeeltelijke aantasting van de wil, zoals door overmatig alcoholgebruik, woede, … wat leidt 

tot een veel strengere beoordeling.20 Met betrekking tot die strengere beoordeling bestaat er 

echter wel discussie in de rechtsleer (infra nr.22 ev. ). 

 

18. Ongezondheid van geest is een juridisch en geen medisch begrip, want er wordt algemeen 

aanvaard dat het begrip niet dezelfde inhoud heeft als de medische ‘krankzinnigheid’.21 Het 

hof van beroep van Luik oordeelde bijvoorbeeld dat een man die, medisch gezien, paranoïde 

was, toch wilsgeschikt was omdat hij tot aan zijn overlijden werkte als stedelijk ambtenaar en 

hij een erfenis naliet van een grootte die wees op een verstandig beheer van zijn vermogen.22 

De juridische gezondheid van geest veronderstelt dus een zekere intelligentie en 

redeneervermogen om de beschikkingen te begrijpen en er vrijwillig in toe te stemmen.23 

                                                 
18 Cass. 18 maart 1909, Pas. 1909; I, 1963.  
19 M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 486-
487, nr. 7; B. VAN ROY, “Recente rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim 
van de geneesheer”, NFM 2007, afl. 3, (71) 74; W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het 
familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 195, nr.559.  
20 M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 484, 
nr.6; H. NYS, “Commentaar bij artikel 901 BW” in M. COENE, W. PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), 
Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, art. 901-4; R. BARBAIX , “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad 
strenger ten aanzien van schenkingen dan ten aanzien van rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 
2003, (37) 41, nr. 14; M. GOVAERTS, “Het bewijs in rechte van de wils(on)geschiktheid van de testateur” (noot 
onder Gent 15 maart 2007), RABG 2008, afl. 4, (245) 246, nr. 2. 
21 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 35, nr. 61; A. VERBEKE, 
Knelpunten familiaal vermogensrecht 2003, Brussel, Larcier, 2003, 86, nr. 83; DEBUCQUOY, “Het notarieel 
testament en (het bewijs van) de (on)gezondheid van geest van de testator” in C. CASTELEIN, C. VERBEKE en L. 
WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
70, nr. 6.  
22 Luik 2 oktober 1990, R.G. nr. 22754/89, geciteerd in DEBUCQUOY, “Het notarieel testament en (het bewijs 
van) de (on)gezondheid van geest van de testator” in C. CASTELEIN, C. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële 
clausules: liber amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 71, nr. 6. In dezelfde zin: 
Luik 19 mei 2004, RTDF 2005, 1233. 
23 M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 486, nr. 
7; F. DEBUCQUOY, “Het notarieel testament en (het bewijs van) de (on)gezondheid van geest van de testator” in 
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19. De beoordeling in concreto of iemand ‘gezond is van geest’, wordt overgelaten aan de 

soevereine appreciatie van de feitenrechter.24 Daarbij moet hij zowel rekening houden met 

psychische als met fysieke aandoeningen (oververmoeidheid, een zware val…), hoewel het 

opvalt dat een lichamelijke aandoening niet zo snel aanvaard wordt als ongezondheid van 

geest.25 Dit ligt voor een deel aan de bewijsproblematiek, want bewijzen dat iemand lijdt aan 

een lichamelijke aandoening is onvoldoende, er moet ook bewezen worden dat die 

aandoening de geldige wilsvorming daadwerkelijk verhinderde.26 Anderzijds wijst dit, naar 

mijn mening, ook op het feit dat de theorie van de versterkte toestemming (infra nr.21 ev.) 

eerder blijft bij een theorie, dan dat ze echt toepassing krijgt in de rechtspraak.  

 

20. Hoewel artikel 901 BW in het wetboek onder het hoofdstuk ‘bekwaamheid om te 

beschikken of te verkrijgen bij schenking’ valt, gaat het hier niet over de bekwaamheid, maar 

wel over een geldige toestemming.27 Dat heeft als gevolg dat de gezondheid van geest niets te 

maken heeft met de onbekwaamheidsstatuten. Een persoon moet niet onbekwaam verklaard 

zijn om ongezond van geest te zijn, en omgekeerd is het niet per se zo dat een 

onbekwaamverklaarde ongezond van geest is.28  

 

§ 2. Theorie van de versterkte toestemming 
 

21. Er is discussie in de rechtsleer met betrekking tot de invulling van de wilsvrijheid bij 

rechtshandelingen om niet. Er wordt namelijk gezegd dat de geldigheidsvereisten bij deze 

rechtshandelingen strenger zijn dan bij die ten bezwarende titel. De reden hiervoor zou zijn 

dat schenkingen en testamenten veel ingrijpender zijn voor het familiepatrimonium dan om 

                                                                                                                                                         
C. CASTELEIN, C. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber amicorum professor Johan 
Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 60, nr. 6.  
24 X., “Artikel 901 Burgerlijk Wetboek” in M. DAMBRE, J. GERLO en S. STIJNS (eds.), Burgerlijk Wetboek, 
Brugge, Die Keure, 2008, 294.  
25 H. NYS, “Commentaar bij artikel 901 BW” in M. COENE, W. PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), 
Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, losbl.; R. BARBAIX , “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad 
strenger ten aanzien van schenkingen dan ten aanzien van rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 
2003, 41, nr. 14.  
Voor aandoeningen die in de rechtspraak niet aanvaard werden: F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het 
burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 254, voetnoot 1815.  
26 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 254, nr. 323. 
27 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 251, nr. 320; F. 
SWENNEN, “Schenkingen van de volle eigendom” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en A. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning 2: Vermogensplanning met effect bij leven- schenking, Gent, Larcier, 2005, 3.  
28 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 251, nr. 320. 
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het even welke rechtshandeling ten bezwarende titel.29 Voorstanders van de theorie vinden dat 

de wilsgeschiktheid bij de totstandkoming van rechtshandelingen om niet ‘volwaardiger’ 

moet zijn dan bij rechtshandelingen ten bezwarende titel. Deze theorie wordt door de 

rechtspraak en rechtsleer de leer van de versterkte toestemming (consentement renforcé) 

genoemd.30 Het hof van beroep van Bergen formuleert het als volgt: “En vertu de l’article 901 

du Code civil, il faut, pour faire un testament, être sain d’esprit. Cette disposition exige une 

sagesse moins équivoque, une raison plus éclairée, une volonté plus ferme pour faire une 

liberalité que pour s’obliger dans le contrat. Alors qu’un acte à titre onéreux ne peut être 

annulé que si le consentement a fait totalement défaut, en matière de liberalités, il suffit, pour 

obtenir l’annulation de l’acte, que le donateur ou le testateur ait été affecté d’une faiblesse 

d’esprit le soumettant plus que toute autre personne à l’influence des personnes de son 

entourage et enlevant à sa volonté sa liberté et sa spontanéité. L’altération partielle de la 

volonté du testateur, indépendamment de l’existence d’un vice de consentement, suffit dès lors 

pour obtenir l’invalidation de la libéralité consentie. L’article 901 du Code civil consacre la 

théorie dite du ‘consentement renforcé’”.31 Hieruit volgt dat de feitenrechter bij zijn 

beoordeling rekening moet houden met alle omstandigheden die de wil van de testator kunnen 

                                                 
29 R. BARBAIX , “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van schenkingen dan ten 
aanzien van rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 2003, (37) 38, nr. 2. 
30 Gevallen in de rechtspraak waarin toepassing gemaakt werd van de theorie van de versterkte toestemming: 
Cass. 19 januari 2001, AJT 2001-02, 416, Arr.Cass. 2001, 135, concl. DUBRULLE, JT 2002, 9, Pas. 2001, afl. 1, 
138, RW 2001-02, 952, RTDF 2002, afl. 1, 135, noot I. MASSIN, T.Not. 2001, 228 en TBBR 2003, afl. 1, 54; 
Bergen 11 mei 1993, RNB 1994, 127; Bergen 15 september 1995, RRD 1996, 249, noot A. ETIENNE en J. 
LEDOUX; Bergen 6 januari 1997, JLMB 1998, 251, JT 1997, 568, Rec.gén.enr.not. 1998, 232, RNB 2001, 652 en 
W.Akte 1998, 97; Luik, 9 mei 2000, JLMB 2000, 1206; Brussel 19 december 2001, RW 2002-03, 547; Luik 18 
maart 2003, www.cass.be, 2000/RG/61; Gent 27 mei 2004, NJW 2005, afl. 100, 208, noot B. WYLLEMAN ; 
Bergen 10 september 2004, RNB 2005, 236; Bergen 13 april 2006, JLMB 2007, 13, RNB 2008, 103, noot J. SACE 

en RTDF 2007, afl. 4, 1312, noot B. DELAHAYE ; Rb. Luik 19 februari 1991, JLMB 1992, 620; Rb. Luik 2 mei 
1994, JT 1995, 85 en de aangehaalde rechtspraak in voetnoot 3 van F. SWENNEN, “Het misverstand van de 
‘theorie van de versterkte toestemming’ bij giften”, AJT 1998-99, 569; 
Rechtsleer in die zin: H. DE PAGE, Les testaments, Brussel, Bruylant, 1973, 127-147; M. PUELINCKX-COENE, 
“Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 483, nr. 6; J. SACE, “Du 
consentement en matière testamentaire”, RNB 1981, (128) 128-129; H. NYS, “Commentaar bij artikel 901 BW” 
in M. COENE, W. PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, 3; H. CASMAN, 
Notarieel familierecht, Gent, Mys en Breesch, 1991, 457, nr. 1130; L. RAUCENT, Les liberalités, Brussel, 
Bruylant, 1991, 53-54; G. VAN OOSTERWIJCK, “Enkele raadgevingen voor de voorzichtige notaris bij het 
opstellen van een openbaar testament”, NFM 1996, (117) 117, nr. 1; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. 
VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 438, nr. 908; F. 

DELPORTE, Sterven en erven: praktische handleiding voor erfrecht, testamenten en successierechten, Mechelen, 
Ced. Samsom, 2003, 72; A. VERBEKE, Knelpunten familiaal vermogensrecht 2003, Brussel, Larcier, 2003, 85; G. 

VAN OOSTERWIJCK, “Het gebeuren rond het notarieel testament” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS 

(eds.), Actualia familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2003, 229; W. PINTENS, K. 
VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 196, 
nr.560. 
31 Bergen 13 april 2006, JLMB 2007, 13, RNB 2008, 103, noot J. SACE en RTDF 2007, afl. 4, 1312, noot B. 
DELAHAYE . 
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beïnvloeden en wijzigen, en niet enkel met de krankzinnigheid van artikel 504 BW, wat totale 

afwezigheid van toestemming impliceert.32  

 

22. Tegenstanders van de theorie zeggen dat artikel 901 BW wel afwijkt van artikel 504 BW 

voor wat de bewijsregeling betreft (daarover is iedereen het eens), maar niet voor wat betreft 

de invulling van het begrip van ongezondheid van geest. Volgens hen moet de ongezondheid 

van geest restrictiever geïnterpreteerd worden, en betreft het alleen de gevallen waarin er 

volledige afwezigheid van toestemming is en dus niet iedere aantasting van de wil. Bovendien 

is het volgens hen niet aanvaardbaar dat twee rechtshandelingen, die op dezelfde dag worden 

gesteld, anders beoordeeld zouden worden omdat de ene rechtshandeling ten bezwarende titel 

en de andere om niet is.33 

 

23. SWENNEN is één van die tegenstanders van de theorie van de versterkte toestemming. Hij 

stelt dat de theorie berust op een misverstand.34 Hiervoor haalt hij vier argumenten aan.  

 

23/1. Het eerste argument is dat het burgerlijk wetboek geen strengere wilsvereiste 

rechtvaardigt. Artikel 901 BW bestond oorspronkelijk uit twee alinea’s, waarbij de tweede 

alinea de tekst van artikel 504 BW overnam (supra nr.12).35 Uit die weglating volgt dat voor 

de nietigverklaring van een testament niet moet voldaan zijn aan de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 504 BW, en de grondslagen van aanvechting van 

artikel 901 BW dus ruimer zijn.36 Daaruit leidden de aanhangers van de theorie van de 

                                                 
32 H. NYS, “Commentaar bij artikel 901 BW” in M. COENE, W. PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), 
Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, losbl.; A. VERBEKE, Knelpunten familiaal vermogensrecht 2003, Brussel, 
Larcier, 2003, 85; M. GOVAERTS, “Het bewijs in rechte van de wils(on)geschiktheid van de testateur” (noot 
onder Gent 15 maart 2007), RABG 2008, afl. 4, (245) 246, nr. 2. 
33 De opvatting dat er geen groter oordeelsvermogen vereist is voor het stellen van rechtshandelingen om niet 
werd al vrij vroeg aanvaard in de Franse rechtspraak. Daarom vindt BARBAIX dat de theorie van SWENNEN 
ondersteuning verdient. R. BARBAIX , “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van 
schenkingen dan ten aanzien van rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 2003, (37) 38, nr. 7 en 
voetnoot 3.  
34 F. SWENNEN, “Het misverstand van de ‘theorie van de versterkte toestemming’ bij giften”, AJT 1998-99, (569) 
569-573; F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 236-246; F. 
SWENNEN, “Schenkingen van de volle eigendom: grondvereisten/toestemming/schenker” in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en A. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2: Vermogensplanning met effect bij leven- 
schenking, Gent, Larcier, 2005, 3; B. VAN ROY, “Recente rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren 
en het beroepsgeheim van de geneesheer”, NFM 2007, afl. 3, (71) 72. 
35 P. A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, XII, Osnabrück, Otto Zeller, 1968, 296; 
A. KLUYSKENS, De schenkingen en testamenten, Antwerpen, Standaard, 1947, 54, nr. 29; R. BARBAIX , “Zijn de 
algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van schenkingen dan ten aanzien van 
rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 2003, (37) 39, nr.6. 
36 Rb. Brussel 20 februari 1987, RGDC 1988, 134; H. DE PAGE, Les testaments, Brussel, Bruylant, 1973, 129.  
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versterkte toestemming af dat de toestemming bij giften volwaardiger moet zijn dan voor 

rechtshandelingen ten bezwarenden titel, omdat die laatste enkel kunnen vernietigd worden 

als de actor krankzinnig was.37 SWENNEN stelt dat er een duidelijk onderscheid is tussen een 

ontvankelijkheids- en een totstandkomingsvoorwaarde.38 Hij gaat akkoord met het feit dat de 

ontvankelijkheid voor het instellen van een procedure tot nietigverklaring van een gift of 

testament ruimer is, maar daarom moet de totstandkoming van de akte nog niet strenger 

beoordeeld worden. Volgens SWENNEN moet de rechtshandeling om niet behandeld worden 

als iedere andere overeenkomst, dus moet ze gewoon voldoen aan de 

totstandkomingsvoorwaarden van artikel 1108 BW.39 SWENNEN stelt dan ook dat het beter 

zou zijn om te spreken van de ‘theorie van de versterkte controle’, omdat het de rechter is die 

een ruimere onderzoeksbevoegdheid heeft naar de gegrondheid van de vordering.40  

 

23/2. Zijn tweede argument bestaat erin dat er verwarring is tussen de begrippen ‘wil’ en 

‘toestemming’. Volgens hem is er “geen verschil tussen de wilsvorming bij rechtshandelingen 

om niet en die bij de rechtshandelingen ten bezwarenden titel. Bij alle (soorten) 

rechtshandelingen is de uiteindelijke toestemming ondeelbaar. Of ze aan- of afwezig is, wordt 

relatief beoordeeld in functie van de stoornissen in de relevante wilsprocessen. Het 

onderscheid tussen een afwezige toestemming en een verzwakking in de toestemming is 

daarom onbestaande.” 41 “De minste verzwakking of wijziging in de geestelijke vermogens kan 

volstaan voor vernietiging, wanneer tenminste het wilsvormingsproces op doorslaggevende 

wijze werd aangetast.”42  

 

23/3. In zijn derde argument haalt SWENNEN aan dat de begunstigde van een gift of legaat niet 

minder bescherming verdient omdat hij enkel ‘een voordeel verliest’. Het is namelijk zo dat 

men, omwille van de rechtszekerheid, huiverachtig staat tegenover de nietigverklaring van 

                                                 
37 F. SWENNEN, “Het misverstand van de ‘theorie van de versterkte toestemming’ bij giften”, AJT 1998-99, (569) 
571-572; nr. 8.  
38 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 238-239, nr. 298-299. 
39 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 239, nr. 300; B. VAN 

ROY, “Recente rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de geneesheer”, 
NFM 2007, afl. 3, (71) 73. 
40 F. SWENNEN, “Het misverstand van de ‘theorie van de versterkte toestemming’ bij giften”, AJT 1998-99, (569) 
572; nr. 9; F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 240, nr. 301.  
41 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 245; nr. 310; voor meer 
informatie omtrent zijn tweede argument: F. SWENNEN, “Het misverstand van de ‘theorie van de versterkte 
toestemming’ bij giften”, AJT 1998-99, (569) 571-572, nrs. 10-12; F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het 
burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 240-241 nrs. 302-303; B. VAN ROY, “Recente rechtspraak inzake 
de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de geneesheer”, NFM 2007, afl. 3, (71) 73-74. 
42 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 254, nr. 323.  



 
De nietigverklaring van een testament wegens ongezondheid van geest,  

noot onder Gent 15 maart 2007, RW 2007-08, 1082. 

- 11 - 

rechtshandelingen ten bezwarende titel waarbij de contractant een verlies incasseert.43 Omdat 

de begiftigde/legataris geen schade lijdt, is men daar strenger. Hoewel het logisch is dat de 

rechter billijkheidsmotieven laat meespelen, mag hier echter geen algemeen principe uit 

afgeleid worden.44  

 

23/4. In zijn laatste argument wijst SWENNEN op het feit dat de theorie van de versterkte 

toestemming als principe wordt gehanteerd, maar dat het eigenlijk niet vaak wordt toegepast. 

De rechtspraak is namelijk zeer streng met betrekking tot de bewijslast (infra nr.30), 

waardoor de geestesstoornis toch zeer ernstig moet zijn.45 Zo is het noodzakelijk dat de 

ongezondheid van geest zonder twijfel de wil van de schenker/testator ontnam op het 

ogenblik van het stellen van de rechtshandeling.46  

 

24. STERCKX stelt dat er wel degelijk sprake is van een theorie van versterkte toestemming, 

maar dan in die zin dat ze een wilsgebrek toevoegt aan artikel 1109 BW, voor wat 

rechtshandelingen om niet betreft. Naast dwaling, bedrog en geweld is er volgens hem een 

vierde wilsgebrek, namelijk de aantasting van de wil door ongezondheid van geest.47  

 

25. Ook BAEL stelt zich vragen bij de toepassing van de theorie. Uit de recente rechtspraak 

kan er, volgens hem, niet afgeleid worden dat de toestemming bij de rechtshandelingen om 

niet strenger beoordeeld wordt dan bij rechtshandelingen ten bezwarenden titel. Integendeel, 

volgens hem is men in de recentste rechtspraak net minder streng bij de beoordeling van de 

gezondheid van geest, want in geval van twijfel betreffende de mentale toestand van de 

testator, wordt het testament niet nietig verklaard.48  

 

                                                 
43 H. DE PAGE, Les testaments, Brussel, Bruylant, 1973, 132 en voetnoot 4.  
44 F. SWENNEN, “Het misverstand van de ‘theorie van de versterkte toestemming’ bij giften”, AJT 1998-99, (569) 
572, nrs. 13-15; F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 241-242; 
B. VAN ROY, “Recente rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de 
geneesheer”, NFM 2007, afl. 3,(71) 74. 
45 F. SWENNEN, “Het misverstand van de ‘theorie van de versterkte toestemming’ bij giften”, AJT 1998-99, (569) 
573, nrs. 17. 
46 F. SWENNEN, “Het misverstand van de ‘theorie van de versterkte toestemming’ bij giften”, AJT 1998-99, (569) 
573, nr.18  
47 J. STERCKX, “La démonstration de la santé mentale à l’épreuve de la théorie du consentement renforcé”, RNB 
2008, afl. 3016, (78) 80.  
48 J. BAEL, “Schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), Rechtskroniek 
voor het notariaat 10: Personen- en familierecht. Familiaal vermogensrecht. Schenkingen en testamenten, 
Brugge, Die Keure, 2007, 146, nr. 12; J. BAEL, “De rol van de vrederechter bij de familiale vermogensplanning 
betreffende personen onder voorlopig bewind”, in C. ENGELS en C. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de vrede-
en politierechechters 2009, Brugge, Die Keure, 2009, 152, nr. 312.  
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26. In een noot bij een arrest van het hof van beroep van Bergen, stellen ETIENNE en LEDOUX 

dat: “Lorsqu’on essaie de restituer l’insanité d’esprit dont il est question à l’article 901 du 

Code civil par rapport à l’absence totale de volonté, on se rend très vite compte que la 

frontière entre les deux notions, si elle existe, est extrêmement tenue. En conséquence, était-il 

vraiment nécessaire de passer par la théorie du consentement renforcé en matière d’actes à 

titre gratuit pour pouvoir annuler de tels actes?49 

 

27. Naar mijn mening is dit een theoretische discussie. Na analyse van de rechtspraak blijkt 

namelijk dat er absoluut niet sneller beslist wordt tot nietigverklaring van een testament. 

Integendeel, opdat er overgegaan zou worden tot de nietigverklaring, mag er geen enkele 

twijfel meer bestaan over het feit dat de testator ongezond was van geest.50 En hoewel zowel 

psychische als fysieke aandoeningen in aanmerking genomen worden bij de beoordeling, zijn 

de gevallen waarbij een fysieke aandoening leidt tot nietigverklaring van het testament, 

zeldzaam. 

 

28. In het besproken arrest wordt er niet verwezen naar de theorie van de versterkte 

toestemming. Er werd aangetoond dat de testator ‘verward’ was en bovendien leed aan een 

lichte vorm van dementie, maar dit werd niet voldoende geacht om te spreken van 

ongezondheid van geest.51 Dit wijst erop dat een verzwakking of aantasting van de wil niet 

voldoende was, dus dat de theorie van de versterkte toestemming hier niet toegepast werd.  

 
§ 3. Tijdstip 
 

29. Uit de rechtspraak en rechtsleer blijkt dat de wilsgeschiktheid moet bestaan op het 

ogenblik van de opmaak van de schenkingsakte of het testament.52 Opdat er sprake zou zijn 

                                                 
49 A. ETIENNE en J. LEDOUX, “Questions relatives à l’application de l’article 901 C. Civ. pour faire une donation 
entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit” (noot onder Bergen 15 september 1995), RRD 1996, (251) 
252-253.  
50 Luik 19 mei 2004, JLMB 2004, 1197; Bergen 21 december 2004, JLMB 2005, 1784; Bergen 18 oktober 2005, 
RTDF 2006, 889; Rb. Luik 21 december 2005, RNB 2006, 82. 
51 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 132, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 244, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1084 en T.Not. 2008, 447, noot H. NYS. 
52 Cass. 24 februari 1972, JT 1972, 355, Pas. 1972, I, 583, RNB 1972, 326 en RW 1971-72, 1783; Cass. 19 
januari 2001, AJT 2001-02, 416, Arr.Cass. 2001, 135, concl. DUBRULLE, JT 2002, 9, Pas. 2001, afl. 1, 138, RW 
2001-02, 952, RTDF 2002, afl. 1, 135, noot I. MASSIN, T.Not. 2001, 228 en TBBR 2003, afl. 1, 54; Antwerpen 4 
december 2000, AJT 2001-02, 418, noot J. BROUWERS; Luik 18 maart 2003, www.cass.be, 2000/RG/61; Gent 18 
maart 2004, RABG 2005, afl. 8, 753, noot F. DE BOCK; Gent 27 mei 2004, NJW 2005, afl. 100, 208, noot B. 
WYLLEMAN ; Bergen 10 september 2004, RNB 2005, 236; Rb. Brussel 20 februari 1987, RGDC 1988, 134; Rb. 
Dinant 28 april 1987, RNB 1988, 432; H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys en Breesch, 1991, 457, nr. 
1130; J. BAEL, “Schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), 
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van een nietig testament, moet dan ook bewezen worden dat de testator op het moment van 

het opstellen van het testament niet over zijn volledige geestesvermogen beschikte. 53. Ook in 

het besproken arrest herhaalt de rechter dat “de vaststelling dat P.D. tijdens zijn laatste 

levensjaren een aantal malen in het ziekenhuis werd opgenomen als dusdanig zeker niet het 

bewijs vormt van gebrek aan gezondheid van geest in hoofde van de erflater toen hij op 24 

december 2002 zijn testament opstelde”.54 Dit tijdstip kan ook van belang zijn in het geval 

van een notarieel testament. Wanneer de notaris eerst een bespreking heeft met zijn cliënt 

over het testament, en de testator is volledig helder op dat moment, maar niet op het moment 

dat de akte effectief wordt opgesteld, moet de notaris zijn medewerking weigeren.55  

 

Afdeling 3: Bewijs van de ongezondheid van geest 
 

30. Wanneer de bovenstaande theorie van de versterkte toestemming toegepast wordt, krijgt 

de ongezondheid van geest een ruime invulling, maar het bewijs ervan is aan zeer strenge 

vereisten gebonden. Het is onvoldoende om ziekte, ouderdom of iets dergelijks te bewijzen, er 

moet bewezen worden dat de werkelijke wilsvorming op het ogenblik van het opstellen van 

het testament aangetast was.56 Het bewijs moet zeer precies zijn, waardoor alle twijfel omtrent 

de geestesbekwaamheid uitgesloten is.57 

 
§ 1. Algemeen  
 

31. Behalve bij onbekwaamverklaring is het principe dat iedereen vermoed wordt gezond van 

geest te zijn. Daarom moet degene die beweert dat de testator ongezond van geest was, 

                                                                                                                                                         
Rechtskroniek voor het notariaat 10: Personen- en familierecht. Familiaal vermogensrecht. Schenkingen en 
testamenten, Brugge, Die Keure, 2007, 145, nr. 10; J., BAEL, “De rol van de vrederechter bij de familiale 
vermogensplanning betreffende personen onder voorlopig bewind”, in C. ENGELS en C. LECOCQ (eds.), 
Rechtskroniek voor de vrede-en politierechechters 2009, Brugge, Die Keure, 2009, 151, nr. 311.  
53 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 200. 
54 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 132, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 244, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1084 en T.Not. 2008, 447, noot H. NYS.  
55 C. DE WULF, J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Mechelen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 2007, I, 101, nr. 116.  
56 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 250, nr. 318.  
57 Bergen 18 oktober 2005, Rec.gén.enr.not. 2007, afl. 5, 186, RTDF 2006, afl. 3, 889. Daarin stelde het hof van 
beroep van Bergen dat: “Wanneer er uit de analyse van de verschillende getuigenissen en de stukken van het 
dossier blijkt dat er twijfel bestaat over de mentale toestand van de erflaatster, kan er niet met de vereiste 
zekerheid bevestigd worden dat zij niet geestelijk gezond was op het ogenblik van het opstellen van het 
testament”. M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, 
(481) 487, nr. 8; J. BAEL, “Schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), 
Rechtskroniek voor het notariaat 10: Personen- en familierecht. Familiaal vermogensrecht. Schenkingen en 
testamenten, Brugge, Die Keure, 2007, 146, nr. 12; W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets 
van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 196, nr. 561.  
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daarvan het bewijs leveren.58 Bovendien geldt ook hier het principe actori incumbit probatio, 

waardoor de eiser de bewijslast draagt.59 In het besproken arrest wordt dit principe als volgt 

herhaald: “Het bewijs van ongezondheid van geest is aan te brengen door degenen die de 

nietigheid van een testament vorderen”.60 

 

§ 2. Notarieel testament 
 

32. Wanneer een notaris een authentiek testament opstelt, moet hij rekening houden met de 

geestesgesteldheid van de erflater (A.). Bij de vordering tot nietigverklaring van het testament 

speelt de authenticiteit van bepaalde delen van de akte een grote rol (B.). 

 
A. Opstellen van een notarieel testament 
 

33. Een notaris is altijd verplicht na te gaan of de persoon die voor hem bepaalde 

rechtshandelingen wil stellen, dat doet uit vrije wil en over voldoende verstandelijk inzicht 

beschikt om dit te doen.61 Omdat de gezondheid van geest een juridisch begrip is (supra 

nr.18), wordt van de notaris geen medische analyse verwacht.62 Dit vloeit niet voort uit de 

                                                 
58

 Cass. 19 januari 2001, AJT 2001-02, 416, Arr.Cass. 2001, 135, concl. DUBRULLE, JT 2002, 9, Pas. 2001, afl. 
1, 138, RW 2001-02, 952, RTDF 2002, afl. 1, 135, noot I. MASSIN, T.Not. 2001, 228 en TBBR 2003, afl. 1, 54; 
Antwerpen 6 mei 2002, RW 2003-04, 1151; Gent 18 maart 2004, RABG 2005, afl. 8, 753, noot F. DE BOCK.; 
Luik 19 mei 2004, JLMB 2004, 1197; Gent 27 mei 2004, NJW 2005, afl. 100, 208, noot B. WYLLEMAN ; Bergen 
18 oktober 2005, Rec.gén.enr.not. 2007, afl. 5, 186 en RTDF 2006, afl. 3, 889; M. PUELINCKX-COENE, 
“Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 487, nr. 8; W. PINTENS, B. VAN 

DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 
2002, 653, nr. 1391; F. SWENNEN, “Schenkingen van de volle eigendom: grondvereisten/toestemming/schenker” 

in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en A. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2: Vermogensplanning met 
effect bij leven- schenking, Gent, Larcier, 2005, 5, nr. 7; J. DU MONGH en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. 
PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, 239, nr. 409; F. DEBUCQUOY, 
“Het notarieel testament en (het bewijs van) de (on)gezondheid van geest van de testator” in C. CASTELEIN, C. 
VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 63, nr. 1; J. BAEL, “Schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. 
BAEL (eds.), Rechtskroniek voor het notariaat 10: Personen- en familierecht. Familiaal vermogensrecht. 
Schenkingen en testamenten, Brugge, Die Keure, 2007, 145, nr. 11; M. GOVAERTS, “Het bewijs in rechte van de 
wils(on)geschiktheid van de testateur” (noot onder Gent 15 maart 2007), RABG 2008, afl. 4, (245) 247, nr. 5; X., 
“Artikel 901 Burgerlijk Wetboek” in M. DAMBRE, J. GERLO en S. STIJNS (eds.), Burgerlijk Wetboek, Brugge, Die 
Keure, 2008, 294.  
Dit is echter niet het principe in het geval van onbekwaamverklaring: J. DU MONGH en G. DEKNUDT, “Erfrecht” 
in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, 239. 
59 A. KLUYSKENS, De schenkingen en testamenten, Antwerpen, Standaard, 1947, 55, nr. 30.  
60 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 131, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 242, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1083 en T.Not. 2008, 446, noot H. NYS. 
61 C. DE WULF, J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Mechelen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 2007, I, 98, nr. 114.  
62 F. DEBUCQUOY, “Het notarieel testament en (het bewijs van) de (on)gezondheid van geest van de testator” in 
C. CASTELEIN, C. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber amicorum professor Johan 
Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 70, nr. 5. Ook DELVA stelt dat het oordeel over de wilsgeschiktheid 
van de testator een rechtsoordeel is. “Indien het geneeskundig attest of advies voor de luciditeit pleit van de 
erflater, neemt niets weg dat de rechtbank het tegendeel zou oordelen; immers het gezond zijn van geest is niet 
een kwestie van wetenschappelijke beoordeling, maar van feitelijke aard overgelaten aan het oordeel van de 
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wet, maar uit de deontologie.63 Zo stelde het hof van beroep van Bergen: “Attendu que le 

notaire n’a pas pour mission de constater authentiquement l’état mental de la personne qui 

lui dicte son testament; Attendu que si la prudence peut, le cas échéant, le conduire à faire 

préceder la dictée d’une attestation médicale de santé d’esprit, il n’a pas l’obligation de 

solliciter pareille attestation; Attendu qu’il a, en revanche, l’obligation déontologique de 

s’assurer de la faculté, pour le testateur, d’exprimer une volonté consciente”.64  

 

34. Wanneer de notaris niets abnormaals opmerkt met betrekking tot de feitelijke, fysische 

en/of mentale bekwaamheid van de erflater, moet hij diens testament opmaken.  

Als hij daarentegen zeker is van de onbekwaamheid van zijn cliënt, moet hij zijn ambt 

weigeren.65  

Wanneer de notaris twijfels heeft, moet hij volgens sommige rechtspraak het advies inwinnen 

van een geneesheer.66 Dit standpunt is echter vatbaar voor kritiek. De notaris opleggen extra 

inlichtingen in te winnen, impliceert dat er een bijkomende vereiste is voor het verlijden van 

een notarieel testament.67 Mijns inziens is het de keuze van de notaris of hij al dan niet een 

medisch attest verlangt. Wanneer de notaris beslist dat hij een medisch getuigschrift wil, moet 

hij voorzichtig te werk gaan. Opdat er geen sprake zou zijn van schending van het 

beroepsgeheim door de geneesheer, moet de cliënt zelf het medisch attest vragen aan zijn 

arts.68 Het afleveren van een attest verloopt dus in drie stappen. Eerst vraagt de kandidaat- 

                                                                                                                                                         
rechter.’ W. DELVA, “De verplichte ambtsuitoefening bij het opmaken van notariële testamenten en de notariële 
tucht”, T.Not. 1961, (209) 216.  
63 F. DEBUCQUOY, “Het notarieel testament en (het bewijs van) de (on)gezondheid van geest van de testator” in 
C. CASTELEIN, C. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber amicorum professor Johan 
Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 64.  
64 Bergen 21 december 2004, JLMB 2005, 1785.  
65 W. DELVA, “De verplichte ambtsuitoefening bij het opmaken van notariële testamenten en de notariële tucht”, 
T.Not. 1961, (209) 211.  
66 Gent 1 april 1960, T.Not. 1961, 219.  
67 Delva vindt dat de zienswijze van het hof van beroep van Gent niet gevolgd moet worden en dat de notaris niet 
VERPLICHT kan worden inlichtingen in te winnen bij een geneesheer. W. DELVA, “De verplichte 
ambtsuitoefening bij het opmaken van notariële testamenten en de notariële tucht”, T.Not. 1961, (209) 213. In 
dezelfde zin: A. VERBEKE, Knelpunten familiaal vermogensrecht 2003, Brussel, Larcier, 2003, 94, nr. 95 en R. 

BARBAIX , “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van schenkingen dan ten 
aanzien van rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 2003, (37) 44, nr. 20.  
68 Gent 21 februari 1997, T.Not. 1998, 196; Antwerpen 14 september 1998, AJT 1998-99, 1041; Rb. Brussel 14 
mei 1991, TBBR 1992, 436; M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak –giften (1985-1992)”, TPR 
1994, (1615) 1626, nr. 10; J. BAEL, “Algemene geldigheidsvoorwaarden inzake schenkingen en testamenten”, 
Notariële actualiteit 1996, afl. 7, 109, nr. 7; H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys en Breesch, 1991, 
458, nr. 1131; I. MASSIN, “La preuve de l’insanité d’esprit du testateur au moyen de certificats médicaux: 
violation du secret médical?” (noot onder Cass. 19 januari 2001), RTDF 2002, afl. 1, (138) 146; R. BARBAIX , 
“Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van schenkingen dan ten aanzien van 
rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 2003, (37) 44, nr. 20; G. VAN OOSTERWIJCK, “Het gebeuren 
rond het notarieel testament” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS (eds.), Actualia familiaal 
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testator om een medisch attest aan zijn geneesheer. Daarna levert de geneesheer dit af aan zijn 

patiënt.69 De rechtbank van Brussel oordeelde dat de geneesheer het attest niet direct mag 

afleveren aan de notaris.70 Dus moet de kandidaat-testator het attest nog bezorgen aan de 

notaris.71 Dit alles kan leiden tot een onaangename situatie omdat de notaris aan zijn cliënt 

moet vragen om een attest dat bewijst dat hij volledig geestesbekwaam is. Bovendien wordt 

een notarieel testament vaak opgesteld wanneer de testator al met één been in het graf staat. 

Moet er dan aan de stervende nog gevraagd worden dat hij eerst zijn arts contacteert voor een 

attest?72  

 

35. Ik sluit mij dan ook aan bij de mening van DE WULF die stelt dat er een regeling moet 

voorzien worden voor het uitwisselen van informatie over verstand en wil in de verhouding 

tussen de notaris en de geneesheer. Zowel de notaris als de geneesheer zijn gebonden door het 

beroepsgeheim, dus zal de informatie die de geneesheer doorspeelt aan de notaris, nooit 

bekendgemaakt worden.73  

BAEL en NYS hebben kritiek op de voorwaarde dat het attest eerst aan de beschikker moet 

afgeleverd worden. Hun redenering is dat een medisch getuigschrift, certificaat of attest in 

ieder geval bestemd is voor een derde. Wanneer het niet de bedoeling van de arts is dat de 

medische informatie doorgegeven wordt aan een derde, is er geen sprake van een attest of 

certificaat. Dan gaat het om een voor de patiënt bestemd afschrift in de zin van artikel 9 § 3 

Patiëntenrechtenwet dat strikt vertrouwelijk en persoonlijk is. Als het geschrift bestemd is 

voor een derde, is er altijd discussie over het medisch beroepsgeheim, maar het maakt geen 

verschil of het attest rechtstreeks aan de patiënt, dan wel aan de notaris afgegeven wordt. In 

                                                                                                                                                         
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2003, 229-230, nr. 2; J. BAEL, “Erfenissen, schenkingen en 
testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), Rechtskroniek voor het notariaat 5: 
Familierecht: erfenissen, schenkingen en testamenten, Brugge, Die Keure, 2004, 130 ev.  
69 De geneesheer is echter niet verplicht dit attest af te leveren: H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch 
handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 426,  nr. 998.  
70 Rb. Brussel 14 mei 1991, TBBR 1992, 436; J. BAEL, “Algemene geldigheidsvoorwaarden inzake schenkingen 
en testamenten”, Notariële actualiteit 1996, afl. 7, 110, nr. 7; H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 
Brussel, Story-Scientia, 2005, 429, 1006.  
71 J. BAEL, “Algemene geldigheidsvoorwaarden inzake schenkingen en testamenten”, Notariële actualiteit 1996, 
afl. 7, 109-110, nr. 7. 
72 W. DELVA, “De verplichte ambtsuitoefening bij het opmaken van notariële testamenten en de notariële tucht”, 
T.Not. 1961, (209) 216. 
73 C. DE WULF, J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Mechelen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 2007, I, 100, voetnoot 6.  
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allebei de gevallen verkrijgt een derde de informatie en wordt het beroepsgeheim geschonden, 

maar dat is gerechtvaardigd door de toestemming van de patiënt.74  

Mijns inziens kan hier ook de functionele opvatting van het beroepsgeheim toegepast worden 

(infra nr.49/2). Daarbij wordt het beroepsgeheim toegepast in functie van de belangen van de 

patiënt-testator. De aflevering van een medisch attest door de geneesheer aan de notaris, nadat 

de testator dat gevraagd had, moet volgens mij op die basis aanvaard worden. Want het is toch 

in het belang van de patiënt dat de notaris een attest krijgt dat bevestigt of hij al dan niet 

gezond is van geest? Wanneer hij gezond is van geest, kan hij zijn testament opstellen en 

wanneer hij dat niet is, wordt hij beschermd tegen zijn eigen daden. 

 

36. Wanneer in het attest staat dat de cliënt onbekwaam is, kan de notaris de akte niet 

verlijden. Het is echter niet automatisch zo dat de notaris de akte wel verlijdt wanneer het 

attest stelt dat de patiënt bekwaam is. Het is nog altijd de notaris die daarover vrij en op eigen 

risico beslist.75 Wanneer hij niet overtuigd is moet hij zijn medewerking weigeren. Hij moet 

hier echter mee opletten, want op basis van artikel 3 van de organieke wet notariaat moet hij 

zijn dienst verlenen wanneer hij daartoe wordt verzocht.76  

 

B. Nietigverklaring van een notarieel testament 
 

37. Een authentiek testament kan zonder betichting van valsheid in geschrifte aangevochten 

worden wegens ongezondheid van geest, omdat de authenticiteit van de notariële akte de 

verklaring omtrent de gezondheid van geest niet dekt.77 Zelfs wanneer later blijkt dat de 

                                                 
74 H. NYS, “Commentaar bij artikel 901 BW” in M. COENE, W. PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), 
Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, losbl; H. NYS, “De ontwikkeling van het gezondheidsrecht in 1996 en 
1997”, T.Gez., 1998-99, (111) 127; J. BAEL, “Erfenissen, schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. 
WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), Rechtskroniek voor het notariaat 5: Familierecht: erfenissen, schenkingen en 
testamenten, Brugge, Die Keure, 2004, 132-133, nr. 92.  
75 W. DELVA, “De verplichte ambtsuitoefening bij het opmaken van notariële testamenten en de notariële tucht”, 
T.Not. 1961, (209) 211; C. DE WULF, J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, 
Mechelen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2007, I, 99, nr. 114.  
76 Artikel 3 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt: Zij zijn verplicht hun dienst te 
verlenen wanneer zij daartoe worden verzocht. De notaris zou enkel de testamentverlijding moeten weigeren 
wanneer de ongezondheid van geest duidelijk is gebleken, aldus DELVA. W. DELVA, “De verplichte 
ambtsuitoefening bij het opmaken van notariële testamenten en de notariële tucht”, T.Not. 1961, (209) 212.  
77 Brussel 20 februari 1991, RDP 1991, 747, daarin moest het hof van beroep beoordelen of een notaris die in 
zijn notariële akte verklaarde dat de testator gezond van geest was, valsheid in geschrifte pleegde, toen nadien 
bleek dat hij niet gezond van geest was. Het hof oordeelde dat er geen sprake was van valsheid in geschrifte, 
omdat de notaris niet kon en moest weten dat de vermelding in het testament niet overeenstemde met de 
werkelijkheid. In dezelfde zin: Antwerpen 14 september 1998, AJT 1998-99, 1041; A. KLUYSKENS, De 
schenkingen en testamenten, Antwerpen, Standaard, 1947, 55, nr. 30; .J. BAEL, “Algemene 
geldigheidsvoorwaarden inzake schenkingen en testamenten”, Notariële actualiteit 1996, afl. 7, (105) 112, nr. 
11; P. HOFSTRÖSSLER, “De notaris, het authentiek testament en de beweerde valsheid“, (noot onder Rb. Brussel 
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testator niet gezond was van geest, kan de notaris niets verweten worden, behalve wanneer hij 

lichtzinnig handelde.78 

 

38. Het feit dat een notaris het testament opstelde, heeft volgens sommige rechtspraak en 

rechtsleer toch enig belang.79 

DEBUCQUOY meent dat “de instrumenterende notaris, als juridisch ervaringsdeskundige, 

wiens natuurlijke taak het is erop toe te zien dat wil en verklaring overeenstemmen, zich voor 

het discours inzake artikel 901 BW een zeer waardevol oordeel kan vormen omtrent de 

mentale conditie die vereist is om te testeren.” Hij baseert zich hiervoor op het feit dat de 

ongezondheid van geest een juridisch begrip is, en geen medisch begrip (supra nr.18).80 

BAEL vindt dat het feit dat de notaris zijn medewerking verleende bij het opstellen van het 

testament, doet vermoeden dat de testator gezond was van geest, aangezien de notaris in het 

tegenovergestelde geval zijn medewerking moet weigeren.81 Ook het hof van beroep van Gent 

is van die mening: “Het feit dat de notaris bereid was het testament aan te nemen, is in de 

gegeven omstandigheden- zijnde de afwezigheid van sluitend bewijs van de ongezondheid van 

geest- minstens een ernstige aanwijzing van de volle bekwaamheid van de erflater, gezien de 

                                                                                                                                                         
18 januari 1994), AJT 1995-95, (142) 143; F. DELPORTE, Sterven en erven: praktische handleiding voor erfrecht, 
testamenten en successierechten, Mechelen, Ced. Samsom, 2003, 72; J. BAEL, “Erfenissen, schenkingen en 
testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), Rechtskroniek voor het notariaat 5: 
Familierecht: erfenissen, schenkingen en testamenten, Brugge, Die Keure, 2004, 147, nr. 132; M. GOVAERTS, 
“Het bewijs in rechte van de wils(on)geschiktheid van de testateur” (noot onder Gent 15 maart 2007), RABG 
2008, afl. 4, 250, nr. 10. 
78 NYS is van mening dat de vermelding in het testament dat de testator gezond was van geest, een averechts 
resultaat zou kunnen hebben en wantrouwen zou kunnen opwekken. H. NYS, “Commentaar bij artikel 901 BW” 
in M. COENE, W. PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, losbl. 
79 Bergen 18 oktober 2005, Rec.gén.enr.not. 2007, afl. 5, 186, RTDF 2006, afl. 3, 889. Het hof van beroep van 
Bergen is van mening dat, “hoewel instrumenterende notarissen die een authentiek testament verlijden geen 
geneesheren zijn en zij geen diagnose kunnen stellen betreffende de mentale toestand van de erflaatster, dit niet 
wegneemt dat zij vakmannen zijn die in het bijzonder vertrouwd zijn met deze materie en dat zij in staat zijn te 
ontdekken dat de persoon die een beroep doet op hun ambt niet in staat is zijn wil uit te drukken.” 
80 F. DEBUCQUOY, “Het notarieel testament en (het bewijs van) de (on)gezondheid van geest van de testator” in 
C. CASTELEIN, C. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber amicorum professor Johan 
Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 115-116, nr. 45. 
81 J. BAEL, “Erfenissen, schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), 
Rechtskroniek voor het notariaat 5: Familierecht: erfenissen, schenkingen en testamenten, Brugge, Die Keure, 
2004, 148, nr. 135 en J. BAEL, “Schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL 

(eds.), Rechtskroniek voor het notariaat 10: Personen- en familierecht. Familiaal vermogensrecht. Schenkingen 
en testamenten, Brugge, Die Keure, 2007, 151, nr. 26. Ook VERBEKE en DEBUCQUOY zijn van die mening: A. 

VERBEKE, Knelpunten familiaal vermogensrecht 2003, Brussel, Larcier, 2003, 95, nr. 96; F. DEBUCQUOY, “Het 
notarieel testament en (het bewijs van) de (on)gezondheid van geest van de testator” in C. CASTELEIN, C. 
VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 84-85, nr. 18.  
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notaris de deontologische verplichting heeft zich te vergewissen van het vermogen van de 

erflater om een bewuste wil uit te drukken”.82 

Ook moet een authentiek testament gedicteerd worden door de testator en de verklaring in de 

akte dat het dictaat gebeurd is, is authentiek. Wanneer het feit dat het dictaat plaatsvond 

aangevochten wordt, moet dus wel de procedure van valsheid in geschrifte gevolgd worden. 

Uit het gegeven dat de testator in staat was zijn hele testament te dicteren, kan minstens een 

vermoeden afgeleid worden dat hij gezond van geest was.83  

 

§ 3. Bewijsmiddelen 
 

39. De (on)gezondheid van geest bewijzen is een bewijs van feiten, waardoor bewijs mogelijk 

is door alle middelen, dus ook door vermoedens en getuigenissen.84 Dit principe wordt 

letterlijk herhaald in het besproken arrest.85 De beoordeling gebeurt soeverein door de 

feitenrechter. Hoewel artikel 901 BW een afwijking is van artikel 504 BW (supra nr.12), is 

het wel nog altijd toegelaten om de ongezondheid van geest te bewijzen aan de hand van 

elementen die uit de akte zelf blijken, maar dat is niet gemakkelijk. Daarom gebruikt men 

vaak andere bewijsmiddelen, waarbij hierna enkel ingegaan wordt op de meest voorkomende. 

 

A. Vermoedens 
 

40. Omdat de bewijslast omtrent het bestaan van ongezondheid van geest op het specifieke 

moment van de beschikking zeer zwaar is, heeft de rechtspraak de bewijslast enigszins 

                                                 
82 Gent 27 mei 2004, NJW 2005, afl. 100, 208, noot B. WYLLEMAN ; in dezelfde zin: Brussel 23 oktober 1987, 
JLMB 1989, 5: Brussel 13 mei 1988, Pas. 1988, II, 217, noot; Brussel 10 september 1998, AJT 1998-99, 970; 
Bergen 21 december 2004, JLMB 2005, 1784; Bergen 18 oktober 2005, Rec.gén.enr.not. 2007, afl. 5, 186 en 
RTDF 2006, afl. 3, 889. 
83 Zie ook: Bergen 14 september 1976, RNB 1976, 499; A. KLUYSKENS, De schenkingen en testamenten, 
Antwerpen, Standaard, 1947, 56, nr.30.  
84 Cass. 19 januari 2001, AJT 2001-02, 416, Arr.Cass. 2001, 135, concl. DUBRULLE, JT 2002, 9, Pas. 2001, afl. 
1, 138, RW 2001-02, 952, RTDF 2002, afl. 1, 135, noot I. MASSIN, T.Not. 2001, 228 en TBBR 2003, afl. 1, 54; 
M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 487, nr. 9; 
W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, 
Universitaire Pers, 2002, 653, nr. 1391; J. BAEL, “Schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. 
WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), Rechtskroniek voor het notariaat 10: Personen- en familierecht. Familiaal 
vermogensrecht. Schenkingen en testamenten, Brugge, Die Keure, 2007, 145, nr. 11 en voetnoot nr. 508; F. 
DEBUCQUOY, “Het notarieel testament en (het bewijs van) de (on)gezondheid van geest van de testator” in C. 
CASTELEIN, C. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële clausules: liber amicorum professor Johan Verstraete, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 63, nr. 1; W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het 
familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 196, nr. 562.  
85 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 131, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 242, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1083 en T.Not. 2008, 446, noot H. NYS. 
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verlicht door vermoedens.86 Het vermoeden bestaat erin dat het bewijs geleverd kan worden 

aan de hand van de ‘voortdurende krankzinnigheid’ en de ‘gewoonlijke staat van 

krankzinnigheid’ (letterlijke vertaling uit het Frans: ‘habituel’).87  

 

40/1. In het eerste geval is het niet mogelijk tegenbewijs te leveren van de gezondheid van 

geest, omdat bewezen wordt dat de testator verkeerde in een blijvende staat van ongezondheid 

van geest waarbij heldere momenten uitgesloten zijn. 88  

 

40/2. In het tweede geval wordt aangetoond dat de testator in een staat van krankzinnigheid 

verkeerde op een tijdstip vóór en op een tijdstip na de dag van het opstellen van het testament. 

Daaruit volgt het vermoeden dat hij ook op het moment van het opstellen van het testament 

ongezond van geest was.89 Het is niet vereist dat beide tijdstippen zich onmiddellijk voor en 

na de beschikking situeerden.90 Aangezien heldere tussenpozen hier wel mogelijk zijn, is er 

slechts een feitelijk vermoeden van ongezondheid van geest op het ogenblik van de 

beschikking. Het hof van beroep van Bergen stelt dat: “des intervalles de lucidité n’ excluent 

nullement l’altération de la volonté au sens de la théorie précitée et de l’article 901 du Code 

Civil”.91 De bewijslast wordt hier dus omgekeerd. Het is voor de begunstigde nog altijd 

mogelijk te bewijzen dat de testator op het bewuste moment wel gezond van geest was, maar 

dit bewijs is zeer moeilijk te leveren.92 Deze twee vermoedens worden eveneens aanvaard in 

de Franse rechtspraak en rechtsleer.93  

                                                 
86 De bewijslast is zo zwaar omdat er geen enkele twijfel meer mag bestaan over de ongezondheid van geest van 
de testator.supra nr. 30.  
87 Cass. 15 februari 1957, JT 1957, 335; Pas. 1957, I, 713; Cass. 24 februari 1972, JT 1972, 355, Pas. 1972, I, 
583, RNB 1972, 326 en RW 1971-72, 1783; M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak –giften (1985-
1992)”, TPR 1994, nr. 14. 
88 Cass. 24 februari 1972, JT 1972, 355, Pas. 1972, I, 583, RNB 1972, 326 en RW 1971-72, 1783; Bergen 11 mei 
1993, RNB 1994, 127; Gent 18 maart 2004, RABG 2005, afl. 8, 753, noot F. DE BOCK; Rb. Brussel 1 juni 2001, 
JLMB 2001, 1358, noot J. SACE; M. GOVAERTS, “Het bewijs in rechte van de wils(on)geschiktheid van de 
testateur” (noot onder Gent 15 maart 2007), RABG 2008, afl. 4, 247, nr. 5; W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. 
DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 197, nr. 563.  
89 Rb. Brussel 9 april 2001, JLMB 2001, 1358, noot J. SACE.  
90 Cass. 15 februari 1957, JT 1957, 335; Pas. 1957, I, 713; Cass. 24 februari 1972, JT 1972, 355, Pas. 1972, I, 
583, RNB 1972, 326 en RW 1971-72, 1783; Bergen 11 mei 1993, RNB 1994, 127 H. NYS, “Commentaar bij 
artikel 901 BW” in M. COENE, W. PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, schenkingen en 
testamenten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1988, losbl. 
91 Bergen 13 april 2006, JLMB 2007, 13, RNB 2008, 103, noot J. SACE en RTDF 2007, afl. 4, 1312, noot B. 
DELAHAYE . 
92 Cass. 15 februari 1957, Pas. 1957, I, 713; Luik 3 mei 1988, RJCB 1991, 112; Bergen 11 mei 1993, RNB 1994, 
127; Rb. Brussel 20 februari 1987, RGDC 1988, 134; A. KLUYSKENS, De schenkingen en testamenten, 
Antwerpen, Standaard, 1947, 57, nr. 30; PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van 
geest”, RW 1979-1980, (481) 490-491, nr. 12; M. GOVAERTS, “Het bewijs in rechte van de wils(on)geschiktheid 
van de testateur” (noot onder Gent 15 maart 2007), RABG 2008, afl. 4, (245) 248, nr. 6; W. PINTENS, K. 
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B. Getuigenbewijs 
 

41. Meestal wordt voor de getuigenis beroep gedaan op de instrumenterende notaris of op de 

behandelende geneesheer van de testator. Zij zijn beide gebonden door het beroepsgeheim van 

artikel 458 van de strafwet, waardoor zij de hen toevertrouwde gegevens enkel bekend mogen 

maken indien ze geroepen worden om in rechte te getuigen of wanneer de wet hen ertoe 

verplicht de gegevens mee te delen.94  

 

42. De code van geneeskundige plichtenleer omschrijft het medisch beroepsgeheim als: “alles 

wat de geneesheer heeft gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen 

tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep.”95 Wanneer de geneesheer 

opgeroepen wordt om een mondelinge verklaring af te leggen, zal hij zich beroepen op zijn 

beroepsgeheim. Hij is daar echter niet meer gebonden wanneer hij opgeroepen wordt om te 

getuigen in rechte. Op dat moment heeft de geneesheer een zwijgrecht, waardoor hij zelf kiest 

of hij al dan niet een verklaring aflegt.96  

 

43. Wanneer het gaat om een notarieel testament, kan men tijdens het proces de notaris 

oproepen, zodat die gegevens kan verstrekken over hoe de testator zich gedroeg op het 

moment van het opstellen van zijn testament. Voor de notaris geldt echter hetzelfde als voor 

de arts, hij heeft een zwijgrecht wanneer hij opgeroepen wordt om te getuigen in rechte. Hij 

                                                                                                                                                         
VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 197, 
nr. 563. 
93 R. BARBAIX , “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van schenkingen dan ten 
aanzien van rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 2003, (37) 45, nr. 21.  
94 Artikel 458 Strafwet: Geneesheren, … en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis 
dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden 
om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de 
wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank. 
W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 197, nr. 564.  
95 NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER GENEESHEREN, “Code van geneeskundige plichtenleer”, 
http://195.234.184.64/web-Ned/deonton.htm#Art.%2055, artikel 57.  
96 Cass. 23 december 1987, Arr. Cass. 1987, 96, Pas. 1986, I, 89; M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een 
privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 488, nr.10; H. NYS, “Commentaar bij artikel 901 BW” 
in M. COENE, W. PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, losbl.; J. BAEL, 
“Erfenissen, schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), Rechtskroniek 
voor het notariaat 5: Familierecht: erfenissen, schenkingen en testamenten, Brugge, Die Keure, 2004, 134; H. 
NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005; 398-400, nrs. 923-931; B. VAN 

ROY, “Recente rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de geneesheer”, 
NFM 2007, afl. 3, (71) 81.  
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mag dus spreken, maar kan daar niet toe verplicht worden. Wanneer hij ervoor kiest te 

spreken, kan hij evenwel niet worden gesanctioneerd.97  

 

C. Medische gegevens  
 

44. Om de nietigverklaring van een testament te verkrijgen op basis van ongezondheid van 

geest, is een zeer precies bewijs vereist dat alle twijfel uitsluit (supra nr.30). Daarom wordt 

door de erfgenamen vaak beroep gedaan op informatie die verkregen werd van de 

professioneel bij uitstek, de behandelende geneesheer. Dat gaat enerzijds over attesten die 

tijdens het leven van de testator gevraagd werden en anderzijds over attesten die opgemaakt 

werden na diens overlijden (C.1.). Ook het inzagerecht in het medisch dossier van de 

overledene kan hier een rol spelen, maar de vraag is of dat kan gebruikt worden tijdens een 

procedure voor de rechtbank (C.2.). 

 

C.1. Medisch attest 
 

C.1.1. Situatie vóór de Cassatiearresten van 2001 en 2002 

45. Wanneer de erfgenamen een vordering tot nietigverklaring van het testament instellen, is 

de grote vraag of zij daartoe medische attesten kunnen gebruiken als bewijsmateriaal. De 

meerderheid van de oudere rechtsleer en rechtspraak waren hierover zeer streng. Het 

beroepsgeheim is van openbare orde en is daardoor absoluut.98  

 

46. Attesten die niet door de patiënt zelf, maar door familie en of de notaris werden 

opgevraagd, moesten dus uit de debatten geweerd moeten worden wegens schending van het 

beroepsgeheim (supra nr.34 ev.).99 Het Hof van Cassatie was zelfs van oordeel dat het feit dat 

de patiënt zijn arts toestemming gegeven had voor het bekendmaken van zijn medische 

gegevens, de geneesheer niet ontheven had van zijn beroepsgeheim. Want het beroepsgeheim 

bestaat niet enkel om het privaat belang van de patiënt te beschermen, maar ook ter 

                                                 
97 Cass. 20 september 1986, Arr.Cass. 1986-87, 100; MAUS, M., “Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale 
controle in de inkomstenbelastingen”, NFM 2006, (210) 210-220. 
98 Het beroepsgeheim is van openbare orde omdat het vervat is in de strafwet en omdat het bovendien het 
algemeen belang dient. Cass. 18 juni 1992, RW 1992-93, 616; B. VAN ROY, “Recente rechtspraak inzake de 
wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de geneesheer”, NFM 2007, afl. 3, (71) 77.  
99 Cass. 30 oktober 1978, Arr. Cass. 1979, 235; Gent 24 juni 1963, RW 1963-64, 1128; Bergen 9 december 1975, 
R.NB 1977, 123, Bergen 18 maart 1986, JT 1986, 456; R. BLANPAIN , “De juridische aspecten van het medisch 
beroepsgeheim”, RW 1965-66, (273) 275 ev.; F. VAN NESTE, “Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd 
worden?”, RW 1977-78, (1281) 1283-1303; M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden 
van geest”, RW 1979-1980, (481) 488-489; P. LAMBERT, Le secret professionel, Brussel, Nemesis, 1985, 163.  
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bescherming van een hoger maatschappelijk belang.100 Een medisch attest dat gevonden werd 

bij de testator thuis, mocht wel gebruikt worden als bewijsstuk, omdat het gevraagd werd door 

de testator zelf.101  

Volgens VAN ROY was er omstreeks 1987 een keerpunt in de rechtspraak. Het Hof van 

Cassatie oordeelde in 1987 en 1988 namelijk dat het strafrecht op een hiërarchie van waarden 

steunt en dat het beroepsgeheim uitsluitend de bescherming van de patiënt beoogt.102 Vanaf 

dat moment was de rechtspraak wat soepeler bij het aanvaarden van medische attesten als 

bewijsstuk.103  

 

47. Medische getuigschriften die gebruikt waren in een andere procedure, werden soms wel 

en soms niet aanvaard.104 Deze attesten hebben sowieso enkel bewijswaarde wanneer erin 

vermeld wordt wanneer de geestesstoornis een aanvang nam en als het document dateert van 

een periode kort voor de procedure tot nietigverklaring.105 Door de onenigheid in de 

rechtspraak heerste er rechtsonzekerheid voor de erfgenamen. 

 

48. Post mortem attesten die op vraag van de erfgenamen opgesteld worden na het overlijden 

van de testator werden door de meerderheid van de rechtspraak uit de debatten geweerd.106 

Het beroepsgeheim van de geneesheer blijft namelijk bestaan na de dood van zijn patiënt, 

                                                 
100 Cass. 30 oktober 1978, Arr. Cass. 1979, 235.  
101 Bergen 9 december 1975, Pas. 1976, II, 15.  
102 Cass. 13 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, 1203; Cass. 9 februari 1988, Arr.Cass. 1987-1988, 720; B. VAN ROY, 
“Recente rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de geneesheer”, NFM 
2007, afl. 3, (71) 77. 
103 B. VAN ROY, “Recente rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de 
geneesheer”, NFM 2007, afl. 3, (71) 77 
104 wel aanvaard: Rb. Brussel 20 februari 1987, JT 1987, 525; Rb. Luik 2 mei 1994, JT 1995, 85.voor een 
overzicht: M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak –giften (1985-1992)”, TPR 1994, (1615) nrs. 11 
en 13; B. ALLEMEERSCH, “Medische attesten gebruiken als bewijs in rechte. Hoe relatief is het beroepsgeheim?” 
(noot onder Cass. 7 maart 2002), TBBR 2003, afl. 1, (58) 59- 60, nrs. 7-8; B. VAN ROY, “Recente rechtspraak 
inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de geneesheer”, NFM 2007, afl. 3, (71) 79-
80. 
105 Gent 7 maart 1955, Rec.gén.enr.not. 1958, 381. Daarin werd een gerechtelijk deskundigenrapport voorgelegd 
dat dateerde van 11 jaar voor de aangevochten akte. H. NYS, “Commentaar bij artikel 901 BW” in M. COENE, W. 
PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, losbl.; M. PUELINCKX-COENE, 
“Overzicht van rechtspraak –giften (1985-1992)”, TPR 1994, (1615) nr. 11.  
106 Luik 19 februari 1957, JT 1958, 129; Gent 4 mei 1965, RW 1965-66, 629; Brussel 30 maart 1966, RW 1969-
70, 380; Antwerpen 4 december 2000, AJT 2001-02, 418, noot S. BROUWERS; B. VAN ROY, “Recente 
rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de geneesheer”, NFM 2007, afl. 
3, 79; M. GOVAERTS, “Het bewijs in rechte van de wils(on)geschiktheid van de testateur” (noot onder Gent 15 
maart 2007), RABG 2008, afl. 4, 250, nr. 8; W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het 
familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 197, nrs. 565-566. 
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zelfs wanneer het attest enkel feiten van algemene bekendheid bevestigt.107 Artikel 65 van de 

code geneeskundige plichtenleer bepaalt: “De dood van een zieke ontheft de geneesheer niet 

van zijn beroepsgeheim. De erfgenamen kunnen hem er evenmin van ontslaan of erover 

beschikken.”108 Het Hof van Cassatie oordeelde zelfs dat het beroepsgeheim niet enkel private 

belangen beschermt, maar ook de belangen van de maatschappij, waardoor het van openbare 

orde is.109 Daaruit volgt dat enkel de wet de geneesheer van zijn beroepsgeheim kan ontslaan, 

de erfgenamen kunnen dit niet. Dit standpunt werd bekritiseerd, omdat de geestestoestand van 

de testator discreter behandeld wordt na zijn leven, dan tijdens zijn leven.110  

Een minderheidsstrekking in de rechtspraak aanvaardde de voorlegging van attesten, 

opgesteld na het overlijden van de testator wel. De voorwaarde die daarvoor gesteld werd, 

was dat het gebruik van het medisch attest het belang van de overleden patiënt of de 

begunstigden van zijn levensverzekering of testament zou dienen. Deze hoven en rechtbanken 

pasten de functionele visie toe voordat het Hof van Cassatie die gebruikte (infra nr.49/2).111  

Ook hier was er dus sprake van onenigheid, waardoor het niet voorspelbaar was of een attest 

al dan niet uit de debatten geweerd zou worden.  

 

C.1.2. De Cassatiearresten van 2001 en 2002 

49. De toelaatbaarheid van medische attesten als bewijsstuk werd versoepeld naar aanleiding 

van twee arresten van het Hof van Cassatie. Hierin sprak het Hof zich uit over twee 

onzekerheden.  

 

49/1.Ten eerste oordeelde het Hof dat attesten die regelmatig werden afgeleverd voor andere 

doeleinden en aan anderen dan de beschikker, in een procedure tot nietigverklaring van een 

                                                 
107 Brussel 8 maart 1972, Pas. 1972, II, 110; M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden 
van geest”, RW 1979-1980, (481) 488-498, nr. 10 en voetnoot nr. 30; R. BLANPAIN , “De juridische aspecten van 
het medisch beroepsgeheim”, RW 1965-66, 277. 
108 NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER GENEESHEREN, “Code van geneeskundige plichtenleer”, 
http://195.234.184.64/web-Ned/deonton.htm#Art.%2055, artikel 65.  
109 Cass. 14 juni 1965, Pas. 1965, I, 1102; M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden 
van geest”, RW 1979-1980, (481) 488-498, nr. 10 en voetnoot nr. 31. 
110 M. PUELINCKX-COENE, “Vrijgevigheid, een privilege van gezonden van geest”, RW 1979-1980, (481) 488-
498, nr. 10 en voetnoot nr. 34. Zij pleit zelf echter voor een gereserveerde houding, omdat een overvloed van 
medische details in sommige vonnissen en arresten de grenzen van de kiesheid overschrijden.  
111 Brussel 27 oktober 1976, Pas. 1977, II, 128; Luik 21 november 1988, RGAR 1991, nr. 11.848; Luik 23 
december 1988, JLMB 1989, 432; Brussel 7 februari 1989, RGAR 1991, nr. 11.849; Bergen 11 mei 1993, RNB 
1994, 127; Rb. Brussel 27 februari 1975, RGAR 1976, nr. 9.581; Rb. Brussel 29 februari 1987, JT 1987, 525; Rb. 
Brussel 23 april 1999, T.Gez. 1999-2000, 353; B. ALLEMEERSCH, “Medische attesten gebruiken als bewijs in 
rechte. Hoe relatief is het beroepsgeheim?” (noot onder Cass. 7 maart 2002), TBBR 2003, afl. 1, (58) 58-64.  
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testament mogen worden gebruikt.112 Een attest dat tijdens het leven van de testator werd 

afgeleverd, zoals in het kader van een vordering tot onbekwaamverklaring, kan onder 

bepaalde omstandigheden wel nog gebruikt worden na zijn overlijden.113 Hierdoor primeert 

het recht op bewijsvoering op het beroepsgeheim.114 De voorwaarden voor het dubbel gebruik 

van een medisch attest zijn: dat het gaat om een regelmatig afgeleverd attest; en dat het in het 

belang van de patiënt is dat het attest niet uit de debatten wordt geweerd. Het lijkt alsof het 

Hof van Cassatie vindt dat de mogelijkheid om een testament te vernietigen altijd de belangen 

van de testator dient.115 Enkele rechtsgeleerden stellen dat dat helemaal niet altijd het geval 

is.116 Ik sluit me hierbij aan, want het zijn vooral de materiële belangen van de erfgenamen die 

beschermd worden door artikel 901 BW. Een testator stelt zijn testament in eerste instantie op 

met het idee dat er niet aan geraakt zal worden.  

 

49/2. Daarnaast stelde het Hof in beide arresten dat het medisch beroepsgeheim tot doel heeft 

de patiënt te beschermen en dat de bescherming die voortvloeit uit artikel 901 BW hem niet 

mag worden ontnomen door het beroepsgeheim.117 Deze nieuwe visie is functioneel, het 

                                                 
112 Cass. 19 januari 2001, AJT 2001-02, 416, Arr.Cass. 2001, 135, concl. DUBRULLE, JT 2002, 9, Pas. 2001, afl. 
1, 138, RW 2001-02, 952, RTDF 2002, afl. 1, 135, noot I. MASSIN, T.Not. 2001, 228 en TBBR 2003, afl. 1, 54; 
Cass. 7 maart 2002, AJT 2001-02, afl. 35, 921, Arr.Cass. 2002, afl. 3, 713, Pas. 2002, afl. 3, 661, JT 2003, afl. 
6093, 290, noot I. MASSIN, Juristenkrant 2002, afl. 50, 4, noot B. TROUET, RTDF 2004, afl. 4, 1147, TBBR 2003, 
afl. 1, 55, noot B. ALEMEERSCH en T.Gez. 2002-03, afl. 2, 85, noot W. DIJKHOFFZ; I. MASSIN, “La preuve de 
l’insanité d’esprit du testateur au moyen de certificats médicaux: violation du secret médical?” (noot onder Cass. 
19 januari 2001), RTDF 2002, afl. 1, (138) 138-150; B. TROUET, “Medische getuigschriften en beroepsgeheim” 
(noot onder Cass. 7 maart 2002), Juristenkrant 2002, afl. 50, (4) 4; W. DIJKHOFFZ, “Rol van medische 
getuigschriften in de functionele opvatting van het beroepsgeheim” (noot onder Cass. 7 maart 2002), T.Gez. 
2002-03, afl. 2, (87) 87-98; B. ALLEMEERSCH, “Medische attesten gebruiken als bewijs in rechte. Hoe relatief is 
het beroepsgeheim?” (noot onder Cass. 7 maart 2002), TBBR 2003, afl. 1, (58) 58-64; I. MASSIN, “Secret 
médical et insanité d’esprit: jurisprudence recente de la cour de la cassation” (noot onder Cass. 7 maart 2002), JT 
2003, afl. 6093, (290) 290-292; P. HENRIST, Het bewijs van geestesbekwaamheid getoetst aan het medisch 
beroepsgeheim, onuitg., masterproef Notariaat Universiteit Gent, 2004-2005, 41 p. 
113 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 198, nr. 566. 
114 J. DU MONGH en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, 241 ev. 
115 B. ALLEMEERSCH, “Medische attesten gebruiken als bewijs in rechte. Hoe relatief is het beroepsgeheim?” 
(noot onder Cass. 7 maart 2002), TBBR 2003, afl. 1, (58) 62, nr. 18. 
116 H. NYS, “Commentaar bij artikel 901 BW” in M. COENE, W. PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), 
Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, losbl., 11; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, 
“Overzicht van rechtspraak –giften (1993-1998)”, TPR 1999, (779) nr. 12; A. VERBEKE, Knelpunten familiaal 
vermogensrecht 2003, Brussel, Larcier, 2003, 90, nr. 90; B. ALLEMEERSCH, “Medische attesten gebruiken als 
bewijs in rechte. Hoe relatief is het beroepsgeheim?” (noot onder Cass. 7 maart 2002), TBBR 2003, afl. 1, (58) 
62, nr. 18.  
117 R. BARBAIX , “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van schenkingen dan ten 
aanzien van rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 2003, (37) 43, nr. 18; F. SWENNEN, “Schenkingen 
van de volle eigendom: grondvereisten/toestemming/schenker” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en A. DERYCKE 

(eds.), Handboek Estate Planning 2: Vermogensplanning met effect bij leven- schenking, Gent, Larcier, 2005, 6, 
nr. 7.  
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beroepsgeheim wordt bekeken in functie van de belangen van de patiënt-testator.118 Het 

Franse Hof van Cassatie gaat nog verder en beschouwt artikel 901 BW als een bescherming 

voor de geesteszieke en voor de erfgerechtigden.119  

 

C.1.3. Interpretatie en gevolgen van de Cassatiearresten 

50. Doordat niet duidelijk is wat de band is tussen de twee overwegingen die het Hof van 

Cassatie maakte in beide arresten, weet men niet wat de gevolgen van de arresten zullen 

zijn.120 Bepaalde rechtsgeleerden hebben dan ook hun bedenkingen.  

ALLEMEERSCH is van mening dat de arresten op twee manieren geïnterpreteerd kunnen 

worden. Ofwel hebben ze enkel betrekking op het dubbel gebruik van medische attesten, 

ofwel is de uitwerking veel ruimer en mogen alle attesten, ook die die post mortem opgesteld 

werden, toegelaten worden.121 In een arrest van het hof van beroep van Bergen van 2001 werd 

een attest dat tijdens het leven van de testator door diens huisarts werd gegeven aan de 

legataris als ongeoorloofd beschouwd. De reden hiervoor was dat de huisarts zich op geen 

enkele wetsbepaling kon steunen om een medisch getuigschrift af te geven aan een derde.122 

Hieruit leidt ALLEMEERSCH af dat dezelfde redenering moet gevolgd worden voor de post 

mortem attesten. Wanneer deze, na het overlijden van de patiënt, regelmatig afgeleverd 

werden aan een derde, moeten ze aanvaard worden als wettig bewijsmiddel. De voorwaarde 

voor het regelmatig afleveren is echter wel dat de arts een wettelijke toelating had, waardoor 

hij ontheven was van zijn beroepsgeheim. De rechtspraak moet dus nagaan of de aflevering 

van het attest regelmatig gebeurde.123 

Na de analyse van beide cassatiearresten is BAEL van mening dat het medisch verslag dat in 

het arrest van 2002 gebruikt werd als bewijsstuk, niet regelmatig verkregen werd door de 

erfgenamen. Daarom stelt hij zich de vraag of: “uit het arrest van 2002 een bijkomend 

argument gehaald kan worden voor de stelling dat gebruik gemaakt kan worden van alle 

                                                 
118 B. VAN ROY, “Recente rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de 
geneesheer”, NFM 2007, afl. 3, (71) 78.  
119 R. BARBAIX , “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van schenkingen dan ten 
aanzien van rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 2003, (37) 43, nr. 18.  
120 J. BAEL, “Erfenissen, schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), 
Rechtskroniek voor het notariaat 5: Familierecht: erfenissen, schenkingen en testamenten, Brugge, Die Keure, 
2004, 137, nr. 108.  
121 B. ALLEMEERSCH, “Medische attesten gebruiken als bewijs in rechte. Hoe relatief is het beroepsgeheim?” 
(noot onder Cass. 7 maart 2002), TBBR 2003, afl. 1, (58) 61-63, nrs. 9-12 en nrs. 19-21.  
122 Bergen 9 april 2001, JT 2001, 409.  
123 B. ALLEMEERSCH, “Medische attesten gebruiken als bewijs in rechte. Hoe relatief is het beroepsgeheim?” 
(noot onder Cass. 7 maart 2002), TBBR 2003, afl. 1, (58) 63, nr. 21. Ook VERBEKE sluit zich hierbij aan: A. 
VERBEKE, Knelpunten familiaal vermogensrecht 2003, Brussel, Larcier, 2003, 90, nr. 89.  
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medische getuigschriften die tijdens het leven van de testator geldig zijn afgeleverd, ongeacht 

of de erfgenamen die de vordering tot de nietigverklaring instellen daarvan geldig in het bezit 

zijn gekomen.”124  Met andere woorden, doordat het bewijsstuk in het arrest van 2002 niet 

regelmatig verkregen werd, zou het Hof van Cassatie impliciet de voorwaarde van de 

regelmatigheid geschrapt hebben. En wanneer we die redenering doortrekken, waarom moet 

er dan nog onderscheid gemaakt worden tussen attesten die onregelmatig tijdens het leven 

verkregen werden en attesten die na het overlijden opgesteld werden?125  

NYS stelt zich eveneens vragen bij de voorwaarde dat het attest in de voorgaande procedure 

regelmatig werd voorgelegd. Hij is van oordeel dat een attest altijd opgesteld wordt met een 

specifiek doel en dat het daarom ook enkel voor dat specifieke doel gebruikt mag worden. 

Wanneer het attest achteraf toch voor andere doeleinden gebruikt wordt, zonder dat de patiënt 

of de attesterende arts hierin hebben toegestemd, is de bekendmaking van deze gegevens dan 

ook niet langer gerechtvaardigd. Op dat moment is er, volgens NYS, sprake van schending van 

het medisch beroepsgeheim. Dit is echter enkel het geval wanneer de attesterende arts als 

noodzakelijk vertrouwenspersoon valt onder artikel 458 Sw.126 

 

51. In de rechtspraak wordt sinds de cassatiearresten van 2001 en 2002 algemeen aanvaard dat 

dubbel gebruik van medische getuigschriften toegelaten is wanneer voldaan is aan de 

voorwaarde van de regelmatigheid en wanneer dit in het belang van de patiënt is. Het hof van 

beroep van Gent oordeelde in 2002 dat medische stukken die al eerder gebruikt werden in een 

aanvraag om tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting waarvan niet blijkt dat ze op 

onrechtmatige wijze zijn overgemaakt, aanvaard moesten worden als bewijsstuk.127 Het is 

zelfs niet vereist dat het attest zijn geheim karakter al verloren had doordat het al eens op 

regelmatige wijze in een proces werd gebruikt.128 Dit kan afgeleid worden uit het feit dat in 

                                                 
124 J. BAEL, “Erfenissen, schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), 
Rechtskroniek voor het notariaat 5: Familierecht: erfenissen, schenkingen en testamenten, Brugge, Die Keure, 
2004, 142, nr. 119. 
125 J. BAEL, “Erfenissen, schenkingen en testamenten” in G. VERSCHELDEN, A. WYLLEMAN en J. BAEL (eds.), 
Rechtskroniek voor het notariaat 5: Familierecht: erfenissen, schenkingen en testamenten, Brugge, Die Keure, 
2004, 142, nr. 119 en voetnoot 167.  
126 H. NYS, “Commentaar bij artikel 901 BW” in M. COENE, W. PINTENS en A. VASTERSAVENDTS (eds.), 
Erfenissen, schenkingen en testamenten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, losbl. 
127 Gent 28 februari 2002, T.Not. 2003, 368.  
128 TROUET heeft kritiek op het cassatiearrest. Een attest dat opgesteld wordt in het kader van een dossier van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, mag volgens haar niet zomaar gebruikt worden voor een ander doel. B. 
TROUET, “Medische getuigschriften en beroepsgeheim” (noot onder Cass. 7 maart 2002), Juristenkrant 2002, afl. 
50, (4) 4. 
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het arrest van 7 maart 2002 gebruik gemaakt werd van een getuigschrift dat enkel werd 

gebruikt als element in een dossier van de ziekteverzekering.129  

 

52. Met betrekking tot de uitwerking van de arresten op de toelaatbaarheid van post mortem 

getuigschriften heerst echter nog altijd onzekerheid.  

Zo oordeelde het hof van beroep van Bergen in 2004 dat het medisch rapport dat na het 

overlijden van de testator aan diens dochter was bezorgd, toegelaten moest worden als 

bewijsstuk. Daarbij verwees het hof naar de functionele visie van het Hof van Cassatie 

waardoor het beroepsgeheim niet langer absoluut is.130.  

Het hof van beroep van Gent overwoog in hetzelfde jaar daarentegen dat een medisch 

getuigschrift enkel kan aanvaard worden wanneer dit op vraag van de patiënt wordt 

overgelegd. Het medisch beroepsgeheim blijft namelijk bestaan na het overlijden van de 

patiënt. Daarom werd het attest post mortem als bewijsstuk geweigerd.131 In een ander arrest 

van datzelfde hof werd duidelijk gesteld dat “De overwegingen van voormelde 

cassatiearresten zich inderdaad beperken tot een uitspraak over een attest dat ‘tijdens het 

leven van de geesteszieke regelmatig is afgeleverd’”. 132  

De discussie is alsnog niet beslecht, het blijft wachten op een volgend cassatiearrest dat 

duidelijk stelling neemt omtrent het aanvaarden van attesten die na het overlijden afgeleverd 

werden.  

 

C.2. Inzage in het medisch dossier 
 

53. Artikel 9 van de wet betreffende de rechten van de patiënt handelt over het medisch 

dossier van de patiënt.133 In artikel 9 § 1 staat dat een patiënt recht heeft op een zorgvuldig 

bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Daarna volgt de bepaling waardoor de 

patiënt recht heeft op inzage in zijn dossier en waardoor hij daarvan een afschrift kan 

                                                 
129 B. ALLEMEERSCH, “Medische attesten gebruiken als bewijs in rechte. Hoe relatief is het beroepsgeheim?” 
(noot onder Cass. 7 maart 2002), TBBR 2003, afl. 1, (58) 60, nr. 8 en 61, nr. 15. 
130 Bergen 10 september 2004, RNB 2005, 236, in dezelfde zin: Luik 19 maart 2002, JLMB 2003, 410.  
131 Gent 18 maart 2004, RABG 2005, afl. 8, 753, noot F. DE BOCK. In de noot vraagt DE BOCK zich af of het hof 
van beroep niet te streng was. F. DE BOCK, “Testament? Gezond van geest? Captatie?” (noot onder Gent 18 
maart 2004), RABG 2005, afl. 8, (759) 761, nr. 7.  
132 Gent 27 mei 2004, NJW 2005, afl. 100, 208, noot B. WYLLEMAN . In de noot stelt WYLLEMAN “dat het hof een 
meerderheidsstrekking in de rechtspraak en de rechtsleer volgt volgens dewelke de toestemming van de 
erfgenamen van de patiënt niet volstaat om de geneesheer van zijn beroepsgeheim te ontslaan”. B. WYLLEMAN , 
noot onder Gent 27 mei 2004, NJW 2005, afl 100, (210) 210. 
133 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002. 43.719. (hierna 
verkort: Patiëntenrechtenwet) 
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verkrijgen.134 Op basis van artikel 9 § 4 van de wet kunnen ook anderen dan de patiënt inzage 

krijgen in het dossier. De voorwaarden hiervoor zijn dat het moet gaan om: de echtgenoot, de 

wettelijk samenwonende partner, de partner of de bloedverwanten tot en met de tweede graad 

van de patiënt. Bovendien moet het verzoek voldoende gemotiveerd en gespecificeerd zijn en 

mag de patiënt er zich niet uitdrukkelijk tegen verzet hebben. De inzage gebeurt via een door 

de verzoeker aangewezen geneesheer.135  De nabestaanden krijgen geen afschrift, maar een 

door hen gekozen arts kan het medisch dossier en de persoonlijke notities van de 

behandelende geneesheer inkijken en daarvan een verslag opmaken.  

 

54. Deze bepaling kwam tot stand naar aanleiding van een advies van de commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande het toegangsrecht tot medische 

gegevens van de overledene door nabestaanden.136 De reden hiervoor was dat de commissie al 

vaak verzoeken kreeg om medische informatie te verschaffen, onder andere om een testament 

te kunnen aanvechten en er geen wettelijke regeling bestond die dit regelde.137  

 

55. Artikel 9 § 4 Patiëntenrechtenwet gaf vooral aanleiding tot discussie op de volgende twee 

punten.138  

 

55/1. Het eerste punt was dat er enkel een onrechtstreeks inzagerecht voor bepaalde 

verwanten voorzien is, doch geen recht op een afschrift van het dossier. Dit riep verschillende 

vragen op. Hoe moet het inzagerecht aangewend worden als bewijsmiddel? Mag er toch een 

afschrift van het medisch dossier afgeleverd worden? Of mag de tussenkomende arts een 

verslag maken van zijn analyse van het dossier? ALLEMEERSCH is van mening dat het de wil 

                                                 
134 Artikel 9 § 2 en § 3 van de Patiëntenrechtenwet. 
135 Artikel 9 § 4 van de Patiëntenrechtenwet. 
136 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, “Advies nr 18/2000, advies uit 
eigen beweging aangaande het toegangsrecht tot medische gegevens van de overledene door nabestaanden”, 
www.privacycommission.be/nl/docs/Commission/2000/advies_18_2000.pdf  
137 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, “Advies nr 18/2000, advies uit 
eigen beweging aangaande het toegangsrecht tot medische gegevens van de overledene door nabestaanden”, 
www.privacycommission.be/nl/docs/Commission/2000/advies_18_2000.pdf, 2. De rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel stelde in 1999 al dat er nood was aan een regeling waardoor erfgenamen en rechtsverkrijgenden van 
de overledene medische informatie zouden kunnen krijgen over de overledene. Rb. Brussel 23 april 1999, T.Gez. 
1999-00, 353, noot M. BOULANGER. 
138 Er was ook wat discussie omtrent het feit dat de overledene zich tijdens zijn leven niet uitdrukkelijk verzet 
mag hebben tegen de inzage. In het advies van 2004 van de Nationale Raad der geneesheren interpreteerde de 
raad het ‘uitdrukkelijk’ verzet zeer ruim, waardoor er zelfs een impliciet verzet verondersteld werd. NATIONALE 

RAAD DER GENEESHEREN, “Het beroepsgeheim na (het) overlijden (van de patiënt) 19 juni 2004”, 
http://195.234.184.64/web-Ned/adviezen.htm In het advies van 2007 werd deze passage echter geschrapt. 
NATIONALE RAAD DER GENEESHEREN, “Beroepsgeheim en testamentaire betwistingen 1 september 2007”, 
http://195.234.184.64/web-Ned/adviezen.htm 
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van de wetgever was om de nabestaanden een werkzaam recht op inzage en afschrift te 

verlenen. Nu ze toegang krijgen tot de medische informatie, moeten ze dit ook in rechte als 

bewijs kunnen gebruiken.139 Dit standpunt werd bevestigd in een arrest van het hof van 

beroep van Bergen waarin rekening gehouden werd met een verslag van de arts die het dossier 

inkeek.140 Ook in het besproken arrest worden dergelijke verslagen toegelaten (infra nr.56). 

Volgens NYS is de bedoeling van de wetgever om de nabestaanden een bewijs te verschaffen 

nergens uit af te leiden. Integendeel, de wetgever heeft ervoor gezorgd dat het inzagerecht 

onrechtstreeks was, doordat de tussenkomst van een arts vereist is. Wanneer de nabestaanden 

een afschrift zouden krijgen van het dossier, krijgen ze toch rechtstreeks inzage in het 

dossier.141 Naar mijn mening moet de wetgever hierover dringend duidelijkheid verschaffen, 

want wat is een nabestaande nu met het inzagerecht wanneer hij niet kan bewijzen wat er in 

het dossier staat? 

 

55/2. Ook over de reden om inzage te krijgen in een medisch dossier, bestond er aanvankelijk 

heel wat onenigheid. Naar aanleiding van het voorontwerp van de Patiëntenrechtenwet 

schreef de nationale raad van de orde der geneesheren enkele adviezen. In het eerste advies 

stelde de raad dat materiële belangen zoals betwistingen over de door de overledene 

afgesloten contracten of over zijn laatste wilsbeschikking niet aanvaardbaar zijn als motivatie 

van een verzoek tot inzage.142 In het advies dat daarna kwam, bevestigt de raad haar 

standpunt: betwistingen omtrent de geldigheid van een testament moeten beslecht worden 

zonder dat de vertrouwelijkheid van medische gegevens geschonden wordt.143 In zijn advies 

van 2004 blijft de raad van mening dat het in het belang van de gemeenschap is dat inzage 

van het medisch dossier na overlijden voor een betwisting van de geldigheid van een 

testament niet aanvaardbaar is. Zij stelt dat andere bewijsmiddelen gebruikt moeten worden, 

                                                 
139 B. ALLEMEERSCH, “Medische attesten gebruiken als bewijs in rechte. Hoe relatief is het beroepsgeheim?” 
(noot onder Cass. 7 maart 2002), TBBR 2003, afl. 1, (58) 63, nr. 23; B. ALLEMEERSCH, “Het medisch dossier. 
Nog steeds geen volwaardig recht op bewijs voor de nabestaanden”, RW 2003-04, (278) 278-279. VERBEKE en 
BARBAIX zijn van mening dat een dergelijke extensieve interpretatie niet gerechtvaardigd is tegen de 
uitdrukkelijke tekst van de wet in. A. VERBEKE, Knelpunten familiaal vermogensrecht 2003, Brussel, Larcier, 
2003, 92, nr. 92; R. BARBAIX , “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van 
schenkingen dan ten aanzien van rechtshandelingen ten bezwarenden titel?”, NFM 2003, (37) 43, voetnoot 52.  
140 Bergen 18 oktober 2005, RTDF 2006, 889. 
141 H. NYS, “Het recht op inzage in en afschrift van het patiëntendossier door de nabestaanden van een 
overledene ter behartiging van hun materiële belangen” (noot onder Gent 15 maart 2007), T.Not. 2008, afl. 9, 
(449) 452, nr. 5.  
142 NATIONALE RAAD DER GENEESHEREN, “Advies van de Nationale Raad over het voorontwerp van wet 
betreffende de rechten van de patiënt 16 februari 2002”, http://195.234.184.64/web-Ned/adviezen.htm  
143 NATIONALE RAAD DER GENEESHEREN, “Advies Patiëntenrechtenwet 26 juli 2003”, http://195.234.184.64/web-
Ned/adviezen.htm 
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zoals attesten die in een andere procedure regelmatig afgeleverd werden. Wanneer een arts 

toch het verzoek krijgt inzage van het medisch dossier van een overledene toe te staan op 

grond van een betwisting van het testament van de overledene, moet hij voorafgaandelijk 

overleggen met het bureau van zijn provinciale raad.144 De overlegging van een medisch 

dossier wordt namelijk gelijkgesteld met een getuigenis in rechte, waardoor een geneesheer er 

niet toe verplicht kan worden.145 In 2006 antwoordde toenmalig minister van volksgezondheid 

DEMOTTE op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger GOUTRY over de 

verenigbaarheid van het inzagerecht in een medisch dossier met testamentaire betwistingen 

dat artikel 9 § 4 restrictief moet worden geïnterpreteerd. “Maar, in het algemeen stellen dat 

inzage uitgesloten is bij testamentaire betwistingen, lijkt mij onmogelijk en ook niet 

opportuun. Een dergelijk verbod zou tot veelvuldige betwistingen aanleiding geven. 

Daarentegen moet ook bij dergelijke betwistingen geval per geval de belangen van de 

nabestaanden en van de overleden patiënt worden afgewogen.”146 Hiermee werd de discussie 

beslecht, testamentaire betwistingen kunnen een reden zijn om inzage te krijgen in het 

medisch dossier. Naar aanleiding van deze parlementaire vraag volgde op 1 september 2007 

nog een laatste advies van de nationale raad der geneesheren over de verhouding tussen het 

beroepsgeheim en testamentaire betwistingen. De raad was van mening dat het in het belang 

van de gemeenschap is dat er enkel inzage wegens betwisting van het testament wordt 

toegestaan, wanneer er ernstige elementen zijn die erop wijzen dat het testament werd 

opgesteld op een ogenblik waarop de erflater niet over de vereiste geestesbekwaamheid 

beschikte. Het blijft aangewezen dat artsen die een dergelijk verzoek krijgen, overleg plegen 

met de provinciale raad.147  

 

56. Ook in het besproken arrest kwamen deze twee discussiepunten aan bod. De 

bloedverwanten van de testator maakten bij de bewijsvoering gebruik van twee verslagen van 

een geneesheer die het medisch dossier van de testator inkeek. Daarop werd gevraagd dat de 

stukken uit de debatten zouden worden geweerd omdat het inzagerecht niet zou mogen 

worden gebruikt in het raam van testamentaire betwistingen en ter behartiging van materiële 

                                                 
144 NATIONALE RAAD DER GENEESHEREN, “Het beroepsgeheim na (het) overlijden (van de patiënt) 19 juni 2004”, 
http://195.234.184.64/web-Ned/adviezen.htm 
145 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, Brussel, Story-Scientia, 2005, 401; B. VAN ROY, “Recente 
rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de geneesheer”, NFM 2007, afl. 
3, (71) 80. 
146 Commissieverslag. Kamer 2005-06, 25 april 2006, CRIV51 COM/930, 32. 
www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/51/ic930.pdf 31-34.  
147 NATIONALE RAAD DER GENEESHEREN, “Beroepsgeheim en testamentaire betwistingen 1 september 2007”, 
http://195.234.184.64/web-Ned/adviezen.htm  
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belangen. De rechter oordeelde dat dit argument niet kon worden gevolgd omdat daardoor een 

voorwaarde, die geen steun vindt in de uitdrukkelijke wettekst van de Patiëntenrechtenwet, 

zou toegevoegd worden aan het inzagerecht.148 Ook het feit dat de orde der geneesheren in 

zijn advies stelde dat het inzagerecht niet gebruikt kan worden bij de testamentaire 

betwistingen, overtuigde de rechter niet. Dat advies werd namelijk niet overgenomen in de 

wet.  

De eisers brengen nergens het argument aan dat de tussenkomende arts het recht niet had een 

verslag op te maken van zijn analyse van het medisch dossier, noch dat hij zeker niet het recht 

had dit aan de nabestaanden te overhandigen. Maar de overweging van het hof dat, wanneer 

voldaan is aan de voorwaarden van de Patiëntenrechtenwet het medisch beroepsgeheim met 

betrekking tot het medisch dossier opgeheven wordt, bevestigt mijns inziens dat het post 

mortem inzagerecht van de nabestaanden gebruikt kan worden als bewijsmiddel.149  

 

Afdeling 4: Beoordeling van de gezondheid van geest in de rechtspraak 
 

57. De beoordeling ligt in handen van de feitenrechter, hij bepaalt soeverein of de feiten 

waarvan hem het bewijs wordt aangeboden, voldoende zijn om te overtuigen dat er sprake is 

van ongezondheid van geest. Daardoor is het niet voorspelbaar wat de uitspraak van de 

rechter zal zijn.150  

 

58. Met betrekking tot de factor ‘leeftijd’ besliste de rechtbank van Brussel “dat het niet is 

omdat men oud is (in casu 94 jaar), ernstig ziek en zeer slecht ziende, dat men niet meer 

gezond van geest zou zijn in de zin van artikel 901 van het burgerlijk wetboek”.151 Het hof van 

beroep van Luik besliste daarentegen dat de testator helemaal niet gezond van geest was 

wanneer uit de gegevens van de zaak blijkt dat de testator, op het ogenblik waarop hij de 
                                                 
148 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 131, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 242, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1083 en T.Not. 2008, 446, noot H. NYS. 
149 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 131, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 242, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1083 en T.Not. 2008, 446, noot H. NYS. 
150 Voor een uitgebreidere bespreking van de rechtspraak betreffende artikel 901 BW: DILLEMANS , “Overzicht 
van rechtspraak, Schenkingen en testamenten”, TPR 1970, (295) 295-320; W. PINTENS en F. BUYSSENS 

Familiaal vermogensrecht in 143 uitspraken: huwelijksvermogensstelsels, schenkingen, erfenissen, testamenten, 
familiale schikkingen, bewind, Antwerpen, Maklu, 1992, 423p.; M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht van 
rechtspraak –giften (1985-1992)”, TPR 1994, (1615) 1615-1856; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. 
BUYSSENS, “Overzicht van rechtspraak –giften (1993-1998)”, TPR 1999, (779) 779-1117; P. DELNOY, Les 
liberalités: chronique de jurisprudence 1988-1997, Brussel, De Boeck & Larcier, 2000, 34-45; B. VAN ROY, 
“Recente rechtspraak inzake de wilsgeschiktheid om te testeren en het beroepsgeheim van de geneesheer”, NFM 
2007, afl. 3, (71) 71-82; X., “Artikel 901 Burgerlijk Wetboek” in M. DAMBRE, J. GERLO en S. STIJNS (eds.), 
Burgerlijk Wetboek, Brugge, Die Keure, 2008, 294-298. 
151 Rb. Brussel 18 januari 1994 AJT 1994-95, 140, noot P. HOFSTRÖSSLER en in dezelfde zin: Brussel 2 april 
1974, RW 1974-75, 173 en Bergen 12 november 2002, RTDF 2005, 1277.  
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beschikkingen opstelde waarvan de nietigheid wordt gevorderd, slechts over een door de 

leeftijd en de ziekte verzwakte rede beschikte.152 

 

59. Ook een bevend handschrift is niet voldoende voor een nietigverklaring. Zo oordeelde het 

hof van beroep van Brussel dat “une écriture tremblante n’est pas déterminante d’une 

affaiblissement de volonté même si huit mois auparavant le scripteur rédigeait de meilleure 

façon” 153.  

 

60. Dementie is de ene keer wel en de andere keer niet voldoende voor de nietigverklaring 

van het testament. Het hof van beroep van Gent overwoog in het besproken arrest dat: 

“Beginnende dementie, waarbij huishoudelijke en sociale activiteiten moeizaam gaan, maar 

het oordeelsvermogen en de persoonlijke lichamelijke verzorging intact laten, waardoor de 

patiënt nog zelfstandig kan wonen geen indicatie is voor de ongezondheid van geest van de 

testator”154 Het hof van beroep van Antwerpen besliste dat er echter wel sprake van 

ongezondheid van geest is wanneer “de testator opgenomen wordt in een gesloten 

dementenafdeling en als de ongezondheid van geest bevestigd wordt in een geheel van 

bewijskrachtige en betrouwbare attesten van competente personen.” 155  

 

61. Ook de inhoud van het testament wordt betrokken in de beoordeling.156 Zo is er geen 

reden tot nietigverklaring wanneer “het testament inhoudelijk toch plausibel overkomt en geen 

ongerijmde of extravagante passages bevat”.157 Maar wanneer het testament zeer omvangrijk 

is en ongebruikelijke beschikkingen bevat, kan eventueel wel tot de ongezondheid van geest 

van de testator besloten worden.158  

 

                                                 
152 Luik 18 november 1985, RDF 1986, 274. 
153 Luik 9 mei 2000, JLMB 2000, 1206, noot J. SACE en in dezelfde zin met betrekking tot de handtekening: Rb. 
Brussel 18 januari 1994 AJT 1994-95, 138, noot P. HOFSTRÖSSLER. 
154 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 132, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 244, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1084 en T.Not. 2008, 446, noot H. NYS. Ook zenuwziek zijn is niet hetzelfde als 
krankzinnigheid, en sluit dus niet uit dat de erflater op het ogenblik van het testeren over voldoende 
geestesvermogens beschikte om te beschikken uit oorzake des doods. Gent 12 maart 1999, AJT 1999-2000, 659, 
noot J. VAN BROECK. 
155 Antwerpen 14 september 1998, AJT 1998-99, 1041. 
156 Cass. 8 september 1989, Pas. 1990, I, 20. 
157 Gent 15 maart 2007, NJW 2008, afl. 176, 132, noot B. WYLLEMAN , RABG 2008, afl. 4, 244, noot M. 
GOVAERTS, RW 2007-08, 1084 en T.Not. 2008, 446, noot H. NYS en in dezelfde zin: Luik 9 mei 2000, JLMB 
2000, 1206, noot J. SACE. 
158 Bergen 19 december 2005, JLMB 2007, 739. 
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62. Het feit dat iemand nadien onder voorlopige bewindvoering is gesteld en men beweert dat 

de redenen voor die maatregel bestonden bij de opstelling van het testament, werd door het 

hof van beroep van Gent onvoldoende geacht om het testament te vernietigen.159 Zelfs 

wanneer het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder twee dagen na het opstellen van het 

testament gebeurde, toont dat niet aan dat de erflater ongezond van geest was op het ogenblik 

van het opmaken van het testament.160  

 

63. Zelfs een testator die lijdt aan een depressie, of zelfmoord pleegt na het opstellen van zijn 

testament, was op het moment van de redactie van dat testament niet noodzakelijk ongezond 

van geest.161  

 
Besluit 
 

64. Uit deze bijdrage blijkt dat de nietigverklaring van een testament op basis van de 

ongezondheid van geest een probleem blijft. De leer van de versterkte toestemming, die erin 

bestaat dat er strengere vereisten worden gesteld aan de toestemming, waardoor er dus ook 

sneller beslist zou worden tot nietigverklaring, wordt teniet gedaan door de strenge eisen die 

de rechtspraak oplegt inzake de bewijslast.  

 

65. Het grootste probleem speelt op het vlak van de bewijslast. Zelfs het invoeren van 

vermoedens leidt mijns inziens niet tot een grote hulp. Men moet nog altijd het bewijs leveren 

dat er geen twijfel mogelijk is dat die persoon ongezond was van geest, alleen is er nu het 

voordeel dat je niet hoeft te bewijzen dat hij net op het moment van het opstellen van het 

testament niet lucide was.  

De bewijsstukken die het zwaarst doorwegen, zijn natuurlijk die die uitgaan van een 

deskundige, met name de behandelende geneesheer. Maar hier speelt het probleem van het 

beroepsgeheim. Dat beroepsgeheim geldt ook nog na het overlijden van de patiënt, waardoor 

de arts niet verplicht kan worden om te getuigen, noch om een attest af te leveren over de 

medische toestand van zijn overleden patiënt. Door de arresten van het Hof van Cassatie van 

2001 en 2002 is het gebruik van medische attesten die tijdens het leven van de testator al eens 
                                                 
159 Gent 18 maart 2004, RABG 2005, afl. 8, 753, noot F. DE BOCK, in dezelfde zin: Bergen 18 oktober 2005, 
Rec.gén.enr.not. 2007, afl. 5, 186 en RTDF 2006, afl. 3, 889. 
160 Gent 18 maart 2004, RABG 2005, afl. 8, 753, noot F. DE BOCK; Gent 27 mei 2004, NJW 2005, afl. 100, 208, 
noot B. WYLLEMAN . 
161 Depressie:  Bergen 28 oktober 1998, RTDF 1999, 159. 
      Zelfmoord:  Brussel 27 februari 1974, RNB 1974, 401, noot C. LEFEBVE. 
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in een andere procedure gebruikt werden, toegelaten. Maar er is alsnog geen eensgezindheid 

over de draagwijdte van deze arresten. Bepaalde rechtsgeleerden gaan ervan uit dat de 

voorwaarde dat een attest ‘regelmatig afgeleverd’ moest zijn, eigenlijk achterwege mag 

gelaten worden; anderen zijn van oordeel dat het wel degelijk gaat om een essentiële 

voorwaarde opdat het attest aangebracht kan worden tijdens het proces. Het gevolg hiervan is 

dat er rechtsonzekerheid heerst voor de erfgenamen die een testament van hun overleden 

familielid willen aanvechten. Ook met betrekking tot de toelaatbaarheid van attesten die 

opgesteld werden na het overlijden van de testator, heerst onzekerheid. Het lijkt mij dan ook 

aangewezen dat het Hof van Cassatie hierover een duidelijke stelling neemt.  

 

66. Door de Patiëntenrechtenwet leek het alsof de bewijslast voor bepaalde verwanten van de 

overleden testator vergemakkelijkt zou worden. Maar deze wet staat enkel toe dat de 

verwanten, door middel van een tussenkomende arts, inzage nemen in het medisch dossier 

van de overledene. In de wet is er geen sprake van het recht op een afschrift of kopie. Ook uit 

de voorbereidende werkzaamheden blijkt niet of het de bedoeling van de wetgever was om 

met dit inzagerecht een bewijsstuk te verschaffen. In het besproken arrest werden de 

verslagen die de tussenkomende arts opstelde na het bekijken van het dossier, toegelaten. 

Maar de vraag is of deze zienswijze ook gevolgd zal worden door de andere hoven en 

rechtbanken. Daarom lijkt het mij nodig dat de wetgever een aanpassing in de 

Patiëntenrechtenwet doorvoert, waaruit duidelijk blijkt of een afschrift al dan niet toegelaten 

is. Mijn persoonlijke voorkeur zou uitgaan naar het toelaten van het gebruik van bepaalde 

gegevens van het dossier, omdat de nabestaanden anders weinig kunnen aanvangen met hun 

inzagerecht.  

 

67. Ook notariële testamenten zijn niet vrij van eventuele nietigverklaring. Een voorzichtige 

notaris vraagt dan ook een medisch attest waaruit blijkt dat de testator gezond is van geest. 

Vanwege het beroepsgeheim is het de patiënt die dit moet vragen aan zijn geneesheer. Dit is 

echter een heikele kwestie, omdat de notaris zo aangeeft dat hij twijfelt aan de geestelijke 

capaciteiten van de persoon die voor hem zit. Een wetgevend initiatief waardoor de 

geneesheer de gezondheid van geest kan bevestigen, zonder tussenkomst van de patiënt, zou 

dan ook welkom zijn. Uiteindelijk zijn zowel de arts als de notaris gebonden door hun 

beroepsgeheim, dus worden de gegevens nooit openbaar gemaakt. 
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Bijlage: Gent 15 maart 2007, RW 2007-08, 1082.  
BIJLAGE: weergave van het arrest in het RW 

Hof van Beroep te Gent 
11e Kamer – 15 maart 2007 
Voorzitter: de h. De Bauw 
Raadsheren: de hh. Deen en Colpaert 
Advocaten: mrs. De Prijcker, Saeys en Thoen 
 
Testament – Eigenhandig testament – Gezondheid van geest – Inzage van nabestaanden in 
medische dossiers 
 
Het bewijs van ongezondheid van geest, aan te brengen door degenen die de nietigheid van 
een testament vorderen, is een bewijs van feiten, dat kan worden geleverd door alle middelen 
van recht, met inbegrip van vermoedens en getuigenissen.  
Het inzagerecht van de nabestaanden in de medische en verpleegkundige dossiers van de 
erflater, dat hen wordt toegekend in art. 9, § 4, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende 
de rechten van de patiënt, mag worden gebruikt in het raam van testamentaire betwistingen 
en ter behartiging van de materiële belangen van deze nabestaanden. 
 
D’H.M. e.a. t/ D’H.A. en D’H.M. 
 
De eerste appellante en de oorspronkelijke tweede appellant, wijlen P.D’H., hebben op 12 mei 
2005, bij gebrek aan tegenspraak en aan een ambtshalve op te werpen exceptie, tijdig en 
regelmatig hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 10 maart 2005, uitgesproken door de 
vierde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.  
Bij het bestreden vonnis werden de vorderingen van de oorspronkelijke appellanten 
ontvankelijk maar ongegrond verklaard. 
De feiten en de procedure werden reeds voldoende uiteengezet onder punt 1 van het bestreden 
vonnis. Het volstaat thans om daarnaar te verwijzen. 
Bij hun beroepsakte hebben de eerste appellante en de oorspronkelijke tweede appellant 
voornoemd, het tenietdoen van het bestreden vonnis nagestreefd, waarbij zij vorderden dat het 
hof, opnieuw beslissend: het onderhands testament van wijlen P.V.M.D’H., overleden te Aalst 
op 1 december 2003, nietig zou verklaren; (...). ... 
1. De appellanten blijven er van overtuigd dat het door wijlen P.D’H. (overleden op 1 
december 2003) op 24 december 2002 eigenhandig opgesteld testament door nietigheid is 
aangetast. Volgens de appellanten zou de erflater immers ten tijde van het redigeren van het 
voornoemd testament niet «gezond van geest» geweest zijn in de zin van art. 901 B.W. 
Het bewijs van ongezondheid van geest, aan te brengen door degenen die de nietigheid van 
een testament vorderen, betreft een bewijs van feiten dat kan worden geleverd door alle 
middelen van recht, met inbegrip van vermoedens en getuigenissen. 
2. De oorspronkelijke appellanten brengen allereerst in hun conclusies een aantal feiten aan 
die er volgens hen zouden moeten op wijzen dat wijlen P.D’H. ten tijde van het opmaken van 
het eigenhandig geschreven testament van 24 december 2002 niet gezond van geest was.  
Ook in de huidige instantie worden die reeds aan de eerste rechter voorgelegde loutere 
beweringen niet bewezen geacht. 
De loutere vaststelling dat P.D’H. tijdens zijn laatste levensjaren een aantal malen in het 
ziekenhuis werd opgenomen en hij toen niet meer volledig zelfredzaam was, zodat hij de 
bijstand van een poetsvrouw, OCMW of derden nodig had, vormt als zodanig zeker niet het 
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bewijs van gebrek aan gezondheid van geest van de erflater toen hij op 24 december 2002 zijn 
testament opstelde. 
3.1. De appellanten voeren tevens twee verslagen van dr. J.V.W. uit Lokeren aan, 
respectievelijk opgesteld op 23 september 2004 en 20 oktober 2004, die, na het overlijden van 
de erflater, op verzoek van de appellanten en op grond van art. 9, § 4, van de wet van 22 
augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt inzage heeft genomen van de medische 
en verpleegkundige dossiers van de erflater die zich bevonden in het O.L.Vrouw-Ziekenhuis 
te Aalst. 
3.2. Het is ten onrechte dat de geïntimeerde vraagt dat die stukken uit het debat zouden 
worden geweerd. Als bloedverwanten in de tweede graad beschikten de oorspronkelijke 
appellanten via een beroepsbeoefenaar krachtens de wet in beginsel wel degelijk over een 
recht van inzage in die medische en verpleegkundige dossiers. Daarenboven hebben zij tot 
tweemaal toe een voldoende gemotiveerd en gespecificeerd verzoek daartoe gericht aan het 
O.L.Vrouw-Ziekenhuis te Aalst. 
De geïntimeerde kan niet worden gevolgd als zij argumenteert dat het inzagerecht van de 
nabestaanden, bedoeld in art. 9, § 4, van de wet van 22 augustus 2002, niet zou mogen 
worden gebruikt in het raam van testamentaire betwistingen en ter behartiging van hun 
materiële belangen. Daardoor voegen zij immers een voorwaarde aan het inzagerecht toe, die 
geen steun vindt in de uitdrukkelijke wettekst van art. 9, § 4. 
De omstandigheid dat de Nationale Raad der geneesheren een dergelijk voorbehoud heeft 
gemaakt in 
zijn advies van 16 februari 2002 over art. 9, § 4, in het voorontwerp van wet betreffende de 
rechten van de 
patiënt, doet daaraan geen afbreuk. De wetgever heeft dat advies immers niet gevolgd en het 
door de Nationale Raad gemaakte voorbehoud werd niet opgenomen in het uiteindelijke art. 
9, § 4, van de wet van 22 augustus 2002. 
Wanneer voldaan is aan de voorwaarden van art. 9, § 4, van de wet van 22 augustus 2002 
impliceert het inzagerecht van de aanvrager dat de geheimhoudingsplicht van de bewaarder(s) 
van die dossiers wordt opgeheven. 
Hoewel de verantwoordelijken van het O.L.Vrouw- Ziekenhuis, bij een eerste aanvraag tot 
inzage door de raadsman van de oorspronkelijke appellanten, in een brief van 20 februari 
2004 negatief hebben gereageerd, hebben zij uiteindelijk, na een tweede aanvraag van 3 
augustus 2004, op 9 augustus 2004, aan de oorspronkelijke appellanten, overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen, toestemming verleend om de gevraagde medische en verpleegkundige 
dossiers in te zien via de door hen daartoe gemandateerde dr. J.V.W. 
3.3.1. In zijn op 20 oktober 2004 opgesteld verslag besluit dr. J.V.W. dat, gelet op de 
beschikbare correspondentie en objectieve gegevens van de ingekeken verslagen, P.D’H. ten 
tijde van het opstellen van het aangevochten testament van 24 december 2002 aan beginnende 
dementie leed. Dr. J.V.W. verwijst hiervoor vooral naar de resultaten van de «mini mental 
state»-proeven, bij de erflater afgenomen ter gelegenheid van zijn beide ziekenhuisopnamen 
gedurende de periodes 7 tot 13 juni 2001 en 30 december 2002 tot 14 januari 2003. De «mini 
mental state examination» (afgekort: MMSE) betreft immers een internationaal aanvaarde 
cognitieve test voor het vaststellen van de ernst van dementie waarin een patiënt zich bevindt. 
Terwijl de erflater bij de eerste ziekenhuisopname in 2001 nog een MMSE-score van 26/30 
behaalde, en dit bij de tweede ziekenhuisopname einde 2002-begin 2003 gedaald was tot 
23/30, kan dr. J.V.W. dan ook worden gevolgd in zoverre hij heeft besloten tot een 
voortschrijdend mentaal aftakelingsproces bij P.D’H. 
3.3.2. Hoewel bij de tweede ziekenhuisopname van de erflater op 30 december 2002 werd 
vastgesteld dat deze «verward» was, alsmede herhaaldelijk plots het bewustzijn verloor en 
viel (zie immers p. 4/21 van het voornoemd verslag van dr. J.V.W.), leveren de appellanten 
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echter nog niet het bewijs dat P.D’H. op 24 december 2002 niet «gezond van geest was» in de 
zin van art. 901 B.W. Allereerst dient te worden opgemerkt dat de behandelende dr. A.D. in 
zijn ontslagbrief van 29 januari 2003 (na de tweede ziekenhuisopname van de erflater) 
volgens dr. J.V.W. enkel gewag heeft gemaakt van «Inzettende cerebrovasculaire 
stoornissen». Daarenboven wordt op p. 9 van een door de geïntimeerde overgelegde studie 
«Kosten van de ziekte van Alzheimer» uitgaande van het «Institute for Medical Technology 
Assessment» van de Erasmus Universiteit van Rotterdam vermeld dat een MMSE-score van 
minder dan 20/30 nog steeds een «lichte dementie» betreft, waarbij huishoudelijke en sociale 
activiteiten moeizaam gaan, maar het oordeelsvermogen en de persoonlijke lichamelijke 
verzorging nog intact zijn, waardoor de patiënt nog zelfstandig kan wonen. 
Het medisch attest van 24 december 2002, opgesteld door dr. J.B. uit Baardegem, huisarts van 
de erflater, waarin verklaard werd dat P.D’H., rekening houdend met zijn leeftijd, nog bewust 
in tijd en ruimte was en beschikte over voldoende intellectueel inzicht, kan dan ook niet als 
onjuist en als een louter «welwillendheidsattest » worden beschouwd. De loutere 
omstandigheid dat dr. J.B. op het attest geen melding heeft gemaakt van een beginnend 
dementieel beeld bij de erflater, waarvan hij alleszins niet onwetende kon zijn, doet daaraan 
geen afbreuk. 
3.4. De door de oorspronkelijke appellanten zelf aangezochte dr. J.V.W. heeft, na onderzoek 
van de medische en verpleegkundige dossiers van de erflater met betrekking tot zijn 
ziekenhuisopnames tijdens zijn laatste levensjaren, zeker niet het positief en concreet bewijs 
aangebracht dat P.D’H. op 24 december 2002 niet gezond van geest was in de zin van art. 901 
B.W. De omstandigheid dat de erflater na zijn tweede ontslag uit het ziekenhuis op 13 januari 
2003 nog meer dan tien maanden zelfstandig thuis heeft gewoond vooraleer op 24 november 
2003 in «zware verwardheid » opnieuw te worden opgenomen, kan daarvan trouwens enkel 
de bevestiging vormen. 
De eerste rechter merkt in het bestreden vonnis daarenboven terecht op dat het aangevochten 
testament inhoudelijk toch plausibel overkomt, geen ongerijmde of extravagante passages 
bevat, en dat de erflater de indruk geeft te weten wat hij deed. 
... 
4. Besluit: de eerste rechter heeft de vordering van de appellanten tot nietigverklaring van het 
op 24 december 2002 door P.D’H. eigenhandig opgesteld testament terecht afgewezen als 
ongegrond. 
... 
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