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I. INLEIDING 
 

Probleemschets 

1. Hersamengestelde gezinnen zijn een maatschappelijke realiteit.1 Meer en meer kinderen groeien op in 

een gezin dat afwijkt van het archetype: het gezin bestaande uit een gehuwde vader en moeder en hun 

gemeenschappelijke kinderen. Mensen vinden elkaar, liefdesrelaties komen tot stand, kinderen zien het 

levenslicht, relaties lijden schipbreuk. Nieuwe relaties ontstaan, nieuwe kinderen worden geboren. Een 

stiefvader en een stiefmoeder maken hun opwachting in het leven van de kinderen.  

Er heeft zich nog een tweede evolutie voltrokken.2 Het huwelijk bekleedt niet langer een 

monopoliepositie. Partners die op zoek zijn naar een solide vermogensplanning beschikken thans over 

alternatieven. Zo biedt de feitelijke samenwoning – ooit met argusogen bekeken door de rechtspraak3 – 

thans een aantal mogelijkheden. Daarnaast heeft een nieuwe geïnstitutionaliseerde samenlevingsvorm 

ingang gevonden in onze rechtsorde: de wettelijke samenwoning.      

Een gewijzigde sociologische context noopt tot een aangepaste juridische structuur. Het staat aan de 

rechtspraktijk om de verzuchtingen van het nieuw-samengestelde gezin juridisch te vertalen, om binnen 

de grenzen van de wet een adequate familiale vermogensplanning uit te werken.  

 

Opbouw van de verhandeling 

2. In deze masterproef worden de voor- en nadelen besproken van het huwelijk, de wettelijke 

samenwoning en de feitelijke samenwoning voor partners met kinderen uit een vorige relatie, en dit 

vanuit het standpunt van het burgerlijk recht en de schenkings- en successierechten. Op de 

inkomstenbelasting en het socialezekerheidsrecht wordt niet ingegaan.    

In afdeling II wordt een overzicht gegeven van een aantal basisregels van het huwelijksvermogensrecht 

en het vermogensrechtelijk statuut van samenwonenden. Afdeling III (erfrecht) en afdeling IV 

(schenkings- en successierechten) zijn analoog opgebouwd.  
                                                
1 K. MATTHIJS, “Ontwikkelingen, knelpunten, uitdagingen” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), 

Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 2005, (1) 13-14. 
2 Zie M. CORIJN en K. MATTHIJS, “Gehuwd en ongehuwd samenwonen in België. Een sociaal-demografisch perspectief” in C. 

FORDER en A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen, Intersentia, 2005, (47) 47-49. 
3 F. SWENNEN, Familierecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2007, 286; S. BRAT, “Utilité de la cohabitation (légale) 

dans le cadre d’une planification patrimoniale“ in Y.-H. LELEU, A. VERBEKE, J.-F. TAEYMANS en M. BOURGEOIS (eds.), 

Manuel de planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie commune, Brussel, Larcier, 2009, (153) 153.     
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In afdeling V wordt nagegaan in welke mate de echtgenoten of samenwonenden hun vermogensrechtelijk 

statuut en erfrecht kunnen moduleren in functie van hun concrete verlangens. Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt in functie van de beoogde doelstelling. Sommige partners wensen de rechten van de 

langstlevende onder hen te maximaliseren, ten koste van de kinderen. Anderen wensen daarentegen de 

kinderen die ze hebben uit een vorige relatie te beschermen, ten koste van de langstlevende nieuwe 

partner. Nog anderen streven een eerbaar compromis na dat zowel voor de langstlevende partner als voor 

de kinderen uit een vorige relatie bevredigend is. Zonder exhaustiviteit te beogen, wordt ingegaan op het 

juridische instrumentarium dat de echtgenoten resp. samenwonende partners kunnen gebruiken om een 

van de voormelde doelstellingen te bereiken. In tweede orde wordt besproken hoe de negatieve gevolgen 

van een relatiebreuk voor de economisch zwakkere partner kunnen worden verzacht. 

In afdeling VI, tot slot, wordt aangegeven wanneer het huwelijk de aangewezen juridische formule is 

voor partners met kinderen uit een vorige relatie, en in welke gevallen één van de twee andere 

samenlevingsvormen de voorkeur geniet.   

 

II. HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL EN VERMOGENSRECHTELIJK 

STATUUT 
 

A. Huwelijk 

3. De vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk worden beheerst door het 

huwelijksvermogensrecht.4 Het huwelijksvermogensrecht omvat twee luiken, met name het primair 

stelsel en het secundair stelsel. 

Het zogenaamde primair stelsel regelt op dwingende wijze een aantal vermogensrechtelijke aspecten van 

het huwelijk.5 De echtgenoten zijn onderworpen aan dit primair stelsel door het enkele feit van het 

huwelijk (art. 212, eerste lid B.W.). 

Wat de uitwerking van het secundair stelsel betreft, beschikken de echtgenoten over een grote 

partijautonomie.6 De keuze voor het ene of het andere secundair stelsel is van groot belang.7 Zo behelzen 

                                                
4 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

13. 
5 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

16-18. 
6 P. DE PAGE, Le régime matrimonial, Brussel, Bruylant, 2008, 55-60.  
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het wettelijk stelsel en andere gemeenschapsstelsels een versterking van de rechtspositie van de 

echtgenoot die niet of slechts in beperkte mate over een (beroeps)inkomen beschikt. De 

beroepsinkomsten behoren in een gemeenschapsstelsel immers tot het gemeenschappelijk vermogen (art. 

1405, 1° B.W.). Dit gemeenschappelijk vermogen wordt na de ontbinding van het stelsel verdeeld bij 

helften, wat in het voordeel werkt van de echtgenoot die geen beroepsloopbaan kon uitbouwen omdat hij 

zich bijvoorbeeld voltijds heeft gewijd aan de zorg over de kinderen.  

In een stelsel van scheiding van goederen ligt dit anders. Omdat elk van beide echtgenoten niet alleen 

eigenaar is van alle goederen die hem toebehoren bij het aangaan van het huwelijk, maar ook van alle 

goederen die hij tijdens het huwelijk verwerft, kan het stelsel van zuivere scheiding van goederen 

ongunstig zijn voor de echtgenoot die niet of onvoldoende over een eigen inkomen beschikt.8 De 

onbillijke gevolgen van het stelsel van scheiding van goederen kunnen verzacht worden door 

bijvoorbeeld een verrekening en verdeling van de aanwinsten bij de ontbinding van het stelsel te 

bedingen.9 

 

B. Wettelijk samenwonen 

4. De wettelijke samenwoning10 biedt de betrokkenen een beperkt, in essentie vermogensrechtelijk, 

statuut.11   

Onder “wettelijke samenwoning” wordt verstaan het samenleven van twee personen die een verklaring 

van wettelijke samenwoning zoals bedoeld in artikel 1476 B.W. hebben afgelegd (art. 1475, § 1 B.W.).    

Ook de wettelijke samenwoners zijn onderworpen aan een specifiek primair stelsel (zie art. 1477 en 1478 

B.W.), dat van toepassing is door het enkele feit van de wettelijke samenwoning (art. 1477, §1 B.W.).12  
                                                                                                                                                                     
7 S. BRAT, “(Re)mariage ou cohabitation” in Y.-H. LELEU, A. VERBEKE, J.-F. TAEYMANS en M. BOURGEOIS (eds.), Manuel de 

planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie commune, Brussel, Larcier, 2009, (29) 30.    
8 C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, 

Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 697.  
9 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

153. A. Verbeke pleit ervoor om elke echtgenoot een dwingende verbintenisrechtelijke aanspraak toe te kennen op de helft van 

de aanwinsten. Een zuivere scheiding van goederen zonder zulke correctie moet volgens Verbeke verboden worden: A. 

VERBEKE, “Zuivere scheiding van goederen verbieden”, AJT 2001-02, 671-672. 
10 Wet van 23 november 1998, BS 12 januari 1999, in werking getreden op 1 januari 2000 (art. 1 KB 14 december 1999, BS 23 

december 1999).   
11 De vermogensrechtelijke aard van de wettelijke samenwoning blijkt niet alleen uit de inhoud van de betrokken 

wetsbepalingen, maar kan ook worden afgeleid uit de invoeging ervan in Boek III van het Burgerlijk Wetboek. Zie W. 

PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 180.  
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Het belang van de regels van dit primair stelsel moet evenwel sterk worden gerelativeerd.13 In 

tegenstelling tot een huwelijk kan een wettelijke samenwoning immers te allen tijde eenzijdig, zonder 

rechterlijke tussenkomst, worden beëindigd: het volstaat dat één van de samenwoners hiertoe een 

schriftelijke verklaring overhandigt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (art 1476, § 1, tweede lid 

B.W.). Wanneer de wettelijke samenwoning wordt verbroken, vervalt ook de dwingende bescherming 

van het primair stelsel. De vrederechter kan eventueel wel dringende en voorlopige maatregelen bevelen 

die na de beëindiging van de samenwoning toepassing vinden, zij het met een maximale geldingsduur van 

één jaar (art. 1479, derde lid B.W.). Na de beëindiging van de wettelijke samenwoning kunnen niet langer 

maatregelen worden opgelegd die het recht van gebruik van een partner op zijn eigen goederen 

beknotten.14        

In tegenstelling tot wat geldt voor ex-echtgenoten (art. 301 e.v. B.W.), voorziet de wet niet in een 

uitkering tot levensonderhoud voor gewezen wettelijk samenwonenden.15 Bepaalde rechtspraak tracht de 

behoeftige voormalige partners een onderhoudsgeld te gunnen door te gewagen van de omzetting van een 

natuurlijke verbintenis tot onderhoud in een afdwingbare verbintenis.16 Deze rechtspraak wordt echter 

allerminst algemeen bijgetreden.17  

Het staat de wettelijke samenwoners vrij naar goeddunken bij overeenkomst een secundair stelsel uit te 

werken, met dien verstande dat zij in die overeenkomst geen bedingen mogen opnemen die een schending 

inhouden van de openbare orde, de goede zeden, artikel 1477 B.W. (het primair stelsel) of de regels 

aangaande het ouderlijk gezag, de voogdij en de wettelijke orde van de erfopvolging (art. 1478, vierde lid 

B.W.). Een dergelijk samenwonings- of samenlevingscontract (dat de vorm moet aannemen van een 

                                                                                                                                                                     
12 S. BRAT, “Distinction entre la cohabitation de fait et la cohabitation légale“ in Y.-H. LELEU, A. VERBEKE, J.-F. TAEYMANS 

en M. BOURGEOIS (eds.), Manuel de planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie commune, Brussel, Larcier, 

2009, (141) 146-147.     
13 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

173.   
14 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

175. 
15 S. PLINGERS en S. PEEL, “(Her)trouwen of samenwonen” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, Handboek Estate 

Planning, Boek 1, Vermogensplanning met Effect bij Leven - Huwelijk en samenwoning, Brussel, Larcier, 2004, (9) 10-11; C. 

CASTELEIN en A. MAELFAIT, Ongehuwd samenwonen, Mechelen, Kluwer, 2003, 44-45.   
16 Vred. Gent 4 november 1996, AJT 1996-97, 323, noot K. JACOBS.  
17 S. PLINGERS en S. PEEL, “(Her)trouwen of samenwonen” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, Handboek Estate 

Planning, Boek 1, Vermogensplanning met Effect bij Leven - Huwelijk en samenwoning, Brussel, Larcier, 2004, (9) 10-11. 
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notariële akte) is een kaderovereenkomst, die kan aangevuld worden met specifieke bedingen (die niet 

per se de vorm van een notariële akte moeten aannemen).18  

Bij ontstentenis van overeenkomst, zijn zij onderworpen aan een beperkt wettelijk stelsel.19 Dit wettelijk 

stelsel omvat een scheiding van goederen. Overeenkomstig artikel 1478, eerste lid B.W. behoudt elk van 

de samenwonenden de goederen waarvan hij de eigendom kan bewijzen, alsook de inkomsten uit deze 

goederen en de opbrengsten uit arbeid; de goederen waarvan geen van beiden de eigendom kan bewijzen 

en de inkomsten ervan, worden verondersteld in onverdeeldheid te zijn. Deze bepaling is niets meer dan 

een toepassing van het gemeen recht.20 

 

C. Feitelijk samenwonen 

5. De feitelijke samenwoning is niet onderworpen aan een bijzondere wettelijke regeling.21 Indien de 

feitelijk samenwonende partners ter zake geen afwijkende overeenkomst sluiten, dienen de 

vermogensrechtelijke implicaties van hun samenleven beoordeeld te worden overeenkomstig het gemeen 

recht.22  

Feitelijk samenwonenden kunnen de vrederechter niet om dringende en voorlopige maatregelen 

verzoeken.23 Ze kunnen zich wel, overeenkomstig het gemeen recht, tot de voorzitter van de rechtbank 

van eerste aanleg wenden (art. 584, eerste lid Ger.W.). Daar waar de vrederechter zich ten gronde 

uitspreekt, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zich slechts uitspreken bij voorraad.  

Feitelijk samenwonenden kunnen geen aanspraak maken op een uitkering tot levensonderhoud.24  

Ook feitelijk samenwonenden kunnen een samenwonings- of samenlevingscontract afsluiten, dat 

onderhands mag worden opgemaakt.25  
                                                
18 J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd samenwonenden“ in 

KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 

2005, (25) 44-45. 
19 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 

180.   
20 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 

185. 
21 S. BRAT, “Distinction entre la cohabitation de fait et la cohabitation légale“ in Y.-H. LELEU, A. VERBEKE, J.-F. TAEYMANS 

en M. BOURGEOIS (eds.), Manuel de planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie commune, Brussel, Larcier, 

2009, (141) 141.  
22 Brussel 27 februari 2001, RW 2001-02, 844.  
23 J. GERLO en G. VERSCHELDEN, Handboek voor familierecht, Brugge, die Keure, 2008, 625-626.  
24 C. CASTELEIN en A. MAELFAIT, Ongehuwd samenwonen, Mechelen, Kluwer, 2003, 75-76.   
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D. Besluit  

6. Behoudens conventionele aanvullingen en correcties,26 bieden een wettelijke en een feitelijke 

samenwoning onvoldoende bescherming aan de partner die geldelijk afhankelijk is van de andere partner.  

Zijn de partners gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, dan deelt de minder verdienende partner mee in 

de inkomsten van zijn medepartner. Het vermogensrechtelijk statuut van wettelijk samenwonenden bevat 

geen vergelijkbaar solidariserend mechanisme.   

Het primair stelsel van gehuwden is bovendien beduidend sterker dan dat van wettelijk samenwonenden. 

Een huwelijk kan niet eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, worden beëindigd. In geval van 

relationele moeilijkheden tussen wettelijk samenwonende partners daarentegen, kan een partner de 

samenwoning probleemloos eenzijdig beëindigen. Hierdoor verliest de andere samenwonende partner de 

bescherming van het primair stelsel. Van de dringende voorlopige maatregelen die door de vrederechter 

aan wettelijk samenwonenden kunnen worden opgelegd, gaat maar een beperkte bescherming uit.  

Tot slot kan alleen de behoeftige echtgenoot aanspraak maken op een uitkering tot levensonderhoud.  

 

III. ERFRECHT 
 

A. Huwelijk 

1. Wettelijke devolutie 

7. De langstlevende echtgenoot verkrijgt het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap wanneer hij tot de 

nalatenschap komt met afstammelingen van de erflater (745bis, § 1, eerste lid B.W.). Het volstaat dat de 

afstamming vaststaat en tegenstelbaar is.27 De afstammelingen erven in deze hypothese slechts de blote 

eigendom.   

 

2. Reserve 
                                                                                                                                                                     
25 J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd samenwonenden” in 

KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 

2005, (25) 44-45. 
26 Zie S. BRAT, “Distinction entre la cohabitation de fait et la cohabitation légale“ in Y.-H. LELEU, A. VERBEKE, J.-F. 

TAEYMANS en M. BOURGEOIS (eds.), Manuel de planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie commune, Brussel, Larcier, 

2009, (141) 142.    
27 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

255. 
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a. Langstlevende echtgenoot 

8. Ten aanzien van de langstlevende echtgenoot moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 

abstracte en de concrete reserve.28 De abstracte reserve van de langstlevende echtgenoot omvat het 

vruchtgebruik van de helft van de goederen van de nalatenschap (art. 915bis, § 1 B.W.); de concrete 

reserve betreft het vruchtgebruik van het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap het 

gezin tot voornaamste gezinswoning dient en van het daarin aanwezige huisraad (art. 915bis, § 2, eerste 

lid B.W.). De langstlevende mag kiezen welke reserve hij inroept; het is niet toegelaten beide te 

cumuleren.29  

Indien de langstlevende samen met reservataire erfgenamen tot de nalatenschap wordt geroepen, wordt 

zijn voorbehouden erfdeel proportioneel toegerekend op dat van de mede-erfgenamen en op het 

beschikbaar deel  (art. 915bis, § 4 B.W.).30   

In een aantal gevallen kan de langstlevende (geheel dan wel gedeeltelijk) van zijn reserve worden 

beroofd.  

In geval van feitelijke scheiding kan de langstlevende echtgenoot zijn recht op de concrete reserve niet 

langer inroepen indien hij de voornaamste gezinswoning vrijwillig heeft verlaten (art. 915, § 2, tweede lid 

B.W.). Het staat aan de erflater zijn echtgenoot effectief zijn concrete reserve te ontnemen.31 De 

langstlevende behoudt hoe dan ook zijn abstracte reserve. 

Indien een echtgenoot een tijdens het huwelijk verwekt overspelig kind erkent, kan de bedrogen 

echtgenoot hem zijn concrete reserve ontnemen (art. 334ter, eerste lid B.W.). Ook hier blijft de abstracte 

reserve onverlet.32    

De reserve (zowel de abstracte als de concrete) kan volledig aan de langstlevende echtgenoot worden 

ontnomen indien de echtgenoten bij het overlijden van de erflater sinds meer dan zes maanden feitelijk 
                                                
28 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

328. 
29 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht: openvallen van de nalatenschap, devolutie, erfovereenkomsten, reserveregeling, 

Antwerpen, Kluwer, 1996, 293. 
30 Voor een gedetailleerd overzicht van de proportionele toerekening: zie M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht: openvallen van de 

nalatenschap, devolutie, erfovereenkomsten, reserveregeling, Antwerpen, Kluwer, 1996, 297 e.v.  
31 R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. 

SWENNEN, Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 2. Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, (37) 69 en 103 (eindnoot 

366). 
32 R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. 

SWENNEN, Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 2. Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, (37) 69 en 103 (eindnoot 

366). 
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gescheiden leefden, niet opnieuw waren gaan samenwonen en de erflater voor zijn overlijden aan de 

vrederechter een afzonderlijk verblijf had gevraagd (art. 915bis, § 3 B.W.).  

 

b. Descendenten 

9. De afstammelingen in een dienstige graad tot de erflater beschikken eveneens over een voorbehouden 

erfdeel.  

Luidens artikel 913 B.W. mogen de giften immers “de helft van de goederen van de beschikker niet 

overschrijden, indien hij bij zijn overlijden slechts één kind achterlaat; een derde, indien hij twee kinderen 

achterlaat; een vierde, indien hij er drie of meer achterlaat”.  

 

3. De problematiek van de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot 

10. Een recht van vruchtgebruik heeft een aantal troeven.33 De vruchtgebruiker mag het goed levenslang 

zelf gebruiken, maar kan het ook verhuren of verpachten en er de vruchten van genieten.34  

Nopens het erfrechtelijke vruchtgebruik moet echter rekening worden gehouden met een aantal 

bijzondere regels.    

In geval de blote eigendom toekomt aan de afstammelingen van de erflater, kunnen zowel de  

langstlevende echtgenoot als de blote eigenaars aan de rechtbank de omzetting vragen van het 

vruchtgebruik in volle eigendom, in een geldsom of in een gewaarborgde en geïndexeerde rente (art. 

745quater, § 1 B.W.). 

Het recht om de omzetting te vorderen kan niet worden ontnomen aan de afstammelingen uit een vorige 

relatie van de erflater (artikel 745quinquies, § 2 B.W.) – althans niet ten belope van hun voorbehouden 

erfdeel. Het ontnemen of modaliseren van het omzettingsrecht is wel mogelijk ten aanzien van het 

beschikbaar deel.35    

Die langstlevende heeft slechts een vetorecht tegen de omzetting van het vruchtgebruik op de 

voornaamste gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad.36 Ten aanzien van de andere goederen van 

de nalatenschap van de erflater, beslist de rechter discretionair of hij de omzetting toestaat of niet.37  
                                                
33 R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. 

SWENNEN, Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 2. Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, (37) 64. 
34 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 26. 
35 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 718.   
36 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 719. Het hof van beroep van Brussel 
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Omdat een uitbreiding van het erfrecht in volle eigendom van de langstlevende echtgenoot door de wet 

aanmerkelijk wordt afgeremd indien er kinderen zijn uit een vorige relatie, zal het in heel wat gevallen de 

bedoeling zijn van de echtgenoten om de langstlevende onder hen ten minste een zo ruim mogelijk 

onaantastbaar vruchtgebruik te garanderen.  

Verschillende van de beschermingsmechanismen die ik in deze masterproef bespreek, zijn er dan ook in 

min of meerdere mate op gericht de wettelijke bepalingen ter zake van de omzetting van het 

vruchtgebruik te omzeilen.  

 

4. Assepoesterclausule38 

11. De langstlevende stiefouder dient “binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de 

nalatenschap van de vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij 

huwelijkscontract, door schenking of bij testament” in te staan voor de huisvesting, het levensonderhoud, 

het toezicht, de opvoeding en de opleiding van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot (art. 203, § 

1 en 2 B.W.). Dit is een louter geldelijke verplichting.39 

 

B. Wettelijk samenwonen    

12. De wet van 28 maart 200740 heeft de langstlevende wettelijk samenwonende bedacht met een erfrecht 

ab intestato: de langstlevende wettelijk samenwonende verkrijgt, ongeacht met welke erfgenamen hij tot 

de nalatenschap komt, het vruchtgebruik van het onroerend goed dat tijdens het samenwonen het gezin tot 

gemeenschappelijke verblijfplaats diende, alsook het daarin aanwezige huisraad (art. 745octies, § 1, 

                                                                                                                                                                     
oordeelde in zijn arrest van 8 januari 2001 (RW 2001-02, 414) dat het vetorecht enkel van toepassing is indien de langstlevende 

het vruchtgebruik verwerft van de volledige gezinswoning. Verkrijgt de langstlevende slechts het vruchtgebruik van een 

gedeelte van de gezinswoning (met name omdat het onroerend goed in onverdeeldheid toebehoorde aan de langstlevende 

echtgenoot en zijn uit een vorige relatie geboren kinderen), speelt het vetorecht niet. Zie E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld 

gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 28. 
37 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 716.   
38 R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. 

SWENNEN, Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 2. Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, (37) 43.   
39 Vred. Berchem 11 juni 1985, Rev. trim. dr. fam. 1987, 185, met noot.  
40 Wet van 28 maart 2007 tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende betreft, 

van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op 

het bevorderen van de continuïteit, BS 7 mei 2007, in werking getreden op 18 mei 2007.   
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eerste lid B.W.).41 Indien het om een huurwoning gaat, slaat het erfrecht op de huur van dat goed, evenals 

op het vruchtgebruik van het huisraad (art. 745octies, § 1, tweede lid B.W.). 

De wetgever heeft niet voorzien in een minimumduur van de wettelijke samenwoning opdat de 

langstlevende van dit erfrecht zou kunnen genieten.42 Het volstaat dat een verklaring van wettelijke 

samenwoning in de zin van art. 1476 e.v. B.W. werd afgelegd. Bij de beëindiging van de wettelijke 

samenwoning vervalt ook dit erfrecht.   

Men merke op dat het hier besproken erfrecht niet van toepassing is indien de langstlevende wettelijk 

samenwonende een afstammeling is van de vooroverleden wettelijk samenwonende (art. 745octies, § 1, 

derde lid B.W.).    

In tegenstelling tot de langstlevende echtgenoot, beschikt de langstlevende wettelijk samenwonende niet 

over een reservatair erfrecht.43 Een onterving van de langstlevende wettelijk samenwonende is dan ook 

mogelijk.  

 

1. Voorwerp van het erfrecht 

13. De verwoording van het voorwerp van dit erfrecht wordt in de rechtsleer bekritiseerd.44 Volgens de 

tekst van de wet verkrijgt de langstlevende wettelijk samenwonende “het vruchtgebruik van het 

onroerend goed dat tijdens het samenwonen [cursivering toegevoegd] het gezin tot gemeenschappelijke 

verblijfplaats [cursivering toegevoegd] diende en van het daarin aanwezige huisraad” (art. 745octies, § 1 

B.W.). Niettegenstaande in de memorie van toelichting wordt voorgehouden dat men het erfrecht van de 

langstlevende wettelijk samenwonende wou enten op dat van langstlevende echtgenoot, wijkt de in de 

vorige zin aangehaalde tekst af van die van art. 915bis, § 2, eerste lid B.W.: “het vruchtgebruik (...) van 

het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap [cursivering toegevoegd] het gezin tot 

voornaamste woning [cursivering toegevoegd] diende en van het daarin aanwezige huisraad”. Zodoende 

kan de langstlevende wettelijk samenwonende die de gemeenschappelijk verblijfplaats reeds heeft 

verlaten vóór het overlijden van de erflater, zonder dat de wettelijke samenwoning formeel werd 

                                                
41 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 

28 
42 H. CASMAN, “Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende – een 

eerste commentaar”, Not.Fisc.M. 2007, (125) 126.   
43 R. BARBAIX, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner”, TEP 2007, (442) 471. 
44 H. CASMAN, “Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende – een 

eerste commentaar”, Not.Fisc.M. 2007, (125) 128-129; W. PINTENS en V. ALLAERTS, “Het erfrecht van de langstlevende 

wettelijk samenwonende. Een commentaar op de wet van 28 maart 2007”, RW 2007-08, (258) 265.  
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beëindigd, toch aanspraak maken op zijn wettelijk erfrecht. Aan dit mogelijk ongewenste gevolg van de 

formulering van artikel 745octies, § 1 B.W. kan echter testamentair geremedieerd worden. Zo zou men 

bij testament het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner kunnen bevestigen, maar 

met de nuance dat het vervalt indien die langstlevende bij het overlijden van de testator het goed om een 

nader te bepalen reden niet meer bewoont.45  

Het criterium van de gemeenschappelijke verblijfplaats impliceert eveneens dat wettelijk samenwonenden 

met een latrelatie niet van het wettelijk erfrecht kunnen genieten.46 

De langstlevende echtgenoot daarentegen, dient in geval van feitelijk scheiding aan te tonen dat hij het 

goed is blijven bewonen of tegen zijn wil verhinderd werd zulks te doen, en dat de toewijzing van het 

vruchtgebruik billijk is (art. 915bis, § 2, tweede lid B.W.). 

Uit voormelde bepalingen komt nog een tweede verschil tot uiting.47 De langstlevende echtgenoot erft het 

vruchtgebruik op de voornaamste woning van het gezin en het daarin aanwezige huisraad; de 

langstlevende wettelijk samenwonende bekomt het vruchtgebruik op de gemeenschappelijke 

verblijfplaats. Hieruit vloeit voort dat, indien het gezin bijvoorbeeld over een buitenverblijf beschikt, de 

langstlevende wettelijk samenwonende kan kiezen op welk goed – het hoofdverblijf of het buitenverblijf 

– hij zijn vruchtgebruik zal uitoefenen. De langstlevende echtgenoot beschikt niet over die 

keuzemogelijkheid: hij kan slechts aanspraak maken op het vruchtgebruik op de voornaamste 

gezinswoning.  

 

2. Samenloop met afstammelingen 

14. De afstammelingen van de erflater die samen met de langstlevende wettelijk samenwonende tot de 

nalatenschap komen, zien hun erfdeel bezwaard met het vruchtgebruik van de niet-onterfde langstlevende 

wettelijk samenwonende.48 

Er moet worden gewezen op art. 745octies, § 3 B.W., naar luid waarvan de regels van art. 745quater tot 

745septies B.W. inzake de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot van 

                                                
45 H. CASMAN, “Erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner (LLP) – Clausules voor testamentaire 

beschikkingen”, Not.Fisc.M. 2008, (177) 178-180.  
46 W. PINTENS en V. ALLAERTS, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende. Een commentaar op de wet van 

28 maart 2007”, RW 2007-08, (258) 265. 
47 H. CASMAN, “Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende – een 

eerste commentaar”, Not.Fisc.M. 2007, (125) 129.   
48 W. PINTENS en V. ALLAERTS, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende. Een commentaar op de wet van 

28 maart 2007”, RW 2007-08, (258) 269. 
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overeenkomstige toepassing zijn op het vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende. De 

ruime formulering van art. 745octies, § 3 B.W. doet de rechtsleer besluiten dat de omzettingsregels niet 

alleen toepassing vinden op het erfrecht ab intestato van de langstlevende wettelijk samenwonende, maar 

ook op het vruchtgebruik dat aan die langstlevende wordt toegekend bij wege van een testament.49 

 

3. Assepoesterclausule 

15. Ook de langstlevende wettelijk samenwonende is tot op zekere hoogte verplicht geldelijk in te staan 

voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van de kinderen van 

zijn vooroverleden wettelijk samenwonende partner (art. 1477, § 5 B.W.).50     

 

3. Feitelijk samenwonen 

16. De langstlevende feitelijk samenwonende beschikt niet over een erfrecht ab intestato. Schenkingen en 

testamenten te zijnen gunste mogen het voorbehouden erfdeel van de reservataire erfgenamen van de 

beschikker niet miskennen.  

 

4. Besluit 

17. Erfrechtelijk beschouwd, verleent een huwelijk de langstlevende de meest solide bescherming.  

De langstlevende echtgenoot geniet een sterke erfrechtelijke bescherming. Ab intestato erft hij het 

vruchtgebruik van de ganse nalatenschap, zonder dat hij kan worden verontrust door een vordering tot 

inkorting vanwege de kinderen. Om reden dat hij kan bogen op een voorbehouden erfdeel, wordt de 

langstlevende ook – tot op zekere hoogte – behoed voor onterving door zijn mede-echtgenoot.   

De langstlevende wettelijk samenwonende beschikt over een erfrecht ab intestato op de voornaamste 

gezinwoning en het daarin aanwezige huisraad. Dienaangaande hoeft hij geen inkorting op vordering van 

de kinderen te vrezen. Hij is echter geen reservataire erfgenaam, wat maakt dat hij volledig kan worden 

onterfd door zijn medepartner. 

De langstlevende feitelijk samenwonende heeft niet eens een erfrecht ab intestato.  

 

                                                
49 C. DE WULF, “Erfenissen” in INSTITUUT VOOR NOTARIEEL RECHT UGENT (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, 10, 

Brugge, die Keure, 2007, (91) 103; W. PINTENS en V. ALLAERTS, “Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende. 

Een commentaar op de wet van 28 maart 2007”, RW 2007-08, (258) 266. 
50 R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. 

SWENNEN, Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 2. Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, (37) 47. 
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IV. SCHENKINGS- EN SUCCESSIERECHTEN 
 

18. In deze afdeling zal ik een aantal aspecten van schenkings- en successierechten bespreken die 

betrekking hebben op schenkingen resp. verkrijgingen in wedersamengestelde gezinnen. Ik beperk me tot 

de regelgeving in het Vlaams Gewest. 

 

A. Schenkingsrechten 

1. Schenkingen tussen gehuwde, wettelijk en feitelijk samenwonende partners  

19. Wat de schenking van onroerende goederen betreft, wordt in het Vlaams Gewest een onderscheid 

gemaakt tussen vier tariefgroepen (art. 131, § 1 W.Reg. Vlaams Gewest).51 Tot de eerste groep (die belast 

wordt aan tarieven die variëren tussen 3% op de eerste schijf van 0,01 EUR tot 12.500 EUR en 30% op de 

negende en hoogste schijf boven de 500.000 EUR) behoren begiftigden in de rechte lijn, gehuwden, 

wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden (art. 1321 W.Reg. Vlaams Gewest). Wat de 

samenwonenden betreft, moet evenwel worden genuanceerd. Feitelijk samenwonenden vallen immers 

maar in de eerste groep voor zover ze cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen: (i) ze moeten 

sedert ten minste één jaar onafgebroken samenwonen en (ii) dienen een gemeenschappelijke huishouding 

te voeren (art. 1321, 2° W.Reg. Vlaams Gewest). Een uittreksel uit het bevolkingsregister geldt als 

weerlegbaar vermoeden dat deze voorwaarden vervuld zijn. Indien overmacht het, volgend op een 

dergelijke periode van één jaar tot de dag van de schenking, onmogelijk heeft gemaakt nog langer te 

voldoen aan deze voorwaarden, worden ze toch geacht vervuld te zijn.  

Schenkingen tussen feitelijk samenwonenden die niet aan voormelde voorwaarden voldoen worden belast 

volgens de vierde groep (art. 131, § 2, 2° W.Reg. Vlaams Gewest), met tarieven die variëren tussen 30% 

op de eerste schijf en 80% op de vijfde en hoogste schijf (art. 131, § 1 W.Reg. Vlaams Gewest).52    

 

20. Schenkingen van roerende goederen worden in de rechte lijn, tussen gehuwden, wettelijk en feitelijk 

samenwonenden onderworpen aan een flat tax van 3% (art. 131, § 2, 1° W.Reg. Vlaams Gewest). 

Feitelijk samenwonenden genieten slechts van dit gunsttarief indien ze voldoen aan de cumulatieve 

                                                
51 D. DE GROOT en T. WUSTENBERGHS, Handboek registratie- en successierechten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 171-173.  
52 Tenzij het feitelijk samenwonende broers en zussen (tweede groep) of ooms of tantes en neven en nichten (derde groep) 

betreft (art. 131, § 1 W.Reg. Vlaams Gewest). Omdat deze masterproef over samenwonende partners handelt, hoef ik verder 

niet in te gaan op die tweede en derde groep. 
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voorwaarden die ook voor schenkingen van onroerende goederen gelden (art. 1321, 2° W.Reg. Vlaams 

Gewest). Schenkingen tussen feitelijk samenwonende partners die niet aan die vereisten voldoen, worden 

belast aan een vlak tarief van 7% (art. 131, § 2, 2° W.Reg. Vlaams Gewest).   

 

2. Besluit 

21. Feitelijk samenwonenden maken maar deel uit van de eerste tariefgroep indien ze ten minste een jaar 

continu hebben samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. Omdat het 

huwelijk en de wettelijke samenwoning niet aan zulke duurvoorwaarde onderhevig zijn, genieten deze 

samenlevingsvormen vanuit een schenkingsrechtelijk oogpunt de voorkeur boven een feitelijke 

samenwoning. Bij een feitelijke samenwoning worden de partners er de facto toe gedwongen schenkingen 

uit te stellen tot hun samenwoning aan de voorgeschreven minimumduur voldoet.      

 

3. Schenkingen tussen stiefouders en stiefkinderen 

22. Schenkingen tussen stiefouders en stiefkinderen worden niet gelijkgesteld met schenkingen in de 

rechte lijn.53           

 

B. Successierechten 

1. Verkrijgingen tussen gehuwde, wettelijk en feitelijk samenwonende partners 

23. Wat het tarief van de successierechten betreft, hanteert het Vlaamse Wetboek van Successierechten 

een onderscheid tussen drie tariefgroepen.54 Een eerste groep van begunstigden wordt belast aan een 

tarief van 3% op de eerste schijf van 0,01 EUR tot 50.000 EUR, 9% op de volgende schijf van 50.000 

EUR tot 250.000 EUR en 27% op de schijf boven 250.000 EUR (art. 48, § 1 W.Succ. Vlaams Gewest). 

Per rechtverkrijgende wordt een uitsplitsing gemaakt tussen het nettoaandeel in de onroerende goederen 

en het nettoaandeel in de roerende goederen (art. 48, § 2 W.Succ. Vlaams Gewest).55 Tot de eerste groep 

behoren rechtverkrijgenden in de rechte lijn, gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk 

samenwonenden (art. 48, § 2 W.Succ. Vlaams Gewest). Wat de samenwonenden betreft, moet evenwel 

worden genuanceerd. Feitelijk samenwonenden vallen immers maar in de eerste groep voor zover ze 
                                                
53 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 125. 
54 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 94. 
55 D. DE GROOT en T. WUSTENBERGHS, Handboek registratie- en successierechten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 326; A. 

CULOT, “Cohabitation de fait et cohabitation légale – droits de succession” in Y.-H. LELEU, A. VERBEKE, J.-F. TAEYMANS en 

M. BOURGEOIS (eds.), Manuel de planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie commune, Brussel, Larcier, 2009, (205) 

216.    
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cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen: (i) ze moeten sedert ten minste één jaar onafgebroken 

samenwonen en (ii) dienen een gemeenschappelijke huishouding te voeren (art. 48, § 2, negende lid, 2° 

W.Succ. Vlaams Gewest). Een uittreksel uit het bevolkingsregister geldt als weerlegbaar vermoeden dat 

deze voorwaarden vervuld zijn. Indien overmacht het, volgend op een dergelijke periode van één jaar tot 

het overlijden, onmogelijk heeft gemaakt nog langer te voldoen aan deze voorwaarden, worden ze toch 

geacht vervuld te. Laatstgenoemde regel komt tegemoet aan de verzuchtingen van partners die ingevolge 

de opname van één van hen in een ziekenhuis of een rust- en verzorgingstehuis niet langer effectief 

samenwonen.56        

Indien de voorwaarden van één jaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding  niet vervuld 

zijn (of niet vervuld geacht worden), ressorteren de feitelijk samenwonende partners onder de derde 

tariefgroep,57 die belast wordt aan 45% op de eerste schijf van 0,01 EUR tot 75.000 EUR, 55% op de 

tweede schijf van 75.000 EUR tot 125.000 EUR en 65% op de schijf boven 125.000 EUR. Deze tarieven 

worden toegepast op de som van de nettoaandelen van alle rechtverkrijgenden van deze groep;58 van een 

uitsplitsing zoals in de eerste groep is geen sprake. Het hoeft geen betoog dat de langstlevende feitelijk 

samenwonende er alle belang bij heeft tot de eerste en niet tot de derde tariefgroep te behoren.  

 

2. Gezinswoning 

24. De langstlevende echtgenoot en de langstlevende samenwonende59 zijn in het Vlaams Gewest 

vrijgesteld van het successierecht en het recht van overgang op hun nettoaandeel in de gezinswoning (art. 

48, § 2, derde lid W.Succ. Vlaams Gewest). De gezinwoning is het goed dat als gezamenlijke 

hoofdverblijfplaats van het gezin fungeert (art. 48, § 2, vierde lid, W.Succ. Vlaams Gewest). Een 

uittreksel uit het bevolkingsregister geldt als weerlegbaar vermoeden van samenwoning.   

Feitelijk samenwonenden genieten enkel van deze vrijstelling indien ze bij het openvallen van de 

nalatenschap minstens drie jaar onafgebroken met de erflater samenwonen en met hem een 

gemeenschappelijke huishouding voeren (art. 48, § 2, negende lid, 2° W.Succ. Vlaams Gewest). Voor 

wettelijk samenwonenden is de duurtijd van de wettelijke samenwoning irrelevant; het volstaat dat een 

verklaring van wettelijke samenwoning werd afgelegd. 
                                                
56 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 100. 
57 Tenzij het feitelijk samenwonende broers of zussen betreft. Broers en zussen vormen immers de tweede tariefgroep. Omdat 

deze masterproef over samenwonende partners handelt, hoef ik verder niet in te gaan op die tweede groep.    
58 D. DE GROOT en T. WUSTENBERGHS, Handboek registratie- en successierechten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 327.  
59 Deze vrijstelling geldt niet wanneer de samenwonende rechtverkrijger een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater is of 

gelijkgesteld wordt met een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater.  
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In een aantal gevallen wordt de laatste gezinswoning van de echtgenoten of de samenwonenden in 

aanmerking genomen voor de toepassing van de vrijstelling (art. 48, § 2, vijfde lid W.Succ. Vlaams 

Gewest).60 

 

3. Besluit 

25. Feitelijk samenwonenden maken maar deel uit van de eerste tariefgroep indien ze ten minste een jaar 

continu hebben samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. Opdat het 

nettoaandeel van de langstlevende feitelijk samenwonende in de gezinswoning zou zijn vrijgesteld, dient 

de samenwoning zelfs aan een minimumduur van drie jaar te voldoen.   

Omdat het huwelijk en de wettelijke samenwoning niet aan zulke duurvoorwaarden onderhevig zijn, 

genieten deze samenlevingsvormen vanuit een successierechtelijk standpunt de voorkeur boven een 

feitelijke samenwoning. Het tegenargument dat een minimumduur van een jaar verwaarloosbaar is, 

overtuigt niet. Indien een partner onverwacht overlijdt voor het verstrijken van de minimumtermijn, 

worden legaten ten voordele van de langstlevende belast aan de hoogste tarieven, wat hun effect in 

belangrijke mate uitholt.  

 

4. Verkrijgingen tussen stiefouders en stiefkinderen 

26. Artikel 50 W.Succ. Vlaams Gewest stelt verkrijgingen tussen stiefouders en hun stiefkinderen gelijk 

met verkrijgingen in de rechte lijn.61 Dit geldt ook “voor de verkrijging tussen een kind van een persoon 

die met de erflater samenwoont en de erflater, evenals voor een verkrijging tussen een persoon die met 

een ouder van de erflater samenwoont en de erflater” (art. 50, eerste lid W.Succ. Vlaams Gewest).  

Verkrijgingen tussen stiefouders en stiefkleinkinderen of verdere afstammelingen en verkrijgingen tussen 

stiefgrootouders of verdere ascendenten en stiefkinderen, vallen niet onder deze gelijkstelling 62  

 

 

 

 

 

                                                
60 Zie verder E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 96. 
61 Zie verder D. DE GROOT en T. WUSTENBERGHS, Handboek registratie- en successierechten, Antwerpen, Intersentia, 2008, 

324-325.  
62 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 99. 
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V. EEN REGELING OP MAAT. MODIFICATIES VAN HET 

VERMOGENSRECHTELIJK STATUUT EN HET ERFRECHT VAN 

GEHUWDEN, WETTELIJK SAMENWONENDEN EN FEITELIJK 

SAMENWONENDEN 

 
A. Bedingen ten voordele van de langstlevende partner 

1. Uitbreiding van de bescherming van de langstlevende echtgenoot 

a. Huwelijksvoordelen 

(i) Algemeen 

27. Om de omvang van de erfaanspraken van een onder een gemeenschapsstelsel gehuwde echtgenoot te 

bepalen, moet vooreerst het gemeenschappelijk vermogen vereffend en verdeeld worden.63 De verdeling 

van het gemeenschappelijk vermogen geschiedt in de regel bij helften (art. 1445 B.W.). Het 

huwelijksvermogensrecht laat evenwel toe de omvang van de rechten van de langstlevende echtgenoot in 

de huwgemeenschap te verruimen.  

De rechtsleer gewaagt in dit verband van huwelijksvoordelen. Een huwelijksvoordeel is voorhanden 

“telkens een echtgenoot een voordeel bekomt uit de werking, samenstelling of verdeling van het 

huwelijksvermogensstelsel, waarbij deze echtgenoot huwelijkse aanwinsten verkrijgt”64. Het toegekende 

voordeel heeft betrekking op de huwelijkse aanwinsten, dit zijn de inkomsten, de besparingen die op de 

inkomsten worden gerealiseerd alsook de goederen die met de inkomsten en besparingen worden 

bekomen.65  

Huwelijksvoordelen hebben een aantal belangrijke voordelen. Zo worden huwelijksvoordelen in beginsel 

onweerlegbaar vermoed voordelen onder bezwarende titel te zijn, wat impliceert dat zij buiten 

beschouwing worden gelaten bij het bepalen van de fictieve massa van de eerststervende echtgenoot en 

dus niet bedreigd kunnen worden door een vordering tot inkorting.66 Daarenboven zijn ze niet eenzijdig 

herroepbaar, verliezen ze hun effect niet in geval van verwerping van de nalatenschap of onwaardigheid, 

                                                
63 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel I. Echtgenoten. Huwelijksvoordelen en 

contractuele erfstelling”, TEP 2008, nr. 2, (105) 107. 
64 Antwerpen 5 oktober 2004, Not.Fisc.M. 2004, 270, noot A. VERBEKE.  
65 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not.Fisc.M. 2005, (292) 294. 
66 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not.Fisc.M. 2005, (292) 292; N. NIJBOER, “Contractuele 

regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel I. Echtgenoten. Huwelijksvoordelen en contractuele erfstelling”, TEP 

2008, nr. 2, (105) 108. 
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en hoeft de langstlevende niet in te staan voor eigen schulden van de decuius.67 Van een 

huwelijksvoordeel gaat dan ook een meer solide bescherming uit dan van een schenking (tussen 

echtgenoten ad nutum herroepbaar) of een testament (vatbaar voor eenzijdige wijziging). 

De rechtsleer, hierin gesteund door twee arresten van het hof van beroep te Antwerpen, houdt voor dat 

huwelijksvoordelen ook in een stelsel van scheiding van goederen mogelijk zijn.68   

 

(ii) Enkele huwelijksvoordelen in het bijzonder  

28. Voorbeelden: 

- Bedingen tot uitbreiding van de gemeenschappelijke baten (art. 1452 e.v. B.W.); 

- Vooruitmaking (art. 1457 e.v. B.W.);      

- Bedingen van ongelijke verdeling en verblijvingsbedingen (art. 1461 e.v. B.W.). 

 

(iii) Beperkingen: artikel 1458, 1464 en 1465 B.W.  

29. Het beginsel dat huwelijksvoordelen onweerlegbaar vermoed worden onder bezwarende titel te zijn, 

wordt getemperd door artikel 1458, tweede lid, art. 1464, tweede lid en art. 1465 B.W.69  

 

Artikel 1458, tweede lid en 1464, tweede lid B.W. 

30. Daar de beperkingen van artikel 1458, tweede lid en 1464, tweede lid B.W. niet gelden wanneer er 

niet-gemeenschappelijke kinderen zijn, behoeven zij in het raam van deze verhandelingen geen nadere 

bespreking.  

 

Artikel 1465 B.W. 

31. Wanneer ten minste één van de echtgenoten een kind of kinderen heeft uit een vorige relatie,70 geldt 

een andere, zwaardere beperking dan die van artikel 1458, tweede lid en 1464, tweede lid B.W.71 Artikel 

                                                
67 H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys en Breesch, 1991, 61-62.  
68 Antwerpen 5 oktober 2004, Not.Fisc.M. 2004, 270, noot A. VERBEKE; zie verder H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een 

huwelijksvoordeel?”, Not.Fisc.M. 2005, (292) 294. Deze rechtspraak werd bevestigd door Antwerpen 24 juni 2008, TEP 2008, 

359, r.o. 2.2.; voor een (goedkeurende) commentaar: zie A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen. Een tweede Antwerps 

Mijlpaalarrest”, TEP 2008, nr. 4, 279-286.  
69 P. DE PAGE, Le régime matrimonial, Brussel, Bruylant, 2008, 283.  

K. BOONE, “Art. 1458, 1464-1465 B.W.” in X (ed.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., I.B.1.  
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1465 B.W. bepaalt namelijk dat ingeval er niet-gemeenschappelijke kinderen zijn, elk beding dat aan een 

van de echtgenoten meer geeft dan het beschikbaar deel, zonder gevolg blijft ten aanzien van het 

meerdere. Artikel 1465 B.W. staat er echter niet aan in de weg dat de langstlevende de helft van de 

overgespaarde inkomsten verkrijgt (art. 1465, in fine B.W.). De ratio legis van artikel 1465 B.W. is de 

volgende.72 Gemeenschappelijke kinderen worden civielrechtelijk niet benadeeld door een 

huwelijksvoordeel ten gunste van een van hun ouders. Hetgeen de kinderen door de uitwerking van het 

huwelijksvoordeel niet verwerven bij het overlijden van de eerste ouder, bekomen zij wel bij het 

overlijden van de tweede ouder. Dit uitgestelde erfrecht geldt daarentegen niet voor stiefkinderen. Omdat 

stiefkinderen in beginsel niets erven van hun stiefouder, verliezen zij op definitieve wijze alle 

vermogensbestanddelen die als huwelijksvoorwaarde onder bezwarende titel toekomen aan die 

langstlevende stiefouder. Teneinde de stiefkinderen te behoeden voor zulke benadeling, heeft de wetgever 

de bevoordeling van de langstlevende stiefouder geplafonneerd.  

De kwalificatie als huwelijksvoordeel blijft behouden ten bedrage van de helft van de aanwinsten; of de 

echtgenoten al dan niet in gelijke mate hebben bijgedragen tot de opbouw van die aanwinsten, is 

irrelevant.73 Het surplus van de begunstiging wordt beschouwd als een schenking, die bij overschrijding 

van het beschikbaar deel vatbaar is voor inkorting. Nu de langstlevende het vruchtgebruik van de ganse 

nalatenschap kan behouden (art. 1094, eerste lid B.W.), heeft deze inkorting slechts betrekking op de 

blote eigendom.74 In concreto zal het in te korten gedeelte worden bepaald door de uitkomst van de 

vereffening-verdeling met inachtneming van het door de echtgenoten gesloten huwelijkscontract te 

vergelijken met de uitkomst die de vereffening-verdeling zou hebben gehad bij ontstentenis van 

huwelijkscontract.75 Hetgeen de langstlevende meer krijgt dan hij overeenkomstig het wettelijk stelsel 

zou hebben verkregen, wordt geherkwalificeerd als een schenking.76     
                                                                                                                                                                     
70 A. WYLLEMAN, “Huwelijkse voorwaarden bij hersamengestelde gezinnen” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH 

NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 2005, (315) 318.    
71 K. BOONE, “Art. 1458, 1464-1465 B.W.” in X (ed.), Personen- en familierecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., I.B.1.  
72 A. VERBEKE, “De langstlevende echtgenoot als voortzetting van het koppel. Bescherming van de langstlevende via 

huwelijkscontract” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, Handboek Estate Planning, Boek 4, Vermogensplanning 

met Effect na Overlijden – Langstlevende, Brussel, Larcier, 2006, (7) 9.  
73 K. BOONE, “Art. 1458, 1464-1465 B.W.” in X (ed.), Personen- en familierecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., III.C.1.  
74 R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. 

SWENNEN, Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 2. Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, (37) 51-52. 
75 P. DE PAGE, Le régime matrimonial, Brussel, Bruylant, 2008, 285-286.  
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Het beschikbaar deel zal niet steeds worden overschreden.77 Zo de erflater over een voldoende groot 

eigen vermogen beschikte, is dat mogelijk dat de bevoordeling van de langstlevende toch volledig 

uitwerking kan krijgen. Ook het aantal kinderen dat de erflater nalaat, is een determinerende factor (art. 

913 B.W.).  

De terugname door de langstlevende echtgenoot van de goederen die hij zelf heeft ingebracht, vormt geen 

bevoordeling die op grond van artikel 1465 B.W. vatbaar is voor inkorting.78  

Op de vraag wie zich precies op artikel 1465 B.W. kan beroepen, wordt in de rechtsleer niet eenduidig 

geantwoord. Sommige auteurs zijn de mening toegedaan dat niet alleen de niet-gemeenschappelijke 

kinderen van het hersamengestelde gezin, maar ook de kinderen die wel gemeenschappelijk zijn aan 

beide echtgenoten, artikel 1465 B.W. kunnen inroepen of het voordeel ervan kunnen ondervinden.79 

Anderen stellen dat alleen de niet-gemeenschappelijke kinderen de inkorting ex artikel 1465 B.W. mogen 

vorderen en dat alleen zij het voordeel ervan kunnen genieten.80 Nog anderen argumenteren dat niet-

gemeenschappelijke kinderen de inkorting op grond van die bepaling weliswaar niet zelf kunnen 

vorderen, maar wel mee kunnen profiteren van de door een niet-gemeenschappelijk kind gevorderde 

inkorting.81   

Ook over de wijze van inkorting bestaat discussie. Niettegenstaande verschillende auteurs in dit verband 

een inkorting in waarde bepleiten,82 is het vooralsnog onmogelijk om met stelligheid te zeggen of de 

inkorting in waarde dan wel in natura moet geschieden.83  

Het staat aan de wetgever deze twistpunten uit te klaren.  

                                                                                                                                                                     
76 A. SIBIET, “Bescherming van kinderen bij tweede huwelijk. Artikel 1465 B.W.: renovatiewerken gewenst”, NjW 2005, (110) 

112. 
77 A. WYLLEMAN, “Huwelijkse voorwaarden bij hersamengestelde gezinnen” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH 

NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 2005, (315) 318-319.    
78 A. SIBIET, “Bescherming van kinderen bij tweede huwelijk. Artikel 1465 B.W.: renovatiewerken gewenst”, NjW 2005, (110) 

113. 
79 Onder anderen J. GERLO, Handboek voor familierecht, II, Huwelijksvermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 292. 
80 Onder anderen K. BOONE, “Art. 1458, 1464-1465 B.W.” in X (ed.), Personen- en familierecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., III.B.  
81 Onder anderen A. SIBIET, “De langstlevende stiefouder, de zwakke weggebruiker binnen ons Belgisch rechtsverkeer?”, 

Not.Fisc.M. 2004, (1) 11-12. 
82 Onder anderen A. SIBIET, “Bescherming van kinderen bij tweede huwelijk. Artikel 1465 B.W.: renovatiewerken gewenst”, 

NjW 2005, (110) 113.      
83 K. BOONE, “Art. 1458, 1464-1465 B.W.” in X (ed.), Personen- en familierecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., I.B.3. 



 26 

 

Kritiek 

32. Artikel 1465 B.W. wordt in de rechtsleer bekritiseerd, met name omdat het eraan in de weg staat dat 

de totaliteit van de huwelijkse aanwinsten op een “inkortingresistente” manier aan de langstlevende wordt 

toebedeeld.84 Immers, de aanwinsten vinden hun finaliteit in het dekken van de lasten van het huwelijk. 

Over de aanwending van de aanwinsten hoeven de echtgenoten staande het huwelijk geen rekenschap af 

te leggen aan de kinderen. Het wordt dan ook als onlogisch ervaren dat het residu van de aanwinsten bij 

de ontbinding van het stelsel door overlijden niet integraal aan de langstlevende mag toekomen. Artikel 

1465 B.W. wordt in het bijzonder als problematisch ervaren voor jonge echtgenoten met niet-

gemeenschappelijke kinderen.85 

 

33. Artikel 1465 B.W. opheffen en de beperkingen van artikel 1458, tweede lid en 1464, tweede lid B.W. 

ook van toepassing verklaren op echtgenoten met niet-gemeenschappelijke kinderen, zou echter een brug 

te ver zijn. In navolging van A. Sibiet,86 acht ik het aangewezen een bijzondere bescherming voor de 

stiefkinderen te handhaven. Daar waar artikel 1458, tweede lid en 1464, tweede lid B.W. toelaten om, 

zonder de inkorting te vrezen, de langstlevende alle huwelijkse aanwinsten en de helft van de door de 

eerststervende gedane inbrengen toe te kennen, dient artikel 1465 B.W. de lege ferenda de mogelijkheid 

te bieden om alle huwelijkse aanwinsten aan de langstlevende toe te bedelen, zonder risico op inkorting. 

De in de gemeenschap gedane inbrengen zouden dan voor het geheel (en dus niet voor de helft zoals bij 

art. 1464, tweede lid B.W.) als schenkingen worden aangemerkt. Op die manier zou de langstlevende 

meer kunnen ontvangen dan vandaag mogelijk is, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat een verschil 

in behandeling tussen, enerzijds, echtgenoten die alleen gemeenschappelijke kinderen hebben en, 

                                                
84 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva. Familiale vermogensplanning 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 706; A. WYLLEMAN, “Huwelijkse 

voorwaarden bij hersamengestelde gezinnen” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op 

maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 2005, (315) 319-320; A. SIBIET, “Bescherming van kinderen bij tweede 

huwelijk. Artikel 1465 B.W.: renovatiewerken gewenst”, NjW 2005, (110) 115; K. BOONE, “Art. 1458, 1464-1465 B.W.” in X 

(ed.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 

losbl., III.C.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
85 A. WYLLEMAN, “Huwelijkse voorwaarden bij hersamengestelde gezinnen” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH 

NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 2005, (315) 320.     
86 A. SIBIET, “De langstlevende stiefouder, de zwakke weggebruiker binnen ons Belgisch rechtsverkeer?”, Not.Fisc.M. 2004, 

(1) 14. 
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anderzijds, echtgenoten met stiefkinderen, redelijkerwijze verantwoord is. De bevoordeling van de 

langstlevende in de vorm van een huwelijksvoorwaarde onder bezwarende titel, houdt voor de 

gemeenschappelijke kinderen slechts een uitstel van erfrecht in; voor de stiefkinderen van de 

langstlevende gaan de betrokken vermogensbestanddelen voorgoed teloor. Een en ander rechtvaardigt een 

bijzondere bescherming van de niet-gemeenschappelijke kinderen, zij het in een minder verregaande 

vorm dan thans het geval is. 

 

Zin en onzin van het verblijvingsbeding voor echtgenoten met niet-gemeenschappelijke kinderen 

34. De vraag dringt zich op of echtgenoten met niet-gemeenschappelijke kinderen wel gebaat zijn met een 

verblijvingsbeding.87 Zij zouden immers ook bij huwelijkscontract een contractuele erfstelling ten belope 

van het grootste beschikbaar deel kunnen bedingen. Een contractuele erfstelling boven erfdeel doet 

evenwel een onverdeeldheid ontstaan tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen – een 

onverdeeldheid die zich ook uitstrekt tot de goederen van het gemeenschappelijk vermogen. Dit is niet het 

geval wanneer de echtgenoten opteren voor een verblijvingsbeding, ten minste op voorwaarde dat de 

inkorting op grond van artikel 1465 B.W. in waarde plaatsvindt.  

De inkorting in natura heeft als onmiskenbaar nadeel dat de kinderen een zakelijk recht in blote 

eigendom verkrijgen op de goederen uit het gemeenschappelijk vermogen die het voorwerp uitmaken van 

de inkorting.88 De afstammelingen die afwillen van de blote eigendom-vruchtgebruikverhouding die 

derwijze tot stand komt, kunnen aan de rechtbank van eerste aanleg de omzetting van het vruchtgebruik 

in volle eigendom, in een geldsom of in een rente vragen (artikel 745quater, § 1 B.W.).89 De rechtbank 

kan op dit verzoek ingaan tegen de wil van de langstlevende echtgenoot in; de instemming van de 

langstlevende is slechts vereist voor de omzetting van het vruchtgebruik op de voornaamste gezinswoning 

en het daarin aanwezige huisraad (art. 745quater, § 4 B.W.).  

                                                
87 A. WYLLEMAN, “Huwelijkse voorwaarden bij hersamengestelde gezinnen” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH 

NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 2005, (315) 322.     
88 A. WYLLEMAN, “Huwelijkse voorwaarden bij hersamengestelde gezinnen” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH 

NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 2005, (315) 322-323.     
89 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

259 en 261-262. 
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Geschiedt de inkorting in waarde, dan kan de langstlevende echtgenoot volstaan met het betalen van een 

opleg aan de kinderen ten bedrage van het in te korten voordeel.90 In die hypothese kan hij de goederen 

van de huwgemeenschap in natura behouden. 

Deze belangrijke praktische consequentie van het onderscheid tussen inkorting in natura en inkorting in 

waarde indachtig, is het betreurenswaardig dat het naar de huidige stand van het recht onduidelijk is 

welke wijze van inkorting door artikel 1465 B.W. beoogd wordt. De wetgever zou er bijgevolg goed aan 

doen te preciseren dat de inkorting op grond van artikel 1465 B.W. een inkorting in waarde is.       

 

Het beding van vooruitmaking bij echtgenoten met niet-gemeenschappelijke kinderen 

35. Ook het beding van vooruitmaking kan nuttig zijn voor de langstlevende stiefouder. Meer bepaald kan 

middels een beding van vooruitmaking van de inboedel en alle gelden en effecten die zich in de 

gezinswoning bevinden, worden voorkomen dat de (stief)kinderen op die voor de langstlevende 

emotioneel belangrijke goederen aanspraken kunnen doen gelden.91 Ook hier moet rekening worden 

gehouden met artikel 1465 B.W. 

 

Uitwegen  

36. De echtgenoten kunnen de gevolgen van een eventuele inkorting in natura enigszins verzachten door 

te bepalen dat de langstlevende echtgenoot, als de kinderen de inkorting vorderen, zelf de samenstelling 

van het beschikbaar deel mag bepalen.92 Dit recht wordt niet beschouwd als een voordeel dat moet 

worden aangerekend op het beschikbaar deel.93    

Een radicale oplossing, die artikel 1465 B.W. volledig buiten spel zet, is de stiefouderadoptie.94 De 

adoptie van de stiefkinderen door de stiefouder heeft tot gevolg dat alle kinderen voortaan 

                                                
90 A. WYLLEMAN, “Huwelijkse voorwaarden bij hersamengestelde gezinnen” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH 

NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 2005, (315) 323.     
91 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, 

Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 724-725. 
92 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 710.   
93 M. COENE, “Clausules aangaande het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in contractuele erfstellingen, giften tussen 

echtgenoten of testamenten, in schenkingen aan andere personen, in familieschikkingen” in L. WEYTS (ed.), Clausules over het 

erfrecht van de langstlevende echtgenoot, Antwerpen, Kluwer, 1983, 19.  
94 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 710.   
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gemeenschappelijke kinderen zijn. De adoptie door de nieuwe echtgenoot van de ene ouder van de 

kinderen zal in de praktijk maar haalbaar zijn wanneer de andere ouder al is overleden.   

 

b. Contractuele erfstellingen  

(i) Algemene kenmerken 

37. De contractuele erfstelling “is een overeenkomst onder kosteloze titel, waarbij iemand ten voordele 

van een ander beschikt over de goederen die zijn nalatenschap zullen samenstellen”95. 

De contractuele erfstelling tussen echtgenoten of aanstaande echtgenoten (art. 947 B.W., art. 1084 B.W. 

en art. 1093 B.W.) is één van de wettelijke uitzonderingen op het verbod van bedingen betreffende 

toekomstige nalatenschappen.96 

Het voorwerp van een contractuele erfstelling kan bestaan uit de volledige nalatenschap van de erfsteller 

of het grootste beschikbaar deel, maar kan evengoed slaan op een bepaald deel van of bepaalde goederen 

uit die nalatenschap.97 Een contractuele erfstelling is geen overeenkomst onder bezwarende titel, maar 

een gift; ze moet dus worden aangerekend op het beschikbaar deel.98  

 

(ii) Soorten 

38. Belangrijk is dat een contractuele erfstelling kan worden opgenomen in het huwelijkscontract, 

waardoor zij deelt in de bestendigheid van het huwelijksvermogensstelsel.99 De opheffing van dergelijke 

erfstelling kan niet eenzijdig gebeuren, maar onderstelt een door beide echtgenoten aanvaarde 

conventionele wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel. Zelfs een ontervend testament in de zin van 

art. 915bis, § 3 B.W. kan de uitwerking van de contractuele erfstelling niet in het gedrang brengen.100 

                                                
95 M. VAN QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling in APR, Brussel, Story-Scientia, 1991, 3. 
96 Brussel 25 april 1972, Rev.not.b. 1976, 254.  
97 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, 

Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 552.    
98 M. VAN QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling in APR, Brussel, Story-Scientia, 1991, 260. 
99 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel I. Echtgenoten. Huwelijksvoordelen en 

contractuele erfstelling”, TEP 2008, (105) 121. 
100 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel I. Echtgenoten. Huwelijksvoordelen en 

contractuele erfstelling”, TEP 2008, (105) 121. 
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Omwille van haar onherroepelijkheid, is het in de meeste gevallen niet aangewezen een contractuele 

erfstelling te bedingen bij huwelijkscontract.101      

Een contractuele erfstelling die in de loop van het huwelijk buiten het huwelijkscontract om wordt 

bedongen, komt daarentegen neer op een gewone gift, die overeenkomstig art. 1096 B.W. steeds 

eenzijdig herroepelijk is.102  

 

c. Schenkingen en testamenten 

39. Bevoordelingen bij schenking of testament mogen het beschikbaar deel niet overschrijden.103  

De bescherming die zij bieden is nog op een tweede punt eerder precair. Testamenten zijn namelijk steeds 

eenzijdig herroepbaar. Tenzij ze in het huwelijkscontract worden opgenomen, zijn ook schenkingen 

tussen echtgenoten ad nutum herroepbaar (art. 1096 B.W.).   

 

d. Maatschap 

40. Echtgenoten die de langstlevende onder hen willen beveiligen, kunnen gebaat zijn met de oprichting 

van een maatschap.  

De maatschap (art. 43 e.v. W.Venn.) is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die een ruime 

contractsvrijheid combineert met een lage kostprijs.104    

Een maatschap kan opgericht worden door twee echtgenoten, die een aantal goederen in onverdeeldheid 

brengen om het doelmatige beheer van en de controle over hun vermogen te waarborgen.105 In ruil voor 

deze inbrengen ontvangen de echtgenoten deelrechten in de vennootschap. Als overeenkomst onder 

bezwarende titel, kan een inbreng bij het overlijden van de eerste echtgenoot door diens kinderen niet 

worden bestreden met de vordering tot inkorting.  

                                                
101 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, 

Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 552.    
102 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel I. Echtgenoten. Huwelijksvoordelen en 

contractuele erfstelling”, TEP 2008, (105) 122. 
103 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 34-35. 
104 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 472; M. DELBOO, “De 

familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, (265) 265.     
105 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 471.  
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Wanneer een echtgenoot overlijdt, erft de langstlevende het vruchtgebruik van de deelrechten; de 

kinderen van de erflater bekomen de blote eigendom.106 Na het overlijden van de langstlevende 

echtgenoot wordt de maatschap ontbonden en het batig liquidatiesaldo verdeeld tussen de kinderen en de 

nalatenschap van de langstlevende echtgenoot.  

Het aandeel van een vennoot in de winst of het verlies staat in principe in verhouding tot zijn inbreng (art. 

30 W.Venn.).107 De echtgenoten mogen echter een andere verdeelsleutel afspreken, voor zover ze daarbij 

niet ingaan tegen artikel 32 W.Venn. (verbod van societas leonina).108  

Het Wetboek van Vennootschappen regelt de maatschap slechts op een rudimentaire en in hoofdzaak 

suppletiefrechtelijke wijze.109 Het staat bijgevolg aan de vennoten om de nodige aandacht te besteden aan 

de redactie van de oprichtingsakte en de statuten. Om dienstig te zijn als instrument van 

vermogensplanning dienen de maten in elk geval te stipuleren dat: 

- de maatschap wordt aangegaan voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld tot het overlijden van de 

langstlevende echtgenoot).110 Een maatschap van onbepaalde duur is immers eenzijdig opzegbaar 

(art. 43 W.Venn); 

- de maatschap niet ophoudt te bestaan ingevolge het overlijden, de onbekwaamverklaring of het 

kennelijk onvermogen van een vennoot, maar dat zij in voorkomend geval wordt voortgezet door 

de langstlevende echtgenoot en de kinderen van de erflater;111  

- dat het in kracht van gewijsde treden van een echtscheidingsvonnis wel de ontbinding van de 

vennootschap met zich brengt. 

Wat het bestuur betreft, kunnen beide echtgenoten of één van hen tot statutair zaakvoerder worden 

benoemd.112 Met het oog op de beveiliging van de langstlevende, doen de echtgenoten er goed aan vast te 

leggen dat in geval van overlijden of onbekwaamverklaring van een echtgenoot, de andere echtgenoot de 
                                                
106 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 478-479.  
107 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 472-473.  
108 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, (265) 269.    
109 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 472.  
110 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, (265) 273. 
111 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 474-475.  
112 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 475-476.  
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vennootschap als enige statutair zaakvoerder verder zal besturen.113 Een statutair zaakvoerder is quasi-

onafzetbaar: bij gebreke aan unanieme beslissing van de vennoten, kan hij maar worden afgezet door de 

rechtbank indien daartoe wettige redenen bestaan. 

De bevoegdheden van de zaakvoerder van een maatschap kunnen zeer breed worden omschreven.114 Hij 

is er wel toe gehouden zijn bevoegdheid uit te oefenen op een wijze die verenigbaar is met het doel en de 

belangen van de vennootschap.115  

 

41. Als de echtgenoten geen maatschap oprichten, erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van 

de gehele nalatenschap (art. 745bis, § 1 B.W.). Gelet op de beperkte bevoegdheden van een 

vruchtgebruiker en gelet op de omstandigheid dat de langstlevende een omzetting van zijn vruchtgebruik 

kan worden opgedrongen (het vruchtgebruik op de voornaamste gezinswoning en het daarin aanwezige 

huisraad uitgezonderd), heeft de maatschap een aantal pluspunten.116 In wezen houdt het procedé een 

opsplitsing in tussen het beheersrecht over het ingebrachte vermogen en de eigendomsrechten ervan.117 

De langstlevende echtgenoot behoudt na het overlijden van zijn mede-echtgenoot een uitgebreide 

bestuursbevoegdheid over de ingebrachte goederen, zonder dat de reserve van de kinderen wordt 

aangetast. De kinderen erven bij het overlijden van hun ouder de blote eigendom van de deelrechten in de 

maatschap. Na het overlijden van de langstlevende echtgenoot houdt de maatschap op te bestaan en wordt 

het saldo verdeeld.  

 

e. Levensverzekeringen 

42. De levensverzekering heeft mettertijd opgang gemaakt als een interessant instrument van 

vermogensplanning. Enkele bepalingen uit de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomsten (hierna LVO) hebben deze tendens sterk gestuurd. Twee arresten van 

het Grondwettelijk Hof hebben evenwel uitgeklaard dat ook ten aanzien van levensverzekeringen 

rekening moet worden gehouden met een aantal basisregels van ons huwelijksvermogens- en erfrecht. 

                                                
113 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, (265) 272. 
114 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 476.  
115 B. HUTS, “La société civile”, Rec.gén.enr.not. 2001, nr. 25.112, (97) 104. 
116 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 470-471.  
117 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 480.  
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Een exhaustieve bespreking van de polemiek valt buiten het bestek van deze masterproef.118 Ik beperk me 

tot een overzicht van de gecontesteerde bepalingen en de arresten van het Grondwettelijk Hof waartoe ze 

geleid hebben.     

 

(i) Artikel 127 en 128 LVO 

43. Artikel 127. Verzekeringsprestaties 

“De aanspraken ontleend aan de verzekering die een in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot 

ten behoeve van  de andere of van zichzelf heeft bedongen, is een eigen goed van de begunstigde 

echtgenoot.” 

Artikel 128. Vergoeding van premiebetalingen 

“Aan het gemeenschappelijk vermogen is geen vergoeding verschuldigd behalve voor zover de 

premiebetalingen die ten laste van dat vermogen zijn gedaan, kennelijk de mogelijkheden ervan te boven 

gaan.”  

 

44. In een arrest van 26 mei 1999119 heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 127 en 128 LVO strijdig 

bevonden met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, “doordat zij tot gevolg hebben dat, wanneer twee 

echtgenoten gemeenschap van goederen hebben, één van beiden een levensverzekering heeft aangegaan 

om de goede afloop van de terugbetaling van gemeenschappelijke leningen te waarborgen en, nadat die 

terugbetaling is gedaan, om een kapitaal op te leveren, niet voor de langstlevende echtgenoot van de 

verzekeringnemer, maar enkel voor deze laatste ingeval hij een overeengekomen leeftijd zou bereiken, en 

bovendien de premies ten laste van de gemeenschappelijke goederen zijn betaald, dat kapitaal eigen is en 

slechts aanleiding geeft tot vergoeding indien de premiebetalingen die ten laste van het 

gemeenschappelijk vermogen zijn gedaan kennelijk de mogelijkheden ervan te boven gaan”.  

 

(ii) Artikel 124 LVO 

45. De Landverzekeringsovereenkomstenwet van 1992 bevat nog een andere bepaling die vanuit 

burgerrechtelijk perspectief betwistbaar is: 

                                                
118 Voor uitgebreide besprekingen en commentaren: zie W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “De levensverzekering in het 

familiaal vermogensrecht”, T.Not. 2006, 615-637; A. VANDEWIELE en B. MEESTERS, “De levensverzekering in het notariaat”, 

Not.Fisc.M. 2008, 241-265; Y.-H. LELEU en J.-L. RENCHON, “Assurances vie et réserve héréditaire: égalité et solidarité?”, JT 

2008, 597-603.   
119 BS 18 augustus 1999. 
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Artikel 124. Inbreng of inkorting in geval van overlijden van de verzekeringnemer. 

“In geval van overlijden van de verzekeringnemer zijn de premies die hij heeft betaald, niet aan inbreng 

of inkorting onderworpen, behalve voor zover het betaalde kennelijk buiten verhouding staat tot zijn 

vermogenstoestand, in welk geval de inbreng of de inkorting het bedrag van de opeisbare prestaties niet 

mag overschrijden.” 

 

46. Op grond van deze bepaling konden aanzienlijke kapitalen in de vorm van premiebetalingen uit het 

gemeenschappelijk vermogen verdwijnen, om bij het overlijden van het verzekerd hoofd in de vorm van 

een verzekeringsprestatie een eigen kapitaal te vormen in hoofde van de begunstigde.120 Als beding ten 

behoeve van een derde, maakten de uitgekeerde kapitalen nooit deel uit van de nalatenschap van de 

erflater.121 Slechts in uitzonderlijke gevallen, met name bij kennelijke wanverhouding van de 

premiebetalingen tot de vermogenstoestand van de verzekeringnemer, konden de premies aanleiding 

geven tot inkorting. Derhalve herschiep artikel 124 LVO de levensverzekering tot het vehikel bij uitstek 

om de klip van de inkorting te omzeilen. Echtgenoten die de reserve van hun kinderen rechtsgeldig 

wensten aan te tasten, konden een levensverzekeringsovereenkomst afsluiten met de langstlevende 

echtgenoot als begunstigde.  

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 26 juni 2008122 een halt toegeroepen aan de feitelijke 

aantasting van de reserve door middel van een levensverzekering.  Het Hof heeft terecht geoordeeld dat 

artikel 124 strijdig is met de artikel 10 en 11 van de Grondwet, “in zoverre het ertoe leidt dat, in geval van 

een spaarverrichting door de erflater in de vorm van een gemengde levensverzekering, de reserve niet kan 

worden aangevoerd ten aanzien van het kapitaal”.  

 

f. Tontine en aanwas 

47. Tontinebedingen en bedingen van aanwas worden voornamelijk aangewend als planningsinstrument 

voor (wettelijk of feitelijk) samenwonende partners.123 Voor een algemene bespreking van deze bedingen 

verwijs ik dan ook naar een volgende paragraaf.  

                                                
120 Y.-H. LELEU en J.-L. RENCHON, “Assurances vie et réserve héréditaire: égalité et solidarité?”, JT 2008, (597) 597.  
121 A. VANDEWIELE en B. MEESTERS, “De levensverzekering in het notariaat”, Not.Fisc.M. 2008, (241) 264.  
122 Arrest nr. 96/2008. 
123 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 288. 
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Toch kunnen tontine- en aanwasbedingen ook hun nut bewijzen voor gehuwde partners. Er moet wel 

rekening worden gehouden met een aantal beperkingen. Zo mogen echtgenoten die gehuwd zijn onder 

een gemeenschapsstelsel de goederen van het gemeenschappelijk vermogen niet tot voorwerp maken van 

een tontine- of aanwasbeding.124 Beide bedingen zijn immers strijdig met de dwingende regels nopens de 

ontbinding en vereffening-verdeling van de huwgemeenschap. Wat de eigen vermogens van de 

echtgenoten betreft, is er geen principieel bezwaar tegen tontine- en aanwasbedingen. Ook echtgenoten 

die gehuwd zijn onder een stelsel van scheiding van goederen kunnen er gebruik van maken. 

Er is nog een tweede voorbehoud. Hoewel tontinebedingen en bedingen van aanwas in principe als 

kanscontracten worden aanzien, zou er zich toch een probleem kunnen voordoen indien zij worden 

aangegaan door  echtgenoten met niet-gemeenschappelijke kinderen.125 Om de herkwalificatie van het 

beding als schenking en de inkorting die daaruit zou kunnen voortvloeien te voorkomen, raadt de 

rechtsleer echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie aan voorzichtigheidshalve te opteren voor een 

tontinebeding of beding van aanwas in vruchtgebruik in plaats van in volle eigendom. Aangezien 

aanvaard wordt dat een conventionele versterking van het gebruik en genot van een goed in hoofde van 

de langstlevende echtgenoot niet zozeer is ingegeven door een animus donandi als wel door een 

verzorgingsbekommernis, behouden deze bedingen normaliter het karakter van overeenkomsten onder 

bezwarende titel.126 Het staat evenwel aan de rechter te evalueren of er een gelijkheid van kansen op 

winst of verlies voorhanden is, wat impliceert dat herkwalificatie niet volledig uitgesloten is.  

Men kan zich afvragen of een tontinebeding of beding van aanwas in vruchtgebruik wel zinvol is. De 

langstlevende echtgenoot heeft immers reeds een wettelijk erfrecht op vruchtgebruik van de volledige 

nalatenschap van de eerststervende (art. 745bis, § 1, eerste lid B.W.) en een reservatair erfrecht op het 

vruchtgebruik van de voornaamste gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad (art. 915bis, § 2 

B.W.).  

Zoals hierboven uiteengezet, kunnen de kinderen aan de rechtbank de omzetting van het vruchtgebruik 

van de langstlevende echtgenoot vragen. Artikel 745quinquies, § 2 B.W. verzet zich er bovendien tegen 

dat het recht om de omzetting te vorderen wordt ontnomen aan de afstammelingen uit een vorige relatie 

                                                
124 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 289-290. 
125 D. MICHIELS, Tontine en aanwas, Mechelen, Kluwer, 2008, 61-62.  
126 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 720.   
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van de erflater, althans ten belope van hun voorbehouden erfdeel. Het ontnemen of modaliseren van het 

omzettingsrecht is wel mogelijk ten aanzien van het beschikbaar deel.127    

Die langstlevende heeft slechts een vetorecht tegen de omzetting van het vruchtgebruik op de 

preferentiële goederen (de voornaamste gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad).128 Ten aanzien 

van de andere goederen van de nalatenschap van de erflater, beslist de rechter discretionair of hij de 

omzetting toestaat of niet.129  

De bepalingen ter zake van de omzetting van het vruchtgebruik zijn echter enkel van toepassing op een 

vruchtgebruik dat is verkregen “krachtens de wet of bij testament, dan wel ingevolge huwelijkscontract of 

contractuele erfstelling” (art. 745quinquies, § 1, eerste lid, in fine B.W.).130 Een vruchtgebruik dat zijn 

oorsprong vindt in een tontine- of aanwasbeding kan niet bedreigd worden door een vordering tot 

omzetting.131 Dit maakt van deze bedingen geschikte instrumenten om de langstlevende echtgenoot een 

onomzetbaar vruchtgebruik te verlenen op andere goederen dan de voornaamste gezinswoning en het 

daarin aanwezige huisraad (bijvoorbeeld een tweede verblijf). 

 

2. Uitbreiding van de bescherming van de langstlevende (wettelijk of feitelijk) samenwonende partner 

a. Samenwonings- of samenlevingscontract 

48. Wettelijk en feitelijk samenwonenden kunnen in hun samenlevingsovereenkomst bedingen opnemen 

met het oog op de versterking van de rechtspositie van de materieel-economisch zwakkere partner (bij 

relatiebreuk) en de langstlevende partner (indien ingevolge overlijden een einde komt aan de relatie).  

 

Bewijsregels. Een samenlevingscontract kan bepalen hoe de partners een uitsluitend eigendomsrecht op 

bepaalde goederen kunnen aantonen.132  

                                                
127 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 718.   
128 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 719.   
129 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 716.   
130 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 715.   
131 D. MICHIELS, Tontine en aanwas, Mechelen, Kluwer, 2008, 62.   
132 J.-F. TAYMANS, “Les contrats de vie commune“ in Y.-H. LELEU, A. VERBEKE, J.-F. TAEYMANS en M. BOURGEOIS (eds.), 

Manuel de planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie commune, Brussel, Larcier, 2009, (157) 159.     
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Toegevoegd gemeenschappelijk vermogen. Wettelijk samenwonenden kunnen aan het wettelijk stelsel 

van scheiding van goederen waaraan zij onderworpen zijn een intern gemeenschappelijk vermogen 

toevoegen.133 In de verhouding tussen de partners is dit gemeenschappelijk vermogen een 

bestemmingsgebonden vermogen; in de verhouding tot derden is het daarentegen een gewone 

onverdeeldheid, wat impliceert dat schuldeisers steeds de verdeling ervan kunnen eisen.  

Bijdrage in de lasten van het samenleven. Feitelijk samenwonenden kunnen overeenkomen hoe en in 

welke mate elk van beiden zal bijdragen in de lasten van het samenleven.134 Wettelijk samenwonenden 

behoren zich te schikken naar artikel 1477, § 3 B.W.: “De wettelijk samenwonenden dragen bij in de 

lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden [cursivering toegevoegd]”.   

Vergoedingen. Naar analogie met wat artikel 1435 B.W. bepaalt voor het wettelijk stelsel van gehuwden, 

kunnen wettelijk en feitelijk samenwonenden in hun samenlevingsovereenkomst een regeling opnemen 

inzake de vergoedingen verschuldigd ingevolge vermogensverschuivingen tussen de partners.135 

Beëindiging van de samenwoning. Zowel voor wettelijk als voor feitelijk samenwonenden kan het 

opportuun zijn conventioneel een aantal gevolgen van de beëindiging van de samenwoning te 

moduleren.136 Een regeling omtrent de verdeling van de aanwinsten (verrekeningsbeding), de verdeling 

van de schulden, het gebruik van de gezinswoning, en de overname van bepaalde vermogensbestanddelen 

kan nuttig zijn. Daarbij moet gedifferentieerd worden naargelang de samenwoning eindigt door overlijden 

dan wel op initiatief van (een van) de partner. In het eerste geval hoede men zich voor het verbod op 

bedingen betreffende niet-opengevallen nalatenschappen.   

                                                
133 S. BRAT, “Distinction entre la cohabitation de fait et la cohabitation légale“ in Y.-H. LELEU, A. VERBEKE, J.-F. TAEYMANS 

en M. BOURGEOIS (eds.), Manuel de planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie commune, Brussel, Larcier, 

2009, (141) 150; J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd 

samenwonenden” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, 

Mechelen, Kluwer, 2005, (25) 51. 
134 J.-F. TAYMANS, “Les contrats de vie commune“ in Y.-H. LELEU, A. VERBEKE, J.-F. TAEYMANS en M. BOURGEOIS (eds.), 

Manuel de planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie commune, Brussel, Larcier, 2009, (157) 159. 
135 J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd samenwonenden” in 

KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 

2005, (25) 54. 
136 J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd samenwonenden” in 

KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 

2005, (25) 56. 
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Er kan ook een onderhoudsgeld worden bedongen.137 Bij de formulering van zulke clausule is 

voorzichtigheid geboden.138 Zo mag het beding niet geconcipieerd worden als een strafbeding; aan de 

vrijheid om een einde te maken aan de samenwoning mag geenszins worden getornd.   

 

b. Schenkingen en testamenten 

49. Wettelijk samenwonenden hebben een beperkt wettelijk erfrecht, feitelijk samenwonenden hebben 

geen enkel wettelijk erfrecht. Schenking en testament kunnen de rechten van de langstlevende partner 

uitbreiden, maar slechts ten belope van het beschikbaar deel. Aan de reserve van de kinderen mag niet 

geraakt worden.  

Testamentaire beschikkingen ten voordele van de langstlevende wettelijk of samenwonende partner zijn 

nog op een tweede punt kwetsbaar: ze kunnen te allen tijde herroepen worden (art. 895 B.W.).139 Voor 

samenwonenden die elkaar meer zekerheid willen verschaffen, is de begiftiging bij wijze van schenking 

een verdedigbaar alternatief. Daar waar schenkingen tussen echtgenoten (anders dan bij huwelijkscontract 

gedaan) ad nutum herroepbaar zijn (art. 1096 B.W.), zijn schenkingen tussen samenwonenden 

onherroepelijk (art. 894 B.W.). De samenwonende schenker die op zijn schenking wenst terug te komen 

kan later hooguit trachten aannemelijk te maken dat de oorzaak van de schenking, te weten het 

verderzetten van de relatie, is verdwenen.140 Het leerstuk van het verval van oorzaak wordt onder 

bepaalde voorwaarden aanvaard door het Hof van Cassatie.141   

 

c. Tontine en aanwas 

(i) Begrippen en techniek 
                                                
137 J. GERLO en G. VERSCHELDEN, Handboek voor familierecht, Brugge, die Keure, 2008, 625. 
138 S. PLINGERS en S. PEEL, “Samenlevingscontracten” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, Handboek Estate 

Planning, Boek 1, Vermogensplanning met Effect bij Leven - Huwelijk en samenwoning, Brussel, Larcier, 2004, (97) 102. 
139 S. BRAT, “Utilité de la cohabitation (légale) dans le cadre d’une planification patrimoniale“ in Y.-H. LELEU, A. VERBEKE, 

J.-F. TAEYMANS en M. BOURGEOIS (eds.), Manuel de planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie commune, Brussel, 

Larcier, 2009, (153) 156; J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen 

ongehuwd samenwonenden” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur 

mesure, Mechelen, Kluwer, 2005, (25) 58. 
140 S. PLINGERS en S. PEEL, “Andere vormen van vermogensverschuiving tussen samenwonenden dan testament” in A. 

VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, Handboek Estate Planning, Boek 1, Vermogensplanning met Effect bij Leven - 

Huwelijk en samenwoning, Brussel, Larcier, 2004, (103) 103. 
141 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 

203-204. 
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50. Samenwonende partners maken frequent gebruik van tontinebedingen en bedingen van aanwas.142  

Een tontine wordt bedongen met de verkoper van een goed.143 Koper A verkrijgt zijn aandeel in het 

gekochte goed onder ontbindende voorwaarde van zijn vooroverlijden, terwijl hij het aandeel van koper B 

verwerft onder de opschortende voorwaarde dat hij B overleeft.144 Koper B van zijn kant verwerft zijn 

aandeel onder ontbindende voorwaarde van zijn vooroverlijden en het aandeel van koper A onder de 

opschortende voorwaarde dat hij A overleeft. 

Derhalve berust de tontine op een combinatie van een ontbindende en een opschortende voorwaarde. De 

langstlevende koper wordt bij het overlijden van zijn partner met terugwerkende kracht eigenaar van het 

volledige goed.  

Het beding van aanwas komt louter tussen beide kopers onderling tot stand; de verkoper staat er 

buiten.145 De kopers bedingen dat het aandeel van de eerststervende onder hen aanwast bij het aandeel 

van de langstlevende.146 Van een ontbindende voorwaarde is geen sprake, enkel van een opschortende 

voorwaarde.  

De technische uitwerking van tontine en aanwas is dan wel verschillend, hun finaliteit is dezelfde: een 

goed dat door twee personen is aangekocht bij het overlijden van de eerststervende koper voor het geheel 

doen toekomen aan de langstlevende.147  

 

(ii) Kwalificatie 

51. Tontine en aanwas worden principieel beschouwd als kanscontracten en dus als overeenkomsten 

onder bezwarende titel.148 Zij zijn dus niet vatbaar voor inkorting.149 

                                                
142 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 287. 
143 D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 971. 
144 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 291. 
145 D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 978. 
146 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 298. 
147 J. BAEL, “Tontinebedingen en bedingen van aanwas” in C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het 

opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2003, (563) 565.  
148 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 291 en 298. 
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De kwalificatie als kanscontract onderstelt evenwel een gelijke kans op winst of verlies.150 Wordt deze 

gelijkheid doorbroken (bijvoorbeeld omdat de ene stipulant 30 jaar ouder is dan de andere), dan dreigt 

herkwalificatie als een gift. 

Er kunnen nog andere vraagtekens worden geplaatst bij de kwalificatie van deze bedingen als 

rechtshandelingen onder bezwarende titel. In de rechtsleer wordt onder meer opgemerkt dat de 

rechtspraak aan de hand van een redelijkheidstoets bepaalt of een beding van aanwas hetzij als een gift 

hetzij als de uitvoering van een natuurlijke verbintenis moet worden gekwalificeerd.151 Bestaat het gezin 

uitsluitend uit gemeenschappelijke kinderen, dan wordt het beding minder snel aangemerkt als een gift.152  

Rekening gehouden met de onzekere kwalificatie van aanwasbedingen bij partners met kinderen uit een 

vorige relatie, wordt de voorkeur gegeven aan een beding van aanwas in vruchtgebruik in plaats van in 

volle eigendom.153 Ook een dergelijk beding behelst een versteviging van de rechtspositie van de 

langstlevende samenwonende partner.   

 

(iii) Voorwerp 

52. Tontine en aanwas kunnen zowel betrekking hebben op de volle eigendom van een goed als  op het 

vruchtgebruik, de blote eigendom, een huurrecht, enzovoort.154  

                                                                                                                                                                     
149 J. BAEL, “Tontinebedingen en bedingen van aanwas” in C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het 

opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2003, (563) 598. 
150 J. BAEL, “Tontinebedingen en bedingen van aanwas” in C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het 

opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2003, (563) 601.  
151 M. PUELINCKX-COENE, “Moet men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van aanwas of van terugvallend 

vruchtgebruik tussen echtgenoten of tussen samenwoners?”, Not.Fisc.M. 1996, (61) 69, aangehaald door A. WYLLEMAN, 

“Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-

2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 712. 
152 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 712. 
153 A. WYLLEMAN, “Aandachtspunten bij planning in hersamengestelde gezinnen” in X (ed.), XXXste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, (701) 712. 
154 J. BAEL, “Tontinebedingen en bedingen van aanwas” in C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het 

opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2003, (563) 565. 
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Tontinebedingen en bedingen van aanwas kunnen zowel dienstig zijn bij de verwerving van onroerende 

als van roerende goederen.  

 

(iv) Voordelen 

53. Tontinebedingen en bedingen van aanwas hebben niet aan relevantie ingeboet door de invoering van 

het wettelijk erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende.155 Tontine en aanwas zijn immers 

niet eenzijdig herroepbaar, terwijl het wettelijk erfrecht van de langstlevende bij testament volledig kan 

worden uitgeschakeld. Daarenboven slaat het wettelijk erfrecht slechts op het vruchtgebruik van de 

gemeenschappelijke woning en het daarin aanwezige huisraad. Een testamentaire verruiming van de 

erfaanspraken van de langstlevende (naar volle eigendom of naar andere goederen dan de gezinswoning 

of het huisraad) zal aangerekend moeten worden op het beschikbaar deel, terwijl een tontinebeding of een 

beding van aanwas als overeenkomst onder bezwarende titel niet vatbaar is voor inkorting op vraag van 

de kinderen.     

 

(v) Aanwas/tontine en het einde van de samenwoning  

54. Als constructie van de praktijk, zijn er geen wettelijke bepalingen die het verval van tontine- en 

aanwasbedingen in geval van beëindiging van de samenwoning regelen.156 Omdat het allicht niet de 

bedoeling zal zijn dat zulke bedingen ook uitwerking krijgen nadat de relatie van de samenwonende 

partners op de klippen is gelopen, is het onontbeerlijk conventioneel een uitstapmogelijkheid in te 

bouwen. De rechtsleer aanvaardt echter niet om het even welke uitweg. 

Een verbinding van het tontine- of aanwasbeding aan de duur van de samenwoning is problematisch.157 

Wat het beding van aanwas betreft, stellen verschillende auteurs dat het verbod van bedingen betreffende 

toekomstige nalatenschappen zich verzet tegen een verval van het aanwasbeding ingevolge de 

beëindiging van de samenwoning. Ofschoon andere auteurs een dergelijke vervalclausule wel geldig 

achten, is het af te raden er gebruik van te maken.  

                                                
155 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 288. 
156 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 300. 
157 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 309-310 en 312-319. 
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Er is immers een valabel alternatief. Zo neemt de rechtsleer aan dat een beperking van het tontinebeding 

of beding van aanwas in de tijd (bijvoorbeeld twee jaar) met mogelijkheid tot hernieuwing, rechtsgeldig 

is.158  

Een opheffing van het tontinebeding of het beding van aanwas in onderling akkoord tussen de kopers is 

steeds mogelijk,159 met dien verstande dat voor de opheffing van een tontinebeding ook de tussenkomst 

van de verkoper vereist is.160   

 

d. Levensverzekeringen 

55. Het besproken arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008 is ook relevant voor wettelijk en 

feitelijk samenwonende partners. Ook zij kunnen de reserve van hun kinderen niet langer uithollen door 

middel van een levensverzekering. 

 

e. De maatschap 

56. Wettelijk of feitelijk samenwonende partners kunnen eveneens voordeel putten uit de oprichting van 

een maatschap. Toch moet worden opgelet. Wanneer een echtgenoot overlijdt, erft de langstlevende het 

vruchtgebruik van de deelrechten; de kinderen van de erflater bekomen de blote eigendom.161 Vermits de 

langstlevende over een vruchtgebruik ab intestato op de gehele nalatenschap beschikt, is dit geen 

probleem.  

De langstlevende wettelijk samenwonende heeft daarentegen slechts een vruchtgebruik ab intestato op de 

gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad; de langstlevende feitelijk samenwonende heeft geen 

enkel wettelijk erfrecht. Wil men de langstlevende samenwonende een vruchtgebruik toekennen op 

andere goederen van de nalatenschap, dan moet erover worden gewaakt dat de grenzen van het 

beschikbaar deel niet worden overschreden. 

  

                                                
158 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 310-312. 
159 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 

2008, (287) 303. 
160 J. BAEL, “Tontinebedingen en bedingen van aanwas” in C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het 

opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2003, (563) 590. 
161 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 478-479.  
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f. Aankoop van de blote eigendom door de ene partner en van het vruchtgebruik door de andere partner 

(i) Techniek 

57. Wettelijk of feitelijk samenwonende partner A koopt de blote eigendom van een (in de regel 

onroerend) goed aan, partner B het vruchtgebruik.162 Indien A als eerste overlijdt, behoudt partner B zijn 

vruchtgebruik. De blote eigendom valt in de nalatenschap van A. Als B als eerste overlijdt, dan dooft het 

vruchtgebruik uit en wordt A volle eigenaar.  

Deze werkwijze kan nadelig zijn wanneer de verstandhouding tussen de samenwoners verslechtert, 

inzonderheid omdat de vruchtgebruiker de blote eigenaar kan uitdrijven.163 

Daarenboven pleegt de partner die het vruchtgebruik aankoopt dit procedé wel eens te hanteren als een 

manier om het voorbehouden erfdeel van zijn uit de gratie gevallen kinderen uit te hollen.164 Hieruit volgt 

dat de aankoop van de blote eigendom door de ene en van het vruchtgebruik door de andere partner beter 

niet als een courante planningstechniek gebruikt wordt.   

 

(ii) Nut  

58. De langstlevende wettelijk samenwonende beschikt sinds 2007 over een wettelijk erfrecht op het 

vruchtgebruik van de voornaamste gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad. De kinderen van de 

erflater kunnen de langstlevende niet dwingen tot omzetting van dit vruchtgebruik. Een en ander biedt de 

wettelijk samenwonenden een alternatief voor de aankoop van de blote eigendom door de ene partner en 

van het vruchtgebruik door de andere partner.   

Het is denkbaar dat sommige wettelijk samenwonende partners wensen dat één van hen zich verzekerd 

weet van het levenslang vruchtgebruik op een woning, ook indien later een einde zou komen aan de 

relatie. In die hypothese kan het zinvol zijn die partner het vruchtgebruik te laten aankopen en de andere 

partner de blote eigendom.  

                                                
162 W. PINTENS, “Vrijgevigheden tussen concubanten” in P. SENAEVE, Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, 

Acco, 1992, (181) 202. 
163 F. TAINMONT, “Les mécanismes de transmissions patrimoniales entre cohabitants de fait autres que le testament“ in Y.-H. 

LELEU, A. VERBEKE, J.-F. TAEYMANS en M. BOURGEOIS (eds.), Manuel de planification patrimoniale, Livre 1, Le couple. Vie 

commune, Brussel, Larcier, 2009, (165) 172.   
164 J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd samenwonenden” in 

KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 

2005, (25) 74-75. 
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In het andere geval kan worden volstaan met een aankoop in volle eigendom door beide partners, elk ten 

belope van de helft. Het is dan mogelijk de uitonverdeeldheidtreding (art. 815 B.W.) te vorderen als de 

relatie later stukloopt.    

 

59. Het nut van de aankoop van de blote eigendom door de ene partner en van het vruchtgebruik door de 

andere partner is groter voor feitelijk samenwonende partners, omdat zij niet over een wettelijk erfrecht 

beschikken. 

 

g. Levenslange huur 

60. De ene samenwonende kan zijn partner een levenslang huurrecht verlenen op een onroerend goed.165 

Dit huurrecht kan eenzijdig zijn of wederkerig. De huur kan ingaan bij het overlijden van de partner-

verhuurder of reeds tijdens de samenwoning.166 Indien beide partners eigenaar zijn van het betreffende 

goed, kunnen zij bij wijze van kanscontract stipuleren dat de langstlevende partner geen huurgelden zal 

moeten betalen aan de erfgenamen van de andere partner.167   

De opzeggingmogelijkheden waarover een verhuurder (de kinderen) beschikt in geval van een 

negenjarige huur zijn slechts van toepassing op de levenslange huur indien dit uitdrukkelijk wordt 

bedongen (art. 3, § 8 Woninghuurwet).168    

Voor feitelijk samenwonenden kan de levenslange huur een alternatief zijn voor de aankoopoptie 

(bijvoorbeeld indien de financiële draagkracht van de langstlevende geen aankoop toelaat). 

Voor wettelijk samenwonenden is deze techniek iets minder relevant, rekening gehouden met hun 

wettelijk erfrecht.  

 

h. Aankoopoptie 

                                                
165 W. PINTENS, “Vrijgevigheden tussen concubanten” in P. SENAEVE, Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, 

Acco, 1992, (181) 204-206. 
166 H. DE DECKER en S. DEVOS, “De huur” in C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van 

notariële akten, III, Bijzondere overeenkomsten (2). Gerechtelijk privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2005, (13) 73.    
167 W. PINTENS, “Vrijgevigheden tussen concubanten” in P. SENAEVE, Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, 

Acco, 1992, (181) 204-206. 
168 J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd samenwonenden” in 

KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 

2005, (25) 61. 
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61. Een wettelijk of feitelijk samenwonende kan zijn partner een aankoopoptie (eenzijdige belofte tot 

verkoop) verlenen.169 Die optie kan eenzijdig of over en weer worden bedongen. De langstlevende heeft 

dan het recht om een bepaald goed aan te kopen tegen een bepaalde prijs. De beneficiaris put hier geen 

geldelijk voordeel uit, maar verkrijgt de zekerheid dat hij een goed zal kunnen verwerven. Eventueel kan 

worden gepreciseerd dat de begunstigde die zijn optie uitoefent de koopprijs in schijven mag betalen. In 

zoverre een correcte prijs wordt afgesproken, kan van een aantasting van de reserve van de kinderen geen 

sprake zijn.        

Het nadeel van deze techniek is dat het goed dat het voorwerp is van de optie onbeschikbaar wordt voor 

de partner-eigenaar.170 Als men dit wil vermijden, is het bij testament toekennen van een overnamerecht 

een valabel alternatief.  

 

B. Bedingen ten voordele van de kinderen 

1. De Wet-Valkeniers171  

a. Artikel 1388, tweede lid B.W. 

62. De praktijk heeft aan het licht gebracht dat bij partners met kinderen uit een vorige relatie vaak de 

wens leeft om die kinderen erfrechtelijk te ontzien.172 Om reden dat de realisatie van die doelstelling 

wordt doorkruist door de reserve van de langstlevende echtgenoot, zagen heel wat van deze partners zich 

genoodzaakt hun eventuele huwelijksplannen op te geven en zich te beperken tot een vorm van 

samenwonen.173   

Met de Wet-Valkeniers uit 2003 (genoemd naar haar initiatiefnemer, volksvertegenwoordiger Jef 

Valkeniers) heeft de wetgever getracht deze drempel voor het aangaan van een huwelijk te verlagen.   

                                                
169 W. PINTENS, “Vrijgevigheden tussen concubanten” in P. SENAEVE, Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, 

Acco, 1992, (181) 203-204.  
170 J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd samenwonenden” in 

KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 

2005, (25) 66. 
171 Art. 5 wet van 22 april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht 

van de langstlevende echtgenoot, BS 22 mei 2003.  
172 Wetsvoorstel (J. VALKENIERS) tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht 

van de langstlevende echtgenoot, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1353/001, 7-8.   
173 A. WYLLEMAN, “Kanttekeningen bij enkele recente ontwikkelingen in het patrimoniaal familierecht” in X (ed.), Liber 

Amicorum Christian De Wulf, Brugge, die Keure, 2003, (233) 236-237.  
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De Wet-Valkeniers heeft aan artikel 1388 B.W. een tweede lid toegevoegd, dat echtgenoten met kinderen 

uit een vorige relatie toestaat “een regeling te treffen over de rechten die de ene in de nalatenschap van de 

andere kan uitoefenen”.    

Artikel 1388, tweede lid B.W. is dus enkel van toepassing indien ten minste één echtgenoot 

afstammelingen heeft die voortkomen uit een relatie van voor het huwelijk of die geadopteerd werden 

voor hun huwelijk.174 Op grond van die bepaling kunnen de echtgenoten bij huwelijkscontract of bij een 

latere wijziging ervan, elkaars erfdeel inperken. Dit kan zowel in één richting als wederkerig gebeuren. 

Het is evenwel niet mogelijk de langstlevende echtgenoot volledig te onterven: het vruchtgebruik van de 

voornaamste gezinswoning en van het daarin aanwezige huisraad kan op grond van artikel 1388, tweede 

lid B.W. niet aan de langstlevende worden ontnomen. 

 

b. Evaluatie 

63. Het regime van artikel 1388, tweede lid B.W. spoort niet met de maatschappelijke realiteit. In een 

modaal gezin is de gezinswoning het voornaamste bestanddeel van het vermogen van de echtgenoten.175 

Aangezien artikel 1388, tweede lid B.W. niet toelaat dat het vruchtgebruik van die gezinswoning aan de 

langstlevende echtgenoot wordt ontnomen, is de praktische relevantie van die bepaling voor de meeste 

hersamengestelde gezinnen gering. Voor welstellende partners ligt dat anders: in zoverre hun 

patrimonium benevens de voornaamste gezinswoning ook uit andere waardevolle activa bestaat, biedt 

artikel 1388, tweede lid B.W. interessante perspectieven. 

Aldus heeft de wetgever een regeling ingevoerd die weliswaar beantwoordt aan de wensen van 

vermogende partners, maar voorbijgaat aan de noden van het gemiddelde gezin.176 In zijn door de Kamer 

van Volksvertegenwoordiger goedgekeurde vorm, liet de Wet-Valkeniers nochtans toe een regeling te 

treffen aangaande het vruchtgebruik van de voornaamste gezinswoning en het daarin aanwezige 

huisraad.177 De langstlevende zou wel een kosteloos gebruiksrecht van minstens een jaar op de 

                                                
174 A. WYLLEMAN, “Kanttekeningen bij enkele recente ontwikkelingen in het patrimoniaal familierecht” in X (ed.), Liber 

Amicorum Christian De Wulf, Brugge, die Keure, 2003, (233) 235-236.  
175 A. VERBEKE, Knelpunten Familiaal Vermogensrecht 2003, Brussel, Larcier, 2003, 55-56.   
176 A. VERBEKE, Knelpunten Familiaal Vermogensrecht 2003, Brussel, Larcier, 2003, 55-56.   
177 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de 

langstlevende echtgenoot, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 50K1353/010, 3.  
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betreffende goederen behouden. De Senaat heeft het ontwerp evenwel geëvoceerd en aangepast: de 

concrete reserve van de langstlevende echtgenoot blijft onaantastbaar.178 

 

2. Schenkingen en testamenten 

64. Aangezien noch wettelijk samenwonenden noch feitelijk samenwonenden kunnen bogen op een 

reservatair erfrecht, staat niets een uitbreiding van de rechten van de kinderen bij schenking of testament 

in de weg. Uiteraard moet de individuele reserve van ieder kind worden gerespecteerd.  

Voor gehuwden liggen de zaken anders. Zelfs wanneer toepassing wordt gemaakt van de Wet-Valkeniers, 

kan het vruchtgebruik van de voornaamste gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad niet aan de 

langstlevende echtgenoot worden ontnomen.  

 

C. Tussenoplossingen 

1. Schenking van vruchtgebruik en beding van aanwas in vruchtgebruik 

65. Een eerste tussenoplossing bestaat erin de langstlevende partner in plaats van een bevoordeling in 

volle eigendom een onomzetbaar vruchtgebruik te gunnen op bepaalde vermogensbestanddelen. 

   

a. Echtgenoten 

66. Echtgenoten die een compromis nastreven tussen de bescherming van de langstlevende van hen en de 

vrijwaring van de aanspraken van hun kinderen, kunnen gebaat zijn met de toekenning aan de 

langstlevende van een recht van vruchtgebruik middels een schenking of een beding van aanwas.179 Een 

vruchtgebruik dat derwijze wordt verleend ressorteert niet onder de omzettingsregels van artikel 

745quater e.v. en  B.W. (art. 745quinquies, § 1, eerste lid B.W.).  

Dit is een win-winsituatie.180 De langstlevende partner bekomt een onomzetbaar recht van vruchtgebruik 

op bepaalde goederen. De kinderen van hun kant verwerven op langere termijn de volle eigendom van de 

goederen. De aanspraken van de stiefkinderen op de met het vruchtgebruik belaste goederen worden 

enkel on hold gezet. Bij een bevoordeling van hun stiefouder in volle eigendom, zouden ze de betrokken 

goederen daarentegen – behoudens schending van hun reserve – voorgoed verliezen. 

                                                
178 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de 

langstlevende echtgenoot (Ontwerp geamendeerd door de Senaat), Parl.St. Kamer 2002-03, nr. 50K1353/011, 3.   
179 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 54. 
180 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 54. 
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b. Wettelijk samenwonenden  

67. De regels aangaande de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot zijn van 

overeenkomstige toepassing op het vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende (art. 

745octies, § 3 B.W.).  

Een beding van aanwas in vruchtgebruik en een schenking van het vruchtgebruik of met voorbehoud van 

vruchtgebruik zijn derhalve ook zinvol bij wettelijk samenwonenden.181  

 

c. Feitelijk samenwonenden 

68. Daar bij feitelijk samenwonenden geen rekening moet worden gehouden met omzettingsregels, kan de 

toekenning van het vruchtgebruik aan de langstlevende partner ook bij testament gebeuren.182   

Toch bieden een schenking en een beding van aanwas de langstlevende een betere bescherming dan een 

testament, omdat dit laatste te allen tijde eenzijdig kan worden gewijzigd. 

     

2. Het fideïcommis de residuo  

69. Echtgenoten die elkaar weliswaar meer willen gunnen dan het wettelijk erfrecht, zonder evenwel de 

erfrechten van de kinderen al te zeer uit te hollen, kunnen gebruik maken van de techniek van het 

fideïcommis de residuo.183 

Het fideïcommis de residuo “is de beschikking waarbij de erflater zijn goederen vermaakt aan een eerste 

begiftigde, onder de voorwaarde dat wat bij het overlijden van de eerste begiftigde overblijft, aan een 

tweede begiftigde toekomt”184.  

Een (aanstaande) echtgenoot met kinderen uit een vorige relatie kan zijn (aanstaande) mede-echtgenoot 

bij huwelijkscontract, in de vorm van een contractuele erfstelling of bij testament, begiftigen met het 

grootste beschikbaar deel, onder de verplichting dat de kinderen van de eerstgenoemde echtgenoot bij het 

overlijden van de langstlevende het restant van de begiftiging verkrijgen. Het fideïcommis de residuo mag 

                                                
181 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 71-72. 
182 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 84-85. 
183 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 470.  
184 C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, 

Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 556.         



 49 

voor de eerste begiftigde geen algemeen vervreemdingsverbod inhouden.185 Wel is het mogelijk (en zelfs 

wenselijk) te beschikkingsvrijheid van de langstlevende enigszins te begrenzen, met name door hem te 

verbieden de goederen van het fideïcommis om niet te vermaken.186 

 

3. De maatschap 

70. Echtgenoten die een maatschap hebben opgericht, kunnen hun kinderen een partij deelrechten in de 

vennootschap schenken.187 Dit zou enige goodwill kunnen creëren in hoofde van de kinderen, in de hoop 

hun verstandhouding met de langstlevende stiefouder te verbeteren.    

 

D. De bevoordeling van de stiefkinderen door de stiefouder 

71. Het kan voorkomen dat een stiefouder zijn stiefkinderen wil begiftigen.188 Men denke aan de 

hypothese waarin tussen stiefouder en stiefkinderen een sterke affectieve band is gegroeid, met name 

omdat de stiefouder gedurende vele jaren vol toewijding de zorg over zijn jonge stiefkinderen op zich 

heeft genomen. Bij gebreke aan erfrecht ab intestato, moet naar andere oplossingen gezocht worden. De 

meest eenvoudige oplossing is ongetwijfeld de stiefouderadoptie.189 Als dit om de ene of de andere reden 

niet mogelijk is, kan de stiefouder zijn stiefkinderen bij schenking of testament begiftigen.  

Omdat het voorbehouden erfdeel van de oorspronkelijke kinderen van de stiefouder giften ten voordele 

van de stiefkinderen kan doorkruisen, wordt in de praktijk wel eens geadviseerd om de stiefkinderen via 

een omweg te bevoordelen.190 Die omweg bestaat erin dat de stiefouder de rechten van zijn langstlevende 

partner uitbreidt, inzonderheid door middel van schenkingen of testamenten of door huwelijksvoordelen 

op te nemen in het huwelijkscontract. Hetgeen de langstlevende partner in volle eigendom verwerft, 
                                                
185 C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, 

Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 557.      
186 C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Organieke Wet Notariaat, 

Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2003, 558.      
187 A. MAELFAIT, “Kan een maatschap de positie van de langstlevende echtgenoot versterken in het geval van stiefkinderen?” 

in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, (469) 478-479.  
188 R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. 

SWENNEN, Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 2. Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, (37) 76. 
189 R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. 

SWENNEN, Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 2. Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, (37) 77-78. 
190 R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. 

SWENNEN, Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 2. Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, (37) 79-82. 
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wordt later geërfd door diens kinderen. Deze onrechtstreekse bevoordeling kan zowel worden gebruikt 

door gehuwden als door wettelijk en feitelijk samenwonenden. Omdat gehuwden over ruimere 

mogelijkheden tot onderlinge begunstiging beschikken dan samenwonenden, is het huwelijk de meest 

aangewezen structuur. 

 

 

VI. BESLUIT 
 

72. Samenwonen of toch maar huwen? Partners die voor dit dilemma worden geplaatst, dienen zich 

bewust te zijn van de juridische implicaties van hun keuze. 

In deze masterproef heb ik onderzocht in welke mate partners met kinderen uit een vorige relatie een 

vermogensplanning kunnen construeren die beantwoordt aan hun behoeften en verlangens. Daarbij is 

gebleken dat de juridische mogelijkheden sterk worden bepaald door de vorm waarin de relatie wordt 

gegoten. Het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning: drie verschillende 

structuren, met verschillende troeven en gebreken. 

Het ene nieuw-samengestelde gezin is het andere niet. In deze masterproef heb ik de nadruk gelegd op 

twee extremen. Enerzijds zijn er de partners die om deze of gene reden de rechten van de langstlevende 

onder hen willen maximaliseren, en dit ten koste van de uit een vorige relatie geboren kinderen. 

Anderzijds zijn er de partners die voor alles de belangen van die kinderen willen vrijwaren, ook al werkt 

dit sterk in het nadeel van de langstlevende partner. Deze summa divisio heeft in de eerste plaats een 

didactisch oogmerk. De werkelijkheid is immers zelden wit of zwart, maar bestaat uit een breed palet van 

grijstinten. Focussen op de uitersten laat toe zicht te krijgen op de tussenoplossingen die mogelijk zijn. 

 

A. De rechtspositie van de langstlevende geoptimaliseerd 

73. Indien het de bedoeling is de bescherming van de langstlevende partner te optimaliseren, is een 

huwelijk de aangewezen structuur.191  

De keuze voor een gemeenschapsstelsel laat een gelijke verdeling van de huwelijkse aanwinsten toe, wat 

in het voordeel speelt van de minder verdienende echtgenoot (randnummer 3). 

                                                
191 Zie ook E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 89; J. VERSTRAETE, 

“Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd samenwonenden” in KONINKLIJKE 

FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat – Famille sur mesure, Mechelen, Kluwer, 2005, (25) 84. 
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In het huwelijkscontract kunnen verder huwelijkvoordelen (randnummers 27-28) en contractuele 

erfstellingen (randnummers 37-38) worden bedongen. De omstandigheid dat de wijziging van een 

huwelijkscontract de toestemming van beide echtgenoten onderstelt, is gunstig voor de langstlevende 

echtgenoot. De kwalificatie van huwelijksvoordelen als bedingen onder bezwarende titel wordt wel 

geplafonneerd door artikel 1465 B.W. (randnummers 29-31). 

Wegens eenzijdig herroepbaar, bieden testamenten en niet in het huwelijkscontract opgenomen 

schenkingen minder bescherming (randnummer 39). In elk geval moet rekening worden gehouden met de 

reserve van de kinderen.  

Via een maatschap behoudt de langstlevende echtgenoot ruime bestuursbevoegdheden over de in die 

vennootschap ingebrachte goederen (randnummers 40-41).  

Tontinebedingen en bedingen van aanwas kunnen worden overwogen (randnummer 47).  

De minder vermogende echtgenoot wordt ook in geval van echtscheiding beschermd: de rechtbank kan de 

behoeftige echtgenoot een door de andere echtgenoot te dragen uitkering tot levensonderhoud toekennen 

(randnummer 4). 

 

74. Een wettelijke samenwoning is minder aangewezen.192  

De langstlevende wettelijk samenwonende heeft weliswaar een beperkt wettelijk erfrecht, maar geen 

reserve (randnummer 13).  

Doordat de erflater zijn partner (zelfs zonder medeweten van laatstgenoemde) elk erfrecht kan ontnemen, 

is de rechtspositie van de langstlevende wettelijk samenwonende zwak. Wat zijn erfrechten betreft, is de 

langstlevende afhankelijk van de wil van de erflater. Om die reden is een wettelijke samenwoning maar 

verdedigbaar indien tussen de partners een zeer groot wederzijds vertrouwen aanwezig is.  

De aanspraken van de langstlevende partner kunnen op uiteenlopende wijzen worden verruimd. Het is 

uiteraard mogelijk de langstlevende te begiftigen met het beschikbaar deel (randnummer 49). 

Schenkingen zijn in dit verband sterker dan testamenten. In tegenstelling tot een schenking tussen 

gehuwden, is een schenking tussen samenwonenden immers onherroepelijk. Dit houdt ook een nadeel in: 

tenzij men een verval van oorzaak kan bewijzen, laat een relatiebreuk een gedane schenking onverlet.   

 

Voormelde bevoordelingen kunnen worden vervangen door of aangevuld met alternatieve technieken, 

zoals er zijn de tontine- en aanwasbedingen (randnummers 50-54), het toestaan van een levenslang 

                                                
192 Zie ook E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 89. 



 52 

huurrecht (randnummer 60), het bedingen van een aankoopoptie (randnummer 61) enzovoort. Een aantal 

van de genoemde procedés hebben als voordeel dat ze niet vatbaar zijn voor eenzijdige wijziging.   

In geval van relatiebreuk is de rechtspositie van de minder gegoede partner zwak. Ten eerste kan de 

wettelijke samenwoning te allen tijde eenzijdig worden beëindigd (randnummer 4). Ten tweede voorziet 

de wet niet in een uitkering tot levensonderhoud voor de behoeftige partner (randnummer 4). 

  

75. De feitelijke samenwoning is volstrekt af te raden.193 

De langstlevende feitelijk samenwonende beschikt niet over een wettelijk erfrecht (randnummer 16).  

In geval van relatiebreuk kan de behoeftige partner geen aanspraak maken op een wettelijke uitkering tot 

levensonderhoud (randnummer 5).  

Schenkingen of testamenten in het voordeel van de langstlevende zijn mogelijk, maar enkel binnen de 

perken van het beschikbaar deel (randnummer 49). Ook hier geldt dat schenkingen onherroepelijk zijn, 

wat maakt dat ze een betere bescherming bieden dan testamenten.  

Tontine- en aanwasbedingen (randnummers 50-54), levenslange huurrechten (randnummer 60) en 

aankoopopties (randnummer 61) zijn ook tussen feitelijk samenwonenden mogelijk. 

Het kan wenselijk zijn een conventioneel onderhoudsgeld te bedingen (randnummer 48).  

 

B. De rechtspositie van de uit een vorige relatie geboren kinderen geoptimaliseerd 

1. Civielrechtelijke aspecten 

76. Partners die de bescherming van de belangen van hun kinderen preponderant vinden, dienen te 

opteren voor een wettelijke of feitelijke samenwoning.  

 

77. Een feitelijke samenwoning is de eenvoudigste oplossing.194 

De langstlevende feitelijk samenwonende heeft immers geen wettelijk erfrecht, zodat een uitdrukkelijke 

onterving niet nodig is (randnummer 16).  

De wet voorziet niet in een uitkering tot levensonderhoud (randnummer 5). 

 

78. Ook een wettelijke samenwoning biedt ruimte voor een maximalisering van de rechten van de 

kinderen.195 

                                                
193 Voor een minder uitgesproken conclusie: zie E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, 

Story, 2008, 89. 
194 E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 89. 



 53 

Het is mogelijk te langstlevende wettelijk samenwonende zijn wettelijk erfrecht te ontnemen 

(randnummer 13).  

De wet voorziet niet in een uitkering tot levensonderhoud in geval van echtscheiding (randnummer 4). 

 

79. Een huwelijk is hier de minst goede oplossing.196 

De echtgenoten kunnen weliswaar gebruikmaken van de Wet-Valkeniers, maar die heeft in de meeste 

gevallen slechts een beperkte praktisch relevantie: artikel 1388, tweede lid B.W. laat niet toe te tornen aan 

de concrete reserve van de langstlevende echtgenoot (randnummer 62).  

In geval van echtscheiding, kan de rechter de behoeftige echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud 

toekennen (randnummer 4).  

 

Indien de partners weliswaar hun kinderen in de mate van het mogelijke willen ontzien, maar 

bijvoorbeeld om symbolische redenen een huwelijk verkiezen boven een vorm van samenwonen, kunnen 

ze als volgt te werk gaan. Vooreerst dienen ze een stelsel van scheiding van goederen aan te nemen. Een 

gemeenschapsstelsel, met zijn gelijke verdeling van de aanwinsten, zou immers reeds een bevoordeling 

inhouden voor de minder verdienende partner. Vervolgens wordt de Wet-Valkeniers maximaal benut: de 

langstlevende wordt zoveel mogelijk onterfd. Verder nemen de partners geen contractuele erfstellingen 

op in hun huwelijkscontract. Tot slot onthouden de echtgenoten zich tijdens het huwelijk van schenkingen 

en testamenten in het voordeel van de langstlevende. Worden toch schenkingen gedaan of testamenten 

gemaakt, dan kunnen ze in elk geval steeds eenzijdig worden herroepen (randnummer 39). 

De beperkte reikwijdte van de Wet-Valkeniers is de achilleshiel van deze werkwijze.    

 

2. Schenkings- en successierechtelijke bezwaren tegen de feitelijke samenwoning 

80. Wanneer we ook rekening houden met de regels inzake schenkings- en successierechten, kan m.i. 

beter worden geopteerd voor een wettelijke samenwoning.  

 

a. Schenkingsrechten 

81. Schenkingen tussen feitelijk samenwonenden worden immers maar belast aan de relatief lage tarieven 

van de eerste groep indien de samenwonenden ten minste een jaar continu hebben samengewoond en een 

gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd (randnummer 19-21). Omdat dit vereiste niet geldt bij 

                                                                                                                                                                     
195 Zie ook E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 89. 
196 Zie ook E. BUYSSE, Een nieuw samengesteld gezin! Denk eerder aan later, Gent, Story, 2008, 89. 
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een wettelijke samenwoning, geniet deze samenlevingsvorm vanuit een schenkingsrechtelijk oogpunt de 

voorkeur boven een feitelijke samenwoning, ook als het de bedoeling is de rechten van de kinderen te 

maximaliseren. Het is immers niet ondenkbaar dat de ene partner de andere partner toch, zij het in 

beperkte mate, wenst te begiftigen. Bij een feitelijke samenwoning worden de partners er de facto toe 

gedwongen schenkingen uit te stellen tot hun samenwoning aan de voorgeschreven minimumduur 

voldoet.      

 

b. Successierechten 

82. Feitelijk samenwonenden maken maar deel uit van de eerste tariefgroep indien ze ten minste een jaar 

continu hebben samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd (randnummers 

23-25). Aangezien dit vereiste niet geldt bij een wettelijke samenwoning, geniet deze samenlevingsvorm 

de voorkeur boven een feitelijke samenwoning.  

Zelfs indien de partners een maximalisering van de aanspraken van de kinderen nastreven, is het niet 

uitgesloten dat ze de langstlevende onder hen een beperkt legaat (bijvoorbeeld een som van een paar 

duizend euro) willen gunnen. Zo de feitelijke samenwoning niet aan de gestelde minimumduur voldoet, 

wordt dit legaat belast aan de hoogste tarieven (45% op de eerste schijf), wat uiteraard moet worden 

vermeden.  

 

C. Op zoek naar een eerbaar compromis 

83. Veelal zullen de partners een vergelijk beogen tussen de maximalisering van de rechten van de andere 

partner en de maximalisering van de rechten van de kinderen.  

Ik verwijs naar enkele bruikbare technieken: 

- Het fideïcommis de residuo (randnummer 69);  

- De schenking van een recht van vruchtgebruik aan de langstlevende of een beding van aanwas in 

vruchtgebruik ten voordele van de langstlevende (randnummers 65-68) . Dit is zowel voor gehuwden, 

wettelijk als feitelijk samenwonenden een werkbaar procedé, zij het met enkele nuances. Zo is een 

schenking tussen echtgenoten ad nutum herroepelijk en kan een beding van aanwas tussen 

echtgenoten geen betrekking hebben op het gemeenschappelijk vermogen; 

- De oprichting van een maatschap, met schenking van een aantal deelrechten aan de kinderen 

(randnummer 70); 

- Een huwelijkscontract met toepassing van de Wet-Valkeniers (randnummer 62); 
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- Een wettelijke samenwoning met bijkomende bescherming van de minder gegoede partner (in geval 

van relatiebreuk) of van de langstlevende partner (randnummers 48 en 50-54). Men denke aan het 

bedingen van een verdeling van de aanwinsten, een onderhoudsgeld of een beding van aanwas;   

- Een feitelijke samenwoning met toegevoegde bescherming van de minder gegoede partner (in geval 

van relatiebreuk) of van de langstlevende partner. In een samenlevingscontract kunnen onder meer 

een verdeling van de aanwinsten en een onderhoudsgeld worden bedongen. Ook tontinebedingen en 

bedingen van aanwas kunnen dienstig zijn (randnummers 48 en 50-54). 

 

84. Deze tussenoplossingen kunnen, al naargelang het geval, een verzachting betekenen van de nadelige 

gevolgen van een huwelijk voor uit een vorige relatie geboren kinderen verzachten of van de nadelige 

gevolgen van een wettelijke of feitelijke samenwoning voor de minder bemiddelde of langstlevende 

partner.  

  

D. De broze rechtspositie van de wettelijk of feitelijk samenwonende partner: enkele bedenkingen 

85. Een feitelijke samenwoning laat toe de langstlevende partner volledig buiten spel te zetten. Partners 

dienen zich af te vragen of dit wel billijk is. Samenwonen (in de zin van een gemeenschappelijke woonst 

hebben en een gemeenschappelijke huishouding voeren) heeft immers belangrijke praktische 

consequenties. Laten we uitgaan van de volgende casus. X (een alleenstaande vader van twee kinderen) 

en Y (een alleenstaande vrouw) ontmoeten elkaar op een studiedag aan de Gentse rechtsfaculteit. X 

woont in Antwerpen, Y in Poperinge. Uit hun ontmoeting vloeit een relatie voort en na verloop van tijd 

besluiten ze te gaan samenwonen. Y zal haar appartement in Poperinge verkopen om haar intrek te nemen 

in de woning van X in Antwerpen. Om de dagelijkse files te vermijden, zal Y haar job bij notaris Z te 

Ieper opzeggen en een nieuwe baan zoeken in Antwerpen. Opteren X en Y voor een feitelijke 

samenwoning, dan worden aan voormelde praktische implicaties geen specifieke juridische gevolgen 

verbonden. Y bevindt zich in deze constellatie in een kwetsbare positie. Zij wordt immers niet beschermd 

door een primair stelsel, wat in het bijzonder problematisch is wanneer zich relationele moeilijkheden 

voordoen.      

Het staat aan de partners om te bepalen of ze dit aanvaardbaar vinden.  

 

86. Een wettelijke samenwoning heeft op dit punt een streepje voor: de vrederechter kan dringende en 

voorlopige maatregelen bevelen aangaande het betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats (art. 

1479, eerste lid B.W.) (randnummer 4). Toch is ook deze bescherming zwak. Na de beëindiging van de 
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wettelijke samenwoning kunnen niet langer maatregelen worden opgelegd die het recht van gebruik van 

een partner op zijn eigen goederen beknotten.  

Zoals in het begin van deze masterproef werd aangetoond, bieden een feitelijke en wettelijke 

samenwoning ook onvoldoende bescherming aan de partner die niet of slechts in beperkte mate over 

eigen inkomsten beschikt (randnummer 6). Hetzelfde geldt evenwel ook voor een huwelijk, indien 

gekozen wordt voor een stelsel van scheiding van goederen zonder correcties.   

Het verdient aanbeveling ten minste een aantal aspecten van de (feitelijke of wettelijke) samenwoning en 

de beëindiging ervan conventioneel te moduleren. 
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