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Inleiding 
 
1. Het Wetboek Successierechten bevat een specifieke bepaling met betrekking tot huwe-

lijksvoordelen. De wetgever achtte dit nodig vermits een huwelijksvoordeel geen erfrechtelij-

ke verkrijging is en dus maar kan belast worden in de mate dat er een specifieke fiscale 

grondslag voorhanden is.1 Immers, geen belasting dan op grond van de wet (zie art. 170 

GW).2

 

 Om die reden voorziet art. 5 W.Succ. dat een beding in een huwelijksovereenkomst, 

niet onderworpen aan de regels betreffende de schenkingen, waarbij aan de langstlevende 

echtgenoot meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen wordt toegekend, als een 

fictief legaat wordt beschouwd en dus aanleiding geeft tot de heffing van successierechten.  

2. Over de draagwijdte van dit alles is reeds veel inkt gevloeid en zelfs tot op heden lijkt 

de discussie niet helemaal beslecht. Hoewel het Hof van Cassatie recent nog een duidelijk 

standpunt innam over de fiscale behandeling van huwelijksvoordelen in de zin van art. 5 

W.Succ.,3 blijft de discussie over de draagwijdte van het burgerrechtelijk begrip huwelijks-

voordeel doorgaan.4 Om die reden huiveren sommige notarissen zich aan het heet hangijzer 

der sterfhuisclausules en finale verrekenbedingen te wagen. Ten onrechte. Immers, een suc-

cesvolle adviespraktijk vergt, zoals GEELHAND het terecht omschrijft, een voorafgaande, 

grondige, wetenschappelijke analyse van de voor- en nadelen van een beding.5

                                                 
1 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not.Fisc.M. 
2007, afl. 1, 34.  

 De reden voor 

(toekomstige) echtgenoten om een huwelijkscontract te sluiten is namelijk dat zij doorgaans 

elkaar zo goed mogelijk willen beveiligen. Vanuit de algemene raadgevings- en adviesplicht 

voorzien in art. 9, lid 1 Organieke Wet Notariaat, is het dan ook de taak van de notaris hen op 

dat vlak zo goed mogelijk te begeleiden. Het afwegen van risico’s en het schetsen van talrijke 

scenario’s vormt daarbij een noodzakelijke denkoefening. Dat dit in sommige gevallen een 

uiterst moeilijke oefening kan zijn, behoeft geen betoog. Toch kan het de rechtszekerheid al-

2 Zie daarover: S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2007, 
15 e.v., nr. 6 e.v. 
3 Het betreft het arrest van 10 december 2010: Cass. 10 december 2010, Juristenkrant 2011 (weergave E. 
SPRUYT), afl. 222, 1, JT 2011, afl. 6423, 92, noot N. GEELHAND DE MERXEM en Y.-H. LELEU, Rec.gén.enr.not. 
2011, afl. 3, 121, noot N. GEELHAND DE MERXEM en Y.-H. LELEU, TEP 2011, afl. 1-2, 112, noot A. VERBEKE, 
T.Not. 2011, afl. 1, 11, concl. D. THIJS, TFR 2011, afl. 396, 170, noot G. DEKNUDT.  
4 Zie met name: C. DE WULF, “Het recente cassatiearrest in verband met de sterfhuisclausule. Duidelijkheid op 
fiscaal gebied – cruciale vragen van burgerlijk recht blijven buiten beschouwing”, T.Not. 2011, afl. 1, 3-10. 
5 N. GEELHAND DE MERXEM, “Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog adviseerbaar”, TEP 
2011, afl. 1-2, 116, nr. 147. 
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leen maar ten goede komen indien de rechtszoekende correct wordt geadviseerd om dan met 

kennis van zaken een keuze te maken. Elke rechtszoekende heeft immers zijn prioriteiten.6

 

    

3. Het doel van deze bijdrage is dan ook, met het oog op de praktijk van successieplan-

ning in het algemeen en de notariële praktijk in het bijzonder, nader te onderzoeken in welke 

mate twee belangrijke technieken van successieplanning, namelijk de sterfhuisclausule en het 

finaal verrekenbeding, respectievelijk bij echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel 

en echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, (fiscaal) adviseerbaar 

zijn. Daarbij zal de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie worden onderzocht en gewe-

zen worden op de draagwijdte van het opmerkelijke arrest van 10 december 2010, zonder de 

gevolgen van deze rechtspraak voor de meer traditionele huwelijksvoordelen, zoals het beding 

van vooruitmaking en het verblijvingsbeding uit het oog te verliezen.  

De materie werd bijgehouden tot 1 mei 2011. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 N. GEELHAND DE MERXEM, “Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog adviseerbaar”, TEP 
2011, afl. 1-2, 116-117, nr. 147. 
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Hoofdstuk I. De sterfhuisclausule 

 
§1. Begrip 

 
4. Een sterfhuisclausule is een beding in een huwelijkscontract of in een akte tot wijzi-

ging van huwelijkscontract, waarbij de huwgemeenschap wordt toebedeeld aan één van de 

echtgenoten, los van een voorwaarde van overleving.7 Dergelijk beding vormt een geliefde 

techniek in het kader van zogenaamde successieplanning in extremis, namelijk in situaties 

waarin een echtgenoot terminaal ziek is. Door aldus het gemeenschappelijk vermogen toe te 

kennen aan de “gezonde” echtgenoot zonder voorwaarde van overleving,8 poogt men de toe-

passing van art. 5 W.Succ. te vermijden en de huwgemeenschap onbelast te laten overgaan.9 

De “vermoedelijk” langstlevende echtgenoot wordt daarbij op twee niveaus begunstigd: ener-

zijds vergroot diens comfort doordat hij/zij de volle eigendom over het volledige gemeen-

schappelijk vermogen bekomt, en anderzijds gaat dit vermogen geheel onbelast op hem/haar 

over.10

 

    

5. Aan de sterfhuisclausule zijn echter ook enkele nadelen verbonden. Zo merkt MI-

CHIELS terecht op dat ingevolge deze clausule de begunstigde echtgenoot de volle eigendom 

van het gemeenschappelijk vermogen bekomt, wat betekent dat de afstammelingen bij over-

lijden van laatstgenoemde successierechten zullen moeten betalen in een hogere schijf. Bo-

vendien is ook het psychologisch effect van de clausule (waarbij de niet-begunstigde echtge-

noot, in de woorden van deze auteur, “als het ware het doodsvonnis tekent”) niet gering.11

                                                 
7 C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de sterfhuisclau-
sule”, T.Not. 2008, afl. 10, 467. Zie ook: G. DEKNUDT, “De sterfhuisclausule en het 

 

Een derde nadeel bestaat erin dat de sterfhuisclausule wordt opgemaakt met het risico dat de 

begunstigde echtgenoot vooralsnog eerst overlijdt. Ten slotte mag men ook het risico niet 

(finaal) verrekeningsbeding: (nog) adviseerbaar?”, T.Not. 2010, afl. 5, 249-250.  
8 Om die reden wordt in de rechtsleer ook wel van een “nihilbeding” gesproken. Zie o.m. C. DECLERCK, “Secun-
dair huwelijksvermogensstelsel”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2006, 105. 
9 Dergelijke methode is echter niet helemaal zonder gevaar. In de hypothese dat de “gezonde” echtgenoot toch 
eerst zou overlijden, krijgt deze clausule geen uitwerking, zodat de langstlevende echtgenoot successierechten op 
zijn aandeel in de huwgemeenschap verschuldigd zal zijn.   
10 N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MER-
XEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 
125-126, nr. 1-5. Deze auteur merkt terecht op dat hieruit volgt dat de sterfhuisclausule in geen geval als louter 
fiscaal geïnspireerd middel kan worden beschouwd.  
11 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van successieplanning”, AFT 2008, afl. 1, 29-30, nr. 52. 
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vergeten dat de begunstigde echtgenoot het huwelijksvoordeel zou proberen verkrijgen door 

de echtscheiding uit te lokken. Het is voor elke successieplanner in het algemeen en de notaris 

in het bijzonder dan ook belangrijk (aanstaande) echtgenoten op deze onmiskenbare minpun-

ten te wijzen, teneinde een verantwoorde en weloverwogen keuze te verzekeren. Een voor-

beeld van zo’n minpunt is het feit dat de afstammelingen van de langstlevende zwaarder be-

last zullen worden in de successierechten, vermits het volledige vermogen uit hoofde van één 

echtgenoot overgaat op de erfgenamen.  

 
6. Als variant op het klassieke verblijvingsbeding12 kent de sterfhuisclausule in de prak-

tijk zelf ook varianten.  Met name dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de gewone 

en de uitgebreide sterfhuisclausule.13

Bij een uitgebreide sterfhuisclausule wordt een “tweetraps-procédé” toegepast:

 Een gewone sterfhuisclausule is een sterfhuisclausule in 

de strikte betekenis van het woord, waarbij het volledige gemeenschappelijk vermogen zonder 

voorwaarde van overleving wordt toegekend aan één van de echtgenoten.  
14

- in de eerste fase wordt een eigen goed door de terminaal zieke echtgenoot in het ge-

meenschappelijk vermogen ingebracht 

 

- vervolgens wordt een sterfhuisclausule opgesteld ten behoeve van de andere, “gezon-

de” echtgenoot.  

 

 

§2. Klassieke twistpunten inzake de sterfhuisclausule 
 

A. Huwelijksvoordeel? 

 

7. De vraag of de sterfhuisclausule wel een huwelijksvoordeel is, vormt van oudsher het 

voorwerp van discussie, waarbij in de rechtsleer twee stellingen vurig worden verdedigd.  

 

8. Een eerste, restrictieve, strekking stelt dat slechts sprake kan zijn van een huwelijks-

voordeel in de mate dat aan dergelijk voordeel de voorwaarde van overleving is gekoppeld.15

                                                 
12 De sterfhuisclausule is in wezen een verblijvingsbeding waarbij de voorwaarde van overleving wordt uitge-
schakeld.  

 

13 De termen zijn afkomstig van SPRUYT. Zie: E. SPRUYT, “Cassatie aanvaardt sterfhuisclausule”, Juristenkrant 
2011, afl. 222, 1.  
14 E. SPRUYT, “Cassatie aanvaardt sterfhuisclausule”, Juristenkrant 2011, afl. 222, 1. 
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Uit de artikelen 1457 e.v. BW zou immers onomstotelijk volgen dat de wetgever doelbewust 

de draagwijdte van huwelijksvoordelen tot overlevingsrechten willen beperken hebben.16 DU 

MONGH verwijst in dat verband naar het cassatiearrest van 23 november 200117 waarin het 

Hof oordeelde dat de draagwijdte van art. 299 BW enerzijds alle schenkingen tussen echtge-

noten en anderzijds de voordelen die tegelijk overlevingsrechten zijn, m.n. de bedingen van 

vooruitmaking en de bedingen van ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, 

betreft.18

 

  

9. Een tweede strekking binnen de rechtsleer19 pleit echter terecht voor een meer alge-

mene toepassing van de theorie der huwelijksvoordelen. Het feit dat de voorwaarde van over-

leving wordt verlaten in het licht van een optimale successieplanning lijkt mijns inziens geen 

argument om de sterfhuisclausule dan maar als gift te kwalificeren. Immers, alle verkrijgingen 

tussen echtgenoten die voortvloeien uit de samenstelling, werking of vereffening en verdeling 

van het huwelijksvermogensstelsel zijn wel degelijk objectief wettelijk gekwalificeerd als een 

huwelijksvoorwaarde.20 De wet maakt op geen enkele wijze gewag van de noodzaak van 

aanwezigheid van een overlevingsvoorwaarde. Hooguit bevat de tekst van art. 1451 BW een 

exemplatieve, doch geenszins limitatieve, opsomming van huwelijksvoordelen.21 Ook het 

argument van sommige rechtsleer22

                                                                                                                                                         
15 C. DECLERCK, “Secundair huwelijksvermogensstelsel”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 
2006, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2006, 104-106; C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente 
rechtspraak en rechtsleer in verband met de sterfhuisclausule”, T.Not. 2008, afl. 10, 477-483; J. DU MONGH, 
“Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T.Not. 2007, afl. 9, 500, nr. 12. 

 dat de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 

1976 zich tegen het verlaten van de overlevingsvoorwaarde zou verzetten, kan niet bijgetre-

den worden, vermits het Verslag HAMBYE in dat verband enkel tot de conclusie kwam dat 

vooruitmaking, alsook ongelijke verdeling, doorgaans enkel worden toegepast met het oog op 

16 Zie voor verwijzingen naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1976: C. DE WULF, “Een 
kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de sterfhuisclausule”, T.Not. 2008, 
afl. 10, 478-479.  
17 Cass. 29 november 2001, Arr.Cass. 2001, 1997, Pas. 2001, 1929, RW 2001-02, 1608, T.Not. 2002, 86, EJ 
2002, 27, noot en TBBR 2003, 242, noot. 
18 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T.Not. 2007, afl. 
9, 499-500, nr. 12. Zie ook: J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning”, in W. PINTENS en J. DU 
MONGH (eds.), Themis Familiaal vermogensrecht 2006, Brugge, Die Keure, 2007, 84, nr. 13. 
19 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not.Fisc.M. 2005, afl. 9, 293-296; R. BARBAIX, 
“De sterfhuisclausule. Civielrechtelijke aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, 
Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 39-121; A. VERBEKE en 
R. BARBAIX, “De sterfhuisclausule springlevend”, TEP 2011, afl. 1-2, 106-111.    
20 A. VERBEKE en R. BARBAIX, “De sterfhuisclausule springlevend”, TEP 2011, afl. 1-2, 107, nr. 132. 
21 Wil opmerken dat deze visie steun vindt in de conclusie van advocaat-generaal THIJS bij het arrest van het Hof 
van Cassatie van 10 december 2010. Zie: Concl. D. THIJS bij Cass. 10 december 2010, T.Not. 2011, afl. 1, 14. 
22 Zie met name: C. DE WULF, “Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met 
de sterfhuisclausule”, T.Not. 2008, afl. 10, 478-479.  
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de hypothese waarin het huwelijksvermogensstelsel wordt ontbonden door overlijden van één 

van de echtgenoten.23 Dit werd met name terecht opgemerkt door advocaat-generaal THIJS in 

zijn conclusie bij het arrest van het Hof van Cassatie van 10 december 2010.24

 

      

B. Belastbaar op grond van het Wetboek Successierechten? 

 

10. De vraag of een sterfhuisclausule al dan niet als huwelijksvoordeel kan gekwalificeerd 

worden, heeft ook gevolgen voor de fiscale behandeling daarvan. Het Wetboek Successie-

rechten voorziet immers slechts in de belasting van huwelijksvoordelen binnen de perken van 

art. 5 W.Succ. Maar doordat er bij de sterfhuisclausule geen sprake is van een overlevings-

voorwaarde, vindt art. 5 W.Succ. geen toepassing. Evenmin kunnen successierechten geheven 

worden op grond van het algemene beginsel van art. 2 W.Succ., juist omdat de sterfhuisclau-

sule geen gift, maar wel degelijk een huwelijksvoordeel uitmaakt. 

 

11. Deze visie wordt reeds enige tijd door de fiscale administratie aanvaard.25 Ten minste, 

dit is het geval voor wat betreft de gewone sterfhuisclausule. In de beslissing van 6 december 

2004 kwam de administratie immers met een opmerkelijke argumentatie op de proppen, ten-

einde de heffing van successierechten op grond van art. 2 W.Succ. bij de uitgebreide sterf-

huisclausule te kunnen verantwoorden. Volgens de administratie kan dergelijke sterfhuisclau-

sule niet meer beschouwd worden als een huwelijksvoordeel, maar als een schenking en dit op 

grond van art. 1464, lid 2 BW. Het beding moet dus, in de mate dat de bevoordeelde echtge-

noot meer dan de helft van de door de andere echtgenoot ingebrachte goederen verwerft, als 

een contractuele erfstelling beschouwd worden. Dergelijke erfstelling leidt tot de heffing van 

successierechten conform art. 2 W.Succ. Aldus zullen successierechten geheven worden op 

grond van art. 2 W.Succ. tot beloop van de helft van de waarde van de ingebrachte goede-

ren.26 Mutatis mutandis zou dit ook gelden voor het beding van vooruitmaking (cfr. art. 1458, 

lid 2 BW).27

                                                 
23 Verslag HAMBYE, Parl.St. Senaat BZ 1974, nr. 683/2, 70.  

         

24 Concl. D. THIJS bij Cass. 10 december 2010, T.Not. 2011, afl. 1, 14. 
25 Zie: Besl. 22 oktober 2003, nr. E.E./99.731, Besl. 6 december 2004, nr. E.E./100.511, Besl. 30 augustus 2005, 
nr. E.E./100.998 en Besl. 29 juni 2007, nr. E.E./102.058 (www.fisconet.be)  
26 Besl. 6 december 2004, nr. E.E./100.511. Zie hierover: N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. 
Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bij-
zonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 149-150, nr. 91-95.   
27 N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MER-
XEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier,  2010, 
150, nr. 95. 
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§3. Het cassatiearrest van 10 december 2010 
 

A. Antecedenten 

 

12. In toepassing van de hierboven vermelde beslissing van 6 december 2004, weigerde de 

fiscale administratie de nalatenschap van een man die, oorspronkelijk gehuwd onder het wet-

telijk stelsel, bij akte houdende wijziging huwelijkscontract twee onroerende goederen in het 

gemeenschappelijk vermogen had ingebracht en waarbij een sterfhuisclausule in het voordeel 

van zijn echtgenote was voorzien, als onbelastbaar te beschouwen. De weduwe weigerde zich 

bij deze visie neer te leggen en leidde een procedure in voor de rechtbank van eerste aanleg te 

Hasselt.28

 

 

13. In het vonnis van 18 oktober 2006 oordeelde de rechtbank te Hasselt dat de visie van 

de administratie terecht is en bijgevolg toepassing kan gemaakt worden van art. 2 W.Succ. De 

uitgebreide sterfhuisclausule moet derhalve in de mate dat de begunstigde meer dan de helft 

van de door de andere echtgenoot ingebrachte goederen verkrijgt als een contractuele erfstel-

ling worden bestempeld.29

 

 

14. De visie van de rechtbank van Hasselt werd door heel wat rechtsleer echter fel bekriti-

seerd met het argument dat een huwelijksvoordeel toch wel iets fundamenteel anders is dan 

een contractuele erfstelling.30 Ook het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke 

Federatie van het Belgisch Notariaat volgde dit standpunt.31

                                                 
28 Voor een uitgebreider feitenoverzicht, zie: C. DE WULF, “Het recente cassatiearrest in verband met de sterf-
huisclausule. Duidelijkheid op fiscaal gebied – cruciale vragen van burgerlijk recht blijven buiten beschouwing”, 
T.Not. 2011, afl. 1, 4. 

 Uiteindelijk werd deze kritiek 

bijgetreden door het hof van beroep van Antwerpen dat in hoger beroep het vonnis van de 

rechtbank van Hasselt verbrak. In het arrest van 24 juni 2008 oordeelt het hof dat de kwalifi-

catie als huwelijksvoordeel op burgerrechtelijk gebied weliswaar afhankelijk blijft van de 

29 Rb. Hasselt 18 oktober 2006, RABG 2007, afl. 8, 558, noot D.NORE, T.Not. 2007, 518, noot C. DE WULF, TFR 
2007, afl. 323, 506, noot I. VERHULST, Rec.gén.enr.not. 2007, nr. 25.793, 181. 
30 Zie bijvoorbeeld: H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgin-
gen”, Not.Fisc.M. 2007, afl. 1, 34; N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. 
BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijks-
voordelen, Gent, Larcier, 2010, 150 e.v., nr. 96 e.v. Zie daarover ook: N. GEELHAND DE MERXEM en H. CASIER, 
“Het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie inzake de sterfhuisclausule”, Successierechten 2011, afl. 2, 3. 
31 Dossier 4374bis, Verslagen en debatten. Comité voor studie en wetgeving. Jaar 2006-2007, Brussel, Bruylant, 
2008, 124 e.v. 
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naleving van art. 1464 en 1465 BW, maar dat het “surplus”32 bedoeld in die artikelen (lees: 

hetgeen de langstlevende echtgenoot boven de helft van de door de andere echtgenoot inge-

brachte goederen bekomt) daarom nog geen schenking uitmaakt. Dit surplus is geen huwe-

lijksvoordeel, maar ook geen schenking. Het wordt enkel voor de regels inzake de inkorting 

en bescherming van de rechten van reservataire erfgenamen als schenking beschouwd.33

 

   

B. De visie van het Hof van Cassatie 

 

15. De fiscale administratie tekende tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

cassatieberoep aan. Na een stilte van bijna tweeënhalf jaar volgde uiteindelijk het lang ver-

wachte cassatiearrest op 10 december 2010. 

 

16. In een vrij kort arrest bevestigt het Hof de zienswijze van het hof van beroep te Ant-

werpen. Met name het tweede onderdeel van het arrest is belangrijk. Daarin geeft het Hof 

vooreerst een definitie van de begrippen contractuele erfstelling: “Een contractuele erfstelling 

is een erfstelling die bij wijze van een overeenkomst tot stand komt. Zij is een overeenkomst 

om niet, waarbij iemand ten voordele van een ander beschikt over de goederen die zijn nala-

tenschap zullen samenstellen.34

                                                 
32 De term is afkomstig van VERBEKE. Zie o.m.: A. VERBEKE, “Huwelijksvermogensrecht en IPR”, in H. CAS-
MAN, Y.-H. LELEU en A. VERBEKE, Praktijkgericht huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2002, 90-91 en 
A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen”, TEP 2008, afl. 2, 101-102.  

 Een contractuele erfstelling heeft enkel betrekking op de goe-

deren van de nalatenschap van de beschikker.” Daaruit volgt, volgens het Hof, dat een sterf-

huisclausule geen overeenkomst over goederen van de nalatenschap van die mede-echtgenoot 

is, maar een overeenkomst over het gemeenschappelijke vermogen. Vervolgens bevestigt het 

Hof de visie van het hof van beroep te Antwerpen inzake de draagwijdte van art. 1464, lid 2 

BW: “Deze wetsbepaling strekt in het bijzonder tot bescherming van alle rechthebbenden op 

een voorbehouden erfdeel en beschouwt ter bescherming van hun rechten de verblijvingsbe-

dingen met betrekking tot de goederen die de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschap-

pelijke vermogen heeft ingebracht, als schenkingen voor het ‘surplus’, dit is het aandeel bo-

ven de helft. De bescherming die artikel 1464, tweede lid, Burgerlijk Wetboek biedt aan de 

reservataire erfgenamen, is van overeenkomstige toepassing indien in het huwelijkscontract 

een verblijvingsbeding werd ingelast dat uitwerking heeft, welke ook de reden van ontbinding 

33 Antwerpen 24 juni 2008, TEP 2008, afl. 4, 356; RW 2008-09, 876 en T.Not. 2008, 486.  
34 Het Hof lijkt deze definitie te ontlenen aan VAN QUICKENBORNE. Zie: M. VAN QUICKENBORNE, Contractuele 
erfstelling, in APR, Brussel, Story-Scientia, 1991, 3. 
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van het huwelijksstelsel is en dat gecombineerd werd met de inbreng van eigen goederen in 

het gemeenschappelijke vermogen door de vooroverleden echtgenoot. 

Die wetsbepaling leidt er niet toe dat het ‘surplus’ een schenking is, maar heeft slechts tot 

gevolg dat dit voordeel bij het overlijden van de echtgenoot die eigen goederen heeft inge-

bracht in het gemeenschappelijke vermogen, aan inkorting kan worden onderworpen.” Bijge-

volg kan niet geoordeeld worden dat het surplus als contractuele erfstelling belastbaar zou zijn 

op grond van art. 2 W.Succ.35

 

 

17. Het Hof van Cassatie heeft met dit arrest het principe dat het fiscaal recht het burger-

lijk recht volgt36 verder verfijnd.37 Het feit dat burgerrechtelijk gezien het surplus van art. 

1464, lid 2 BW enkel als een schenking te beschouwen is met het oog op een eventuele inkor-

ting op vordering van de reservataire erfgenamen, wordt op fiscaalrechtelijk vlak immers 

doorgetrokken.38 Mutatis mutandis geldt dit uiteraard ook voor het beding van vooruitmaking 

(art. 1458, lid 2 BW) en het verblijvingsbeding voorzien in een hersamengesteld gezin (art. 

1465 BW). Wil daarbij opmerken dat hoewel het Hof art. 1458, lid 2 en 1465 BW niet ver-

meldt, deze bepalingen wel worden aangehaald in het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen van 24 juni 2008.39

 

     

 

§4. Gevolgen van de cassatierechtspraak 
 

18. Welke draagwijdte dient nu aan het arrest van 10 december 2010 te worden toege-

kend? Duidelijk is in elk geval dat voortaan de sterfhuisclausule een aantrekkelijk instrument 

in de successieplanning zal zijn. In de rechtsleer werden ondertussen echter enkele bedenkin-

                                                 
35 Cass. 10 december 2010, Juristenkrant 2011 (weergave E. SPRUYT), afl. 222, 1, JT 2011, afl. 6423, 92, noot N. 
GEELHAND DE MERXEM en Y.-H. LELEU, Rec.gén.enr.not. 2011, afl. 3, 121, noot N. GEELHAND DE MERXEM en 
Y.-H. LELEU, TEP 2011, afl. 1-2, 112, noot A. VERBEKE, T.Not. 2011, afl. 1, 11, concl. D. THIJS, TFR 2011, afl. 
396, 170, noot G. DEKNUDT.  
36 Zie: Cass. 9 juli 1931, Pas. I, 218. 
37 Zie daarover uitgebreid: A. BIESMANS, E. DE NOLF en A. VAN GEEL, “Het Hof van Cassatie spreekt zich uit 
over de sterfhuisclausule!”, Notariaat 2011, afl. 6, 3; A. BIESMANS, E. DE NOLF en A. VAN GEEL, “Cassatie aan-
vaardt sterfhuisclausule”, Fisc.Act. 2011, afl. 5, 5. 
38 De kritiek van sommige rechtsleer dat de uitwerking van dit aloude principe door de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie onzeker is geworden, is dan ook onterecht. Zie daarover: A. BIESMANS, E. DE NOLF en A. VAN 
GEEL, “Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de sterfhuisclausule!”, Notariaat 2011, afl. 6, 3; A. BIESMANS, 
E. DE NOLF en A. VAN GEEL, “Cassatie aanvaardt sterfhuisclausule”, Fisc.Act. 2011, afl. 5, 5.   
39 Antwerpen 24 juni 2008,  TEP 2008, afl. 4, 356; RW 2008-09, 876 en T.Not. 2008, 486). Zie daarover: N. 
GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en 
A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 156, nr. 
121.   



 13 

gen opgeworpen over de verdere uitwerking van bovenvermelde cassatierechtspraak. Het be-

treft met name: 

1° de mogelijke onbelastbaarheid van verblijvingsbedingen 

2° de vraag of de heffing van successierechten wel mogelijk is in geval van inkorting 

3° de vraag naar een mogelijke toepassing van art. 7 W.Succ. en art. 4, 3° Vl.W.Succ.  

4° de mogelijke terugvordering van gekweten successierechten 

Hieronder wordt op deze bedenkingen verder ingegaan.  

 

 

§5. Eerste vraag: (gedeeltelijk) onbelastbare verblijvingsbedingen? 

 
A. Algemeen  

 

19. Hoewel het arrest van 10 december 2010 in essentie enkel de figuur van de uitgebreide 

sterfhuisclausule betreft, heeft de visie van het Hof van Cassatie mijns inziens ook onmisken-

bare fiscale gevolgen voor de traditionele verblijvingsbedingen. Ik volg hierin de visie van  

DEKNUDT, die ons terecht herinnert aan het historisch kader van art. 5 W.Succ.40 Met name 

schetst hij een tweetal hypothesen waarin de toepassing van het arrest van 10 december 2010 

vanuit historisch perspectief zonder meer tot de (al dan niet gedeeltelijke) onbelastbaarheid 

van deze bedingen kan leiden. De tekst van art. 5 W.Succ. is immers heel doelbewust gefor-

muleerd. Van belang is met name de zinsnede “die niet aan de regelen betreffende de schen-

kingen onderworpen is”. De wetgever achtte het niet nodig ook schenkingen (of zoals DE-

KNUDT het omschrijft: hetgeen civielrechtelijk niet onder bezwarende titel wordt geacht te zijn 

verkregen) onder het toepassingsgebied van art. 5 W.Succ. te brengen, aangezien dit volgens 

de toen heersende opvatting door de algemene bepaling van art. 2 W.Succ. werd opgevan-

gen.41

                                                 
40 G. DEKNUDT, “Sterfhuisclausule volledig onbelast volgens het Hof van Cassatie. Ook gevolgen voor ‘langst 
leeft al’ bedingen (?)!” (noot onder Cass. 10 december 2010), TFR 2011, afl. 396, 172-176. Voor een nadere 
toelichting over dit historisch perspectief, zie reeds: G. DEKNUDT en S. SEYNS, “Fiscale behandeling van voorde-
len tussen echtgenoten bij huwelijkscontract. Analyse van de artikelen 2 en 5 W.Succ.”, in W. PINTENS, J. DU 
MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 221-235.  

 Door het arrest van het Hof van Cassatie wordt deze klassieke theorie op de helling 

geplaatst, wat in een aantal hypothesen tot opmerkelijke fiscale resultaten kan leiden. Het past 

hier deze hypothesen even nader te bekijken. 

41 G. DEKNUDT en S. SEYNS, “Fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract. Ana-
lyse van de artikelen 2 en 5 W.Succ.”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 221-235. 
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B. Eerste hypothese: de gemeenschap bestaat enkel uit ingebrachte goederen 

 

20. Wanneer het gemeenschappelijk vermogen enkel zou zijn samengesteld uit goederen 

ingebracht door de eerststervende echtgenoot, waarna een verblijvingsbeding ten voordele van 

de langstlevende echtgenoot wordt voorzien, zal art. 5 W.Succ. slechts toepassing vinden op 

de helft van het gemeenschappelijk vermogen, vermits de andere helft bij toepassing van art. 

1464, lid 2 BW burgerrechtelijk als schenking (en bijgevolg eventueel vatbaar voor inkorting) 

wordt beschouwd. Welnu, dit betekent enerzijds dat, hoewel art. 5 W.Succ. op de eerste helft 

van de gemeenschap van toepassing is, er op die helft geen successierechten verschuldigd 

zijn, vermits de tekst van de wet het duidelijk heeft over bedingen waarbij meer dan de helft 

van het gemeenschappelijk vermogen wordt toegekend. Anderzijds zal ook de tweede helft 

van de gemeenschap onbelast blijven, vooreerst omdat art. 5 W.Succ. enkel van toepassing is 

op bedingen in een huwelijksovereenkomst niet onderworpen aan de (burgerrechtelijke) re-

gels betreffende de schenkingen, en vervolgens ook vermits art. 2 W.Succ., in de visie van het 

Hof van Cassatie,  t.a.v. deze (burgerrechtelijke) schenking niet kan worden ingeroepen. 

 

21. Cijfermatig betekent dit het volgende: echtgenoot X brengt eigen goederen in ten be-

lope van 500. Vervolgens wordt tussen de echtgenoten X en Y een verblijvingsbeding voor-

zien. Bij overlijden van X bestaat het gemeenschappelijk vermogen uit de 500 aan ingebrach-

te goederen. Daarvan wordt 250 als huwelijksovereenkomst in de zin van art. 5 W.Succ. be-

schouwd. Vermits 250 niet groter is dan de helft van 500, kunnen overeenkomstig deze bepa-

ling geen successierechten worden geheven. De overige 250 wordt ingevolge art. 1464, lid 2 

BW als een schenking beschouwd. Deze schenking is niet belastbaar op grond van art. 5 

W.Succ. (gelet op de tekst van de wet) en evenmin op grond van art. 2 W.Succ. (gelet op de 

cassatierechtspraak). Bijgevolg zal de volledige gemeenschap van 500 onbelast op echtgenoot 

Y overgaan.42

 

 

 

 

 

                                                 
42 Voor een ander cijfervoorbeeld, zie: G. DEKNUDT, “Sterfhuisclausule volledig onbelast volgens het Hof van 
Cassatie. Ook gevolgen voor ‘langst leeft al’ bedingen (?)!” (noot onder Cass. 10 december 2010), TFR 2011, 
afl. 396, 175. 
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C. Tweede hypothese: de gemeenschap bestaat voor de ene helft uit ingebrachte goede-

ren en voor de andere helft uit aanwinsten 

 

22. In deze hypothese zal de helft van het gedeelte dat door de eerststervende echtgenoot 

werd ingebracht, om dezelfde reden als hierboven in de eerste hypothese aangegeven, niet 

belast worden op grond van art. 5, noch op grond van art. 2 W.Succ. De resterende 75 % van 

de gemeenschap, namelijk de som van het gedeelte dat uit aanwinsten bestaat en de helft van 

het gedeelte dat door de eerststervende echtgenoot werd ingebracht, zal slechts belast worden 

ten belope van het gedeelte van deze som dat de helft van het totale gemeenschappelijk ver-

mogen overschrijdt, vermits art. 5 W.Succ. enkel heffing voorziet op dit laatste gedeelte en de 

langstlevende echtgenoot in deze hypothese op grond van een huwelijkscontract dat niet aan 

de regels betreffende de schenkingen is onderworpen slechts een kwart van het totale gemeen-

schappelijk vermogen boven de helft verkrijgt. 

 

23. Een cijfervoorbeeld verduidelijkt dit: echtgenoot X brengt eigen goederen in ten belo-

pe van 500. Vervolgens wordt tussen de echtgenoten X en Y een verblijvingsbeding voorzien. 

Bij overlijden van X bestaat het gemeenschappelijk vermogen naast de 500 aan ingebrachte 

goederen tevens uit 500 aanwinsten (totaal: 1000). Echtgenoot Y zal niet belast worden op de 

250 aan ingebrachte goederen die overeenkomstig art. 1464, lid 2 BW als (burgerrechtelijke) 

schenking wordt aangemerkt. De resterende 750 zullen slechts ten belope van 250 in de suc-

cessierechten belast worden op grond van art. 5 W.Succ. Immers, Y verkrijgt ingevolge een 

huwelijkscontract dat niet aan de regels betreffende de schenkingen is onderworpen slechts 

750 (d.i. de 500 aanwinsten + 250 ingebrachte goederen). Bijgevolg verwerft Y fiscaalrechte-

lijk gezien slechts 250 boven de helft van het gemeenschappelijk vermogen (dat 1000 be-

draagt).43

 

     

24. Wil opmerken dat ook in de gevallen waarin het gedeelte van de gemeenschap aan 

ingebrachte goederen kleiner is dan het gedeelte aan aanwinsten, de langstlevende echtgenoot 

niettemin nog steeds een fiscaal voordeel kan genieten. Immers, ook in die gevallen vloeit uit 

de combinatie van de wetteksten van art. 5 W.Succ. en art. 1464, lid 2 BW en het cassatiear-

rest van 10 december 2010 voort dat enkel successierechten zullen worden geheven op het 

                                                 
43 Voor een ander cijfervoorbeeld, zie: G. DEKNUDT, “Sterfhuisclausule volledig onbelast volgens het Hof van 
Cassatie. Ook gevolgen voor ‘langst leeft al’ bedingen (?)!” (noot onder Cass. 10 december 2010), TFR 2011, 
afl. 396, 175. 
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gedeelte (na aftrek van de helft van de ingebrachte goederen) dat de helft van de totale ge-

meenschap overschrijdt.  

  

D. Derde hypothese: een hersamengesteld gezin 

 

25. DEKNUDT gaat niet verder in op de mogelijke gevolgen van deze vaststellingen voor 

hersamengestelde gezinnen. Niettemin heeft het arrest van het Hof van Cassatie mijns inziens 

zijn effect met name op deze categorie van gezinnen niet gemist. De reden hiervoor is de 

draagwijdte van art. 1465 BW. Volgens deze bepaling blijft, indien er niet-

gemeenschappelijke kinderen zijn, hetgeen aan een echtgenoot meer wordt gegeven dan het 

beschikbaar deel, buiten gevolg ten aanzien van het meerdere. Met andere woorden: alles wat 

de langstlevende boven de helft van de gespaarde aanwinsten verkrijgt (burgerrechtelijk) als 

schenking wordt beschouwd.44

 

  

26. Wanneer we art. 1465 BW in het licht van het arrest van het Hof van Cassatie en de 

hierboven uiteengezette conclusie bestuderen, betekent dit dat in alle gevallen waarin echtge-

noten, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel en voor zover er niet-gemeenschappelijke kin-

deren zijn, een verblijvingsbeding opnemen in hun huwelijkscontract of akte van wijziging, 

de gemeenschap totaal onbelast op de langstlevende echtgenoot zou overgaan. Immers, vol-

gens het Hof van Cassatie kan het gedeelte van de gemeenschap dat in dat geval als (burger-

rechtelijke) schenking wordt beschouwd, namelijk de helft, niet belast worden op grond van 

art. 2 W.Succ. Evenmin is op dat gedeelte art. 5 W.Succ. van toepassing, vermits het geen 

huwelijksovereenkomst niet onderworpen aan de regels betreffende de schenkingen betreft. 

De resterende helft van de gemeenschap kan vervolgens niet belast worden in de successie-

rechten, gelet op de tekst van art. 5 W.Succ. (“…meer dan de helft der gemeenschap...”).         

 

27. Opnieuw kan een cijfervoorbeeld verduidelijking bieden: echtgenoot X is gehuwd met 

echtgenoot Y. Uit dit huwelijk werden 2 gemeenschappelijke kinderen geboren. X heeft ech-

ter ook een dochter uit een vorige relatie. Om elkaar zo goed mogelijk te beveiligen gaan X en 

Y over tot een akte wijziging voor notaris Z, waarbij een verblijvingsbeding wordt opgeno-

men. Na enige tijd overlijdt X. Het gemeenschappelijk vermogen bedraagt 1000. 

                                                 
44 N. LABEEUW, “Opnieuw over huwelijksvoordelen”, Successierechten. 2007, afl. 4, 4-5. 
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Conform art. 1465 BW wordt 500 als (burgerrechtelijke) schenking beschouwd. Fiscaalrech-

telijk betekent dit dat deze 500 niet belastbaar is op grond van art. 5 W.Succ. Ingevolge de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie zal art. 2 W.Succ. evenmin van toepassing zijn. Bijge-

volg blijft deze helft van de gemeenschap onbelast. De overige 500 valt op zich wel onder 

toepassing van art. 5 W.Succ., vermits zij niet aan de regels betreffende de schenkingen is 

onderworpen, maar zal niet belast worden in de successierechten aangezien 500 niet groter is 

dan de helft van 1000. Met andere woorden: ook deze helft van de gemeenschap blijft onbe-

last. Conclusie: geen successierechten op de gemeenschap van 1000. 

 

E. Slotbedenkingen 

 

28. Uit hetgeen hierboven werd uiteengezet, blijkt duidelijk dat de toepassing van art. 

1458, lid 2, 1464, lid 2 en 1465 BW fiscaal gezien sterk in het voordeel van de langstlevende 

echtgenoot kan spelen. De vraag rijst echter of dit alles de bedoeling van de wetgever is ge-

weest. Veeleer heeft deze met laatstgenoemde wetsbepalingen reservataire erfgenamen willen 

beschermen.45 Terecht vraagt GEELHAND zich dan ook af in hoeverre art. 1458, lid 2, 1464, lid 

2 en 1465 BW wel van toepassing kunnen zijn op situaties waarin een sterfhuisclausule werd 

opgesteld en de “zieke” echtgenoot geen afstammelingen nalaat.46 Gelet op het belang van de 

recente cassatierechtspraak voor de klassieke verblijvingsbedingen,47

 

 is deze vraag ook rele-

vant voor de langstlevende echtgenoot die geen afstammelingen heeft.  

29. In het verleden hadden zich in de rechtsleer en rechtspraak twee mogelijke stellingen 

afgetekend. De meerderheid van de beperkte rechtsleer48 ter zake verdedigde terecht de opvat-

ting dat bovengenoemde wetsbepalingen louter de bescherming van reservataire erfgenamen, 

en meer bepaald de afstammelingen,49

                                                 
45 Zie daarover: N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEEL-
HAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, 
Larcier, 2010, 131-132, nr. 22-24.    

 beogen. Het hof van beroep te Antwerpen leek daaren-

46 N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MER-
XEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 
131, nr. 22. 
47 Zie supra nr. 19-27.  
48 N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MER-
XEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 
131-132, nr. 22-24.  
49 Immers, art. 915, lid 2 BW voorziet dat de giften aan de langstlevende echtgenoot de gehele nalatenschap 
mogen omvatten in het geval er geen afstammelingen zijn. 
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tegen geen moeite te hebben met het toepassen van deze bepalingen op gezinnen waar de 

overleden echtgenoot geen afstammelingen had.50

 

 

30. Met het arrest van 10 december 2010 heeft het Hof van Cassatie orde op zaken gesteld 

en bevestigd dat art. 1464, lid 2 BW in het bijzonder strekt tot bescherming van alle rechtheb-

benden op een voorbehouden erfdeel.51

 

       

    

§6. Tweede vraag: wat bij inkorting? 
 

31. Het Hof van Cassatie beschouwt het surplus van art. 1464, lid 2 BW enkel als een 

schenking op het vlak van de mogelijkheid tot inkorting op vordering van reservataire erfge-

namen.52

 

 Meteen rijst de vraag of deze erfgenamen, nadat zij de inkorting hebben gevorderd 

en bekomen, nog successierechten verschuldigd zijn op het aandeel dat zij ingevolge de inkor-

ting hebben verkregen. 

32. Een eerste strekking binnen de rechtsleer53 beantwoordt deze vraag bevestigend. Van-

uit een klassieke visie wordt aangenomen dat het ingekorte gedeelte van een huwelijksvoor-

deel terechtkomt in de nalatenschap, waarop de algemene beginselen van ar. 1 en 2 W.Succ. 

van toepassing zijn.54 Ook de visie van het Comité voor Studie en Wetgeving gaat die richting 

uit.55

 

 

                                                 
50 In zijn arrest van 5 oktober 2004 oordeelde het hof immers in een zaak waarin geen afstammelingen waren dat 
de vordering op grond van een verrekenbeding een huwelijksvoordeel uitmaakt en er slechts sprake kan zijn van 
een schenking wanneer het plafond voorzien in art. 1464 BW door uitoefening van de verrekenvordering wordt 
overschreden (Antwerpen 5 oktober 2004, FJF 2006, afl. 2, 185, Not.Fisc.M. 2004, afl. 10, 268, noot A. VERBE-
KE, Rec.gén.enr.not. 2005, afl. 7, 301, noot, Rev.not.b. 2005, afl. 2992, 706, noot L. VOISIN, T.Not. 2007, afl. 9, 
510, TFR 2005, afl. 279, 374, noot G. DEKNUDT en M. DELBOO). Zie ook: N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterf-
huisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate 
Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 131, nr. 22.   
51 Zie supra nr. 16. 
52 Zie supra nr. 16.  
53 Zie o.m.: P. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Les avantages matrimoniaux. Aspects civils et fiscaux”, Rev.not.b. 
2002, afl. 2951, 283, nr. 19; A. NIJS, “Huwelijksvoordelen. Maken twee zwaluwen dan de lente?”, Successie-
rechten 2008, afl. 9, 5; A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen”, TEP 2008, afl. 2, 102.  
54 Zie: O. VAN ACOLEYEN, Successierecht, I, Brussel, Fiscale Hogeschool, 1976, 220-221. Zie daarover uitge-
breid: N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE 
MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 
2010, 163, nr. 148. 
55 CSW Verslagen en Debatten 2006-2007, dossier nr. 4374bis, Brussel, Bruylant, 2008, 126. 
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33. Volgens een tweede strekking kan van enige heffing in de successierechten ter zake 

echter geen sprake zijn.56 Niet alleen is het zeer onlogisch om aan te nemen dat het surplus op 

zich niet belastbaar zou zijn op grond van art. 2 W.Succ., terwijl dat dit wel het geval zou zijn 

in geval van inkorting,57 maar bovendien verzet een strikte interpretatie58 van de wettekst van 

art. 1 en 2 W.Succ. zich dergelijke belasting.59 Wil overigens opmerken dat de fiscale admini-

stratie sinds jaar en dag aanvaardt dat wettelijke erfgenamen niet belast worden op datgene 

wat zij verkrijgen ingevolge de inbreng van een door de overledene tijdens zijn leven aan an-

dere wettelijke erfgenamen gedane schenking als voorschot op erfdeel,60 onverminderd de 

toepassing van art. 7 en 66bis W.Succ., zoals terecht door BIESMANS, DE NOLF en VAN GEEL 

wordt opgemerkt.61

 

 

34. De problematiek van successierechten bij inkorting komt niet rechtstreeks aan ter 

sprake in het cassatiearrest van 10 december 2010. Maar juist omdat het Hof van Cassatie 

oordeelt dat het surplus in het algemeen niet belastbaar is op grond van art. 2 W.Succ., kan 

moeilijk aangenomen worden dat voornoemde wetsbepaling wel kan worden toegepast in het 

geval de erfgenamen daadwerkelijk inkorting vorderen en bekomen. Uiteraard is daarbij art. 5 

W.Succ. evenmin van toepassing, vermits het geen voordeel toegekend door een huwelijks-

overeenkomst niet onderworpen aan de regels der schenkingen betreft.62

 

      

                                                 
56 A. BIESMANS, E. DE NOLF en A. VAN GEEL, “Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de sterfhuisclausule!”, 
Notariaat 2011, afl. 6, 3; A. BIESMANS, E. DE NOLF en A. VAN GEEL, “Cassatie aanvaardt sterfhuisclausule”, 
Fisc.Act. 2011, afl. 5, 6; G. DEKNUDT en S. SEYNS, “Fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij 
huwelijkscontract. Analyse van de artikelen 2 en 5 W.Succ.”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK 
(eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 221-236; N. GEELHAND DE MERXEM, “De 
sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Esta-
te Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 147-156; N. GEELHAND en Y.-H. LE-
LEU, “La clause dite de la « mortuaire » plus vivante que jamais” (noot onder Cass. 10 december 2010), JT 2011, 
afl. 6423, 95.    
57 G. DEKNUDT en S. SEYNS, “Fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract. Ana-
lyse van de artikelen 2 en 5 W.Succ.”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 234-235, nr. 13; N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale 
aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder 
deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 164, nr. 151. 
58 Immers, in dubio contra fiscum. Zie daarover infra nr. 40.  
59 N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MER-
XEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 
164, nr. 152. 
60 Besl. 6 juli 1923, Rec.Gén., nr. 16005. 
61 A. BIESMANS, E. DE NOLF en A. VAN GEEL, “Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de sterfhuisclausule!”, 
Notariaat 2011, afl. 6, 3. 
62 G. DEKNUDT en S. SEYNS, “Fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract. Ana-
lyse van de artikelen 2 en 5 W.Succ.”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 235, nr. 13; N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale 
aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder 
deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 164, nr. 153. 
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§7. Derde vraag: toepassing van art. 7 W.Succ. of art. 4, 3° Vl.W.Succ.? 

 
35. De fictiebepaling van art. 7 W.Succ. voorziet in de heffing van successierechten op de 

goederen waarover de erflater kosteloos heeft beschikt in de periode van 3 jaar vóór zijn over-

lijden, tenzij daarop schenkingsrechten werden betaald. Deze bepaling zou een uitweg voor de 

fiscale administratie kunnen zijn om het “surplus-probleem” bij de sterfhuisclausule op te 

lossen. De vraag is echter of aan de vereiste dat de beschikking ten kosteloze titel binnen 3 

jaar vóór het overlijden moet zijn geschied, is voldaan. Er kan zich immers discussie voor-

doen over het tijdstip van de beschikking in dat geval: betreft dit het tijdstip waarop de sterf-

huisclausule in het huwelijkscontract is opgenomen of het tijdstip waarop deze clausule uit-

werking krijgt?63 Reeds vóór het cassatiearrest van 10 december 2010 nam de meerderheid 

van de rechtsleer aan dat de sterfhuisclausule als huwelijksvoordeel in essentie pas tot stand 

komt op het ogenblik dat het huwelijksvermogensstelsel wordt ontbonden, met andere woor-

den, op het moment van overlijden.64

 

 

36. Hoewel het arrest van 10 december 2010 in se een puur fiscale aangelegenheid betrof, 

heeft het Hof van Cassatie niettemin onrechtstreeks bevestigd dat het surplus een huwelijks-

voordeel uitmaakt. Daaruit volgt dat een mogelijke toepassing van 7 W.Succ. uitgesloten is, te 

meer omwille van het feit dat dit huwelijksvoordeel pas tot stand komt ten tijde van het over-

lijden.65 Wil overigens opmerken dat de toepassing van art. 7 W.Succ. helemaal niet verenig-

baar is met de ratio legis van deze fictiebepaling.66

                                                 
63 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not.Fisc.M. 
2007, afl. 1, 35. 

 

64 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not.Fisc.M. 
2007, afl. 1, 35; V. DEHALLEUX, “Avantages matrimoniaux et droits de succession”, Rev.trim.dr.fam. 2006, afl. 
3, 730, nr. 32; G. DEKNUDT, “Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij hu-
welijkscontract -  impact op de inhoud van het huwelijkscontract”, in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS, 
(eds.), Notariële clausules. Liber Amicorum professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 486; J. 
DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T.Not. 2007, afl. 9, 
502, nr. 13; N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND 
DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 
2010, 158 e.v.; S. VANDEN DAELEN, “De sterfhuisclausule fiscaal ont(k)leed”, Jura.Falc. 2007-08, afl. 1, 72-73. 
65 Zie: A. BIESMANS, E. DE NOLF en A. VAN GEEL, “Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de sterfhuisclau-
sule!”, Notariaat 2011, afl.6, 3-4; A. BIESMANS, E. DE NOLF en A. VAN GEEL, “Cassatie aanvaardt sterfhuisclau-
sule”, Fisc.Act. 2011, afl. 5, 6; N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BAR-
BAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoor-
delen, Gent, Larcier, 2010, 159-161, nr. 133-138; N. GEELHAND DE MERXEM en H. CASIER, “Het mijlpaalarrest 
van het Hof van Cassatie inzake de sterfhuisclausule”, Successierechten 2011, afl. 2, 2.  
66 N. GEELHAND DE MERXEM en H. CASIER, “Het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie inzake de sterfhuisclau-
sule”, Successierechten 2011, afl. 2, 2. Voor een nadere behandeling van de principes van art. 7 W.Succ., zie 
verder ook: N. GEELHAND DE MERXEM, “Glasheldere principes inzake de artikelen 108 en 7 W.Succ.”, TFR 
2011, afl. 396, 139-153. 
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37. Een mogelijke toepassing van art. 4, 3° Vl.W.Succ., volgens hetwelk alle schenkingen 

onder de levenden van roerende goederen die de overledene heeft gedaan onder de opschor-

tende voorwaarde van het overlijden van de schenker met een fictief legaat worden gelijkge-

steld, is evenmin mogelijk om dezelfde reden als hierboven werd uiteengezet. Het surplus is 

immers geen schenking en bovendien is dit surplus niet toegekend onder de opschortende 

voorwaarde van het overlijden van de “schenker”.67

 
 

 

§8. Vierde vraag: mogelijkheid tot terugvordering successierechten? 

 
38. DEKNUDT wijst op de mogelijkheid voor echtgenoten om gekweten successierechten, 

interesten en boeten terug te vorderen bij toepassing van art. 134, 1° W.Succ.68 In zekere zin 

is er immers sprake van een verkeerde toepassing van de wet door de fiscale administratie. 

Het cassatiearrest van 10 december 2010 biedt daartoe weliswaar geen uitdrukkelijke steun, 

maar het Hof geeft wel in duidelijke bewoordingen weer dat de wetsbepaling van art. 1464, 

lid 2 BW er op zich niet toe leidt dat het surplus een schenking is, zodat bijgevolg ditzelfde 

surplus niet belastbaar is op grond van art. 2 W.Succ.. De terugvordering van gekweten suc-

cessierechten lijkt mij dan ook interessant, niet in het minst omwille van het feit dat de aldus 

ontstane verbintenis van de Belgische Staat een geldschuld uitmaakt waarop  overeenkomstig 

art. 142/2 W. Succ. en art. 1153 BW moratoire interesten verschuldigd zijn vanaf de ingebre-

kestelling.69

 

   

 

 

 

 

 

                                                 
67 Zie: A. BIESMANS, E. DE NOLF en A. VAN GEEL, “Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de sterfhuisclau-
sule!”, Notariaat 2011, afl. 6, 3-4; A. BIESMANS, E. DE NOLF en A. VAN GEEL, “Cassatie aanvaardt sterfhuisclau-
sule”, Fisc.Act. 2011, afl. 5, 6; N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BAR-
BAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoor-
delen, Gent, Larcier, 2010, 161-162, nr. 141-142; N. GEELHAND DE MERXEM en H. CASIER, “Het mijlpaalarrest 
van het Hof van Cassatie inzake de sterfhuisclausule”, Successierechten 2011, afl. 2, 2. 
68 G. DEKNUDT, “Sterfhuisclausule volledig onbelast volgens het Hof van Cassatie. Ook gevolgen voor ‘langst 
leeft al’ bedingen (?)!” (noot onder Cass. 10 december 2010), TFR 2011, afl. 396,176. 
69 Rb. Antwerpen 7 april 2008, RW 2009-10, afl. 14, 588. 
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§9. De geruisloze verschuivingen 

 
39. Het lot van niet-aanwinsten die in het gemeenschappelijk vermogen zijn terechtgeko-

men zonder uitdrukkelijk beding wordt beheerst door art. 16 W.Succ.70 Deze regeling komt 

niet aan de orde in het arrest van het Hof van Cassatie van 10 december 2010. Voor een goed 

fiscaal beeld kan het niettemin nuttig zijn de principes in de context van de sterfhuisclausule 

even aan te stippen. De vergoedingen die conform het burgerlijk recht (art. 1432 e.v. BW) 

verschuldigd zijn, komen slechts fiscaal aanmerking indien de terminaal zieke echtgenoot 

louter niet-gemeenschappelijke kinderen of andere afstammelingen nalaat. In dat geval zullen 

de betrokken niet-aanwinsten fiscaal gezien terugvallen in het eigen vermogen van de overle-

dene, waarop op grond van art. 1 en 2 W.Succ. successierechten verschuldigd zullen zijn.71

 

     

 

§10. Besluit 
 

40. Sinds het cassatiearrest van 10 december 2010 lijkt het heet hangijzer der sterfhuis-

clausule definitief te zijn afgekoeld. Het is nu, om de hierboven geschetste redenen, duidelijk 

geworden dat elke variant van deze clausule in de huidige stand van de wetgeving niet belast 

kan worden in de successierechten. Maar de visie van het Hof van Cassatie heeft ook gevol-

gen voor de klassieke verblijvingsbedingen. Vanuit een strikte toepassing van de wettekst 

leidt deze visie immers in een aantal hypothesen tot een gedeeltelijke of zelfs volledige onbe-

lastbaarheid van deze clausules.72 Opmerkelijk is daarbij dat deze visie leidt tot een ongelijke 

fiscale behandeling tussen kerngezinnen en hersamengestelde gezinnen. Gelet op de draag-

wijdte van art. 1465 BW, zal de langstlevende echtgenoot in een hersamengesteld gezin waar 

in een verblijvingsbeding werd voorzien, nooit successierechten op het gemeenschappelijk 

vermogen verschuldigd zijn.73

                                                 
70 Voor een uitgebreide analyse, zie: N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. 
BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijks-
voordelen, Gent, Larcier, 2010, 169-170, nr. 173-176. Zie verder ook: V. DEHALLEUX, “Avantages matrimo-
niaux et droits de succession”, Rev.trim.dr.fam. 2006, afl. 3, 719, nr. 20. 

 Uiteraard kan dit niet de bedoeling van de wetgever zijn ge-

weest. Niettemin blijft een strikte interpretatie van de wettekst noodzakelijk, omwille van het 

71 N. GEELHAND DE MERXEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MER-
XEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 
170, nr. 176. 
72 Zie supra nr. 19-30.  
73 Zie supra nr. 25-27.  
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aloude fiscale beginsel in dubio contra fiscum.74 Zo oordeelde in het Hof van Cassatie reeds 

in 1942 dat in geval van twijfel de fiscale wet in de voor de belastingplichtige gunstigste zin 

moet worden geïnterpreteerd.75 Net als elke andere vorm van belasting is het successierecht 

immers een uitzondering op de natuurlijke gang van zaken.76

 

  

41. Voor de successieplanning heeft het arrest van het Hof van Cassatie dan ook zeer gun-

stige gevolgen. Niet alleen beslecht dit arrest elke mogelijke discussie over de onbelastbaar-

heid van de sterfhuisclausule, maar bovendien worden de klassieke verblijvingsbedingen in-

gevolge de combinatie van de visie van het Hof en een zuivere toepassing van de wettekst 

fiscaal goedkoper, zo niet vrijwel gratis. Een toename in aantal van deze clausules in het ka-

der van optimale successieplanning kan dan ook verwacht worden.  

 

42. Tot slot is echter ook een voorzichtige noot gepast. Voor de fiscale administratie is 

deze toestand uiteraard niet echt positief te noemen. Vermoedelijk zal zij dan ook op een 

wetswijziging aansturen.77 Bovendien kan men, gelet op de de facto ongelijke behandeling 

tussen kern- en hersamengestelde gezinnen zoals hierboven uiteengezet, moeilijk spreken van 

een logisch belastingsysteem.78 Voor de successieplanner in het algemeen en de notaris in het 

bijzonder is enige oplettendheid dan ook geboden in het licht van de snel evoluerende fiscale 

wetgeving. Of, zoals DE WULF het enigszins cynisch opmerkt, “een paar woorden aanpassen 

in de artikelen 2 of 5 W.Succ. en de sterfhuisclausule is dood en begraven”.79

 
    

 

 

 
                                                 
74 G. DEKNUDT, “Sterfhuisclausule volledig onbelast volgens het Hof van Cassatie. Ook gevolgen voor ‘langst 
leeft al’ bedingen (?)!” (noot onder Cass. 10 december 2010), TFR 2011, afl. 396, 175. Zie daarover ook: S. VAN 
CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2007, 20 e.v., nr. 8 e.v.  
75 Cass. 28 mei 1942, Pas. 1942, I, 134. Zie ook: S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal 
recht, Kalmthout, Biblio, 2007, 23, nr. 10. 
76 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblio, 2007, 23, nr. 10; J. 
VAN HOUTTE, Beginselen van het Belgisch belastingrecht, Gent, Story-scientia, 1979, nr. 206; A. TIBERGHIEN, 
Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, nr. 77.  
77 Voor een overzicht van de mogelijke wijzigingen en de gevolgen daarvan, zie reeds: N. GEELHAND DE MER-
XEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, 
Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Larcier, Gent, 2010, 171-175, nr. 179-191. 
78 Zie ook: G. DEKNUDT, “Sterfhuisclausule volledig onbelast volgens het Hof van Cassatie. Ook gevolgen voor 
‘langst leeft al’ bedingen (?)!” (noot onder Cass. 10 december 2010), TFR 2011, afl. 396, 176. 
79 C. DE WULF, “Het recente cassatiearrest in verband met de sterfhuisclausule. Duidelijkheid op fiscaal gebied – 
cruciale vragen van burgerlijk recht blijven buiten beschouwing”, T.Not. 2011, afl. 1, 9. 
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Hoofdstuk II. Het (finaal) verrekenbeding 

 
§1. Begrip 

 
43. Een (finaal) verrekenbeding80 is een clausule voorzien in een stelsel van scheiding van 

goederen waarbij op basis van een verrekenmassa (aanwinsten en/of niet-aanwinsten), verre-

kensleutel (50-50 of 0-100), verrekentijdstip (periodiek of finaal, bij echtscheiding en/of over-

lijden) en modaliteiten (verjaring, enz.) voorzien is dat een verrekening tussen de echtgenoten 

zal plaatshebben, waardoor aldus in hoofde van een echtgenoot een verbintenisrechtelijke 

vordering ontstaat ten opzichte van de andere echtgenoot.81

 

 Het verbintenisrechtelijk verre-

kenbeding is niet te verwarren met het zakenrechtelijk verblijvingsbeding dat een heel andere 

draagwijdte heeft. 

44. De keuze voor een finaal (of periodiek)82 verrekenbeding is doorgaans ingegeven door 

het onbillijke karakter van het stelsel van scheiding van goederen. Om de echtgenoot te be-

schermen die niet beroepsmatig actief is, kan het aangewezen zijn dergelijke clausule te voor-

zien. Deze bekommernis speelt uiteraard bij nalatenschappen. Echtgenoten willen vaak dat de 

verzorging van de langstlevende onder hen voorrang geniet op de erfrechtelijke verkrijging 

van hun afstammelingen. Niet onbelangrijk daarbij is de gedachte dat aanwinsten prioritair 

aan hen toebehoren en bijgevolg bij overlijden van één van hen aan de langstlevende moeten 

toekomen.83

 

  

45. Een finaal verrekenbeding is uiteraard ook vaak door fiscale redenen ingegeven:84

                                                 
80 Een finaal verrekenbeding wordt ook wel “alsof-beding” genoemd. Zie daarover: A. VERBEKE, “Het alsof-
beding in gevaar?”, Not.Fisc.M. 2003, afl. 7, 199-208. 

 met 

deze clausule poogt men de heffing van successierechten te vermijden en het vermogen onbe-

81 G. DEKNUDT, “De sterfhuisclausule en het (finaal) verrekeningsbeding: (nog) adviseerbaar?”, T.Not. 2010, afl. 
5, 251. 
82 Gezien het belang van deze clausule voor de praktijk, zal hierna enkel worden ingegaan op het finaal verre-
kenbeding. 
83 N. GEELHAND DE MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kritiek”, Not.Fisc.M. 
2009, afl. 4, 128, nr. 82. 
84 Hoewel GEELHAND terecht opmerkt dat dit niet het hoofdmotief van echtgenoten kan zijn. Het tegendeel be-
weren zou immers getuigen van een gebrek aan respect voor de nobele bedoelingen van vele mensen en niet 
stroken met de werkelijkheid. Zie: N. GEELHAND DE MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een 
onterechte kritiek”, Not.Fisc.M. 2009, afl. 4, 128, nr. 82.  
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last te laten overgaan.85

 

 Bijgevolg is het voor echtgenoten die overwegen voor dergelijke 

clausule te opteren, dan ook belangrijk een goed beeld te hebben over de mogelijke toepassing 

van de relevante bepalingen van het Wetboek Successierechten.   

46. Een niet onbelangrijk fiscaal gevaar bij het finaal verrekenbeding 0/100 is echter het 

feit dat de afstammelingen van de langstlevende echtgenoot zwaarder belast zullen worden in 

hoofde van de successierechten, vermits het volledige vermogen uit hoofde van één echtge-

noot overgaat op de afstammelingen. Bijgevolg zullen zij in een hogere schijf belast worden 

volgens art. 48 Vl.W.Succ.86

 
 

 

§2. Klassieke twistpunten inzake het finaal verrekenbeding 

 
A. Huwelijksvoordeel? 

 

47. Net als bij de sterfhuisclausule is ook bij het finaal verrekenbeding de vraag naar een 

mogelijke kwalificatie als huwelijksvoordeel het voorwerp van hevige discussie in de rechts-

leer.  

 

48. Volgens een eerste strekking87

 

 kan de theorie der huwelijksvoordelen niet in stelsels 

van scheiding van goederen worden toegepast. Bijgevolg moet het gaan om een daadwerkelijk 

kanscontract, zo niet zal een kwalificatie als schenking onvermijdelijk zijn. 

49. Een andere strekking88

                                                 
85 Art. 5 W.Succ. is immers niet van toepassing, aangezien er geen sprake is van een gemeenschappelijk vermo-
gen. Zie verder infra nr. 52-55. 

 pleit niettemin voor een meer algemene theorie van huwelijks-

voordelen, waarbij het onderscheid tussen gemeenschapsstelsels en stelsels van scheiding van 

86 Voor een voorbeeld en verdere analyse, zie: N. GEELHAND DE MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Fiscale 
aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder 
deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 2010, 350 e.v., nr. 110 e.v. 
87 Zie onder meer: C. DE WULF, “De nieuwe theorie van de huwelijksvoordelen – recht of wishful thinking”, 
T.Not. 2009, afl. 9, 523-532; W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK, “Huwelijksvoordelen in scheidings- en 
participatiestelsels. Tussen droom en daad”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 
2009, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 395-398. Zie daarover ook: G. DEKNUDT, “De sterfhuisclausule en 
het (finaal) verrekeningsbeding: (nog) adviseerbaar?”, T.Not. 2010, afl. 5, 251; N. GEELHAND DE MERXEM, “Het 
finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kritiek”, Not.Fisc.M. 2009, afl. 4, 111-112, nr. 57. 
88 Zie onder meer: H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not.Fisc.M. 2005, afl. 9, 292-
297; N. GEELHAND DE MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kritiek”, 
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goederen vervaagt. Aldus kan ook een finaal verrekenbeding als huwelijksvoordeel be-

schouwd worden, waarop de regels van art. 1458, lid 2, 1464, lid 2 en 1465 BW van toepas-

sing zijn. 

 

50. De discussie lijkt niettemin beslecht, ten minste op het niveau van de feitenrecht-

spraak. In het arrest van 5 oktober 2004 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen immers 

dat de verrekeningsvordering die volgt uit een verrekenbeding dat opgenomen is in een huwe-

lijkscontract beschouwd dient te worden als een huwelijksvoordeel. Er kan slechts sprake zijn 

van een kwalificatie als schenking wanneer het plafond van art. 1464, lid 2 BW door uitoefe-

ning van de verrekeningsvordering wordt overschreden.89 Hoewel sommige rechtsleer de 

rechtspraak van het hof van beroep te Antwerpen minimaliseert tot een louter fiscale aangele-

genheid,90 heeft het hof van beroep duidelijk standpunt ingenomen over dit burgerrechtelijk 

probleem.91 Zelfs de kritische rechtsleer moet hier toegeven dat het arrest van het hof in zeer 

duidelijke overwegingen geformuleerd is die een volledige aanvaarding van de theorie van de 

huwelijksvoordelen inhouden.92 Wil overigens opmerken dat hetzelfde hof zijn visie nog-

maals heeft bevestigd in het arrest van 24 juni 2008.93 Deze visie kan mijns inziens alleen 

maar bijgetreden worden, niet in het minst in het licht van het grondwettelijk gelijkheids- en 

non-discriminatiebeginsel (zie art. 10-11 GW).94 Het negeren van deze beginselen zal enkel 

tot resultaat hebben dat men langer beter recht aan de rechtszoekenden ontzegt.95

 

 

 
                                                                                                                                                         
Not.Fisc.M. 2009, afl. 4, 103-147. Zie daarover ook: G. DEKNUDT, “De sterfhuisclausule en het (finaal) verreke-
ningsbeding: (nog) adviseerbaar?”, T.Not. 2010, afl. 5, 251. 
89 Antwerpen 5 oktober 2004, FJF 2006, afl. 2, 185, Not.Fisc.M. 2004, afl. 10, 268, noot A. VERBEKE, 
Rec.gén.enr.not. 2005, afl. 7, 301, noot, Rev.not.b. 2005, afl. 2992, 706, noot L. VOISIN, T.Not. 2007, afl. 9, 510, 
TFR 2005, afl. 279, 374, noot G. DEKNUDT en M. DELBOO. 
90 Zie: C. DE WULF, “De nieuwe theorie van de huwelijksvoordelen – recht of wishful thinking”, T.Not. 2009, afl. 
9, 528, nr. 11-12; C. DE WULF, “Een zwaluw maakt nog geen zomer” (noot onder Rb. Hasselt 18 oktober 2006), 
T.Not. 2007, afl. 9, 522. 
91 Zie daarover: N. GEELHAND DE MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kri-
tiek”, Not.Fisc.M. 2009, afl. 4, 131-132, nr. 93. 
92 Zie: C. DE WULF, “De nieuwe theorie van de huwelijksvoordelen – recht of wishful thinking”, T.Not. 2009, afl. 
9, 528-529, nr. 12. 
93 Antwerpen 24 juni 2008, TEP 2008, afl. 4, 356; RW 2008-09, 876 en T.Not. 2008, 486.  
94 Zie daarover ook: N. GEELHAND DE MERXEM, “Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog 
adviseerbaar”, TEP 2011, afl. 1-2, 117-118, nr.148; M. PUELINCKX-COENE, “De constitutionalisering van het 
erfrecht of over het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod in het erfrecht”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 7, 172, 
nr. 20. Voor een kritische bedenking dienaangaande, zie: C. DE WULF, “De nieuwe theorie van de huwelijks-
voordelen – recht of wishful thinking”, T.Not. 2009, afl. 9, 524, nr. 3. 
95 C. DECKERS, J. DE HERDT, N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een 
nieuw concept inzake fiscale successieplanning, Gent, Larcier, 2008, 269, nr. 369. Terecht wijst deze rechtsleer 
in dit verband op een voorgestelde uitbreiding van de kwalificatie “huwelijksvoordeel” tot ongehuwde samen-
wonenden als aanwijzing in die richting. 
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B. Strijdig met het verbod van erfovereenkomsten? 

 

51. Sinds enkele jaren wordt in heel wat rechtsleer “geopperd”96 dat het finaal verreken-

beding ook in strijd met het verbod van erfovereenkomsten (zie art. 1130, lid 2 BW) zou kun-

nen zijn. Volgens BAEL bestaat dit risico indien het stelsel van scheiding van goederen niet 

geherkwalificeerd kan worden als een stelsel (met een al dan niet uitgesteld) gemeenschappe-

lijk vermogen.97 Deze problematiek is ook fiscaal belangrijk, vermits de klassieke theorie 

over het verbod van erfovereenkomsten steeds heeft aangenomen dat het een absolute nietig-

heid betreft98 en de fiscale administratie enkel de absolute nietigheid kan inroepen, vermits zij 

geen beschermde partij is.99

 

 

52. In een arrest van 31 oktober 2008 heeft het Hof van Cassatie echter, weliswaar impli-

ciet, de klassieke visie verlaten.100 Uit dit arrest kan immers worden afgeleid dat het verbod 

van erfovereenkomsten niet langer de openbare orde raakt. Bijgevolg betreft het slechts een 

relatieve nietigheid die de fiscale administratie niet kan inroepen, vermits zij geen beschermde 

partij is.101

 

    

C. Belastbaar op grond van het Wetboek Successierechten? 

 

53. Hoewel nog steeds discussie bestaat over de vraag of het finaal verrekenbeding nu al 

dan niet een huwelijksvoordeel uitmaakt, mag mijns inziens redelijkerwijs worden aangeno-

men dat ook in stelsels van scheiding van goederen de theorie van de huwelijksvoordelen kan 

                                                 
96 Hoewel niemand effectief beweert dat er wel degelijk sprake is van een verboden erfovereenkomst. Zie daar-
over: N. GEELHAND DE MERXEM, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 6: Huwelijksvoordelen: geen ver-
boden erfovereenkomst en nog adviseerbaar, Gent, Larcier, 2011, 70, nr. 29. Zie ook: E. TURPYN, “Het finaal 
verrekenbeding: een verboden erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, afl. 2, 59-65.  
97 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 690-
691, nr. 1143. Zie daarover ook: N. GEELHAND DE MERXEM, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 6: Hu-
welijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog adviseerbaar, Gent, Larcier, 2011, 71, nr. 31. 
98 Cass. 28 november 1946, RW 1946-47, 1033, T.Not. 1947, 40, Pas. 1946, I, 449, JT 1946, 627, T.Vred. 1947, 
272, Rec.gén.enr.not. 1947, 214, Rev.prat.not.b. 1949, 296. 
99 Zie: J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 
898 e.v., nr. 1449 e.v.; N. GEELHAND DE MERXEM, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 6: Huwelijks-
voordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog adviseerbaar, Gent, Larcier, 2011, 37, nr. 95-96. 
100 Cass. 31 oktober 2008, Pas. 2008, afl. 10, 2417, Rev.trim.dr.fam. 2009 (samenvatting), afl. 2, 587, 
Rev.trim.dr.fam. 2010, afl. 4, 1287. 
101 Zie daarover: J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, in J. BAEL et al. (eds.), Rechtskro-
niek voor het notariaat deel 15, Brugge, Die Keure, 2009, 207 e.v., nr. 107 e.v.; N. GEELHAND DE MERXEM, 
Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 6: Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog advi-
seerbaar, Gent, Larcier, 2011, 36-37, nr. 92-97. 
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worden toegepast.102

 

 Deze vaststelling is van belang voor de fiscale behandeling van het fi-

naal verrekenbeding.  

54. Een eerste vraag die rijst, is deze naar de toepasselijkheid van art. 5 W.Succ. Welnu, 

vermits er bij een finaal verrekenbeding geen sprake is van een gemeenschappelijk vermogen, 

kan deze bepaling niet ingeroepen worden om successierechten te heffen. Immers, het is niet 

omdat men doet alsof men in gemeenschap van goederen zou zijn gehuwd, dat er ook wel 

degelijk sprake is geweest van een gemeenschappelijk vermogen.103 Bij het finaal verreken-

beding is er sprake van een verbintenisrechtelijke verrekeningsvordering en niet van een za-

kenrechtelijk gemeenschappelijk vermogen.104 Uit een strikte interpretatie van de wettekst 

van art. 5 W.Succ. volgt dan ook dat deze bepaling geen wettelijke grondslag biedt voor de 

belastbaarheid van het finaal verrekenbeding in de successierechten.105

 

 

55. De artikelen 2 en 7 W.Succ. en art. 4, 3° Vl.W.Succ. zijn in beginsel evenmin van toe-

passing, vermits het finaal verrekenbeding geen schenking uitmaakt, maar een huwelijksvoor-

deel. Er is wel discussie mogelijk over het gedeelte van het huwelijksvoordeel dat de wettelij-

ke grenzen van art. 1458, lid 2, 1464, lid 2 en 1465 overschrijdt. Vermits het finaal verreken-

beding een huwelijksvoordeel uitmaakt, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing op 

dergelijke clausule. Dit werd door het hof van beroep van Antwerpen bevestigd in het arrest 

van 5 oktober 2004.106 Sinds dit arrest kan aangenomen worden dat het finaal verrekenbeding 

niet belastbaar is voor zover de plafonds van art. 1464, lid 2 BW niet overschreden worden, 

m.a.w. de verrekenvordering is niet belast in de mate dat zij op niet meer betrekking heeft dan 

de waarde van alle aanwinsten en de helft van de inbreng door de vooroverleden echtge-

noot.107 Wat echter met het “surplus” of de andere helft van de inbreng van de vooroverleden 

echtgenoot? De fiscale administratie is ter zake van mening dat een heffing in de successie-

rechten mogelijk is op grond van art. 2 W.Succ.108

                                                 
102 Zie supra nr. 45-48. 

 Net als bij de sterfhuisclausule is ook hier 

103 N. GEELHAND DE MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE 
MERXEM en A. VERBEKE, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier, 
2010, 326-327, nr. 28. 
104 A. VERBEKE, “Het alsofbeding in gevaar?”, Not.Fisc.M. 2003, afl. 7, 205, nr. 34. 
105 Immers, in dubio contra fiscum. Zie daarover supra nr. 40. 
106 Antwerpen 5 oktober 2004, FJF 2006, afl. 2, 185, Not.Fisc.M. 2004, afl. 10, 268, noot A. VERBEKE, 
Rec.gén.enr.not. 2005, afl. 7, 301, noot, Rev.not.b. 2005, afl. 2992, 706, noot L. VOISIN, T.Not. 2007, afl. 9, 510, 
TFR 2005, afl. 279, 374, noot G. DEKNUDT en M. DELBOO. 
107 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van successieplanning”, AFT 2008, afl. 1, 34-35, nr. 67. 
108 Zie daarover: A. NIJS, A. VAN ZANTBEEK en A. VERBEKE, “Administratie aanvaardt alsof-beding”, Successie-
rechten 2005, afl. 8, 2.  
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de visie van de administratie niet van enige kritiek verstoken gebleven.109 Bovendien rijst de 

vraag in welke mate de visie van de administratie nog houdbaar is sinds het cassatiearrest van 

10 december 2010.110

 

 

56. In de praktijk wordt soms gewezen op het gevaar van de “fiscale horde” van art. 33 

W.Succ.111 Deze bepaling voorziet met name dat de schulden aangegaan door de overledene 

ten behoeve van een zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden of van tussenpersonen niet 

worden aangenomen, tenzij het bewijs van de echtheid door de aangevende partijen wordt 

ingebracht. Maar de vraag of deze bepaling wel van toepassing is op een finaal verrekenbe-

ding blijft onbeantwoord. Bovendien moet deze wettekst, die een verenging inhoudt van het 

beginsel uit art. 27 W.Succ., restrictief worden geïnterpreteerd, vanuit het beginsel in dubio 

contra fiscum.112

 
 

 

§3. Gevolgen van het cassatiearrest van 10 december 2010 

 
A. Algemeen 

 

57. Hoewel het Hof van Cassatie in het arrest van 10 december 2010113

 

 geen oordeel 

diende te vellen over het finaal verrekenbeding, heeft de uitspraak van het Hof mijns inziens 

ook belangrijke gevolgen voor het finaal verrekenbeding. 

B. Een totaal onbelast verrekenbeding? 

 

58. Doordat het Hof in het arrest van 10 december 2010 de poging van de fiscale admini-

stratie om op het surplus van art. 1464, lid 2 BW successierechten te heffen op grond van art. 
                                                 
109 Zie onder meer: H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgin-
gen”, Not.Fisc.M. 2007, afl. 1, 34; V. DEHALLEUX, “Avantages matrimoniaux et droits de succession”, 
Rev.trim.dr.fam. 2006, afl. 3, 729-730. 
110 Zie infra nr. 57-62. 
111 Zie bijvoorbeeld: G. DEKNUDT, “De sterfhuisclausule en het (finaal) verrekeningsbeding: (nog) adviseer-
baar?”, T.Not. 2010, afl. 5, 252. 
112 Voor een uitgebreide analyse, zie: N. GEELHAND DE MERXEM, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 6: 
Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog adviseerbaar, Gent, Larcier, 2011, 74-76, nr. 42-47. 
113 Cass. 10 december 2010, Juristenkrant 2011 (weergave E. SPRUYT), afl. 222, 1, JT 2011, afl. 6423, 92, noot 
N. GEELHAND DE MERXEM en Y.-H. LELEU, Rec.gén.enr.not. 2011, afl. 3, 121, noot N. GEELHAND DE MERXEM 
en Y.-H. LELEU, TEP 2011, afl. 1-2, 112, noot A. VERBEKE, T.Not. 2011, afl. 1, 11, concl. D. THIJS, TFR 2011, 
afl. 396, 170, noot G. DEKNUDT.  
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2 W.Succ. afwijst, is het finaal verrekenbeding mijns inziens volledig aan successierechten 

onttrokken. Vermits het finaal verrekenbeding sinds het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen van 5 oktober 2004114 reeds onbelast was voor de aanwinsten en de helft van de in-

breng van de overleden echtgenoot, zou de administratie enkel nog successierechten kunnen 

heffen op de andere helft van de inbreng, in het kader van art. 1464, lid 2 BW.115

 

 Deze moge-

lijkheid is nu door het cassatiearrest opzij geschoven, zodat elke mogelijkheid tot heffing van 

successierechten met betrekking tot het finaal verrekenbeding is verdwenen.  

59. Hoewel in het arrest van 10 december 2010 enkel de fiscale behandeling van de sterf-

huisclausule behandeld wordt, gelden de door het Hof van Cassatie aanvaarde principes te-

vens voor het finaal verrekenbeding. Het valt immers op dat het Hof enkele algemene princi-

pes inzake het surplus van art. 1464, lid 2 BW116 formuleert, zonder deze specifiek te verbin-

den aan de uitgebreide sterfhuisclausule. Daaruit kan worden afgeleid dat het Hof, minstens 

impliciet, het toepassingsgebied van het arrest van 10 december 2010 ook verruimt tot het 

finaal verrekenbeding. Het tegendeel beweren zou overigens niet echt verenigbaar zijn met 

het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel (art. 10 en 11 GW). Toekomstige 

echtgenoten hebben weliswaar de vrije keuze tussen een gemeenschapsstelsel en een stelsel 

van scheiding van goederen, maar deze keuzemogelijkheid verantwoordt mijns inziens geens-

zins de manifest ongelijke behandeling tussen stelsels van gemeenschap en van scheiding van 

goederen die zou ontstaan indien men de principes van het Hof van Cassatie (te) eng interpre-

teert. Met het arrest van 10 december 2010 heeft het Hof dan ook enkele discussiepunten in-

zake de fiscale behandeling van alle huwelijksvoordelen beslecht. Bijgevolg, voor zover 

wordt aangenomen dat het finaal verrekenbeding een huwelijksvoordeel uitmaakt, wat hier-

boven duidelijk is aangetoond, zijn de principes geformuleerd in de recente cassatierecht-

spraak evenzeer op dit beding van toepassing.117

 

  

60. Een cijfervoorbeeld kan hier enige verduidelijking bieden. Echtgenoten X en Y zijn 

gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen. Er is voorzien in een finaal verreken-

beding 0/100 in geval van overlijden. Bij het overlijden van X bestaat zijn vermogen uit 900 

                                                 
114 Antwerpen 5 oktober 2004, FJF 2006, afl. 2, 185, Not.Fisc.M. 2004, afl. 10, 268, noot A. VERBEKE, 
Rec.gén.enr.not. 2005, afl. 7, 301, noot, Rev.not.b. 2005, afl. 2992, 706, noot L. VOISIN, T.Not. 2007, afl. 9, 510, 
TFR 2005, afl. 279, 374, noot G. DEKNUDT en M. DELBOO. 
115 Mutatis mutandis geldt dit ook voor art. 1458, lid 2 BW.  
116 En mutatis mutandis ook voor art. 1458, lid 2 en art. 1465 BW. 
117 Zie ook: N. GEELHAND DE MERXEM, Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 6: Huwelijksvoordelen: geen 
verboden erfovereenkomst en nog adviseerbaar, Gent, Larcier, 2011, 88, nr. 78. 
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en bestaat het vermogen van Y uit 100. Zonder de aanwezigheid van een finaal verrekenbe-

ding, zouden successierechten op de nalatenschap van X, nl. 900, verschuldigd zijn. Met een 

finaal verrekenbeding 0/100 zal Y geen successierechten verschuldigd.  

 

61. In dit verband dient gewezen te worden op het feit dat de facto geen enkel onderscheid 

zal bestaan tussen kern- en hersamengestelde gezinnen, in tegenstelling tot wat bij de klassie-

ke verblijvingsbedingen in gemeenschapsstelsels het geval is.118 In geen van beide gevallen is 

art. 5 W.Succ. immers van toepassing. Bovendien blijft ook het surplus van respectievelijk 

art. 1464, lid 2119

 

 (de helft van de inbreng van de overleden echtgenoot) en art. 1465 BW (de 

helft van de aanwinsten + elke inbreng van de overleden echtgenoot) ingevolge de cassatie-

rechtspraak buiten toepassing van art. 2 W.Succ. en dus onbelast.  

 

§4. Slotbedenkingen 

 
62. Met het arrest van 10 december 2010 heeft het Hof van Cassatie mijns inziens ook 

inzake het finaal verrekenbeding orde op zaken gesteld. Tengevolge van deze rechtspraak zal 

dergelijke clausule voortaan buiten de heffing van successierechten vallen. Immers, de toe-

passing van art. 5 W.Succ. is uitgesloten, daar er geen gemeenschappelijk vermogen is. Enige 

heffing op het surplus van art. 1458, lid 2, 1464, lid 2 en 1465 BW is bovendien ook uitgeslo-

ten in het licht van de cassatierechtspraak. Daarmee lijkt het alsof-beding eindelijk definitief, 

in de woorden van NIJS, VAN ZANTBEEK en VERBEKE, gered te zijn.120

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
118 Zie supra nr. 19-30. 
119 Mutatis mutandis geldt dit ook voor art. 1458, lid 2 BW.  
120 A. NIJS, A. VAN ZANTBEEK en A. VERBEKE, “Het alsof-beding gered!”, Successierechten 2004-2005, afl. 2, 1-
2.   
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Besluit 
 

63. Met het cassatiearrest van 10 december 2010 zijn de sterfhuisclausule en het finaal 

verrekenbeding meer dan ooit spectaculaire planningsmiddelen geworden om het vermogen in 

zijn geheel belastingvrij bij de vermoedelijk langstlevende echtgenoot te doen belanden.121

In navolging van een vroegere bijdrage van CASMAN en VERBEKE,

 

Op fiscaal vlak heeft deze rechtspraak dan ook zeer gunstige gevolgen voor de rechtszoeken-

den. 
122 kunnen in het licht van 

deze recente cassatierechtspraak immers met zekerheid minstens twee definitieve fiscale con-

clusies worden getrokken. Vooreerst kan een huwelijksvoordeel binnen de grenzen van art. 

1458, lid 2, 1464, lid 2 en 1465 BW slechts belast worden op grond van art. 5 W.Succ., maar 

dan enkel indien aan de voorwaarden voorzien in deze bepaling werd voldaan.123

 

 Daarenbo-

ven moeten we vaststellen dat de verwerving boven de grenzen van art. 1458, lid 2, 1464, lid 

2 en 1465 BW volkomen onbelastbaar is (geen toepassing van art. 5 W.Succ., noch van art. 2 

W.Succ.). 

64. Een strikte toepassing van deze principes in samenhang met het fiscale grondbeginsel 

in dubio contra fiscum heeft echter ook belangrijke gevolgen voor de meer traditionele ver-

blijvingsbedingen. Zoals hierboven werd uiteengezet, zullen dergelijke clausules afhankelijk 

van de concrete situatie van de echtgenoten in bepaalde gevallen tevens tot een volledige on-

belastbaarheid leiden. In sommige van deze gevallen kan dit alles zelfs tot een duidelijk onge-

lijke behandeling tussen kern- en hersamengestelde gezinnen leiden. Daarmee zet de recente 

cassatierechtspraak de logica van het belastingsysteem enigszins op de helling, vermits de 

vraag rijst of een dermate verregaande mogelijkheid tot het ontwijken van successierechten 

wel de bedoeling van de wetgever is geweest. Een analyse vanuit het historisch perspectief 

der successierechten versterkt deze twijfel. In hoeverre de fiscale administratie deze toestand 

zal blijven aanvaarden, is maar de vraag. Het zal in de toekomst dan ook zaak zijn de verdere 

                                                 
121 G. DEKNUDT, “Sterfhuisclausule volledig onbelast volgens het Hof van Cassatie. Ook gevolgen voor ‘langst 
leeft al’ bedingen (?)!” (noot onder Cass. 10 december 2010), TFR 2011, afl. 396, 174. 
122 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not.Fisc.M. 
2007, afl. 1, 35. 
123 Er moet bijgevolg sprake zijn van een gemeenschappelijk vermogen en van een overlevingsvoorwaarde. 
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evolutie van deze problematiek nauwlettend in het oog te houden, vermits een wijziging van 

art. 5 W.Succ. zeker tot de mogelijkheden behoort.124

65. De recente rechtspraak heeft duidelijk grote gevolgen voor de successieplanning. Gelet 

op de hierboven geschetste mogelijkheden om belasting in de successierechten te vermijden 

die daardoor voor echtgenoten ontstaan op het vlak van sterfhuisclausules, verblijvingsbedin-

gen en finale verrekenbedingen, heeft de successieplanner ter zake een belangrijke verant-

woordelijkheid. Teneinde voor de cliënt een zo gunstig mogelijke resultaat te bereiken, dient 

hij de voor- en nadelen van de verschillende clausules af te wegen en de cliënt als het ware in 

een positie van informed consent te brengen. Dit speelt des te meer voor de notaris omwille 

van zijn raadgevings- en adviesplicht overeenkomstig art. 9, lid 1 Organieke Wet Notariaat. 

Het uitgangspunt van de successieplanner in het algemeen en de notaris in het bijzonder kan 

daarbij uiteraard niet louter fiscale planning zijn. Maar GEELHAND werpt terecht op dat fiscale 

successieplanning daarom nog geen vies woord is.

  

125 De belastingplichtige kan immers het 

recht om voor de minst belaste weg te kiezen niet ontzegd worden. Het is dan ook onjuist 

zonder aan te nemen, zoals DE WULF het stelt,126 dat de eerste bekommernis van de notaris 

niet de fiscale successieplanning moet zijn.127

 

 Het fiscale aspect van een dossier vormt even-

zeer een aandachtspunt als het burgerrechtelijke aspect. Een goede successieplanning vereist 

een zorgvuldige afweging tussen de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden op 

zowel burgerrechtelijk als fiscaal vlak. 

66. Ter afsluiting van deze bijdrage kan nog het volgende opgemerkt worden: als succes-

sieplanner draagt men in eerste instantie een verantwoordelijkheid ten aanzien van de cliën-

ten. Vermits het beginsel nemo censetur ignorare legem in de praktijk niet meer dan een 

mooie theorie blijkt te zijn, is het de taak van de jurist op juridisch vlak licht in de duisternis 

te brengen. Dit geldt uiteraard ook voor de notaris. Vanuit die optiek is het dan ook zijn plicht 

om, rekening houdend met de specifieke wensen van de cliënten en uiteraard binnen de gren-

zen van de wet, een uitweg uit het juridisch dolhof van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer te 

vinden.   

                                                 
124 Voor een overzicht van de mogelijke wijzigingen en de gevolgen daarvan, zie reeds: N. GEELHAND DE MER-
XEM, “De sterfhuisclausule. Fiscale aspecten”, in R. BARBAIX, N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, 
Handboek Estate Planning. Bijzonder deel 4: Huwelijksvoordelen, Larcier, Gent, 2010, 171-175, nr. 179-191. 
125 N. GEELHAND DE MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kritiek”, 
Not.Fisc.M. 2009, afl. 4, 129, nr. 84. 
126 C. DE WULF, “Eén zwaluw maakt nog geen zomer” (noot onder Rb. Hasselt 18 oktober 2006), T.Not. 2007, 
afl. 9, 524. 
127 N. GEELHAND DE MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kritiek”, 
Not.Fisc.M. 2009, afl. 4, 128-129, nr. 81-85. 
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