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TITEL I. Inleiding 

 
Hoofdstuk 1. Doelstelling en afbakening 

 

1. De overgang van een vermogen(sdeel) mortis causa geschiedt naar Belgisch recht 

ofwel volgens de wet, ofwel volgens de testamentaire beschikkingen. In België is het 

bijgevolg verboden een beding betreffende een toekomstige nalatenschap of de zogeheten 

erfovereenkomst te sluiten, behoudens de wettelijke uitzonderingen (art. 1130, tweede lid 

BW). Sinds jaar en dag beweert men dat dergelijk beding strijdig is met de openbare orde en 

de goede zeden, en dus absoluut nietig is. Een strekking in de rechtsleer meent echter het 

tegenovergestelde. Doorheen de jaren voegden zich steeds meer auteurs bij deze stelling dat 

erfovereenkomsten thans geen inbreuk meer plegen op de openbare orde en de goede zeden, 

en bijgevolg slechts relatief nietig zijn.1 Deze discussie klinkt theoretisch, maar heeft 

belangrijke gevolgen op zowel burgerrechtelijk als fiscaal vlak. 

 

2. Op 31 oktober 2008 velde het Belgische Hof van Cassatie een arrest2 waardoor dit 

debat een nieuwe wending kreeg. Sommigen leiden uit dit arrest af dat het Hof de 

strijdigheid met de openbare orde en de goede zeden nog eens in de verf wou zetten. 

Anderen menen echter dat het Hof met een mijlpaalarrest duidelijk wou maken dat er wordt 

teruggekomen op het cassatiearrest van 28 november 19463 waarin het verbod nog van 

openbare orde werd geacht. 

 

3. Het doel van deze masterproef is te onderzoeken of bedingen betreffende toekomstige 

nalatenschappen vandaag nog een inbreuk plegen op de openbare orde en de goede zeden. 

Het is niet de bedoeling een algemeen werk over het verbod van erfovereenkomsten te 

schrijven.  

 

4. Het verbod van erfovereenkomsten zal eerst kort worden toegelicht. Daarna volgt een 

bespreking van het arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 31 oktober 2008. Ten 
                                                           
1
 Een derde strekking meent dat het verbod van erfovereenkomsten moet worden afgeschaft (D. MICHIELS, 

“Aanwasbedingen: opgelet voor té soepele uitstapmogelijkheden”, Notariaat 2006, afl. 14, 2, nr. 3, voetnoot 3; 
L. WEYTS, “Laat uw fantasieën niet te zeer gaan bij tontine- en aanwasclausules: art. 1130, tweede lid B.W. 
(het verbod van erfovereenkomsten over een toekomstige nalatenschap) ligt op de loer” (noot onder Rb. 
Mechelen 26 oktober 2005), T.Not. 2006, afl. 7-8, 426). 
2
 Cass. 31 oktober 2008, AR C.06.0445.N/1, Pas. 2008, 2417, Rev.not.b. 2011, 415, noot H. CASIER, N. 

GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, Rev.trim.dr.fam. 2009, 587 en 
Rev.trim.dr.fam. 2010, 1287. 
3
 Cass. 28 november 1946, Pas. 1946, I, 449, JT 1946, 627, Rec.gén.enr.not. 1947, nr. 18621, Rev.not.b. 1949, 

296, RW 1946-47, 1033, T.Not. 1947, 40, T.Vred. 1947, 272, Arr.Verbr. 1946, 414, noot, Rev.prat.not.b. 1949, 
296, noot en JJP 1947, 272. 
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slotte worden de twee tegenovergestelde stellingen in de rechtspraak en rechtsleer 

besproken. De argumenten van zowel vóór als na het cassatiearrest komen aan bod. 

Bovendien worden de gevolgen van beide stellingen behandeld.  

 

 

Hoofdstuk 2. Situering 

 

Afdeling 1. Beding betreffende een toekomstige nalatenschap 
 

§ 1. Begrip 
 
5. Aangezien de wetgever in 1804 naliet het begrip “erfovereenkomst” te definiëren, werd 

de term uitvoerig geanalyseerd in rechtspraak en rechtsleer. Een overeenkomst over een 

toekomstige nalatenschap is volgens de definitie van het Hof van Cassatie “elk beding 

waardoor louter eventuele rechten op een niet opengevallen nalatenschap of een 

bestanddeel ervan worden toegekend, gewijzigd of afgestaan”4. Deze definitie wordt 

algemeen aanvaard in de rechtsleer.5 

 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Cass. 11 april 1980, Arr.Cass. 1979-80, 996, Pas. 1980, I, 991, noot en Rec.gén.enr.not. 1982, nr. 22824; 
Cass. 10 november 1960, Pas. 1961, I, 259, noot, Arr.Verbr. 1961, 222, RCJB 1961, 8-11, noot J.G. 
RENAULD, Rec.gén.enr.not. 1962, 337, noot en Rev.prat.soc. 1961, 89, noot; Cass. 16 oktober 1959, Pas. 
1960, I, 202 en RCJB 1961, 6-8. 
5 De rechtsleer leidt uit deze definitie een zestal toepassingsvoorwaarden af: (1) een beding waarin (2) rechten 
worden toegekend (3) in een nog niet opengevallen (4) nalatenschap, waarbij wordt (5) afgeweken van de 
wettelijke regeling en (6) waarbij louter eventuele rechten worden toegekend, gewijzigd of afgestaan. Voor 
een bespreking van elk bestanddeel zie J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige 
nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 5-115 (hierna verkort J. BAEL, Het verbod); W. PINTENS, C. 
DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 967-968, nr. 1883; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 256, nr. 207 e.v.; E. 
TURPYN, “Het finaal verrekenbeding: een verboden erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, 61; K. 
VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU 
MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 31 e.v., nr. 6 e.v.; J. VERSTRAETE, 
“Erfovereenkomsten” in X (ed.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 
2003-04, Mechelen, Kluwer, 2004, 78-83, nrs. 4-9 (hierna verkort J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”). Er 
bestaat echter discussie in de rechtsleer omtrent het toepassingsgebied van het verbod. BAEL meent dat de 
bedingen met uitwerking bij overlijden die betrekking hebben op een welbepaald eigen goed van de erflater 
niet vallen onder het verbod van erfovereenkomsten (J. BAEL, “Een pleidooi voor een fundamenteel andere 
interpretatie van het verbod van erfovereenkomsten” in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Liber amicorum 
Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, 32-41, nrs. 33-44; J. BAEL, Het verbod , 922 e.v., nrs. 
1481 e.v. J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten” in C. ENGELS (ed.), Rechtskroniek voor 
het Notariaat XV, Brugge, die Keure, 2009, 210-212, nrs. 111-116 (hierna verkort J. BAEL, “Schenkingen, 
testamenten en erfovereenkomsten”)). Hij wordt hierin bijgetreden door sommige auteurs (R. DEKKERS en H. 
CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, deel IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht – Giften, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 340, nr. 490; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. VERHAERT, m.m.v. R. 
BARBAIX, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1996-2004)”, TPR 2005, 471-472, nr. 30-31). Gezien de 
afbakening van deze masterproef wordt er niet verder ingegaan op deze discussie. 
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§ 2. Het verbod 
 

A. Principe 
 
6. Erfovereenkomsten zijn in het Belgische recht principieel verboden. Het verbod, 

geformuleerd in artikel 1130, tweede lid BW, wordt gespecificeerd of herhaald in de 

artikelen 791, 1388, eerste lid, 1478, vierde lid en 1600 van het Burgerlijk Wetboek. Het 

verbod geldt zelfs indien de overeenkomst bij huwelijkscontract gebeurt (art. 791 en 1388 

BW) en indien de toekomstige erflater zijn toestemming verleent (art. 1130, tweede lid en 

1600 BW). 

 
B. Uitzonderingen 

 
7. De wetgever voegt echter steeds meer uitzonderingen toe op het verbod van 

erfovereenkomsten.6 In het licht van deze masterproef is de belangrijkste uitzondering de 

zogenaamde Wet Valkeniers7. De wetgever vulde via deze wet de verbodsbepalingen van de 

artikelen 791 en 1130, tweede lid BW aan met de woorden “tenzij in de gevallen bij de wet 

bepaald”. 

 
§ 3. (Rechts)historische motieven van het verbod 

 
8. Het verbod van erfovereenkomsten werd ingevoerd door het Burgerlijk Wetboek van 

1804.8 Een onderzoek naar de oorspronkelijke motieven van het verbod is nodig om hierna 

de vraag te beantwoorden of deze thans nog gelden. Men kan een viertal belangrijke 

motieven onderscheiden. 

 
A. De vrees voor ongelijkheid en feodale ideeën 

 
9. De wetgever van 1804 had net de Franse Revolutie achter de rug, waar gelijkheid hoog 

in het vaandel werd gedragen. In de voorbereidende werken komt dan ook de gelijkheid 

tussen erfgenamen tot uiting als één van de motieven voor het verbod van bedingen 

                                                           
6 Deze zijn o.a. de artikelen 300, 745bis, tweede lid, 918, 1082-1084, 1093, 1094, derde lid, 1394, 1452 BW en 
het artikel 1287 Ger. W. Voor een bespreking van de wettelijke uitzonderingen zie J. BAEL, Het verbod , 166 
e.v.; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, deel IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht – Giften, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 343, nr. 493; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. 
VERHAERT, m.m.v. R. BARBAIX, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1996-2004)”, TPR 2005, 473. 
7 Wet 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 (hierna verkort de Wet Valkeniers). 
8
 Voor een uitgebreid historisch overzicht zie C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten” in B. 

TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia Vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK. Als hulde aan Prof. 
dr. Georges Macours, Brugge, die Keure, 2005, 197-201, nrs. 5-16 (hierna verkort C. CASTELEIN, “Het 
verbod op erfovereenkomsten”); P. DELNOY, Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Brussel, 
Larcier, 2009, 177, nr. 130 (hierna verkort P. DELNOY, Les libéralités et les successions); M. NAST, Étude sur 
la prohibition des pactes sur succession future. Histoire. Droit civil moderne. Législation, Parijs, L. Larose & 
Forcel, 1905, 10-143. 
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betreffende toekomstige nalatenschappen.9 Dit verbod was een logisch gevolg aangezien 

erfovereenkomsten ongelijkheid creëerden tussen de erfgenamen.10  

 

10. Hoewel het niet met zoveel woorden werd vermeld, was er ook een politiek argument 

aanwezig. In het Ancien Regime zorgden erfovereenkomsten in huwelijkscontracten ervoor 

dat de politieke en economische macht van adellijke families behouden bleef. Jonge 

kinderen (vooral meisjes en de laatstgeborenen van de nalatenschap) deden immers in ruil 

voor een ruime bruidsschat al op voorhand afstand van hun rechten in de nalatenschap. Zo 

vermeed men versnippering van de familie-eigendom. De erfovereenkomst was bijgevolg 

het instrument bij uitstek voor de vermogensplanning.11 Aangezien dit in strijd was met het 

nieuw mens- en maatschappijbeeld van 1789, wou de wetgever deze ideeën van de feodale 

orde op de helling zetten. In de literatuur wordt zelfs doorgaans aangenomen dat dit één van 

de belangrijkste motieven was voor het verbod van erfovereenkomsten, en niet zozeer het 

streven naar gelijkheid.12  

 
B. De vrees voor het votum mortis 

 
11. Het tweede motief dat in de voorbereidende werken van het Burgerlijk Wetboek wordt 

aangevoerd is het gevaar voor het leven van de erflater.13  

                                                           
9 J. BAEL, Het verbod , 861, nr. 1395. 
10 Artikel 745 BW roept alle afstammelingen tot de nalatenschap, zonder onderscheid. 
11 K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU 
MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 30, nr. 3. 
12 J. BAEL, Het verbod , 862, nr. 1396; H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. 
VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde. Een nieuw mijlpaalarrest inzake 
successieplanning”, TEP 2010, afl. 3, 127, nr. 199 (hierna verkort H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, 
I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”); C. 
CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 200, nr. 16; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek 
Burgerlijk Recht, deel IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht – Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 339, nr. 488; P. 
DELNOY, Les libéralités et les successions, 184, nr. 135; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de 
droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 428, nr. 563; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. 
DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 964, nr. 
1878; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 731, nr. 1606; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, 255, nr. 205; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: 
verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 
2004, 30, nr. 3; J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”, 77, nr. 1. 
13 J. BAEL, Het verbod , 866, nr. 1401; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 200, nr. 16; R. 
DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, deel IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht – Giften, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 339, nr. 488; P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 184, nr. 135; W. 
PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 964, nr. 1878; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot 
het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 731, nr. 1606; M. PUELINCKX-COENE, 
Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 254, nr. 205; E. TURPYN, “Het finaal verrekenbeding: een verboden 
erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, 61; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: 
verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
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Door bedingen of overeenkomsten betreffende toekomstige nalatenschappen zou er immers 

een situatie ontstaan waarbij men rechtstreeks belang krijgt bij het overlijden van de erflater. 

Door het verbod vermijdt men misdrijven of immorele en gevaarlijke speculaties op 

iemands overlijden (het zogenaamde votum mortis captandae14). PORTALIS stelde het zo: 

“la cupidité de celui qui spécule sur les jours d’un citoyen est souvent bien voisine du crime 

qui peut les abréger”15. 

 
C. De vrees voor benadeling 

 
12. In de voorbereidende werken komt een derde motief voor het verbod van 

erfovereenkomsten naar voor: de vrees dat men zich door het sluiten van een 

erfovereenkomst zou benadelen.16  

 

Een niet goed geïnformeerde persoon sluit een overeenkomst of stelt een rechtshandeling 

zonder te beseffen welke consequenties daaraan vasthangen. Indien men niet de draagwijdte 

van zijn daden kent, weet men niet welke rechten worden afgestaan of bekomen. Een 

dergelijke onberedeneerde handeling moet vermeden worden.  

 

Bovendien kan er sprake zijn van misbruik of dwang. Een toekomstige erflater zou wegens 

zijn gezaghebbende positie al te gemakkelijk druk kunnen uitoefenen op anderen om een 

voor hen ongunstige handeling te stellen.17 Ook gewetenloze woekeraars kunnen misbruik 

maken van de eventueel moeilijke situatie waarin toekomstige erfgenamen zitten.18  

 
D. De vrees voor de aantasting van de testeervrijheid 

 
13. In de literatuur wordt steevast nog een vierde motief aangehaald. Het verbod van 

erfovereenkomsten dient om een vrij en onherroepelijk testeerrecht te behouden.19  

                                                                                                                                                                                  

vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 
2004, 30, nr. 4; J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”, 77, nr. 1. 
14 Hierna verkort het votum mortis. 
15 M. PORTALIS, “Exposé des motifs au Corps législatif” in LOCRÉ (ed.), La législation civile, commerciale et 
criminelle de la France, ou commentaire et complément des codes français XIV, 1836, 151, nr. 20.  
16 J. BAEL, Het verbod, 870, nr. 1407; P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 184, nr. 135. Contra M. 
NAST, Étude sur la prohibition des pactes sur succession future. Histoire. Droit civil moderne. Législation, 
Parijs, L. Larose & Forcel, 1905,153-154, nr. 159 en 155, nr. 160. 
17 J. BAEL, Het verbod , 869, nr. 1406. 
18 Zo zou men erfgenamen kunnen aanzetten tot het verkopen van hun toekomstige erfrechten tegen een 
spotprijs (J. BAEL, Het verbod , 870, nr. 1407; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 
254, nr. 205). 
19 J. BAEL, Het verbod, 870, nr. 1407; H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. 
VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”, 127, nr. 199; R. DEKKERS en 
H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, deel IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht – Giften, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 339, nr. 488; P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 184, nr. 135; W. PINTENS, C. 
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Door dergelijke erfovereenkomsten heeft de erflater immers niet meer de mogelijkheid de 

verdeling van zijn nalatenschap vrij te bepalen door middel van een testament. Bij een 

beding met betrekking tot zijn eigen nalatenschap, zou de decujus namelijk niet meer de 

opportuniteit hebben om in een testament te beschikken over zijn eigen nalatenschap. A 

fortiori geldt dit voor een erfovereenkomst met betrekking tot de nalatenschap van een 

derde zonder goedkeuring van deze laatste.20 Daarbij wordt immers zonder zijn instemming 

door een ander afbreuk gedaan aan zijn testeervrijheid. 

 
 

Afdeling 2. De openbare orde en de goede zeden 
 
14. Volgens het Hof van Cassatie behelst het begrip “openbare orde”, “de wet die de 

essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap raakt, of die in het privaatrecht de 

juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de 

maatschappij rust”.21 

  

De “goede zeden” dient te worden bepaald aan de hand van de door de wet op het stuk van 

de openbare zedelijkheid beschermde waarden, zoals ze door het collectief bewustzijn van 

het ogenblik worden aangevoeld.22 

 

15. Uit de cassatierechtspraak blijkt duidelijk dat de opvattingen betreffende de begrippen 

“openbare orde” en “goede zeden” fluctueren in de tijd.23 De maatschappelijke visie over de 

                                                                                                                                                                                  

DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 964, nr. 1878; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het 
familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 731, nr. 1606; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, 254, nr. 205; E. TURPYN, “Het finaal verrekenbeding: een verboden 
erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, 61; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: 
verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 
2004, 30, nr. 4; J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”, 77, nr. 1. 
20 J. BAEL, Het verbod , 872, nr. 1409. 
21 Cass. 10 maart 1994, Arr.Cass. 1994, 236, Bank Fin. 1994, 258, noot A. BRUYNEEL, Bull. 1994, 237, JT 
1994, 419, Pas. 1994, I, 237, R.Cass. 1994, 278, noot T. DENYS, D. MEULEMANS, RW 1994-95, 431, TBH 
1995, 15, noot F. GLANSDORFF en TRV 1995, 176, noot H. LAGA; Cass. 15 maart 1968, Pas. 1968, I, 884, 
Arr.Cass. 1968, 936, RW 1967-68, 2000 en JT 1968, 289; Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699, 
Arr.Verbr. 1948, 615, noot en RCJB 1954, 252, noot P. DE HARVEN. 
22 J. BAEL, Het verbod , 883, nr. 1426. 
23 J. BAEL, Het verbod, 883, nr. 1426; J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 202, nr. 
97; E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten” in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van de 
grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1982, 44, nr. 7; M. PUELINCKX-COENE, “De 
Wet Valkeniers, een gemiste kans?” in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 5, nr. 7; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 277, nr. 225; M. 
PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. VERHAERT, m.m.v. R. BARBAIX, “Overzicht 
van rechtspraak. Erfenissen (1996-2004)”, TPR 2005, 473, nr. 31; M. PUELINCKX-COENE, “Van schenkende 
ouders en mogelijke aanspraken van ex-schoonkinderen”, T.Not. 2001,256, nr. 14; N. VAN HIMME, “Het 
verbod van erfovereenkomsten – Quo vadimus? – Rechtsvergelijkende studie over de toekomst van het verbod 
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juridische grondslagen waarop de economische of morele orde van de samenleving rust, 

verandert doorheen de tijd. Wat in 1804 beschouwd werd als strijdig met de openbare orde 

en de goede zeden, hoeft dit niet meer te zijn anno 2012. 

 
 

Afdeling 3. De wet: geen standpunt 
 
16. De wettelijke bepalingen over het verbod van bedingen betreffende toekomstige 

nalatenschappen verduidelijken niet of het verbod al dan niet strijdig is met de openbare 

orde en de goede zeden. De wetgever heeft het vooralsnog niet aangedurfd een standpunt in 

te nemen.24 

 

                                                                                                                                                                                  

en mogelijke oplossingen voor het Belgische erfrecht”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 9, 260, nr. 24 (hierna verkort N. 
VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”) . Sommige auteurs beweren echter dat dit niet het geval 
is. Zij menen dat het standpunt van de wetgever bij de totstandkoming van de wet moet behouden blijven 
doorheen de tijd. Wanneer de wetgever in 1804 oordeelde dat het verbod van erfovereenkomsten strijdig was 
met de openbare orde en de goede zeden, blijft die strijdigheid ook in een latere periode bestaan (H. DE PAGE 
en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 427, nr. 
563). 
24 Zie M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. VERHAERT, m.m.v. R. BARBAIX, 
“Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1996-2004)”, TPR 2005, 473, nr. 31. 
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TITEL II. Het cassatiearrest van 31 oktober 2008 
 

17. Door het arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 200825 laaide de discussie over 

de vraag of erfovereenkomsten al dan niet strijdig zijn met de openbare orde weer hoog op. 

Beide strekkingen gebruiken dit arrest namelijk om hun stelling te verdedigen. Enkel de 

passages die relevant zijn voor dit debat worden aangehaald. 

 

18. In casu werden drie erfovereenkomsten gesloten.26 Het hof van beroep van Antwerpen 

oordeelde dat deze absoluut nietig waren.27  

 

19. De eisers in cassatie voerden in hun verzoekschrift de schending aan van een aantal 

wettelijke bepalingen, waaronder “het artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 

zoals van toepassing voor de wijziging bij artikel 4 van de wet van 22 april 2003 tot 

wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht 

van de langstlevende echtgenoot.”28  

 

In het eerste onderdeel van het cassatiemiddel beginnen de eisers hun argumentatie door te 

stellen dat “het door artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek opgelegde verbod 

van bedingen omtrent nog niet opengevallen nalatenschappen, de openbare orde raakt.” 

Toch besluiten de eisers dat de openbare orde hier niet van toepassing is, aangezien volgens 

hen het verbod van erfovereenkomsten slechts tijdelijk is. “De overeenkomsten die voor het 

openvallen van de nalatenschap slechts eventuele rechten op een nalatenschap betreffen, 

hebben door het openvallen van de nalatenschap, en in zoverre de contractanten inderdaad 

erfgenaam zijn, zekere rechten tot voorwerp, zodat zij vanaf dat tijdstip nog enkel de private 

                                                           
25 Cass. 31 oktober 2008, AR C.06.0445.N/1, Pas. 2008, 2417, Rev.not.b. 2011, 415, noot H. CASIER, N. 
GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, Rev.trim.dr.fam. 2009, 587 en 
Rev.trim.dr.fam. 2010, 1287. 
26 Het betrof drie overeenkomsten, namelijk een raamovereenkomst tussen de kinderen en de langstlevende 
ouder gesloten op 22 december 1968 en twee overeenkomsten gesloten op 31 oktober 1970 en 11 november 
1970. In deze overeenkomsten verzaakten ze aan hun rechten om de vordering tot inbreng en tot inkorting in te 
stellen ten aanzien van de nog niet opengevallen nalatenschap van de vader.  
27 Antwerpen 10 januari 2006. De eisers in hoger beroep wierpen op dat de nietigheid van de overeenkomsten 
van 22 december 1968 en van 11 november 1970 niet meer kon worden gevorderd na het verstrijken van een 
termijn van 10 jaar te rekenen vanaf het sluiten van de overeenkomst, zodat de vordering tot nietigverklaring 
als verjaard diende te worden beschouwd. Ze steunden zich op de artikelen 1304 en 2262bis, § 1 BW. Het hof 
van beroep van Antwerpen oordeelde echter dat de eisers faalden naar recht. “De tienjarige verjaringstermijn 
gesteund op artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek is niet toepasselijk aangezien deze verjaring steunt op de 
stilzwijgende bekrachtiging van de partijen en deze is hier niet mogelijk. De verjaringstermijn van artikel 2262 
van het Burgerlijk Wetboek en de overgangsbepaling van artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging 
van sommige bepalingen betreffende de verjaring zijn van toepassing.” 
28 Eigen klemtoon. 
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belangen van de contractanten tot voorwerp hebben, en derhalve niet meer de openbare 

orde aanbelangen.” 

  

20. Het Hof van Cassatie antwoordt hierop dat het tijdelijk karakter van het verbod faalt 

naar recht. Het is echter de verwoording van de Hof dat hier van belang is.  

 

“Krachtens artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging door de 

wet van 22 april 2003, kan men een nalatenschap die nog niet is opengevallen, niet 

verwerpen en evenmin omtrent zodanige nalatenschap enig beding maken, zelfs niet met 

toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft. In het toen geldende recht raakte dit 

verbod de openbare orde en een handeling die hiermede in strijd was kon niet worden 

bekrachtigd. Hieruit volgt dat de tienjarige verjaringstermijn bepaald in artikel 1304 van 

het Burgerlijk wetboek voor vorderingen tot nietigverklaring geen toepassing kon vinden. 

Het onderdeel dat aanvoert dat onder vigeur van het toepasselijk recht het verbod tot 

bedingen omtrent nog niet opengevallen nalatenschappen slechts tijdelijk is en wegvalt na 

het openvallen van de nalatenschap waarna de bedingen kunnen bekrachtigd worden, faalt 

naar recht.”29 

 

                                                           
29 Eigen klemtoon. 
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TITEL III. De traditionele opvatting 

 
21. Volgens de traditionele opvatting in de rechtsleer zijn de bedingen betreffende een 

toekomstige nalatenschap strijdig met de openbare orde en de goede zeden (art. 6 BW). 

Deze strijdigheid werd vastgesteld in de voorbereidende werken van het Burgerlijk Wetboek 

van 180430. Ook een oud principearrest van het Hof van Cassatie31 en recente lagere 

rechtspraak32 bevestigen dit standpunt.  

 

22. Vóór het hierboven geciteerde arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 2008 

waren menig auteurs het eens met deze stelling.33 Maar ook na dit arrest blijven bepaalde 

auteurs vasthouden aan het openbareordekarakter van het verbod.34 Sommigen verwijzen 

zelfs naar het arrest om dit standpunt te staven.35 Tot slot zijn er auteurs die refereren naar 

de discussie rond dit arrest, zonder een standpunt in te nemen.36 

 

 

 

                                                           
30 J. BAEL, Het verbod, 119, nr. 216; J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 201, nr. 95; 
M. PORTALIS, “Exposé des motifs au Corps législatif” in LOCRÉ (ed.), La législation civile, commerciale et 
criminelle de la France, ou commentaire et complément des codes français XIV, 1836, 151-152, nr. 20. 
31 Cass. 28 november 1946, Pas. 1946, I, 449, JT 1946, 627, Rec.gén.enr.not. 1947, nr. 18621, Rev.not.b. 
1949, 296, RW 1946-47, 1033, T.Not. 1947, 40, T.Vred. 1947, 272, Arr.Verbr. 1946, 414, noot, Rev.prat.not.b. 
1949, 296, noot en JJP 1947, 272. 
32 Gent 3 mei 2007, T.Not. 2009, 188 en 192; Gent 16 december 2004, T.Not. 2006, 126, noot F. 
BOUCKAERT; Rb. Mechelen 7 mei 2008, T.Not. 2009, 242; Rb. Mechelen 26 oktober 2005, T.Not. 2006, 418, 
noot L. WEYTS.  
33 K. BOONE, “Overlijden van één van de echtgenoten vóór de neerlegging van het verzoekschrift tot 
echtscheiding door onderlinge toestemming: nieuw leven voor de controverse betreffende de uitwerking van 
de regeling in verband met de erfrechten”, TBBR 2008, afl. 9, 538, nr. 10; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 
Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 428, nr. 563; K. 
VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU 
MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 29, nr. 1; J. VERSTRAETE, 
“Erfovereenkomsten”, 77, nr. 1; J. VERSTRAETE, “Overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschappen 
(a contrario bij artikel 791 B.W.)” in M. COENE, J. DU MONGH en N. GEELHAND (eds.), Erfenissen, 
schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Kluwer, losbl., 14, nr. 21. 
34 C. DE BUSSCHERE, “Het gewijzigde artikel 1396 BW en de notarissen”, Not.Fisc.M. 2009, afl. 6, 200, nr. 
11; A. GABRIELS, “Artikel 387 BW dichterbij bekeken – het uitsluiten van ouderlijk genots- en beheersrecht 
bij schenking of testament?”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 6, 164; C. SLUYTS en N. VANDEBEEK, “Onroerend goed 
en erfrecht” in X (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2010, 232. 
35 C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 100, nr. 126; P. DELNOY, Les libéralités et les successions,181, nr. 133; J. DU 
MONGH, C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK 
(eds.) Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 122, nr. 188; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH 
en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 964, nr. 1879; A. VAN 
GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 7, 194, nr. 
37; N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 261, nr. 26. 
36 H. GORET, “Waag u niet aan verboden erfovereenkomsten: denk aan alternatieven”, Not.Fisc.M. 2012, afl. 
3, 97; E. TURPYN, “Het finaal verrekenbeding: een verboden erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, 64. 
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Hoofdstuk 1. Argumenten 

 

Afdeling 1. Vóór het cassatiearrest van 31 oktober 2008 
 

§ 1. Oorspronkelijke motieven voor het verbod gelden nog. 
 
23. Vier motieven lagen aan de basis van het invoeren van het verbod van 

erfovereenkomsten.37 Sommige auteurs voeren deze motieven aan om hun bewering te 

staven dat erfovereenkomsten strijdig zijn met de openbare orde.38 In het bijzonder stelt men 

vooral dat de aantasting van de testeervrijheid van de erflater nog steeds dagelijkse kost is.  

 
§ 2. Uitzonderingen zijn strikt limitatief 

 
24. Men meent dat door het stijgend aantal wettelijke uitzonderingen niet zonder meer kan 

worden afgeleid dat het verbod van erfovereenkomsten niet langer strijdig is met de 

openbare orde en de goede zeden.39 De wettelijke uitzonderingen groeien dan wel in aantal, 

maar zijn nog steeds strikt limitatief.  

 
§ 3. Rechtsvergelijkend 

 
25. Auteurs die de stelling van de openbare orde verdedigen grijpen terug naar het 

voorbeeld in Frankrijk.40 Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen 

wordt er traditioneel van openbare orde beschouwd. De Franse wetgever voegde ook een 

hele reeks uitzonderingen toe.41 Maar zelfs na de versoepelende wetgevende bewegingen 

bleef het principiële verbod van erfovereenkomsten er overeind.42  

 

                                                           
37 Zie randnummers 8-13. 
38 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 964, nr. 1879; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, 
Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 732, nr. 1607; K. 
VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU 
MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 30, nr. 4; J. VERSTRAETE, 
“Erfovereenkomsten”, 77, nr. 1. 
39 Zie W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 965, nr. 1879. 
40 B. CARDOEN en N. VANDEBEEK, “Nalatenschap met buitenlands onroerend goed – overzicht van het 
internationaal privaatrecht en intern recht in Frankrijk” in X (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, 
Mechelen, Kluwer, 2011, 518; X. TESTU, “La prohibition des pactes sur succession future” in M. GRIMALDI 
(ed.), Droit patrimonial de la famille, Parijs, Dalloz, 2008, 376, nrs. 211.41-211.44; N. VAN HIMME, “Het 
verbod van erfovereenkomsten”, 260, nr. 23. 
41 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 965, nr. 1879. 
42 N. BAILLON-WIRTZ, “Les pactes sur succession future après la loi du 23 juin 2006”, Dr.Fam. 2006, 44. 
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26. Ook in het Luxemburgse recht is het verboden de nalatenschap via overeenkomst te 

regelen.43 Erfovereenkomsten worden er strijdig geacht met de openbare orde en zijn 

derhalve absoluut nietig. 

 
§ 4. Wet Valkeniers: geen tekstargument 

 
27. VAN HIMME oordeelt dat indien de wetgever met de Wet Valkeniers het 

openbareordekarakter van het verbod had willen omzwaaien44, hij dat wel duidelijker mocht 

doen.45 In plaats van de toevoeging “tenzij in de gevallen door de wet bepaald”, kon de 

wetgever bijvoorbeeld het tweede lid van artikel 1130 schrappen.46 

 
§ 5. Blinde toepassing 

 
28. DE PAGE en DEKKERS menen dat men niet kan afwijken van het oorspronkelijk 

standpunt van de wetgever.47 Dus aangezien de wetgever aanvankelijk erfovereenkomsten 

als absoluut nietig beschouwt, blijft dit zo.48 Het maakt niet uit of ze al dan niet immoreel, 

gevaarlijk of tegen de openbare orde zijn. De begrippen openbare orde en goede zeden zijn 

volgens hen niet aan evolutie onderworpen. 

 

29. Sommigen menen dat erfovereenkomsten hoe dan ook ongeldig zijn op grond van de 

artikelen 6, 1131 en 1133 BW.49 Dat hun ongeldigheid niet uitdrukkelijk is bepaald in de 

artikelen 791, 1130, 1388 en 1600 van het Burgerlijk Wetboek, heeft geen belang. 

 
§ 6. Link: bedingen betreffende de nalatenschap van een derde 

 
30. De grootste pleitbezorgers voor de stelling dat het verbod van erfovereenkomsten niet 

meer de openbare orde raakt, menen dat er een uitzondering bestaat op de sanctie van de 

relatieve nietigheid. De bedingen betreffende de nalatenschap van een derde zijn volgens 

                                                           
43 De artikelen 1130 en 791 C. civ. 
44 Zie randnummer 65. 
45 N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 273, nr. 71. 
46

 VAN HIMME verwijst naar het verslag van het Comité voor Studie en Wetgeving: “Dergelijke regeling 
over erfaanspraken komt neer op een overeenkomst over een toekomstige nalatenschap. Deze zijn in de regel 
verboden, maar de wetgever heeft hierop steeds – en nu zelfs in stijgende mate – uitzonderingen voorzien. 
Duidelijkheidshalve dienen wel sommige van deze uitdrukkelijke verbodsbepalingen (bedoeld wordt art. 1130, 
tweede lid en art. 791 BW) te worden aangepast.” De toevoeging in artikel 1130 BW zou dus enkel gediend 
hebben om duidelijk te stellen dat de wetgever uitzonderingen kan voorzien op het verbod. 
47 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, 
Bruylant, 1974, 428, nr. 563.  
48 Contra J. BAEL, Het verbod, 883, nr. 1426: BAEL stelt dat aangezien de wet zwijgt over het feit dat 
erfovereenkomsten al dan niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden, dit standpunt a fortiori 
niet kan worden bijgetreden. 
49 Zie redenering bij J. RENAULD, “Le pacte sur succession future” (noot onder Cass. 16 oktober 1959 en 
Cass. 10 november 1960), RCJB 1961, 20-21, nr. 10.  
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hen namelijk nog steeds absoluut nietig.50 Indien zelfs zij die bedenking maken, kan men 

toch niet stellen dat het algemeen verbod van erfovereenkomsten de lege lata niet langer 

absoluut nietig zou zijn.51 

 
 

Afdeling 2. Het cassatiearrest van 31 oktober 2008 
 

§ 1. Absolute nietigheid de lege lata wordt uitdrukkelijk bevestigd 
 
31. Vooreerst meent men dat het cassatiearrest de openbare orde en de daaruit volgende 

absolute nietigheid de lege lata uitdrukkelijk bevestigt.52  

 

32. Het openbareordekarakter van vóór de Wet Valkeniers staat onbetwist vast, aangezien 

het Hof stelt dat in het toen geldende recht, dus vóór de Wet Valkeniers, het verbod de 

openbare orde raakte.  

 

33. Maar ook na de Wet Valkeniers zou het Hof besluiten tot de absolute nietigheid. Uit het 

dictum van het arrest kan namelijk niet de relatieve nietigheid van het verbod worden 

afgeleid. 

 

Vooreerst werd het openbareordekarakter van artikel 1130, tweede lid BW niet betwist in de 

cassatiemiddelen.53  

 

Vervolgens was het cassatiemiddel beperkt in de tijd. Aangezien de erfovereenkomsten in 

casu dateerden van vóór de Wet Valkeniers, poneerden de eisers enkel de schending van het 

artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek “zoals van toepassing voor de 

wijziging bij artikel 4 van de wet van 22 april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen van 

het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot”54.55  

                                                           
50 J. BAEL, Het verbod, 895, nr. 1442. 
51 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 965, nr. 1879. 
52 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 965, nr. 1879.  
53 C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 100, nr. 126; A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in 
vraag gesteld”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 7, 194, nr. 37. 
54 Eigen parafrasering.  
55 C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 100, nr. 126; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. 
VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 965, nr. 1879; A. VAN GEEL en 
C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 7, 194, nr. 37. 
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Wanneer het Hof dus antwoordde met “in het toen geldende recht raakte dit verbod de 

openbare orde”, beperkte ze zich in het dictum tot een antwoord op dit specifiek 

aangevoerde middel. Er kan hieruit niet a contrario worden afgeleid dat sindsdien 

erfovereenkomsten niet meer absoluut nietig zouden zijn.56 Er kunnen dus geen 

doorslaggevende argumenten worden aangehaald in verband met de aard van de nietigheid, 

aangezien het Hof zich hieromtrent niet heeft uitgesproken.57 

 

Ten slotte haalt men zelfs de stelling van BAEL58 aan (nochtans een grote aanhanger van de 

relatieve nietigheid van het verbod), om hun eigen argumentatie kracht te geven.59 Ze stellen 

dat ook hij de aanknoping van het Hof van Cassatie aan de wet van 22 april 2003 ietwat 

artificieel acht. Doordat er al tal van wettelijke uitzonderingen op het verbod bestonden, 

wijzigt de toevoeging “tenzij in de gevallen bij wet bepaald” inhoudelijk niets.  

 
 

§ 2. Gebrekkige tegenargumenten 
 
34. Men is er zich van bewust dat de strekking van de relatieve nietigheid veel 

enthousiasme teweegbrengt.60 De flexibiliteit die de relatieve nietigheid als sanctie biedt zou 

in het kader van de vermogensplanning een uitstekende zaak zijn.61 VAN HIMME meent dat 

men hierdoor vlugger is geneigd om aan te nemen dat het Hof van Cassatie een kentering 

wou teweegbrengen.62 Men is echter van mening dat de pleitbezorgers van de relatieve 

nietigheid geen concrete argumenten geven om hun stelling kracht bij te zetten. En hoewel 

bovenvermelde argumenten in het door hen zelf geciteerde handboek familiaal 

vermogensrecht werden aangehaald, bieden deze auteurs er geen antwoord op.63  

 
 
 

                                                           
56 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 965, nr. 1879. Zie randnummer 72. 
57 C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 100, nr. 126; A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in 
vraag gesteld”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 7, 194, nr. 37. 
58 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten? Enkele bedenkingen de lege 
ferenda betreffende het verbod van erfovereenkomsten” in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. 
TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Over naar Familie: Liber Amicorum Luc Weyts, Brugge, die Keure, 
2011, 59, nr. 25 (hierna verkort J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”); J. 
BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 204, nr. 100. 
59 N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 261, nr. 28. 
60 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 7, 
194, nr. 37.  
61 N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 262, nr. 30. 
62 N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 262, nr. 29. 
63 C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 100, nr. 126. 
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Hoofdstuk 2. Gevolgen 

 

35. De schending met de openbare orde impliceert dat verboden erfovereenkomsten 

absoluut nietig zijn. De gevolgen van dergelijke absolute nietigheid werden herhaaldelijk 

geanalyseerd en toegelicht.64 Over het algemeen zijn deze de normale gevolgen van de 

algemene nietigheidsleer in het verbintenissenrecht. 

 

Afdeling 1. Titularissen van de vordering tot nietigheid 
 

§ 1. Iedere belanghebbende 
 
36. Wanneer men ervan uitgaat dat een schending van artikel 1130, tweede lid BW een 

inbreuk pleegt op de openbare orde en de goede zeden, betekent dit dat de absolute 

nietigheid door elke belanghebbende kan worden ingeroepen.65 

 

37. Vooreerst kunnen de partijen die de erfovereenkomst hebben gesloten de nietigheid 

opwerpen. Hier wordt degene die zich heeft verbonden inbegrepen.66 Door de absolute 

nietigheid kan men bijgevolg steeds terugkomen op wat men in een verboden 

erfovereenkomst heeft bedongen. 

 

38. Bovendien is het mogelijk dat derden belanghebbenden zijn. Zo hebben de 

(mede)erfgenamen67 soms belang bij de vernietiging van de erfovereenkomst. Het is immers 

mogelijk dat ze meer verkrijgen uit de nalatenschap, indien de erfovereenkomst wordt 

                                                           
64 P. DELNOY, Les libéralités et les successions,181, nr. 133; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 
élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 428, nr. 563; J. DU MONGH, C. 
DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.) 
Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 122, nr. 188; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. 
VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 966, nr. 1880; N. VAN HIMME, 
“Het verbod van erfovereenkomsten”, 260, nr. 23; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale 
schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 
2004, 35, nr. 15, nr. 16; J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”, 89, nr. 15; J. VERSTRAETE, 
“Overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschappen (a contrario bij artikel 791 B.W.)” in M. COENE, J. 
DU MONGH en N. GEELHAND (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 14, nr. 21. Voorstanders voor relatieve 
nietigheid van het verbod, maar sommen op: J. BAEL, Het verbod, 122, nr. 223, 123, nr. 225 en 133, nr. 243; 
H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”, 129, nr. 202, en 200, nr. 207; C. CASTELEIN, “Het verbod op 
erfovereenkomsten”, 209, nr. 32 en 210, nr. 33; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. 
VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 965, nr. 1879; M. PUELINCKX-
COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 269, nr. 220; E. TURPYN, “Het finaal verrekenbeding: een 
verboden erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, 59. Een nadere bespreking of afwijking door één van bovenstaande 
auteurs wordt telkens in de volgende randnummers vermeld.  
65 Rb. Mechelen 7 mei 2008, T.Not. 2009, 242; Rb. Neufchâteau 7 februari 1956, JL 1956-57, 191.  
66 J. BAEL, Het verbod, 122, nr. 224; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, 
Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 965, nr. 1879.  
67 J. BAEL, Het verbod, 122, nr. 224; H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. 
VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”, 129, nr. 202. 
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vernietigd. Ook de toekomstige decujus kan zelf de nietigheid vorderen. Het is van geen 

belang of hij al dan niet partij was bij de overeenkomst.68 Evenzeer kunnen legatarissen of 

schuldeisers geldige titularissen uitmaken voor de vordering tot nietigheid.69  

De vordering tot nietigheid vereist geen benadeling in hoofde van degene die de nietigheid 

opwerpt.70  

 

§ 2. Fiscus? 
 
39. Er bestaat onenigheid in de rechtsleer omtrent de vraag of de fiscus de nietigheid kan 

inroepen in het geval van absolute nietigheid. 

 

GHYSELEN stelt in haar doctoraat dat de fiscus de nietigheid niet kan opwerpen, en dit 

zowel bij absolute als relatieve nietigheid.71  

 

Anderen menen daarentegen dat de fiscus de absolute nietigheid kan inroepen.72 Dit werd 

bevestigd door de administratie.73 De fiscus is immers ook een belanghebbende, aangezien 

door de nietigheid de erfovereenkomst retroactief wordt vernietigd. De niet of weinig 

belaste overheveling van het vermogen van de erflater wordt geacht nooit te hebben 

bestaan.74 De goederen zijn nog steeds in de nalatenschap aanwezig, waardoor er 

successierechten kunnen worden geheven. Dit gevolg is dan ook een belangrijke tegenslag 

voor de successieplanners. 

 
 
 
 

                                                           
68 J. BAEL, Het verbod, 122, nr. 224; H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. 
VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”,129, nr. 204; H. DE PAGE en 
R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 428, nr. 
563. 
69 J. BAEL, Het verbod, 122, nr. 224. 
70 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”,129, nr. 203. Het loutere bestaan van de erfovereenkomst is een 
noodzakelijke maar voldoende voorwaarde om de nietigheid af te dwingen. Indien zij het niet eens zijn met de 
door de erflater opgezette erfovereenkomst, kan deze successieplanning worden aangevochten. 
71 M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblo, 1996, 350, nr. 535. 
72 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”, 130, nr. 205.  
73 Op een vraag van senator DELCROIX antwoordde de minister van Financiën: “Is de overeenkomst aangetast 
door een volstrekte nietigheid, dan kan de administratie – zoals iedere andere derde – de nietigheid ervan 
vragen indien zij daarbij een rechtmatig belang kan laten gelden.”73 (Vr. nr. 1049 DELCROIX, Vr.en Antw. 
Senaat 1997-1998, nr. 1-77, 4043 en Rec.gén.enr.not. 1999, 45, nr. 24.883). Zie circulaire nr. 2/2006 (AFZ 
06/2006 — Dos. EE/L 149) van 8 februari 2006, nr. 34. Aangehaald door J. BAEL, Het verbod, 899, nr. 1451; 
H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”, 141, nr. 227. 
74 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”, 130, nr. 205.  
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Afdeling 2. De bevestiging van de erfovereenkomst is niet mogelijk 
 
40. Traditioneel wordt gesteld dat uit de absolute nietigheid volgt dat de erfovereenkomst 

noch vóór noch na het overlijden kan worden bekrachtigd of bevestigd, hetzij uitdrukkelijk, 

hetzij stilzwijgend.75 Het Hof van Cassatie bevestigde dit uitdrukkelijk in het geciteerde 

arrest van 31 oktober 2008.76 Het Hof oordeelde dat “het onderdeel dat aanvoert dat onder 

vigeur van het toepasselijk recht het verbod tot bedingen omtrent nog niet opengevallen 

nalatenschappen slechts tijdelijk is en wegvalt na het openvallen van de nalatenschap 

waarna de bedingen kunnen worden bekrachtigd, faalt naar recht”. 

 

41. Niettemin kunnen (de erfopvolgers van) de partijen na het overlijden van de decujus 

een nieuwe erfovereenkomst sluiten, zelfs met dezelfde bewoordingen.77 VANWINCKELEN 

stelt dat zowel de bekrachtiging als het sluiten van een nieuwe overeenkomst na het 

overlijden mogelijk is.78 

 
Afdeling 3. De rechter moet de nietigheid ambtshalve opwerpen 

 
42. Uit de vaststelling dat bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen de openbare 

orde schenden en dus absoluut nietig zijn, wordt ook afgeleid dat de rechter de nietigheid 

van de verboden erfovereenkomst ambtshalve moet opwerpen.79 Bij iedere akte dat hem is 

voorgelegd naar aanleiding van een geschil, moet de rechter nagaan of het geen beding 

bevat betreffende een toekomstige nalatenschap.  

 

                                                           
75 Rb. Neufchâteau 7 februari 1956, JL 1956-57, 191.  
76 Cass. 31 oktober 2008, AR C.06.0445.N/1, Pas. 2008, 2417, Rev.not.b. 2011, 415, noot H. CASIER, N. 
GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, Rev.trim.dr.fam. 2009, 587 en 
Rev.trim.dr.fam. 2010, 1287. Aangehaald door W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. 
VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 966, nr. 1880. Hoewel BAEL 
vroeger een tegenovergestelde versie verdedigde, meent hij uit deze passage hetzelfde af te leiden (J. BAEL, 
“Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 57, nr. 23). 
77 P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 181, nr. 133; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 
élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 428, nr. 563; W. PINTENS, C. 
DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 966, nr. 1880. Voorstanders voor relatieve nietigheid van het verbod, maar sommen op: J. BAEL, Het 
verbod, 138, nr. 252; H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De 
erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”, 131 , nr. 206; C. CASTELEIN, “Het verbod op 
erfovereenkomsten”, 209, nr. 32; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, 
Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 966, nr. 1880; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, 269, nr. 220. Voor de voorwaarden waaraan deze nieuwe overeenkomst moet 
voldoen zie J. BAEL, Het verbod, 139, nr. 254. 
78 K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU 
MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 35, nr. 16. De erfovereenkomst heeft 
immers na het overlijden alleen nog private belangen tot voorwerp, aangezien de nietigheid haar grondslag niet 
meer vindt in hogere maatschappelijke belangen. 
79 Bergen 15 september 1992, Rev.not.b. 1995, 22. 



De traditionele opvatting  18 

Afdeling 4. De nietigheid kan worden ingeroepen in elke stand van het geding 
 
43. Men leidt bovendien uit de absolute nietigheid af dat de nietigheid kan worden 

ingeroepen in elke stand van het geding, zelfs voor het eerst in cassatie.  

 
Afdeling 5. De naleving van de erfovereenkomst kan niet worden afgedwongen 

 
44. De uitvoering van de erfovereenkomst kan niet worden afgedwongen, noch ten aanzien 

van de partijen, noch ten aanzien van de mede-erfgenamen. Een strafbeding hieromtrent is 

bijgevolg uit den boze. 

 
Afdeling 6. De verjaring van de vordering tot nietigverklaring 

 
45. Sinds de wijzigingen door de wet van 10 juni 199880 bestaat eensgezindheid omtrent de 

verjaring van de vordering tot absolute nietigheid van de erfovereenkomst.81 Enkel de 

tienjarige verjaringstermijn gesteund op artikel 2262bis BW kan worden ingeroepen.  

Aangezien absoluut nietige erfovereenkomsten niet kunnen worden bekrachtigd, kan artikel 

1304 BW geen toepassing vinden. Dit artikel is namelijk gesteund op de stilzwijgende 

bekrachtiging door partijen. Dit wordt bovendien bevestigd door het geciteerde 

cassatiearrest van 31 oktober 200882: “in het toen geldende recht raakte dit verbod de 

openbare orde en een handeling die hiermede in strijd was kon niet worden bekrachtigd. 

Hieruit volgt dat de tienjarige verjaringstermijn bepaald in artikel 1304 van het Burgerlijk 

wetboek voor vorderingen tot nietigverklaring geen toepassing kon vinden.”83 

 

46. Over het ogenblik waarop de verjaring ingaat, bestaat er echter geen eensgezindheid. 

 

Volgens een eerste strekking vangt de verjaringstermijn aan op het tijdstip van overlijden 

van de persoon over wiens toekomstige nalatenschap het gaat.84 Het Hof van Cassatie zou 

dit in zijn geciteerde arrest van 31 oktober 2008 bevestigen.85 Een tweede standpunt dat men 

                                                           
80 Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, BS 17 juli 1998. 
81 Vóór de wet van 10 juni 1998 bestond er onenigheid omtrent de verjaring van de absoluut nietige 
erfovereenkomst (Zie J. BAEL, Het verbod, 129, nr. 235 e.v.). Sinds deze wet werd de gemeenrechtelijke 
verjaringstermijn voor persoonlijke rechtsvorderingen op tien jaar gebracht. 
82 Cass. 31 oktober 2008, AR C.06.0445.N/1, Pas. 2008, 2417, Rev.not.b. 2011, 415, noot H. CASIER, N. 
GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, Rev.trim.dr.fam. 2009, 587 en 
Rev.trim.dr.fam. 2010, 1287. 
83 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 967, nr. 1881. 
84 J. DU MONGH, C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. 
DECLERCK (eds.) Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 121, nr. 187; J. VERSTRAETE, 
“Erfovereenkomsten”, 89, nr. 15. 
85 Aangehaald door J. DU MONGH, C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS, J. DU 
MONGH en C. DECLERCK (eds.) Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 122, nr. 188. Ook het hof van 
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in de rechtsleer terugvindt, is dat de termijn pas begint te lopen bij het sluiten van de 

overeenkomst.86 Tot slot verdedigt een derde opvatting dat de erfovereenkomst in beginsel 

loopt vanaf het tijdstip van de ondertekening van de overeenkomst, maar wordt geschorst 

overeenkomstig artikel 2257 BW tot de datum van het overlijden.87 De erfovereenkomst is 

immers een overeenkomst op termijn, dat pas opeisbaar wordt bij het overlijden van de 

toekomstige decujus.  

 

BAEL concludeert dat “welke analyse men ook maakt, ingevolge artikel 2257 van het 

Burgerlijk Wetboek begint de verjaring in elk geval in feite pas te lopen vanaf het overlijden 

van de persoon over wiens toekomstige nalatenschap men heeft bedongen”.88 Men blijft 

echter het recht hebben de vordering tot nietigheid reeds tijdens het leven van de erflater in 

te stellen.89 

 
Afdeling 7. Strikte interpretatie wettelijke uitzonderingen 

 
47. De regel stelt dat uitzonderingen restrictief moeten worden geïnterpreteerd. Wanneer 

het verbod van erfovereenkomsten de openbare orde en de goede zeden raakt, moeten de 

wettelijke uitzonderingen op dit principieel verbod op een nog meer beperkende wijze 

worden uitgelegd.90  

 
Afdeling 8. Het watervaleffect van de nietigheid 

 
48. De nietigheid van het beding betreffende een toekomstige nalatenschap dreigt de 

nietigheid van de volledige overeenkomst met zich mee te brengen.91 Door dit 

                                                                                                                                                                                  

beroep te Bergen deelt deze visie: Bergen 15 september 1992, Rev.not.b. 1995, 22. In casu strekte de 
overeenkomst ertoe afstand te doen van het recht om inkorting te vorderen. Volgens het hof kan de termijn 
slechts beginnen te lopen vanaf het overlijden van de schenker, omdat pas op dat ogenblik vaststaat of er 
inderdaad een recht op inkorting bestaat. 
86 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, 
Bruylant, 1974, 428, nr. 563; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, 
Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 967, nr. 1881; W. PINTENS, B. VAN DER 
MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 
2002, 732, nr. 1607; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden 
erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. 
PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 35, nr. 15.  
87 J. BAEL, Het verbod, 134, nr. 247; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 209, nr. 32. H. 
CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”, 133, nr. 211. 
88 J. BAEL, Het verbod, 135, nr. 248. 
89 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”, 133, nr. 211. 
90 J. BAEL, Het verbod, 168, nr. 302; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. 
VERHAERT, m.m.v. R. BARBAIX, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1996-2004)”, TPR 2005, 473, nr. 
32. 
91 Bergen 15 september 1992, Rev.not.b. 1995, 22.  
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watervaleffect kan het in de praktijk riskant zijn een verboden erfovereenkomst op te nemen 

in een andere overeenkomst.92 

 

49. Bedingen of overeenkomsten die ertoe strekken de uitvoering van de verboden 

erfovereenkomst te garanderen, zijn zonder twijfel ook nietig (art. 1227 BW).93  

 

50. Wanneer de verboden erfovereenkomst deel uitmaakt van een andere overeenkomst, 

brengt dit niet ipso facto de nietigheid van de hele overeenkomst met zich mee. Men moet 

een onderscheid maken tussen een overeenkomst onder bezwarende titel en een 

overeenkomst om niet.94  

 

Bij overeenkomsten onder bezwarende titel moet men kijken naar de verknochtheid van 

deze erfovereenkomst met de hoofdovereenkomst.95 De bedoeling van de partijen moet 

hierbij worden nagegaan. Hadden de partijen de hoofdovereenkomst ook gesloten zonder de 

verboden erfovereenkomst, dan is deze niet meer dan een toevallig en bijkomstig beding. 

Enkel de erfovereenkomst wordt voor niet geschreven gehouden, de hoofdovereenkomst 

blijft bestaan. Vormt de erfovereenkomst echter een voorwaarde bij de hoofdovereenkomst, 

dan moet gekeken worden of de erfovereenkomst een doorslaggevende betekenis heeft. In 

deze hypothese zal de gehele overeenkomst nietig worden verklaard. In tegenovergesteld 
                                                           
92 J. BAEL, Het verbod, 155, nr. 279. 
93 Bergen 15 september 1992, Rev.not.b. 1995, 22; J. BAEL, Het verbod, 157, nr. 281; C. CASTELEIN, “Het 
verbod op erfovereenkomsten”, 210, nr. 33; P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 181, nr. 133; M. 
PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 269, nr. 220; K. VANWINCKELEN, 
“Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, 
twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal 
Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 34, nr. 14; J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”, 89, nr. 15; J. 
VERSTRAETE, “Overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschappen (a contrario bij artikel 791 B.W.)” 
in M. COENE, J. DU MONGH en N. GEELHAND (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 14, nr. 21. 
Dit zijn onder meer overeenkomsten gesloten vóór het overlijden van de decujus, waarbij wordt afgezien van 
het recht zich te beroepen op de nietigheid. Deze overeenkomsten vormen namelijk op zichzelf een 
erfovereenkomst. Maar ook strafclausules zullen mede nietig worden verklaard. 
94 J. BAEL, Het verbod, 143, nr. 260; P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 181, nr. 133. 
95 Artikel 1172 BW; Antwerpen 27 april 1993, Rev.trim.dr.fam. 1995, 750 en RW 1994-95, 1194; Bergen 15 
september 1992, Rev.not.b. 1995, 22; Rb. Hasselt 23 oktober 2000, RGDC 2001, 324; Rb. Hasselt 5 mei 1993, 
T.Not. 1999, 92; J. BAEL, Het verbod, 144-151, nrs. 262-274; C. CASTELEIN, “Het verbod op 
erfovereenkomsten”, 210, nr. 33; P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 181, nr. 133; W. PINTENS, C. 
DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 967, nr. 1882; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het 
familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 732, nr. 1607; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, 269, nr. 220; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: 
verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 
2004, 34, nr. 14; J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”, 90, nr. 16; J. VERSTRAETE, “Overeenkomsten over 
niet opengevallen nalatenschappen (a contrario bij artikel 791 B.W.)” in M. COENE, J. DU MONGH en N. 
GEELHAND (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 14, nr. 21. 
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geval zal enkel deze voorwaarde nietig worden verklaard. Wanneer de overeenkomst zowel 

slaat op een toekomstige en een reeds opengevallen nalatenschap, zal de feitenrechter 

beslissen of deze al dan niet ondeelbaar zijn.96 

 

Wat de rechtshandeling ten kosteloze titel betreft, is er echter meer vereist. De 

rechtshandeling zal hier enkel nietig worden verklaard wanneer het verboden beding de 

determinerende beweegreden of het hoofdzakelijk doel ervan uitmaakt.97 

 
Afdeling 9. Psychologisch gevolg 

 
51. Tot slot merkt BAEL op dat rechters de bedingen betreffende toekomstige 

nalatenschappen vaak hard aanpakken wanneer men meent dat zij de openbare orde en de 

goede zeden schenden.98 Het “schandelijk” karakter van deze bedingen moet volgens hen 

onmiddellijk in de kiem worden gesmoord. 

 

                                                           
96 C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 211, nr. 34; J. VERSTRAETE, “Overeenkomsten over 
niet opengevallen nalatenschappen (a contrario bij artikel 791 B.W.)” in M. COENE, J. DU MONGH en N. 
GEELHAND (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 14, nr. 21. 
97 Artikel 900 BW. J. BAEL, Het verbod, 153, nr. 276; P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 181, nr. 
133. Het hof van beroep te Bergen verklaarde op 15 september 1992 een volledige schenkingsakte nietig 
zonder enige verwijzing naar een determinerende beweegreden (Bergen 15 september 1992, Rev.not.b. 1995, 
22). Zelfs de verknochtheid (criterium bij overeenkomsten onder bezwarende titel) kwam niet aan bod. In casu 
schonken de grootouders aan hun kleinzoon (niet-erfgerechtigde), met voorbehoud van een bewoningsrecht in 
het voordeel van hun enige zoon. Deze laatste aanvaardde niet alleen dit voordeel maar verzaakte bovendien 
aan zijn recht om inbreng of inkorting te eisen. Door dit verboden beding betreffende een toekomstige 
nalatenschap verklaarde het hof de volledige akte nietig. VERSTRAETE meent dat men in casu had kunnen 
volstaan met de nietigverklaring van dit verboden beding (J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”, 90, nr. 16). 
In dezelfde zin: J. BAEL, Het verbod, 154, nr. 278; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 
1996, 269, nr. 220. 
98 J. BAEL, Het verbod, 165, nr. 300. 
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TITEL IV. De nieuwe opvatting 

 
52. De traditionele opvatting kent steeds meer tegenstanders. Deze menen dat 

erfovereenkomsten vandaag niet meer strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden, 

doch enkel een inbreuk plegen op de wet.  

 

53. Al vóór het hierboven geciteerde cassatiearrest van 31 oktober 2008 waren er enkele 

auteurs die pleitten voor de afschaffing van het openbareordekarakter van het verbod van 

erfovereenkomsten.99 Ook na dit arrest kent dit standpunt heel wat aanhangers.100 Er zijn 

bovendien auteurs die menen dat door dit cassatiearrest het Hof heeft geoordeeld dat het 

verbod van erfovereenkomsten niet meer van openbare orde is.101 Ten slotte vermelden 

bepaalde auteurs het arrest, zonder echt een standpunt in te nemen.102 

 
Hoofdstuk 1. Argumenten 

 

Afdeling 1. Vóór het cassatiearrest van 31 oktober 2008 
 

§ 1. Oorspronkelijke motieven voor het verbod gelden niet meer 
 
54. De politieke en technisch-juridische motieven die aan het verbod ten grondslag lagen 

lijken voor velen vandaag voorbijgestreefd.103 Er bestaat discussie omtrent de accuraatheid 

                                                           
99 J. BAEL, “De bedingen van aanwas en de tontinebedingen” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET 
BELGISCH NOTARIAAT (ed.), Familie op maat, Mechelen, Kluwer, 2005, 273, nr. 305; J. BAEL, Het verbod, 
883 e.v., nrs. 1425 e.v.; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 218, nr. 50; M. PUELINCKX-
COENE, “De Wet Valkeniers, een gemiste kans?” in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 5, nr. 7 en 35, nr. 57; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 
1996, 275, nr. 225 e.v.; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. VERHAERT, m.m.v. 
R. BARBAIX, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1996-2004)”, TPR 2005, 473, nr. 31 e.v. 
100 J. BAEL, “Een pleidooi voor een fundamenteel andere interpretatie van het verbod van erfovereenkomsten” 
in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, 
41, nr. 43, voetnoot 54; N. GEELHAND DE MERXEM, “Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst 
en nog adviseerbaar”, TEP 2011, afl. 1-2, 116, nr. 145.  
101 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 57, nr. 23; J. BAEL, 
“Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 202, nr. 96; J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij 
bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap? Naar een andere opvatting inzake het verbod van 
bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen?” in C. CASTELEIN, A.-L. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), 
Leuvense Notariële geschriften. Notariële actualiteit 2010-2011, Gent, Larcier, 2011, 231, nr. 135 (hierna 
verkort J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap?”); H. 
CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”, 133, nr. 212; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, 
deel IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht – Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 342, nr. 492. 
102 H. GORET, “Waag u niet aan verboden erfovereenkomsten: denk aan alternatieven”, Not.Fisc.M. 2012, afl. 
3, 97; E. TURPYN, “Het finaal verrekenbeding: een verboden erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, 64. 
103 En dit reeds sinds het begin van de 20ste eeuw. M. NAST, Étude sur la prohibition des pactes sur 
succession future. Histoire. Droit civil moderne. Législation, Parijs, L. Larose & Forcel, 1905, 472: “Maintenir 
la prohibition absolue (des pactes sur succession future) serait conserver une regle qui n’est plus en harmonie 
avec les nécessités actuelles.” Zie ook J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 202, nr. 
97; J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap?”, 208-210, 
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van welbepaalde motieven. Toch kan men vaststellen dat vooral de bescherming van private 

belangen thans nog aanwezig is. Er wordt hierdoor echter niet meer geraakt aan de openbare 

orde. 

 
A. De vrees voor ongelijkheid en feodale ideeën 

 
55. Algemeen wordt er aan het principe van gelijkheid tussen erfgenamen vandaag niet 

zoveel waarde gehecht als in 1804.104 Bovendien worden er bij de reservebescherming van 

reservataire erfgenamen enkel private belangen beschermd.105  

 

De huidige maatschappij is overigens niet meer gebaat bij de verplichte versnippering 

binnen familievermogens. De moderne wetgever bekommert zich om het behoud van de 

eenheid van het familievermogen, zeker wanneer dit een onderneming is.106 

 
B. De vrees voor het votum mortis 

 
56. Men meent dat de vrees voor het votum mortis vandaag volledig is voorbijgestreefd.107 

In andere contracten of bedingen, die tot de dagelijkse praktijk behoren, leidt het overlijden 

immers ook tot voordeel van één van de partijen.108 Het votum mortis kan hierdoor 

onmogelijk verklaren waarom de erfovereenkomsten strijdig zijn met de openbare orde en 

de goede zeden. Anders beslissen zou paradoxaal overkomen.  

                                                                                                                                                                                  

nrs. 86-91; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 215, nr. 45; M. PUELINCKX-COENE, 
Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 275, nr. 225. Voorstanders voor de absolute nietigheid van het verbod, 
maar menen dit ook: P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 184, nr. 135; N. VAN HIMME, “Het 
verbod van erfovereenkomsten”, 260, nr. 24; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale 
schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 
2004, 30, nr. 4. 
104 J. BAEL, Het verbod, 865, nr. 1400. “Door vooraanstaande auteurs wordt het voorbehouden erfdeel in 
vraag gesteld, of wordt gepleit voor een voorbehouden erfdeel met een minder grote impact dan nu het geval 
is.” 
105 J. BAEL, Het verbod, 895, nr. 1443: “(…) zodat een verzaking aan het reservatair erfdeel vóór het 
openvallen van de nalatenschap moeilijk als een schending van de openbare orde kan worden aangezien.” 
106 J. BAEL, Het verbod, 863, nr. 1398. Bij het overlijden van de bedrijfsleider wordt de gelijkheid tussen de 
erfgenamen immers verbroken ten voordele van de eenheid en continuïteit van de onderneming. 
107 J. BAEL, Het verbod, 868, nr. 1403; J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een 
toekomstige nalatenschap?”, 210-212, nrs. 92-94; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 215, 
nr. 45; M. PORTALIS, “Exposé des motifs au Corps législatif” in LOCRÉ (ed.), La législation civile, 
commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément des codes français XIV, 1836, 151, nr. 
20; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 275, nr. 225; L. RAUCENT, Les 
successions, Louvain-La-Neuve, Academia, 1988, 170, nr. 283. Voorstanders voor de absolute nietigheid van 
het verbod, maar menen dit ook: P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 184, nr. 135; H. DE PAGE en 
R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 428, nr. 
563; N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 260, nr. 24. 
108

 Zo moet de schuldenaar van de lijfrente geen lijfrentes meer betalen, wordt de blote eigenaar volle eigenaar 
en krijgt de begunstigde van de levensverzekering een uitkering. Ook de koper, bij een verkoop met 
uitgestelde eigendomsoverdracht tot aan het overlijden, heeft evenzeer belang bij het overlijden van de 
verkoper. Zie J. BAEL, Het verbod, 868, nr. 1403. 
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Hetzelfde risico van immorele speculaties op iemands overlijden is aanwezig bij een 

testament, wanneer de inhoud daarvan aan de legataris bekend is.109 Ultiem kan worden 

gesteld dat zelfs wanneer er geen testament is, de wettelijke erfopvolgers belang hebben bij 

de dood van de erflater. “Zelfs in 1804 was de logica derhalve reeds zoek, wat de vrees voor 

het votum mortis betreft.”110  

 
C. De vrees voor benadeling 

 
57. Sommigen menen dat de vrees voor benadeling volledig is voorbijgestreefd.111 Vandaag 

zijn de burgers immers veel mondiger geworden, waardoor een onberedeneerde afstand van 

rechten minder waarschijnlijk lijkt. 

 

58. BAEL meent echter dat het motief van de vrees voor benadeling nog kan worden 

ingeroepen.112 Men kan nog steeds rechtshandelingen stellen zonder de juiste draagkracht er 

van te weten. De toekomstige erfgenamen mogen bovendien niet onder al te grote druk 

staan en er mag geen misbruik van hen worden gemaakt. Aangezien het hier duidelijk gaat 

om een privaat belang, is er geen sprake van schending met de openbare orde. Dit werd al in 

1905 door NAST vastgesteld.113 

 
D. De vrees voor de aantasting van de testeervrijheid 

 
59. Tot slot bestaat er discussie over het motief van de aantasting van de testeervrijheid. 

 

BAEL meent dat dit motief thans nog kan worden ingeroepen, maar voegt er aan toe dat hier 

enkel private belangen in het spel zijn.114 De aantasting van de testeervrijheid door het 

sluiten van een erfovereenkomst raakt de openbare orde niet. 

 

Voor anderen speelt dit motief vandaag geen rol meer.115 Zij voeren aan dat vandaag de 

intestaat vererving de regel is. De wetgever heeft bovendien de testeervrijheid beperkt via 

                                                           
109 J. BAEL, Het verbod, 869, nr. 1405. 
110 J. BAEL, Het verbod, 869, nr. 1405. 
111 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 275, nr. 225: “Ook t.a.v. aleatoire 
contracten kent men de juiste draagwijdte niet, de terughoudendheid van de 19e eeuw hiertegenover is in de 
20e eeuw toch wel voorbijgestreefd”. Voorstander voor de absolute nietigheid van het verbod, maar meent dit 
ook: N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 260, nr. 24.  
112 J. BAEL, Het verbod, 885, nr. 1427. Zie ook J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen 
betreffende een toekomstige nalatenschap?”, 212-220, nrs. 97-210. 
113 M. NAST, Étude sur la prohibition des pactes sur succession future. Histoire. Droit civil moderne. 
Législation, Parijs, L. Larose & Forcel, 1905, 165, nr. 172. 
114 J. BAEL, Het verbod, 885, nr. 1427; J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een 
toekomstige nalatenschap?”, 220-224, nrs. 111-119. 



De nieuwe opvatting  25 

de reserveverplichting ten aanzien van afstammelingen, ascendenten en de langstlevende 

echtgenoot. Daarenboven is de contractvrijheid zeker even fundamenteel geworden.  

 
 

§ 2. Stijgend aantal uitzonderingen 
 
60. Afwijkingen op het verbod van erfovereenkomsten worden talrijker. De rechtsleer stelt 

zich hierdoor sinds geruime tijd de vraag of deze regel vandaag nog strijdig kan worden 

geacht met de openbare orde en de goede zeden.116 Men kan immers moeilijk een regel van 

openbare orde bestempelen, als men er steeds vaker uitzonderingen op maakt.117  

 

61. Bij het invoeren van de wettelijke uitzonderingen is er bovendien sprake van een gebrek 

aan logica. Ook al lijken bepaalde bedingen zeer sterk op elkaar, toch valt het ene wel, en 

het andere niet onder een uitzondering.118 Personen die geldig bedingen betreffende een 

toekomstige nalatenschap (omdat ze onder een wettelijke uitzondering vallen), worden 

trouwens onvoldoende beschermd tegen ondoordacht handelen.119  

 
 
 

                                                                                                                                                                                  
115 C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 215, nr. 45; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, 275, nr. 225. 
116 J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 202, nr. 97; J. BAEL, “Wat kan wel en wat 
kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap?”, 225-228, nrs. 123-127; C. CASTELEIN, 
“Het verbod op erfovereenkomsten”, 215, nr. 45; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, 
deel IV, Huwelijksstelsels - Erfrecht – Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 342, nr. 492; M. PUELINCKX-
COENE, “De Wet Valkeniers, een gemiste kans?” in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 5, nr. 7 en 35 nr. 57; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 
1996, 275, nr. 225; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND, “Overzicht van rechtspraak 
(1988-1995). Erfenissen”, TPR 1997, 159, nr. 36; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND 
en I. VERHAERT, m.m.v. R. BARBAIX, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1996-2004)”, TPR 2005, 473, 
nr. 31. Voorstanders voor de absolute nietigheid van het verbod, maar menen dit ook: C. SLUYTS en N. 
VANDEBEEK, “Onroerend goed en erfrecht” in X (ed.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 
2010, 232; N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 260, nr. 24; K. VANWINCKELEN, 
“Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, 
twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal 
Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 30, nr. 4. Er moet worden opgemerkt dat er geen uitzonderingen 
bestaan op erfovereenkomsten betreffende de nalatenschap van een derde, zonder het akkoord van deze laatste. 
J. BAEL, Het verbod, 886, nr. 1429; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 277, nr. 
225). 
117

 PUELINCKX-COENE nuanceert dit door te stellen dat de recente wettelijke uitzonderingen oplossingen 
waren voor situaties die in de praktijk als hinderlijk en onhoudbaar werden aangevoeld (M. PUELINCKX-
COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 277, nr. 225). Maar daar draait het in deze discussie net om. Het 
verbod is niet meer aangepast aan deze tijd, daar praktijkjuristen het als onnuttig beschouwen. 
118 J. BAEL, Het verbod, 886, nr. 1430. BAEL geeft o.a. als voorbeeld het feit dat reservataire erfgenamen 
kunnen verzaken aan de vordering tot inkorting bij een schenking die wordt gedaan met voorbehoud van een 
recht van vruchtgebruik, en niet bij een schenking met voorbehoud van een recht van bewoning of bij een 
schenking van de volle eigendom. 
119 J. BAEL, Het verbod, 887, nr. 1431. BAEL geeft o.a. als voorbeeld dat de verzaking aan de vordering tot 
inkorting, die binnen het kader van artikel 918 BW wordt toegestaan, kan gebeuren in een onderhandse akte, 
buiten elke notariële tussenkomst om. 
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§ 3. Rechtsvergelijkend 
 
62. Een derde argument is dat sommige moderne samenlevingen, die vergelijkbaar zijn met 

de Belgische samenleving, zich minder streng opstellen op het gebied van de geldigheid van 

bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen.120 PUELINCKX-COENE gaat verder en 

stelt dat moderne wetgevingen dit verbod niet meer kennen.121 Hier moet worden aan 

toegevoegd: “zoals dit thans in België bestaat”.122 Nochtans geeft deze soepele houding 

geen aanleiding tot misbruiken of wetswijzigingen. Dan is het toch weinig waarschijnlijk 

dat erfovereenkomsten in België wel de openbare orde en de goede zeden zouden schenden. 

  

63. Zo is in het Duitse recht de erfovereenkomst (‘Erbvertrag’) toegelaten.123 Deze kan 

elke beschikking bevatten die eveneens in een testament kan worden opgenomen. Het 

regelen van de vermogensovergang bij overeenkomst vormt derhalve een volwaardig 

alternatief.124 Ook Zwitserland legaliseert de erfovereenkomst.125 Het Oostenrijkse recht 

evenzeer, zij het met beperkingen.126 Nederland behoudt het verbod enkel voor 

erfovereenkomsten in haar geheel of voor een evenredig deel.127 

 

64. Frankrijk kent een vergelijkbaar verbod als het onze. Maar ook daar vinden sommigen 

dat de oorspronkelijke motieven voor het verbod van erfovereenkomsten vandaag zijn 

voorbijgestreefd.128 BAEL geeft in zijn proefschrift het voorbeeld van twee arresten van het 

Franse Hof van Cassatie129. Het Hof weigert zich in casu uit te spreken over een middel dat 

voor het eerst werd opgeworpen voor het Hof van Cassatie. Nochtans was dit middel 
                                                           
120 J. BAEL, Het verbod, 888, nr. 1433; J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 202, nr. 
97; J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap?”, 228, nr. 
128; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 215, nr. 45; Y.-H. LELEU, “Les pactes 
successoraux en droit comparé” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), De 
internationale contractuele relaties. De rol van de notaris, Notarieel congres 1995 Tongeren, Antwerpen, 
Maklu 1995, 545-611; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. VERHAERT, m.m.v. 
R. BARBAIX, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1996-2004)”, TPR 2005, 473, nr. 31. 
121 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 277, nr. 225. 
122 J. BAEL, Het verbod, 888, nr. 1433. 
123 § 2299 (I) BGB; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 215, nr. 45; W. PINTENS, “Is ons 
familiaal vermogensrecht nog bij de tijd?”, RW 2011-12, 53.Voor een bespreking van het verbod van 
erfovereenkomsten in het Duitse recht zie N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 20, nr. 1 en 
22, nr. 9.  
124

 BAEL merkt echter op dat het Duitse recht in dit verband een hele reeks dwingende bepalingen kent (J. 
BAEL, Het verbod, 888, nr. 1433). 
125 Art. 481 en 494-497 van het Zwitserse ZGB; W. PINTENS, “Is ons familiaal vermogensrecht nog bij de 
tijd?”, RW 2011-12, 53. 
126 Art. 1248-1254 ABGB; W. PINTENS, “Is ons familiaal vermogensrecht nog bij de tijd?”, RW 2011-12, 53. 
127 art. 4.4 B.B.W. 
128 Zie bijvoorbeeld Y.-H. LELEU, “Les pactes successoraux en droit comparé” in KONINKLIJKE FEDERATIE 
VAN BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), De internationale contractuele relaties. De rol van de notaris, 
Notarieel congres 1995 Tongeren, Antwerpen, Maklu 1995, étude 44. 
129

 Cass. (fr.) 11 december 2001, nr. 00-12241 (J. BAEL, Het verbod, 127-129, nrs. 231-233) en Cass. (fr.) 9 
juli 2003, nr. 00-16706 (J. BAEL, Het verbod, 894, nr. 1441). 
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gebaseerd op de schending van het verbod van erfovereenkomsten. BAEL leidt uit deze twee 

arresten af dat de stelling dat het verbod van erfovereenkomsten niet meer van openbare 

orde is, meer naar voor komt.130  

 
§ 4. Wet Valkeniers: een tekstargument 

 
65. Sinds de Wet Valkeniers menen bepaalde auteurs dat de wetgever toegeeft dat het 

verbod van erfovereenkomsten niet langer de openbare orde en de goede zeden raakt.131 De 

wet voegde aan de artikelen 1130, tweede lid en 791 BW de woorden “tenzij in de gevallen 

door de wet bepaald”.  

 

PUELINCKX-COENE leidt hieruit af dat de Wet Valkeniers een tekstargument biedt voor de 

stelling dat de erfovereenkomsten niet meer strijdig zijn met de openbare orde en de goede 

zeden.132 Het geciteerde arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 2008 zou zich 

daarbij aansluiten.133 De wetgever erkent namelijk dat er wettelijke uitzonderingen kunnen 

bestaan op het verbod.134 En wat van openbare orde is, duldt geen uitzonderingen.135. 

 
§ 5. Het absolute verbod is niet meer nuttig 

 
66. Mensen willen hun zaken regelen, zonder beperkingen. Wanneer hen wordt uitgelegd 

dat deze bedingen strijdig worden geacht met de openbare orde en de goede zeden, kan men 

dit niet geloven. Hoe kunnen dergelijke bedingen strijdig zijn met de openbare orde, indien 

het collectief bewustzijn net het omgekeerde verwacht?136 

                                                           
130 De absolute nietigheid kan immers in elke stand van het geding worden ingeroepen, zelfs voor het eerst in 
cassatie. Contra Dit is volgens de auteurs van de openbare orde-stelling te kort door de bocht. Bovendien biedt 
dit geen argument naar Belgisch recht.: W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, 
Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 966, nr. 1880, voetnoot 6; N. VAN HIMME, “Het 
verbod van erfovereenkomsten”, 260, nr. 25. 
131 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 134, nr. 214; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 
214, nr. 44; M. PUELINCKX-COENE, “De Wet Valkeniers, een gemiste kans?” in W. PINTENS (ed.), De 
vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, Intersentia, 2007, 5, nr. 7 en 35, nr. 57. 
132 M. PUELINCKX-COENE, “De Wet Valkeniers, een gemiste kans?” in W. PINTENS (ed.), De vereffening 
van de nalatenschap, Antwerpen, Intersentia, 2007, 5, nr. 7. Contra J. BAEL, “Naar een afschaffing van het 
verbod van erfovereenkomsten?”, 59, nr. 25; J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 
204, nr. 100: BAEL vindt dit tekstargument niet overtuigend. Zie ook N. VAN HIMME, “Het verbod van 
erfovereenkomsten”, 273, nr. 71. Zie randnummer 27. 
133 Zie randnummer 78. 
134 Ook vóór deze wet bestonden er echter tal van wettelijke uitzonderingen, zodat de toevoeging inhoudelijk 
niets wijzigt. J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 58, nr. 24; J. BAEL, 
“Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 204, nr. 99. 
135 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 134, nr. 214. 
136

 BAEL noemt dit het argument van “de man in de straat” (J. BAEL, Het verbod, 889, nr. 1434; J. BAEL, 
“Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap?”, 228, nr. 129). 
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67. Ook in de rechtsleer en de notariële praktijk worden erfovereenkomsten vaak nuttig 

bevonden.137 Zo is er bijvoorbeeld nood aan geldige schikkingen om de familiale 

ondernemingen te steunen.138 Toch worden verboden erfovereenkomsten absoluut nietig 

verklaard. Niet omdat ze immoreel zijn of strijdig zijn met de openbare orde, maar wel 

omdat ze beantwoorden aan het begrip erfovereenkomst. Het blindelings handhaven van dit 

principe getuigt van een verstarring en een gebrek aan creativiteit van de wetgever. Dit is 

hinderlijk voor het rechtsverkeer.139 

 
§ 6. Verzoening in de maak? 

 
68. In mijn onderzoek merkte ik op dat sommige auteurs die menen dat het verbod van 

erfovereenkomsten nog steeds de openbare orde en de goede zeden raakt, het eens zijn met 

verschillende motieven uit het andere kamp. Hoewel dit argument nergens in de rechtsleer 

te vinden is, meen ik dat door deze toegeving het duidelijk wordt dat de openbare orde-

stelling haar fundamenten aan het verliezen is. 

 

69. Zo geven ze toe dat de oorspronkelijke motieven van het verbod zijn achterhaald.140 

Vooreerst is de wettelijke en herroepelijke testeervrijheid door de wetgever aan banden 

gelegd.141 Mensen zijn bovendien mondiger geworden, waardoor een onberedeneerde 

afstand minder zal voorkomen.142 Men bevestigt ten slotte dat het votum mortis paradoxaal 

klinkt in vergelijking met het huidige veelvoud aan levensverzekeringformules.143 Het 

handhaven van dit verbod, vreemd aan verdedigbare motieven, leidt tot verstarring.144 

                                                           
137 J. BAEL, Het verbod, 890-892, nrs. 1435-1439; J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen 
betreffende een toekomstige nalatenschap?”, 229-231, nrs. 130-134; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, 275, nr. 225. Reeds rond de eeuwwende vond men dat het verbod van 
erfovereenkomsten op bepaalde vlakken onnodig was. M. NAST, Étude sur la prohibition des pactes sur 
succession future. Histoire. Droit civil moderne. Législation, Parijs, L. Larose & Forcel, 1905, 472. “Maintenir 
la prohibition absolue (des pactes sur succession future) serait conserver une règle qui n’est plus en harmonie 
avec les nécessités actuelles”. 
138 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 275, nr. 225. 
139 J. BAEL, Het verbod, 892, nr. 1439; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 216, nr. 46. 
140 P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 184, nr. 135; N. VAN HIMME, “Het verbod van 
erfovereenkomsten”, 260, nr. 24; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: 
verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 
2004, 30, nr. 4. 
141 K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU 
MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 30, nr. 4. 
142 K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU 
MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 30, nr. 4. 
143 P. DELNOY, Les libéralités et les successions,185, nr. 136; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 
élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 428, nr. 552 en nr. 563; K. 
VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 
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Ten tweede bekent men dat het stijgend aantal wettelijke uitzonderingen vragen doet 

rijzen.145 

 

Tot slot verwijst men naar diverse buitenlandse wetgevingen waar het algemeen verbod van 

erfovereenkomsten werd opgeheven. Ook hier lijkt dit geen aanleiding te hebben gegeven 

tot misbruiken of wetswijzigingen.146 

 
 

Afdeling 2. Het cassatiearrest van 31 oktober 2008 
 

§ 1. Toevoeging zinsnede leidt tot a contrario-redenering 
 
70. Vooreerst merkt men uit de ontleding van het arrest op dat het Hof niet letterlijk het 

onderdeel van het middel van de eisers overneemt, maar er tweemaal een zinsnede met 

betrekking tot de tijdsbepaling bijvoegt.147 Hoewel de eisers in cassatie de schending 

inroepen van artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek “zoals van toepassing 

voor de wijziging bij artikel 4 van de wet van 22 april 2003” 148, maken ze echter in het 

eerste onderdeel van het middel geen distinctie in de tijd.  

 

71. De eisers voeren vooreerst aan dat “het door artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk 

Wetboek opgelegde verbod van bedingen omtrent nog niet opengevallen nalatenschappen, 

de openbare orde raakt”. Toch antwoordt het Hof van Cassatie: “in het toen geldende recht 

raakte dit verbod de openbare orde.”149 

 

Bovendien maken de eisers niet de overweging dat “in het recht zoals het gold voor de wet 

van 22 april 2003” het verbod tot bedingen omtrent niet opengevallen nalatenschappen 

slechts tijdelijk is. Niettemin antwoordt het Hof hierop dat “het onderdeel dat aanvoert dat 

onder vigeur van het toepasselijk recht het verbod tot bedingen omtrent nog niet 

                                                                                                                                                                                  

onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU 
MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 30, nr. 4. 
144 J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”, 145, nr. 80. 
145 C. SLUYTS en N. VANDEBEEK, “Onroerend goed en erfrecht” in X (ed.), Het onroerend goed in de 
praktijk, Mechelen, Kluwer, 2010, 232; N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 260, nr. 24; 
K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU 
MONGH (eds.), Familiaal Vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, 30, nr. 4. 
146 J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”, 145, nr. 80. 
147 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 62, nr. 29. 
148 Eigen parafrasering. 
149 Eigen klemtoon. 
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opengevallen nalatenschappen slechts tijdelijk is en wegvalt na het openvallen van de 

nalatenschap waarna de bedingen kunnen bekrachtigd worden, naar recht faalt.”150 

 

72. Met de toevoegingen “in het toen geldende recht” en “onder vigeur van het toepasselijk 

recht” bedoelde het Hof “in het recht zoals dit gold vóór de wet van 22 april 2003”. Door 

deze toevoegingen wou het Hof van Cassatie zeer bewust een onderscheid maken tussen de 

periode vóór de wijziging door de Wet Valkeniers en de periode erna.151 Het Hof oordeelde 

zo impliciet (a contrario) maar duidelijk dat sinds de Wet Valkeniers de erfovereenkomst 

niet langer strijdig is met de openbare orde en dus relatief nietig is. Men kan er niets anders 

uit afleiden; de zinsneden hebben anders geen nut.152 In tegenovergesteld geval had het Hof 

enkel kunnen en moeten stellen dat het verbod de openbare orde raakte, zonder deze 

toevoegingen.153  

 
§ 2. Het Hof antwoordt niet louter op een middel 

 
73. Voorstanders van het openbareordestandpunt voeren aan dat het Hof van Cassatie in dit 

arrest enkel een onderscheid maakte tussen de periode vóór en na de wet van 22 april 2003 

omdat ze antwoordde op het door de eisers in cassatie aangevoerde middel.154  

 

74. Hierop argumenteren de tegenstanders155 dat in aangelegenheden van openbare orde het 

Hof van Cassatie niet louter antwoordt op een middel aangevoerd door de eiser. De rechter 

in cassatie kan en moet namelijk ambtshalve de nietigheid ingevolge de schending van een 

bepaling van openbare orde vaststellen, zelfs wanneer dit voor het eerst in cassatie gebeurt. 

Na deze vaststelling zal deze rechter ook de regel van openbare orde uiteenzetten. Het Hof 

onthield zich hiervan. 

 
 
 
 
 

                                                           
150 Eigen klemtoon. 
151 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 62, nr. 29; J. BAEL, 
“Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 204, nr. 99; H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. 
SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”, 136, nr. 
218. 
152 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 136, ,nr. 218.  
153 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 136, nr. 218.  
154 Zie randnummer 33. 
155 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 58, nr. 24; J. BAEL, 
“Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 204, nr. 99. 
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§ 3. Draagwijdte obiter dictum 
 
75. Ook al is deze argumentatie gebaseerd op het obiter dictum van het Hof, niettemin 

werpt men156 op dat het obiter dictum niet onderschat mag worden. Er moet net wel belang 

aan worden gehecht, aangezien het obiter dictum een niet-noodzakelijk en vrijwillig 

“statement” is. 

 
§ 4. Geen restrictieve interpretatie 

 
76. Bovendien mogen volgens sommige auteurs de woorden van dit arrest niet restrictief 

worden geïnterpreteerd. 157 Doordat gezaghebbende rechtsleer al gedurende tientallen jaren 

smeekt om een afschaffing, of minstens een versoepeling van het verbod, zou het Hof 

overstag zijn gegaan. Ook al zouden de woorden van het Hof onduidelijk zijn, toch is een 

extensieve interpretatie aan de orde. 

 
§ 5. Bekrachtiging na het overlijden 

 
77. Het Hof stelt dat in het toen geldende recht dit verbod de openbare orde raakte en een 

handeling die hiermede in strijd was niet kon worden bekrachtigd. Doordat onder het 

huidige recht volgens het Hof van Cassatie de erfovereenkomst na het overlijden kan 

worden bekrachtigd, schendt het verbod evenmin de goede zeden.158 

 
§ 6. Aanknoping Wet Valkeniers: tekstargument of loutere overgangsregel? 

 
78. Het Hof van Cassatie stelt dat “in het recht zoals dit gold voor de wet van 22 april 

2003” het verbod de openbare orde raakte. Daarmee maakt het Hof duidelijk dat sinds de 

wijziging gebracht door de Wet Valkeniers, het verbod niet meer van openbare orde is. 

Hierdoor sluit het Hof van Cassatie zich aan bij de stelling dat de Wet Valkeniers een 

tekstargument biedt voor de stelling dat erfovereenkomsten niet langer strijdig zijn met de 

openbare orde en de goede zeden.159 

 

                                                           
156 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 136, nr. 218.  
157 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 136, nr. 218.  
158 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 58, nr. 24; J. BAEL, 
“Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 204, nr. 99. 
159 Het Hof van Cassatie bevestigt de stelling van PUELINKCX-COENE: M. PUELINCKX-COENE, “De Wet 
Valkeniers, een gemiste kans?” in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 5, nr. 7 en 35, nr. 57. Zie randnummer 65. Aangehaald door J. BAEL, “Naar een afschaffing 
van het verbod van erfovereenkomsten?”, 62, nr. 29.  
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79. BAEL stelt echter dat de aanknoping door het Hof van Cassatie met de Wet Valkeniers 

geen tekstargument biedt en toch wat artificieel is.160 Niettemin is ze volgens hem niet 

overbodig doordat het Hof hiermee een duidelijke overgangsregeling aanreikt.  

 

De Wet Valkeniers is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2003 en is in 

werking getreden op 1 juni 2003. Voor de aanhangers van de relatieve nietigheid van het 

verbod vormt deze laatste datum een ware spildatum. Een erfovereenkomst die vóór 1 juni 

2003 absoluut nietig was, wordt vanaf deze datum relatief nietig.161 De aard van de 

nietigheid verandert dus binnen eenzelfde overeenkomst. Het is niet zo dat absoluut nietige 

overeenkomsten absoluut nietig blijven en enkel erfovereenkomsten gesloten na deze datum 

behelst zijn met een relatieve nietigheid. Wat betreft de bekrachtiging na het overlijden 

bijvoorbeeld is deze ongeldig indien dit gebeurt vóór 1 juni 2003. De bekrachtiging na deze 

datum is geldig aangezien het verbod dan slechts relatief nietig is. 

 
 

Hoofdstuk 2. De lege ferenda 

 

80. Gezien deze argumenten gaan er stemmen op om het verbod van erfovereenkomsten 

grondig te hervormen. Iedere wetswijziging zal echter met schroom en doordachtheid 

moeten worden benaderd. 162 Men kan hierbij te rade gaan bij rechtsvergelijkende 

voorbeelden.  

 

81. Om enige duidelijkheid te verschaffen en een einde te maken aan de discussie die 

hiervoor werd uiteengezet, stelt BAEL voor om in de artikelen 895 en 1130, tweede lid 

uitdrukkelijk op te nemen dat bedingen en overeenkomsten betreffende de toekomstige 

nalatenschap van een derde geen inbreuk vormen op de openbare orde en de goede zeden.163  

 

Hoofdstuk 3. Gevolgen 

 

82. Aanvaardt men de opvatting dat het verbod van erfovereenkomsten niet meer de 

openbare orde en de goede zeden raakt, dan is de sanctie niet langer de absolute nietigheid. 

                                                           
160 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 59, nr. 25; J. BAEL, 
“Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 204, nr. 100. 
161 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 59, nr. 26; J. BAEL, 
“Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 205, nr. 101. 
162 C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, 216, nr. 47; J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten”, 
145, nr. 80. 
163 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 63, nr. 30. 
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Een verboden erfovereenkomst is hierdoor nog steeds nietig, maar wordt in principe164 met 

een relatieve nietigheid gesanctioneerd.165 Deze herkwalificatie van de nietigheidssanctie 

veroorzaakt andere gevolgen.166 Over het algemeen zijn deze de normale 

verbintenisrechtelijke gevolgen van de relatieve nietigheid. 

 

83. De spildatum om te bepalen of een erfovereenkomst nog absoluut of reeds relatief 

nietig is, is 1 juni 2003.167 Het Hof van Cassatie zou dit in het arrest van 31 oktober 2008 als 

overgangsregel hebben aangeduid. 

 

Afdeling 1. Titularissen van de vordering tot nietigheid 
 

§ 1. Enkel de beschermde partij 
 
84. In tegenstelling tot de eerste opvatting kan niet elke belanghebbende de nietigheid 

inroepen. Enkel de door het artikel 1130, tweede lid BW beschermde partijen hebben dit 

recht. 

 

85. Over welke partijen gaat het hier? Er moet hiervoor een analyse gemaakt worden aan de 

hand van de (thans nog geldende) ratio legis van het verbod van bedingen betreffende 

toekomstige nalatenschappen.168 Dit zijn volgens BAEL de vrees voor benadeling ingevolge 

                                                           
164 BAEL meent dat de overeenkomsten of bedingen met betrekking tot een toekomstige nalatenschap van een 
derde, die tot stand gekomen zijn zonder het akkoord van die derde, bij uitzondering toch als absoluut nietig 
moeten worden beschouwd (J. BAEL, Het verbod, 898, nr. 1447). Het Hof van Cassatie lijkt echter in zijn 
geciteerde arrest te stellen dat geen enkele erfovereenkomst nog de openbare orde schendt (J. BAEL, 
“Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 207, nr. 105). 
165 De nietigheid moet enigszins worden genuanceerd. Zo is de nietigheid pas een feit wanneer deze door de 
rechter is uitgesproken. Tot aan deze vaststelling blijft de rechtshandeling met al haar gevolgen bestaan. H. 
CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”. 128, nr. 201. 
166 J. BAEL, Het verbod, 896, nr. 1445 en 898, nr. 1448; J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van 
erfovereenkomsten?”, 64, nr. 32 en 66, nr. 34; J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 
205, nr. 103 en 207, nr. 106; H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, 
“De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”, 138, nr. 220, 142, nr. 230 en 143, nr. 234; 
N. GEELHAND DE MERXEM, “Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog adviseerbaar”, 
TEP 2011, afl. 1-2, 116, nr. 145; M. PUELINCKX-COENE, “De Wet Valkeniers, een gemiste kans?” in W. 
PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, Intersentia, 2007, 5, nr. 7; W. VAN GERVEN 
en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 88-89; W. VAN GERVEN m.m.v. S. 
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 147. Voorstander voor absolute nietigheid van het 
verbod, maar somt op: N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 262, nr. 30. 
167 Zie randnummer 79. J. BAEL, Het verbod, 896, nr. 1444; J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod 
van erfovereenkomsten?”, 63, nr. 31; J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 205, nr. 
103 en 207, nr. 106; N. GEELHAND DE MERXEM, “Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en 
nog adviseerbaar”, TEP 2011, afl. 1-2, 116, nr. 145. Voorstander voor absolute nietigheid van het verbod, 
maar somt op: N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten”, 262, nr. 30. 
168 J. BAEL, Het verbod, 896, nr. 1445; J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van 
erfovereenkomsten?”, 64, nr. 32; J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 205, nr. 103; 
H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”, 139, nr. 222. 
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onberedeneerde afstand van rechten, misbruik of dwang169 en de vrees voor de aantasting 

van de testeervrijheid170. 

 

Artikel 1130, tweede lid BW beschermt daardoor zowel de partij die de louter eventuele 

rechten afstaat als de partij die ze verwerft.171 Beiden kunnen de overeenkomst sluiten 

zonder goed te beseffen over welke rechten het nu precies gaat. Ook de erfgenamen en 

rechtverkrijgenden worden beschermd. Dit zijn de wettelijke erfgenamen, de algemene 

legatarissen en de legatarissen ten algemene titel. De bijzondere legatarissen en de 

schuldeisers van de overledene, van de erfgenamen of van de rechtverkrijgenden vallen uit 

de boot.172 

 
§ 2. Fiscus? 

 
86. Belangrijk is de vraag of de fiscus de relatieve nietigheid kan opwerpen. Indien de 

fiscus dit niet kan inroepen, loopt ze immers een grote economische post mis.173 Is de 

erfovereenkomst nietig, dan bevindt het voorwerp zich nog in de nalatenschap en zal de 

fiscale administratie bij het overlijden van de erflater successierechten heffen. 

 

87. Het antwoord op deze vraag hangt af van de aangelegenheid waarin de fiscus optreedt.  

 

Treedt de fiscus op bij het heffen van registratierechten (per hypothese tijdens het leven van 

de erflater), dan zal ze slechts kijken of de vereiste van registratie is voldaan.174 Is dit het 

geval, dan zal ze bij het registreren van een akte houdende een beding betreffende een 

toekomstige nalatenschap de nietigheid nooit opwerpen.175 

                                                           
169 Volgens PUELINCKX-COENE geldt dit motief niet meer (M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, 275, nr. 225). Zie randnummer 57. 
170 Volgens PUELINCKX-COENE geldt dit motief slechts ten aanzien van overeenkomsten door de 
toekomstige decujus gesloten over zijn eigen nalatenschap (M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, 275, nr. 225). Zie randnummer 59. 
171 J. BAEL, Het verbod, 896, nr. 1445; J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van 
erfovereenkomsten?”, 64, nr. 32; J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 205, nr. 103; 
H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”, 139, nr. 222. 
172 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 139, nr. 222. 
173 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 140, nr. 225. 
174 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 67, nr. 36; J. BAEL, 
“Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 207, nr. 107; H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. 
SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”, 139, nr. 
224. 
175

 De fiscus is namelijk geen rechter over de geldigheid van een overeenkomst, zeker niet wanneer die 
overeenkomst slechts relatief nietig is (F. WERDEFROY, Registratierechten, I, 2008-09, Mechelen, Kluwer, 
2009, 596, nr. 524. 
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Treedt ze daarentegen op bij het heffen van successierechten (per hypothese na het 

overlijden van de erflater), dan liggen de zaken anders. Er wordt algemeen aanvaard dat de 

fiscale administratie in het raam van de controle van een aangifte van nalatenschap de 

relatieve nietigheid niet kan inroepen. Enkel beschermde personen kunnen dit doen.176 De 

fiscale administratie wordt dus niet beschermd door de nietigheidssanctie. Zij is bovendien 

geen algemeen rechtsopvolger, noch rechtsopvolger ten algemene titel, noch schuldeiser van 

een beschermde partij.177 Indien de nietigverklaring echter geldig door een titularis wordt 

gevorderd en verkregen, kan de fiscale administratie steeds “op de kar springen” en 

successierechten heffen.178 

 

88. De fiscale administratie zelf is wispelturig over dit contentieus. De administratie heeft 

onder andere in zijn circulaire van 5 april 2005 bevestigd dat zij geen rechter is over de 

geldigheid van de overeenkomst en geen stelling inneemt ten aanzien van de 

burgerrechtelijke geldigheid daarvan.179 Toch lijkt ze soms dit standpunt te herzien. “Enige 

voorzichtigheid blijft dus aangewezen.”180  

 
 

Afdeling 2. De bevestiging van de erfovereenkomst is mogelijk na het overlijden 
 
89. Een tweede gevolg is dat de erfovereenkomst na het overlijden van de toekomstige 

erflater impliciet of expliciet kan worden bevestigd.  

 

                                                           
176 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 68, nr. 38; J. BAEL, 
“Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 208, nr. 109; H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. 
SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”, 140, nr. 
225; N. GEELHAND DE MERXEM, “Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog 
adviseerbaar”, TEP 2011, afl. 1-2, 116, nr. 145; M. GHYSELEN, Fiscale gevolgen van nietige 
rechtshandelingen, Kalmthout, Biblo, 1996, 350, nr. 535. 
177 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 141, nr. 228. Dit wordt bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass. 
19 mei 1994, Pas. 1994, I, 489, Rec.gén.enr.not. 1995, nr. 24.517, RW 1994-95, 743 en JT 1995, 5). 
178 J. BAEL, Het verbod, 899, nr. 1451; J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van 
erfovereenkomsten?”, 68, nr. 38; J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 208, nr. 109; 
H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet 
langer strijdig met de openbare orde”, 141, nr. 229. 
179 Op een vraag van senator DELCROIX antwoordde de minister van Financiën: “de vordering tot 
nietigverklaring kan niet worden ingesteld wanneer de overeenkomst is aangetast door een betrekkelijke 
nietigheid. In dit geval kan de vernietiging slechts gevorderd worden door de partijen of door hun 
erfopvolgers.” (Vr. nr. 1049 DELCROIX, Vr.en Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-77, 4043 en Rec.gén.enr.not. 
1999, 45, nr. 24.883). Zie Circulaire nr. 3/2005 (AFZ/2005 - Dos. EE/L 144) van 5 april 2005, nr. 25. 
Aangehaald door H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De 
erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”, 141, nr. 227.  
180 J. BAEL, Het verbod, 899, nr. 1451. 
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Een bekrachtiging vóór het overlijden maakt op zichzelf een verboden erfovereenkomst 

uit.181 Ook onder de kwalificatie van de relatieve nietigheid is dit laatste bijgevolg 

onmogelijk. 

 

De bevestiging na het overlijden heeft een belangrijke impact op de ontvankelijkheid van de 

vordering tot nietigverklaring. Wanneer alle titularissen van deze vordering het beding 

betreffende een toekomstige nalatenschap hebben bevestigd na het overlijden van de 

erflater, kan het beding niet meer worden vernietigd.182 Het recht om de nietigverklaring te 

vorderen wordt geacht nooit te hebben bestaan. Ook het recht voor de fiscus om de relatieve 

nietigheid in te roepen wordt ontnomen.183  

 
Afdeling 3. De rechter mag de nietigheid niet ambtshalve opwerpen 

 
90. Een ander gevolg van de nieuwe kwalificatie van de nietigheidssanctie is dat de rechter, 

in het geschil dat hem voorligt, de relatieve nietigheid niet ambtshalve moet opwerpen. Hij 

mag dit zelfs niet doen. Wanneer de fiscale administratie de nietigheid niet opwerpt, moeten 

de beschermde partijen niet vrezen dat de rechter dit ambtshalve nog zou doen, met de 

aansluiting van de fiscus tot gevolg.184 

 
Afdeling 4. De nietigheid moet in limine litis worden ingeroepen 

 
91. De relatieve nietigheid van de bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen moet 

in limine litis, bij aanvang van het rechtsgeding, worden gevorderd.  

 
Afdeling 5. De naleving van de erfovereenkomst kan worden afgedwongen 

 
92. De relatieve nietigheid heeft tevens tot gevolg dat de berusting in de nietige 

beschikking kan worden afgedwongen.185 Deze afdwinging gebeurt door middel van 

bijzondere drukkingsmiddelen, zoals een strafbeding of alternatieve beschikking.  

                                                           
181 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 59, nr. 25; H. CASIER, N. 
GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig 
met de openbare orde”, 142, nr. 230; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, 
Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 966, nr. 1880.  
182 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 233. 
183 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 142, nr. 230. 
184 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 143, nr. 234; W. VAN GERVEN m.m.v. S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 147. 
185 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 67, nr. 35; H. CASIER, N. 
GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig 
met de openbare orde”, 143, nr. 236. 
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93. Zeer concreet betekent dit een belangrijk rechtsgevolg voor de successieplanning.186 

Men kan de erfgenamen die het niet eens zijn met de verboden erfovereenkomst immers 

dwingen deze na te leven. Men stelt hen voor de keuze: ofwel vorderen ze de 

nietigverklaring en krijgen ze slechts hun wettelijk reserve of worden ze zonder meer 

onterfd, ofwel berusten ze en krijgen ze hun wettelijk erfdeel. De keuze zal vlug gemaakt 

zijn. 

 
Afdeling 6. De verjaring van de vordering tot nietigverklaring 

 
94. Sinds de wet van 10 juni 1998 zijn de gevolgen betreffende de verjaring dezelfde voor 

de absolute en relatieve nietigheid.187 In beide gevallen verjaart de vordering tot nietigheid 

na tien jaar.188 Het cassatiearrest van 31 oktober 2008 verandert hier dus niets aan.189  

 
Afdeling 7. Geen strikte interpretatie wettelijke uitzonderingen 

 
95. Traditioneel moeten uitzonderingen restrictief geïnterpreteerd worden. Volgens 

PUELINCKX-COENE vormt het verbod van erfovereenkomsten (art. 1130, tweede lid BW) 

zelf een uitzondering op de algemene regel van de contractsvrijheid en op het principe 

omschreven in artikel 1130, eerste lid BW.190 De bepalingen van het verbod moeten dus 

restrictief worden uitgelegd.191 De wettelijke uitzonderingen op dit strikt geïnterpreteerde 

verbod mogen dus extensief worden geïnterpreteerd.  

 
Afdeling 8. Het watervaleffect van de nietigheid 

 
96. Hetzelfde watervaleffect is aanwezig zoals besproken bij de traditionele sanctie van de 

absolute nietigheid.192  

 

97. Een specifiek gevolg voor de stelling van de relatieve nietigheid is dat wanneer de 

overeenkomst zowel actuele als louter eventuele rechten bevat, de nietigheid van de 

                                                           
186 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 
niet langer strijdig met de openbare orde”, 143, nr. 236. 
187 Zie randnummer 45. 
188 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 66, nr. 34; H. CASIER, N. 
GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is niet langer strijdig 
met de openbare orde”, 144, nr. 237. Voor de discussie omtrent het aanvangspunt van deze verjaringstermijn, 
zie randnummer 46. 
189 J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten?”, 66, nr. 34. 
190 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 278, nr. 225. In dezelfde zin zie J. BAEL, 
Het verbod, 169, nr. 303. 
191 M. PUELINCKX-COENE, “De Wet Valkeniers, een gemiste kans?” in W. PINTENS (ed.), De vereffening 
van de nalatenschap, Antwerpen, Intersentia, 2007, 5, nr. 7. 
192 Zie randnummers 48-50. 
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volledige overeenkomst op grond van de ondeelbaarheid niet kan worden gevorderd, indien 

de begunstigde van deze verknochte overeenkomst verkiest om de nietigverklaring van de 

volledige overeenkomst niet te vorderen.193  

 

                                                           
193 J. BAEL, Het verbod, 897, nr. 1446; J. BAEL, “Naar een afschaffing van het verbod van 
erfovereenkomsten?”, 65, nr. 33. J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 206, nr. 104.  
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TITEL V. Persoonlijke ideeën en suggesties 

 
98. Ik meen dat er vandaag niet langer kan worden verdedigd dat het verbod van bedingen 

betreffende toekomstige nalatenschappen de openbare orde raakt. Enkel private belangen 

zijn nog in het spel. De wetgever voegt steeds meer uitzonderingen toe om deze verandering 

van het collectief bewustzijn bij te benen. Zelfs auteurs uit het andere kamp beginnen één 

voor één overstag te gaan voor deze op de feiten gebaseerde argumenten. Het is bovendien 

frappant dat dit absolute verbod haaks staat tegenover de wetgeving in sommige buurlanden. 

Is onze algemene visie over de invulling van het begrip openbare orde dan zo anders? Niet 

dus.  

 

99. Zoals gewoonlijk gebruikte het Hof nogal vage bewoordingen in het arrest van 31 

oktober 2008. Toch is het volgens mij duidelijk dat het Hof overstag ging en besloot dat het 

verbod van erfovereenkomsten niet langer de openbare orde raakt. Het doorslaggevende 

argument hiervoor is het gegeven dat het Hof van Cassatie niet louter antwoordt op een 

middel aangevoerd door de eiser. De rechter in cassatie moet ambtshalve de nietigheid 

ingevolge de schending van een bepaling van openbare orde vaststellen en de regel van 

openbare orde uiteenzetten. Dit is in deze zaak helemaal niet gebeurd. Met de toevoegingen 

“in het toen geldende recht” en “onder vigeur van het toepasselijk recht” is het duidelijk dat 

het Hof een kentering in zijn rechtspraak wou teweegbrengen.  
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TITEL VI. Besluit 
 

100. De discussie over de vraag of het verbod van erfovereenkomsten nog van openbare orde 

is woedt hevig. De aangevoerde argumenten uit beide strekkingen in de rechtsleer staan 

haaks tegenover elkaar. Bovendien halen zowel de voor- als tegenstanders het cassatiearrest 

van 31 oktober 2008 aan om hun stelling te verdedigen.  

 

101. Dit theoretisch dispuut heeft belangrijke gevolgen voor de successieplanning.  

 

Met een absoluut nietige erfovereenkomst zijn de partijen nooit gerust. De fiscus kan 

volgens de meerderheidsopvatting de nietigheid inroepen en nadien successierechten heffen. 

Ook de rechter moet ambtshalve, in het geschil dat hem voorligt, de nietigheid opwerpen. 

Men mag daarenboven handelen alsof de erfovereenkomst niet bestaat. Enige afdwinging is 

uit den boze. De absolute nietigheid zorgt dan ook voor een bijzonder precaire situatie.  

 

Wanneer de erfovereenkomst echter relatief nietig is, moeten enkel de beschermde partijen 

akkoord zijn. Wanneer ze berusten in de geplande maatregel, kunnen de fiscus en rechter 

geen roet in het eten gooien. Bovendien is de afdwinging van de erfovereenkomst mogelijk. 

De flexibiliteit dat de relatieve nietigheid als sanctie biedt zou in het kader van de 

vermogensplanning bijgevolg een uitstekende zaak zijn. 

 

102. Gezien de grote verdeeldheid in de rechtsleer zullen successieplanners vanuit het 

voorzichtigheidsstandpunt het niet aandurven een erfovereenkomst aan hun cliënten aan te 

bevelen. Toch is er nood aan dergelijke overeenkomsten. Het is bijgevolg hoog tijd dat de 

wetgever het probleem aanpakt en een standpunt inneemt. 
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