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WOORD VOORAF 

 

Deze masterproef vormt het finaal werkstuk van mijn masteropleiding in het notariaat aan de 

Universiteit Gent. Mijn voorkeur inzake het schrijven van een masterproef ging reeds vrij snel uit 

naar de familiale vermogensplanning. De recente wetswijziging van 10 december 2012 die 

onder meer de vrijwillige erfenissprong in het leven heeft geroepen, heeft mijn aandacht kunnen 

trekken. Daar de problematiek zowel raakvlakken vertoont met het familiaal vermogensrecht als 

met de successierechten, biedt dit onderwerp naar mijn inzien interessante mogelijkheden naar 

de juridische praktijkwereld toe. Immers, welke burger wenst nu niet zijn naasten geliefden bij 

zijn overlijden te bevoordelen op een wijze die fiscaal gunstig is? Het schrijven van deze 

masterproef is het resultaat van een boeiende tocht doorheen verschillende materies van het 

recht. Het recent karakter van de wetswijziging inzake deze materie gaf aan het schrijfproces 

een fascinerende wending, vermits het illustreert dat het topic aangaande successieplanning 

meer dan ooit brandend actueel is. 

Dat zelfstandig onderzoek gedurende de behandeling van een juridisch vraagstuk een vereiste is, 

betekent echter niet dat ik alleen voor deze uitdaging stond. In dit voorwoord wil ik bijgevolg 

van de gelegenheid gebruik maken om eenieder te bedanken voor hun raad, hulp en 

ondersteuning tijdens het redigeren van dit werkstuk. Allereerst wens ik een dankwoord te 

richten aan Prof. Dr. Jan Bael. Niet alleen wil ik hem bedanken om mij de kans te geven over dit 

onderwerp te schrijven, maar ook zijn enthousiaste houding als professor in de hoorcolleges 

verdient lof. Door de talrijke anekdotes raakte ik mateloos geboeid door de wereld van het 

notariaat. Alsook Prof. Dr. Mark Delanote wil ik danken voor zijn optreden als co-promotor in 

deze masterproef. Bovendien wil ik graag mijn vriend bedanken op wie ik immer kon rekenen 

voor de nodige steun en motivatie. Tot slot verdienen mijn ouders een woord van dank voor hun 

steun en toeverlaat door de jaren heen. Altijd hebben ze in mij geloofd. Uit hun volste 

vertrouwen in mij heb ik kracht geput deze masterproef alsook mijn gehele rechtenopleiding tot 

een goed einde te brengen. Hiervoor mijn grootste dank. 
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ABSTRACT 
 

In de media en doctrine rezen artikelen aangaande de vrijwillige erfenissprong als 

paddenstoelen uit de grond. De nieuwe wet van 10 december 2012 wordt geprezen als zijnde 

vernieuwend, zo niet revolutionair. Al snel is duidelijk dat de problematiek inzake 

plaatsvervulling na verwerping geen loutere theoriekwestie is, doch erg levendig speelt in de 

rechtspraktijk. Derhalve mijn interesse om de vrijwillige erfenissprong onder de loep te nemen 

en het tot het onderwerp van mijn masterproef te maken. Het opzet van dit schrijven bestaat 

erin de gewijzigde regelgeving aan een evaluatie te onderwerpen. Daar enkel het vraagstuk 

inzake plaatsvervulling na verwerping ter sprake komt in deze bijdrage, ligt slechts een partiële 

beschouwing van de nieuwe wet in mijn bereik. De gewijzigde bepalingen inzake het onwaardig 

gedrag komen in de huidige verhandeling niet aan bod. 

Het eerste deel van deze bijdrage schetst een vergelijkende analyse tussen het oude en het 

nieuwe recht. Relevant in het kader van de ratio van de aangebrachte wijzigingen, is het nuttig te 

achterhalen waarom de oude regelgeving niet langer gepast werd geacht en hoe de nieuwe 

bepalingen zijn ingevuld. 

Het tweede deel behandelt de gevolgen die de plaatsvervulling na verwerping genereert. Niet 

alleen op fiscaal vlak, maar ook op burgerrechtelijk vlak laat de invloed van de nieuwe wet zich 

voelen. Naar mijn inzien is het van belang om een correct beeld voor ogen te hebben inzake de 

consequenties van de beslissing tot verwerping. Indien de erfgenamen al te zeer gedreven zijn 

door een fiscaal motief, behoort het tot de rol van de notaris om de civielrechtelijke complicaties 

aan te kaarten. Deswege wordt getracht een zo allesomvattend mogelijk overzicht van de 

gevolgen weer te geven.  

In het derde deel wordt een kritische reflectie geformuleerd over de huidige stand van zaken 

inzake de problematiek van de vrijwillige generatiesprong. In het bijzonder wens ik na te gaan of 

de gevolgen van plaatsvervulling na verwerping al dan niet een wenselijk karakter aan de dag 

leggen. Zowel vanuit ethische als vanuit juridisch-technische beschouwing wordt bijgevolg 

onderzocht of de vrijwillige erfenissprong het meest geschikte medium is om het beoogde doel 

te bereiken.  

In het afsluitend vierde deel van voorliggende masterproef worden een aantal alternatieve 

technieken in kaart gebracht. Een analyse van de voor- en nadelen van alle methodes moet ons 

toelaten een weloverwogen en juiste keuze te maken.  
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I. INLEIDING 

 

De lang aangekondigde vrijwillige erfenissprong in het erfrecht is een feit. Bij de wet van 10 

december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk 

Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval 

van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling1 heeft de wetgever de regelgeving betreffende 

het erfrecht in een nieuw kleedje gestoken. Deze wet vormt de eerste fase van hervorming en 

modernisering van het erfrecht. Het dient te worden gekaderd in het vooropgestelde drieluik dat 

door de minister van Justitie mevrouw Turtelboom werd aangekondigd2.  

In de nieuwe wet zijn twee aanzienlijke hervormingen te bemerken. Enerzijds worden de 

bepalingen inzake de onwaardigheid om te erven geactualiseerd. Ten gevolge van de wijziging 

aan de regels van het onwaardig gedrag kon een aanpassing van de bepalingen betreffende 

plaatsvervulling niet uitblijven. Anderzijds wordt door deze wet bijgevolg de mogelijkheid tot 

plaatsvervulling uitgebreid in hoofde van de afstammelingen van een verwerpende of 

onwaardige erfgenaam. Meteen heeft de wetgever geopteerd voor een globale hervorming van 

de regels van plaatsvervulling en de gevolgen daarvan.  

Wanneer een snelle blik wordt geworpen over de grenzen heen, lijkt de problematiek van 

plaatsvervulling na verwerping welluidend te zijn aangenomen. De Belgische wetgever zou wel 

eens zijn inspiratie kunnen hebben gehaald bij de ons omringende rechtsstelsels. Alzo is op 

grond van het Nieuw Nederlandse Burgerlijk Wetboek plaatsvervulling van de verwerpende 

erfgenaam toegelaten bij onze noorderburen3. Evenzeer is plaatsvervulling na verwerping in 

Duitsland ingevoerd4. Ook in Frankrijk is de gunst van plaatsvervulling niet langer beperkt tot de 

afstammelingen van een onwaardige persoon. Sedert 2007 kunnen tevens de afstammelingen 

van een verwerpende erfgenaam via plaatsvervulling opkomen5.  

Gelet op de omstandigheid dat plaatsvervulling na verwerping een internationaal onderschreven 

opvatting is, zal deze bijdrage het wenselijk karakter van deze regeling proberen te achterhalen. 

In het licht van deze scriptie wordt de hervorming inzake plaatsvervulling vanuit een 

                                                             
1  BS 11 januari 2013. 
2 Algemene beleidsnota Justitie (A. TURTELBOOM), Parl.St. Kamer 2011-2012, 19 december 2011, nr. 
1964/002, 5. 
3 Artikel 4:12, lid 1 Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek; C. ASSER, Mr. C. Assers Handleiding tot 
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Kluwer, 2013, 364; M.J.A. VAN MOURIK, Handboek 
Erfrecht, Deventer, Kluwer, 2011, 450. 
4  §1953 Bürgerliches Gesetzbuch. 
5 Art. 754 Code Civil (gewijzigd door de wet nr. 2006-728 van 23 juni 2006 portant réforme des 
successions et des libéralités). 
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fiscaalrechtelijke hoek benaderd. Een bijzondere aandacht wordt besteed aan de consequenties 

van de wetswijziging voor de vermogensplanningspraktijk. De erfenissprong opent immers 

belangrijke perspectieven in het estate planning-landschap. Dankzij de nieuwe bepaling wenst 

de wetgever de kinderen van de decuius de mogelijkheid te bieden om de erfenis rechtstreeks 

aan hun eigen kinderen te laten toekomen. Onderstaande bijdrage werpt een licht op de 

doelstellingen, de inhoud en de gevolgen van de nieuwe regeling. Al snel wordt duidelijk dat 

plaatsvervulling na verwerping niet alleen op fiscaal vlak gevolgen genereert, doch ook de 

burgerrechtelijke regels niet in geringe mate ongemoeid laat. Bijgevolg stelt zich de volgende 

vraag: is de plaatsvervulling na verwerping het geschikte successieplanningstool of zijn meer 

adequate alternatieven voorhanden? 
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II. DE VERGELIJKING TUSSEN OUD EN NIEUW 

 

Hoofdstuk 1. Algemeen 

1.1.      Langverwachte hervorming 

Reeds lange tijd werd in België de nood ervaren om het erfrecht te hervormen6. De Koninklijke 

Federatie van het Belgisch Notariaat had immers de voorbije jaren enkele struikelblokken in het 

Belgische erfrecht aan het licht gebracht7. Omtrent de vraag of er plaats is voor de 

plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam, is bijgevolg reeds heel wat inkt gevloeid. De 

nieuwe wettelijke bepaling inzake plaatsvervulling is de eindbestemming geworden van een 

lange weg8. Ruim tien jaar geleden zijn de eerste stemmen opgegaan teneinde plaatsvervulling 

na verwerping mogelijk te maken. In het licht van de achtergrond en de drijfveren van de nieuwe 

wet wordt de evolutie van de wetsvoorstellen in deze bijdrage in het achterhoofd gehouden. 

Uiteindelijk zullen niet minder dan elf bepalingen in het Burgerlijk Wetboek worden gewijzigd. 

1.2.      Waarom hervormen? 

De doelstelling van de nieuwe regeling inzake plaatsvervulling bestaat erin te bespoedigen dat 

het vermogen van een overleden grootouder toekomt aan de kleinkinderen. De toelichting bij de 

                                                             
6  W. PINTENS, “Pleidooi voor een globale hervorming van het erfrecht” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. 
DECLERCK (eds), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 365-368; A. VERBEKE, “Hervorming van 
Belgisch erfrecht”, TEP 2011, afl. 1-2, 3-13.  
7  Hand. (Verslag Z. KHATTABI) Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 2. 
8  Wetsvoorstel van 3 mei 2002 (P. VANVELTHOVEN en E. HAEGEMAN) tot wijziging van artikel 744 wat de 
wijzen van plaatsvervulling betreft, Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 50-1789; Wetsvoorstel van 15 april 
2005 (A. BORGIGNON en M. TAELMAN) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling 
van de verwerpende erfgenaam toe te laten, Parl.St. Kamer 2004- 2005, nr. 51-1711/001; Wetsvoorstel 
van 23 januari 2007 (S. BEX et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter invoering van de vrijwillige 
erfenissprong, Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 51-2856/001; Wetsvoorstel van 31 juli 2007(M. TAELMAN) 
tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te 
laten, Parl.St. Senaat, BZ 2007, nr. 4-131/1; Wetsvoorstel van 8 april 2008 (C. VAN CAUTER en S. LAHAYE-
BATTHEU) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van de verwerpende 
erfgenaam mogelijk te maken, Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 52-1037/001; Wetsvoorstel van 6 mei 2008 
(G. SWENNEN) met het oog op de invoering van een vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking 
aan kleinkinderen mits toestemming van de andere erfgenamen, Parl.St. Senaat 2007-2008, nr. 4-
733/001; Wetsvoorstel van 13 januari 2010 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de 
verwerpende erfgenaam toe te laten, Parl.St. Senaat 2009-2010, nr. 4-1569/1; Wetsvoorstel tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de 
onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de 
plaatsvervulling, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/9; Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te 
erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling, Parl.St. Kamer 
2011-2012, nr. 53-2388/003. 
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parlementaire voorbereiding is tweeledig van aard. Enerzijds, rekening houdend met de huidige 

levensverwachtingen, overlijden de mensen veelal pas als hun kinderen reeds zelf het einde van 

hun loopbaan naderen en zichzelf bijgevolg van een voldoende vermogen hebben voorzien om 

financieel onafhankelijk te zijn. Het zal dus voorkomen dat de eerste generatie op latere leeftijd 

tot de nalatenschap van hun ouder wordt geroepen, op een ogenblik dat een erfenis niet meer zo 

hard nodig is. Bijgevolg is het niet onlogisch dat de kinderen verkiezen dat hun erfdeel meteen 

door hun eigen kinderen worden verkregen9. In de huidige maatschappelijke ordening is de 

nood aan geld echter het grootst wanneer de kinderen klaarstaan in de startblokken om grote 

investeringen te realiseren op relatief jonge leeftijd. Op het ogenblik van een aankoop van een 

woning bijvoorbeeld zou een erfdeel in een nalatenschap een groter nut hebben10.  

Anderzijds licht de parlementaire voorbereiding toe waarom voor de vrijwillige erfenissprong 

door middel van verwerping is geopteerd. Desondanks het voorgaand beschreven oogmerk van 

de wetswijziging heeft de wetgever het niet wenselijk geacht om al te drastisch in te grijpen door 

de verplichte erfenissprong in te stellen. De erfenis van de grootouder op basis van het intestaat 

erfrecht rechtstreeks aan de kleinkinderen te laten toekomen rondom de ouders heen, was een 

brug te ver11. Niemand is verplicht een hem/haar toekomende nalatenschap te aanvaarden, 

maar evenzo kan niemand worden verplicht een hem/haar toekomende nalatenschap te 

verwerpen. De wetgever heeft in zijn opzet willen slagen door de kinderen van de decuius de 

nodige fiscale stimuli te bieden om hun erfdeel op vrijwillige basis aan hun kinderen te laten 

toekomen. Derhalve is het toepassingsgebied van de plaatsvervulling verruimd naar de 

hypothese van verwerping. De finaliteit van de nieuwe wet wordt bereikt door de ouders louter 

de mogelijkheid aan te reiken om de nalatenschap van hun eigen ouders zonder bijkomende 

successie- of registratierechten door te sluizen naar hun eigen kinderen. 

1.3.       Inwerkingtreding en overgangsrecht 

De wet van 10 december 2012 is tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad in 

werking getreden, met name op 21 januari 2013. De wetgever heeft immers niet in een 

specifieke termijn of datum van inwerkingtreding voorzien, met als gevolg dat de nieuwe wet 

volgens de gemeenrechtelijke regelen tien dagen na de publicatie effect sorteert. 

                                                             
9 Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat, 2010-2011, nr. 550/1, 

www.senate.be. 
10  Toelichting bij het wetsvoorstel van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling 
van de verwerpende erfgenaam toe te laten, www.senate.be. 
11 C. CAUFFMAN, “Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam? Een kritische 
analyse van wetsvoorstel nr. 1711 van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling 
van de verwerpende erfgenaam mogelijk te maken”,  RW 2005-06, afl. 32, 1243. 
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Tevens werd in de wet geen regeling getroffen inzake specifieke overgangsbepalingen, zodat het 

tijdstip van overlijden en dus van het openvallen van de nalatenschap het referentiepunt 

vormt12. De nieuwe regels inzake plaatsvervulling zullen bijgevolg van toepassing zijn op 

nalatenschappen die openvallen op of na 21 januari 2013. Voor nalatenschappen die voorheen 

zijn opengevallen blijven de oude bepalingen van toepassing, zelfs indien de verwerping 

plaatsvindt na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Verder geldt de nieuwe regeling 

ongeacht de reden die tot plaatsvervulling leidt. Ook de aan plaatsvervulling gekoppelde 

gevolgen worden beheerst door de nieuwe bepalingen vanaf de inwerkingtreding van de 

wetswijziging. 

 

Hoofdstuk 2. Hoe was het vroeger? 

2.1. Ratio legis 

De achtergrond van de voormalige regeling inzake plaatsvervulling was in sterke mate 

gerelateerd aan de omstandigheid van vooroverlijden. Oorspronkelijk was de figuur van de 

plaatsvervulling, zoals opgenomen in de Code Civil en in de oude bepalingen van ons Burgerlijk 

Wetboek, uitsluitend in het leven geroepen om de nefaste gevolgen van een tegennatuurlijke, 

abnormale volgorde van overlijden te remediëren13. De ratio legis van plaatsvervulling ligt in de 

gunst voor de erfgenaam om in een nuttige graad tot de nalatenschap te komen14. De idee van 

plaatsvervulling was als het ware geconcipieerd als een billijkheidscorrectie tegenover de 

afstammelingen van een vooroverleden erfgenaam, aangezien plaatsvervulling toelaat dat de 

afstammelingen de plaats van hun vooroverleden ouder innemen om de erfrechtelijke 

aanspraken in de nalatenschap van de verdere ascendent te kunnen opeisen.  

2.2. Oude regeling 

In het licht van die filosofie was de figuur van plaatsvervulling exclusief voorbehouden voor de 

omstandigheid van vooroverlijden. Plaatsvervulling werd van oudsher niet mogelijk geacht 

indien de rechtsvoorganger om een andere reden dan zijn vooroverlijden niet tot de 

nalatenschap is gekomen. Dat plaatsvervulling alleen mogelijk was voor personen die overleden 

zijn, was met zoveel woorden bepaald in het eerste en derde lid van het oude artikel 744 BW. 

                                                             
12  K. BOONE, “Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat - Consultatiecentrum: vraag van de maand: 
Erfrecht - Wettelijke devolutie - Verwerping - Plaatsvervulling? - Overgangsrecht wet van 10 december 
2012”, Notarius 2013, afl. 4, 63. 
13  H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 
1946, 132. 
14  Zie illustratie 1 in appendix. 
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Het reeds opgeheven artikel 787 BW voegde daar bovendien expliciet aan toe dat “men nooit bij 

plaatsvervulling opkomt voor een erfgenaam die de nalatenschap verworpen heeft; indien hij die de 

nalatenschap verwerpt, de enige erfgenaam is in zijn graad, of indien al zijn medeërfgenamen de 

nalatenschap verwerpen, komen de kinderen uit eigen hoofde en erven zij bij hoofden”. Voor 

levende personen kan niet bij plaatsvervulling opgekomen worden15. Onder de oude regeling 

had de verwerping dus tot gevolg dat het verworpen erfdeel toekwam aan de broers en zusters 

van de verwerpende erfgenaam en niet aan diens kinderen. De verwerping werkt immers door 

tot de afstammelingen van de verwerpende erfgenaam. Dientengevolge rezen erg onbillijke 

gevolgen in hoofde van de rechtsopvolgers van verwerpende en onwaardige erfgenamen. 

Hoewel zij theoretisch nog in eigen hoofde (iure proprio) tot de nalatenschap konden komen, 

impliceerde dat veelal in de praktijk dat de erfgenamen hun aanspraken in de nalatenschap aan 

hun neus voorbij zagen gaan.  

Onder de oude regeling waren de mogelijkheden bijgevolg gering om de nalatenschap 

rechtstreeks te laten toekomen aan de kleinkinderen. Eventueel was de begiftiging door middel 

van een legaat een uitweg, doch moet steeds rekening moest worden gehouden met de 

wettelijke reserve van de kinderen. Enkel indien het kind geen beroep deed op zijn 

inkortingsrecht, kon rechtstreeks aan de kleinkinderen worden gelegateerd. Al snel is duidelijk 

dat dit steeds een precaire situatie inhoudt.  

 

Hoofdstuk 3. Hoe luiden de nieuwe regels? 

3.1. Nieuwe bepalingen 

Om plaatsvervulling van een verwerpende erfgenaam in de toekomst mogelijk te maken, was 

een grondige herziening van de opvatting over plaatsvervulling vereist. Voortaan luidt de 

nieuwe formulering van plaatsvervulling in het nieuwe artikel 739, eerst lid van het Burgerlijk 

Wetboek als volgt: “door plaatsvervulling nemen de afstammelingen van een erfgerechtigde zijn 

plaats in en worden zij in zijn graad tot de nalatenschap geroepen”. Met deze bijgestelde 

definiëring wordt komaf gemaakt met de onvolmaaktheden van de oude tekst van artikel 739 

BW16. In de voormalige versie was de figuur van de plaatsvervulling immers ingevuld als “een 

fictie in de wet, volgens welke de vertegenwoordigers in de plaats, graad en de rechten van de 

vertegenwoordigde treden”.  

                                                             
15  A.-S. PAPEIL, “La règle viventis nulla representatio est-elle toujours d’actualité?”, Rev.not.b. 2008, 269. 
16 R. BARBAIX, en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van 10 
december 2012 inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 
2012-13, afl. 30, 1172. 
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Niet alleen werd kritiek geuit aan het adres van de wetgever op de omstandigheid dat de 

wetsbepaling sprak van een “fictie”, ook de ongelukkige verwijzing naar figuur van de 

vertegenwoordiging stuitte op ongenoegen in de rechtspraktijk. De correlatie met de 

vertegenwoordiging had immers het nefaste gevolg dat de plaatsvervulling na onwaardigheid of 

na verwerping niet mogelijk werd geacht17. Dat plaatsvervulling van een verwerpende 

erfgenaam lange tijd verband heeft gehouden met de zienswijze van plaatsvervulling als vorm 

van vertegenwoordiging, was enigszins niet volkomen ongegrond. Intuïtief kan worden 

aangevoeld waarom precies in deze materie wordt teruggegrepen naar de 

vertegenwoordigingsgedachte. De plaatsvervuller oefent immers als het ware de rechten uit die 

de vertegenwoordigde had kunnen uitoefenen indien deze tot de nalatenschap zou zijn 

gekomen. Dit is echter ongedifferentieerd en scherp door de bocht. Er is namelijk geen sprake 

van vertegenwoordiging in de eigenlijke zin waarin dit in het algemeen verbintenissenrecht 

wordt gehanteerd. Wanneer de plaatsvervuller strikt genomen wordt beschouwd als 

vertegenwoordiger, verpersoonlijkt hij diegene wiens plaats wordt vervuld. De traditionele 

formulering van vertegenwoordiging als het stellen van een rechtshandeling in naam en voor 

rekening van de vertegenwoordigde, etaleert duidelijk een kink in de kabel. In het licht van een 

strenge interpretatie van de figuur van vertegenwoordiging, heeft de verwerping door de 

vertegenwoordigde tot gevolg dat zijn erfrechten uitdoven. Bijgevolg kan er niet langer sprake 

zijn van rechten die door de vertegenwoordiger-plaatsvervuller kunnen worden uitgeoefend. 

Evenzeer kan aan de hand van een zeer restrictieve lezing tevens een vergelijkbaar bezwaar 

worden geformuleerd ten aanzien van de vooroverleden erfgenaam. Om tot de nalatenschap 

geroepen te worden, dient men immers overeenkomstig artikel 725 BW in leven te zijn op het 

ogenblik van het openvallen van de nalatenschap. Op de plaats van de overledene zijn derhalve 

evenmin rechten aanwezig die de plaatsvervuller kan vertegenwoordigen18. De afkerigheid ten 

aanzien van vertegenwoordiging vindt bovendien een argument in het vermogen waar de 

goederen van de nalatenschap zich bevinden. In geval van vertegenwoordiging zouden de 

geërfde goederen behoren tot het vermogen van de vertegenwoordigde-plaatsvervulde. Evenwel 

gaan de goederen van de nalatenschap rechtstreeks over in het vermogen van de 

plaatsvervuller. Zelfs indien wordt teruggegrepen naar de figuur minnelijke 

vertegenwoordiging, is er geen verklaring te vinden voor dit gevolg van de plaatsvervulling19.  

                                                             
17  A. VASTERSAVENDTS, “Art. 739 BW”, Comm.Erf., 1988, 4. 
18 C. CAUFFMAN, “Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam? Een kritische 
analyse van wetsvoorstel nr. 1711 van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling 
van de verwerpende erfgenaam mogelijk te maken”,  RW 2005-06, afl. 32, 1242. 
19 C. CAUFFMAN, “Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam? Een kritische 
analyse van wetsvoorstel nr. 1711 van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling 
van de verwerpende erfgenaam mogelijk te maken”,  RW 2005-06, afl. 32, 1244. 
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Ten gevolge van de aanhoudende kritiek en het ongenoegen in de rechtsleer is het Hof van 

Cassatie de mening bijgetreden dat het wezen van de plaatsvervuller niet strookt met de figuur 

van een vertegenwoordiger sensu stricto20. De omstandigheid dat de plaatsvervuller de rang 

inneemt van zijn ascendent, dient strikt te worden onderscheiden van het feit dat de 

plaatsvervuller in eigen hoedanigheid de vacante plaats inneemt. Plaatsvervulling na verwerping 

impliceert dat de plaatsvervuller daarbij een eigen erfrecht uitoefent21. Deze kritiek in acht 

genomen, heeft de wetgever ertoe geleid tot het elimineren van de bewoording 

“vertegenwoordigers”. Thans spreekt de wettekst van het innemen van andermans plaats.  

Deze wijziging laat zich ook merken in de Franse terminologie van het Burgerlijk Wetboek. Het 

systematische gevolg komt tot uiting in de vervanging van het begrip “représentation” door het 

meer geschikte “substition”. De term “représentation” zou immers al te zeer de indruk kunnen 

wekken dat er sprake is van een werkelijke vertegenwoordiging, wat niet het geval is bij 

plaatsvervulling22. De loskoppeling van de vertegenwoordigingsgedachte is een wenselijke 

evolutie. Voortaan wordt de plaatsvervulling louter functioneel gedefinieerd, zonder te 

refereren naar een achterliggende theorie.  

3.2. Toepassingsvoorwaarden inzake plaatsvervulling 

Naar aanleiding van de wetswijziging van 10 december 2012 heeft de wetgever de gelegenheid 

te baat genomen om de regels betreffende de plaatsvervulling op een allesomvattende wijze 

uiteen te zetten. In de artikelen 740 tot 744 BW worden de bepalingen nopens plaatsvervulling 

nader uitgewerkt. In hoofdzaak constitueren deze regels een loutere bekrachtiging en 

explicitering van de tegenwoordige regels, met uitzondering uiteraard van de principiële 

koerswijziging omtrent de oorzaken van de plaatsvervulling. 

3.2.1. Voorwaarden met betrekking tot de actoren 

Zoals reeds aangegeven bevestigt de nieuwe wet de bestaande grondbeginselen omtrent de 

reeds voorheen geldende principes in verband met de bloedverwantschap. De voormalige 

bepalingen kennen geen fundamentele wijzigingen, maar worden louter aangepast aan de 

nieuwe omstandigheden waarin plaatsvervulling mogelijk wordt geacht. Redactioneel drong 

zich bijgevolg een opfrissing op van de oorspronkelijke wetsbepalingen, waarop hierna kort de 

aandacht wordt gevestigd.  

                                                             
20  Cass. 9 december 1993, JLMB 1994, 1166, noot NUDELHOLE. 
21  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 135. 
22  K. BOONE, “La loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce 
qui concerne l’indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages 
matrimoniaux et la substition”, Act.dr.fam. 2013, 30. 
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3.2.1.1. Vereiste van bloedverwantschap 

Opdat van plaatsvervulling sprake kan zijn, moet allereerst voldaan zijn aan een verwantschap 

die van drieledige aard kan zijn. Ten eerste regelt artikel 740 BW de plaatsvervulling in rechte 

nederdalende lijn waarbij het principe dat plaatsvervulling in deze hypothese tot in het 

oneindige plaatsheeft, wordt behouden23. Irrelevant is bijgevolg in welke graad de afstammeling 

zich bevindt, alsook op welke wijze de verwantschap is gevestigd. Ook de afstammelingen van 

ten volle geadopteerde kinderen en van gewoon geadopteerde kinderen vallen bijgevolg in het 

toepassingsgebied24. Door de uitbreiding van de regel van plaatsvervulling tot de hypothese van 

verwerping, wordt aan deze bepaling een ruimere draagwijdte toegekend ten gevolge waarvan 

een generatiesprong systematisch mogelijk wordt. 

In alle geval dient de plaatsvervanger evenwel een descendent te zijn van diegene wiens plaats 

wordt vervuld. In dit opzicht preciseert de wet in artikel 741 BW dat plaatsvervulling niet kan 

optreden ten voordele van bloedverwanten in opgaande lijn. Met de invoering van de nieuwe 

wet is artikel 741 BW aangevuld met een tweede lid dat tevens een restrictie op de 

plaatsvervulling vestigt. Plaatsvervulling wordt evenmin mogelijk geacht ten bate van de 

afstammelingen van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner. Bij de redactie van de 

nieuwe wet is van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze laatste beperking van het 

toepassingsgebied voortaan uitdrukkelijk in de wet te verankeren. Deze regel is immers niet 

nieuw in die zin dat de restrictie reeds vroeger a contrario werd afgeleid uit het geheel van de 

wettelijke bepalingen25. Toch verdient een expliciete wetsbepaling de voorkeur boven een a 

contrario-lezing van de wet. De bepaling toont zijn belang in het licht van de moderne 

samenleving waar hersamengestelde gezinnen schering en inslag zijn. De wettelijke bepaling 

heeft immers tot gevolg dat, wanneer de langstlevende echtgenoot of de langstlevende wettelijk 

samenwonende partner de nalatenschap verwerpt, de nalatenschap van de erflater op grond van 

de wettelijke devolutie niet toekomt aan de niet-gemeenschappelijke kinderen van de partner26. 

De grondslag ligt in de omstandigheid dat het wettelijk erfrecht van echtgenoot of partner als 

een strikt persoonlijk recht is geconcipieerd. 

Naast de plaatsvervulling in de rechte lijn grijpt plaatsvervulling op grond van artikel 742 BW 

ook plaats in de zijlijn. De tweede categorie van plaatsvervullers doelt op de afstammelingen van 

                                                             
23  Er weze opgemerkt dat het tweede lid van artikel 740 BW wordt opgeheven, zie infra randnummer.  
24 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal 
vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het Notariat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 29. 
25 H. CASMAN, Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling; een eerste toelichting op basis van de 
parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 64. 
26  K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en 
het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het 
verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, Not.Fisc.M. 2013, 111. 
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de broers en zusters van de overledene. Ten derde is plaatsvervulling mogelijk ten voordele van 

de afstammelingen van ooms en tantes van de erflater. Ter volledigheid dient te worden 

gewezen op de vereiste van een voldoende nauwe verwantschap tussen de decuius en degene 

wiens plaats wordt vervuld in het kader van plaatsvervulling in de zijlijn. Overeenkomstig 

artikel 755 BW is het onmogelijk tot plaatsvervulling te besluiten indien degene wiens plaats 

wordt vervuld verder dan de vierde graad verwant is met de decuius. 

Hoewel aan de draagwijdte van de plaatsvervulling in de zijlijn niet wordt geraakt, merkt een 

aandachtige lezer toch een wijziging op in de bewoordingen van de wettekst. In dit kader dient 

te worden gewezen op de omstandigheid dat een erfgenaam naast het concept van 

plaatsvervulling tevens in eigen hoofde tot de nalatenschap kan komen. In theorie zou een 

erfgenaam bijgevolg in twee alternatieve hoedanigheden tot de nalatenschap kunnen komen, 

namelijk hetzij via plaatsvervulling in de orde en de graad van zijn ascendent, hetzij in eigen 

hoofde in de orde en de graad die de wet hem toekent. Evenwel kan slechts in één van de 

hoedanigheden daadwerkelijk worden geërfd, nooit in beide hoedanigheden27.   

 Daar een erfgenaam op twee manieren tot de nalatenschap kan komen, rijst de vraag of 

er weldegelijk een keuzemogelijkheid bestaat tussen de vererving via plaatsvervulling of de 

vererving in eigen hoofde. Gelet op het feit dat plaatsvervulling onder andere een belastende 

dubbele inbrengverplichting met zich meebrengt, zou na afweging kunnen worden besloten dat 

de opkomst in eigen hoofde meer favorabel is. Immers, in de hypothese dat de verwerpende 

erfgenaam geen broers of zuster heeft, is de gunst van plaatsvervulling om in de nuttige 

erfgerechtigde graad te komen staan, niet langer noodzakelijk.    

 Welnu, de gewijzigde terminologie in artikel 742 BW houdt verband met de al dan niet 

bestaande keuze. Onder het oude recht was het antwoord omstreden. Zo werd in het oude 

artikel 742 BW gestipuleerd dat plaatsvervulling “is toegelaten”. Ten gevolge van dergelijke 

formulering werd bij de rechtsonderhorigen minstens de schijn gewekt dat plaatsvervulling een 

alternatief was waarbij de erfgerechtigde de keuze werd gelaten. In de doctrine leek een zekere 

onenigheid met betrekking tot dit vraagstuk aan het oppervlak te komen. Als voorstander van de 

stelling dat de erfgenaam over een keuze beschikt en zich aldus daadwerkelijk op 

plaatsvervulling diende te beroepen, kan DELNOY worden aangebracht28. Thans lijkt de wet 

uitsluitsel te geven. Zo ook steunt rechtsgeleerde BOONE zich op de letterlijke bewoordingen van 

de wet om een tegenovergestelde visie te huldigen29. Gelet op het feit dat de wetgever heeft 

                                                             
27 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 817. 
28  P. DELNOY, “Les successeurs et leurs droits”, Rép.not. 2005, 145. 
29 K. BOONE, “La loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce 
qui concerne l’indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages 
matrimoniaux et la substition”, Act.dr.fam. 2013, 31. 
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geopteerd voor een gewijzigde formulering door expliciet te stellen dat plaatsvervulling 

“plaatsheeft”, lijkt de keuzemogelijkheid voor de erfgenaam te zijn geëlimineerd. Op verzoek van 

de Raad van State is het standpunt ingenomen dat plaatsvervulling dwingend van toepassing is 

in alle gevallen waarin het juridisch-technisch mogelijk is. Zelfs wanneer de erfgerechtigde in 

eigen hoofde had kunnen opkomen, komt het niet aan de afstammeling toe om te beslissen30. 

Van zodra hij de nalatenschap aanvaardt, treedt de erfgerechtigde altijd op bij plaatsvervulling. 

Plaatsvervulling is niet een mogelijkheid waarover al dan niet kan worden geopteerd, doch het is 

een regel van wettelijk erfrecht31.        

 Vanzelfsprekend doet deze visie weliswaar geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de 

plaatsvervuller om bij de uitoefening van zijn erfkeuze de nalatenschap te verwerpen. 

 Deze verplichte toepassing van plaatsvervulling geldt niet enkel in geval van 

plaatsvervulling in de zijlijn, maar dient eveneens toegepast te worden bij plaatsvervulling in de 

rechte lijn.  

Tot slot is een vereiste van algemene aard ingevoerd ten aanzien van de plaatsvervuller. 

Rekening houdend met het feit dat deze op grond van een eigen erfrecht tot de nalatenschap van 

de overledene komt, dient logischerwijze een band van bloedverwantschap te bestaan tussen de 

erflater en de plaatsvervuller. Immers, artikel 731 BW bepaalt dat naast de langstlevende 

partner enkel bloedverwanten tot de nalatenschap kunnen komen. 

3.2.1.2. Vereiste van erfbekwaamheid 

Afzijdig van de vereisten inzake de bloedverwantschap, gelden tevens vereisten ten aanzien van 

de actoren met betrekking tot de erfbekwaamheid. Inzake de bekwaamheid om te erven speelt 

een dubbele vereiste. De plaatsvervuller moet (al en nog) bestaan en niet onwaardig zijn. In 

tegenstelling tot de oude regeling wordt de erfbekwaamheid voortaan uitsluitend beoordeeld in 

hoofde van de plaatsvervuller zelf ten opzichte van de decuius, en niet langer in hoofde van de 

plaatsvervulde jegens de erflater32. Deze relatieve beoordeling is een vanzelfsprekend gevolg 

van de verruiming van de oorzaken waarin plaatsvervulling kan optreden. Aangezien de 

plaatsvervulling immers is opengesteld ongeacht de reden waarom een ascendent niet tot de 

nalatenschap komt, is het niet langer nuttig dat deze vereisten worden beoordeeld in hoofde van 

degene wiens plaats wordt vervuld.  

De huidige zienswijze inzake plaatsvervulling heeft tevens een invloed op de vereisten van 

erfbekwaamheid van de plaatsvervuller ten aanzien van de nalatenschap van degene wiens 

plaats wordt vervuld. Hoger werd reeds gewezen op het eigen karakter van het erfrecht die de 

                                                             
30 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 17. 
31 Hand. (Verslag Z. KHATTABI) Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 7. 
32  R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, Beginselen erfrecht, Brugge, Die Keure, 2013, 96. 
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plaatsvervuller uitoefent in de nalatenschap van de decuius. Niet de rechten van de 

rechtsvoorganger worden uitgeoefend, maar wel een eigen recht. Dit verklaart de ontstentenis 

van de vereisten van erfbekwaamheid van de plaatsvervuller in dit kader. Dit wordt bevestigd in 

artikel 744 BW die de verhouding van de plaatsvervuller ten opzichte van de plaatsvervulde 

expliciteert. De figuur van plaatsvervulling blijft spelen voor hem wiens erfenis men heeft 

verworpen. Opdat de plaats van de ascendent kan worden vervuld, is het bijgevolg geen 

noodzakelijke vereiste dat de plaatsvervuller-afstammeling de nalatenschap van de 

plaatsvervulde-verwerpende erfgenaam heeft aanvaard33. 

3.2.2. Oorzaken van de plaatsvervulling 

Onder het oude recht was de figuur van plaatsvervulling exclusief voorbehouden voor de 

hypothese van vooroverlijden (zie supra). In de nieuwe regeling wordt dit anders. De wetgever 

heeft geopteerd voor een uitbreiding van de situaties die aanleiding geven tot plaatsvervulling.        

Ten gevolge van de gewijzigde formulering met betrekking tot de definitie van plaatsvervulling, 

heeft het toepassingsgebied van de plaatsvervulling een ruimere invulling aangemeten 

gekregen. Het tweede lid van het gewijzigde artikel 739 BW verwoordt het nieuwe uitgangspunt 

inzake de plaatsvervulling. Voortaan bepaalt de wet in dit opzicht uitdrukkelijk dat 

plaatsvervulling niet enkel geschiedt in geval van vooroverlijden en van gelijktijdig overlijden, 

doch ook in de omstandigheid van verwerping en van onwaardigheid. Van heden af aan is 

plaatsvervulling mogelijk in elk geval waarin een erfgerechtigde niet tot de nalatenschap komt, 

dit ongeacht de reden34. Inzake verwerping bevestigt artikel 744 BW de mogelijkheid tot 

plaatsvervulling uitdrukkelijk. Het opzet van de wetgever steunt immers op de gedachte dat 

plaatsvervulling mogelijk moet zijn telkens wanneer een erfgerechtigde van de dichtste graad 

niet tot vererving komt. Van zodra een plaats onbekleed is, dient plaatsvervulling mogelijk te 

zijn. 

Middels de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de hypotheses van verwerping en 

onwaardigheid, is een coherente basis gegeven aan het begrip “plaatsvervulling’. Dankzij deze 

wetswijziging heeft de Belgische wetgever de deur naar een zogenaamde vrijwillige 

erfenissprong opengezet35. De doelstelling ligt, zo blijkt uit de parlementaire voorbereiding, in 

de creatie van de mogelijkheid om de nalatenschap rechtstreeks te laten toekomen aan de 

tweede generatie afstammelingen, door de eerste generatie als het ware over te slaan.  De 

                                                             
33 K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het 
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het 
verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”,  Not.Fisc.M. 2013, 112. 
34  Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 11; R. BARBAIX, 
en A. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”, TEP 2013, afl. 3, 39. 
35  X., “Hervorming erfrecht” , NJW 2013, afl. 275, 68. 
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nieuwe figuur van de erfenissprong doet evenwel bedenkingen aan het oppervlak komen: naast 

de juridisch-technische hinderpalen rijst immers de vraag of een dergelijke erfenissprong 

inderdaad door middel van een verwerping moet worden bereikt (zie infra). 
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III. GEVOLGEN VAN PLAATSVERVULLING NA VERWERPING 
 

Nu plaatsvervulling als gevolg van verwerping door de wetswijziging voortaan expliciet tot 

uitdrukking wordt gebracht, is dit niet zonder gevolgen. De weerslag van deze gewijzigde 

bepaling is zowel op fiscaalrechtelijk als burgerrechtelijk vlak niet gering.  

Overeenkomstig de bewoordingen van het nieuwe artikel 786 BW komt het aandeel van diegene 

die verwerpt, voortaan ten goede aan diens afstammelingen. Slechts indien geen 

plaatsvervulling optreedt, komt het aandeel van de verwerpende erfgerechtigde door aanwas 

ten goede aan de andere erfgenamen in dezelfde graad, of indien de verwerper alleen is in zijn 

graad, vervalt het aan de volgende graad.        

  

Hoofdstuk 1. Fiscaalrechtelijke implicaties 

1.1.       Hoe verhouden de nieuwe regels zich tot de successierechten? 

1.1.1. Fiscale gevolgen van de vrijwillige erfenissprong in rechte nederdalende lijn 

Her en der wordt benadrukt dat de vrijwillige erfenissprong fiscaal interessante opportuniteiten 

biedt. In het licht van de doelstelling van de wetgever zou het voornaamste gevolg van 

plaatsvervulling na verwerping zich immers laten merken op fiscaal domein. Daar de 

wetswijziging zich ertoe strekt plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam mogelijk te 

maken, wordt voor de kinderen van de decuius de weg geëffend om de erfenis van hun ouder op 

een fiscaal interessante wijze te laten doorstromen naar hun eigen kinderen.  

In vergelijking met de bepalingen van het oude recht, lijkt de nieuwe wet prima facie inderdaad 

een merkelijk voordeel met zich mee te dragen op belastingtechnisch vlak. Krachtens de 

voorheen geldende regeling diende de fiscale weg immers tweemaal te worden bewandeld 

opdat de nalatenschap van de grootvader zou toekomen aan zijn kleinkinderen. Immers, zolang 

de kinderen van de erflater in leven zijn, duidt het intestaat erfrecht die kinderen aan als 

wettelijk erfgenamen die tot de nalatenschap zullen komen. In hoofdzaak dringen twee opties 

zich op aan de kinderen, namelijk ofwel aanvaarden ofwel verwerpen. Wensen de kinderen dat 

de goederen van de nalatenschap aan hun eigen kinderen worden toebedeeld, dan blijft 

krachtens het oude recht enkel de aanvaarding over als de enige mogelijke optie. Verwerpen de 

kinderen de nalatenschap, dan dooft veelal het erfrecht van de kleinkinderen uit. De 

kleinkinderen konden immers na verwerping niet in de plaats van hun ouders treden om 

bijgevolg hun erfdeel op te eisen. Louter kunnen deze in eigen hoofde opkomen. Echter, zoals 
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reeds is vermeld, is plaatsvervulling onontbeerlijk om in een gunstige rang te komen te staan. 

Indien de verwerpende erfgenaam broers of zusters heeft, zullen deze hoger in rang staan en de 

afstammelingen van de verwerpende erfgenaam uitsluiten. Aangezien de aanvaarding van de 

nalatenschap zich bijgevolg lijkt op te dringen, is deze keuze fiscaal beschouwd nochtans de 

minst voordelige weg. De wettelijke erfgenamen zijn in de eerste plaats successierechten 

verschuldigd op hun aandeel in de nalatenschap. Indien het vervolgens de wens is van de 

erfgenamen om aan hun kinderen te schenken, dan geeft deze transactie aanleiding tot de 

heffing van schenkingsrechten36.  

Aan dit aspect breng de nieuwe wet verandering. Waar het erfdeel van een verwerpende 

erfgenaam vroeger steeds ten goede kwam van zijn broeders en zusters37, krijgt de regel 

plaatsvervulling voortaan voorrang op de regel van aanwas38. Daar dankzij de wetswijziging de 

mogelijkheid tot een generatiesprong is ingebouwd, leidt deze rechtstreekse overgang van 

grootouders naar kleinkinderen slechts tot het eenmalig verschuldigd zijn van 

successierechten39. Immers, de verwerpende erfgenaam wordt geacht nooit erfgenaam te zijn 

geweest, zodat deze bijgevolg ook geen successierechten is verschuldigd40. Deze techniek 

vermijdt dat er tweemaal successierechten worden geheven, namelijk een eerste maal bij de 

overgang van het vermogen naar aanleiding van het overlijden van de grootouder en een tweede 

maal bij het overlijden van diens zoon of dochter. Een kritische analyse doet evenwel snel 

concluderen tot een relativering van het fiscaal beoogde voordeel (zie infra). 

1.1.2. Fiscale gevolgen bij plaatsvervulling in de zijlijn 

De graad van verwantschap tot de erflater is bepalend voor het tarief waartegen de 

successierechten worden geheven41. In geval van plaatsvervulling rijst klaarblijkelijk de vraag 

welke graad van verwantschap in acht moet worden genomen voor de berekening van de 

successierechten, met name de graad van diegene wiens plaats wordt vervuld of de graad die de 

plaatsvervuller zelf heeft ten aanzien van de overledene?42 

                                                             
36 C. CAUFFMAN, “Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam? Een kritische 
analyse van wetsvoorstel nr. 1711 van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling 
van de verwerpende erfgenaam mogelijk te maken”,  RW 2005-06, afl. 32, 1241. 
37  Artikel 786 BW (voor de wetswijziging van 10 december 2012). 
38 K. WILLEMS en S. TAILLIEU, “De recente wijzigingen inzake de erfonwaardigheid, het verval van 
huwelijksvoordelen, de herroeping van giften wegens ondankbaarheid en de plaatsvervulling”, T.Not. 
2013, afl. 10, 533. 
39  Vr. en Antw. Vl.Parl. 2012-13, 8 januari 2013 (Vr. nr. 236 G. SMAERS). 
40  S. SEGIER, “Le saut de génération: une réforme civile en matière de dévolution successorale”, Act.Fisc. 
2013, afl. 8, 1. 
41  J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Mechelen, Kluwer, 207. 
42 K. WILLEMS en S. TAILLIEU, “De recente wijzigingen inzake de erfonwaardigheid, het verval van 
huwelijksvoordelen, de herroeping van giften wegens ondankbaarheid en de plaatsvervulling”, T.Not. 
2013, afl. 10, 536.  
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Het hoeft geen betoog dat het antwoord op die vraag een aanzienlijk gevolg genereert op de 

berekening van de successierechten. In het bijzonder speelt het vraagstuk bij plaatsvervulling in 

de zijlijn. De broers en zusters van de erflater vallen immers onder een volslagen andere regime  

dan de neven en nichten43. Deze laatsten behoren tot de categorie “anderen”, met hogere 

tarieven en een ongunstigere globale berekening tot gevolg44. 

Gelet op de omstandigheid dat de federale overheid de dienst van de successierechten verzorgt, 

behoort het niet tot de bevoegdheid van de federale wetgever om met een wetswijziging een 

zonneklaar antwoord op die vraag te formuleren45. De onduidelijkheid inzake successierechten 

bij plaatsvervulling die reeds vóór de nieuwe wet de kop opstak, blijft verder leven. Desondanks 

valt niet uit te sluiten dat de nieuwe wet ongewild een impact sorteert op de berekening van de 

successierechten, in het bijzonder ingevolge de nieuwe definitie van plaatsvervulling.  

Immers, traditioneel hanteert de fiscale administratie de principes van plaatsvervulling niet bij 

de berekening van de successierechten46. Die opvatting is gesteund op de redenering dat de 

plaatsvervulling een wettelijke fictie is eigen aan het erfrecht en bijgevolg geen doorgang vindt 

in de successierechten. Met de wetswijziging beschouwt artikel 739 BW de figuur van 

plaatsvervulling echter niet langer als een fictie. Voortaan is er sprake van een daadwerkelijke 

inname van andermans plaats. De weigerachtige houding van de fiscale administratie is 

bijgevolg niet langer te staven op grond van het argument dat de plaatsvervulling een 

burgerrechtelijke fictie is47. Integendeel, voortaan is de definiëring van plaatsvervulling een pro-

argument om de plaatsvervuller niet langer volgens diens oorspronkelijke graad van 

verwantschap te belasten. 

 

Hoofdstuk 2. Burgerrechtelijke implicaties 

 

Bij de beslissing tot verwerping dient de erfgenaam niet enkel de fiscale gevolgen indachtig te 

zijn, ook moet aandacht worden geschonken aan de repercussies op civielrechtelijk vlak. Hierna 

wordt een kort overzicht geschetst van de burgerrechtelijke gevolgen. 

                                                             
43  Art. 48 Vl.W.Succ. 
44  Zie illustratie 2 in appendix. 
45  Vr. en Antw. Kamer 2009-10, 17 februari 2010 (Vr. nr. 233 SCHRYVERS). 
46 B. DE GROOTE en S. VAN BREE, “Successierechten bij plaatsvervulling – bedenkingen bij een mogelijke 
hervorming”, AFT 2012, afl. 6-7, 26. 
47 K. WILLEMS en S. TAILLIEU, “De recente wijzigingen inzake de erfonwaardigheid, het verval van 
huwelijksvoordelen, de herroeping van giften wegens ondankbaarheid en de plaatsvervulling”, T.Not. 
2013, afl. 10, 539. 
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2.1. Wijziging van de inbreng- en inkortingsverplichting 

Uit de wet van 10 december 2012 zijn noemenswaardige gevolgen voortgevloeid op het vlak van 

de inbrengregels. Als gevolg van de verruiming van de regel van plaatsvervulling naar de 

gevallen van verwerping en onwaardigheid, moeten ook de bepalingen betreffende de inbreng 

van schenkingen noodzakelijkerwijze in deze gevallen worden bijgesteld48.  

2.1.1. Principe 

Zoals reeds onverkort onder het oude recht gold, rust op grond van artikel 829 BW een 

inbrengverplichting op iedere erfgenaam van de giften die hem zijn gedaan en van de sommen 

die hij schuldig is. Ter herinnering kan het geheugen worden opgefrist met de herneming van 

artikel 843 BW waarin wordt bepaald dat “ieder erfgenaam die tot een erfenis komt, moet, zelfs 

indien hij onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, aan zijn mede-erfgenamen inbreng 

doen van al hetgeen hij van de overledene, bij schenking onder de levenden, rechtstreeks of 

onrechtstreeks ontvangen heeft; hij mag de giften niet behouden noch de legaten opeisen, die hem 

door de overledene zijn gedaan, tenzij de giften en legaten hem uitdrukkelijk zijn gedaan bij 

vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng”. De doelstelling van de 

inbrengverplichting behelst het vrijwaren van de gelijkheid tussen de erfgenamen. De inbreng is 

als het ware als een correctiemechanisme geconcipieerd om het evenwicht tussen de 

onderscheiden erfgenamen te herstellen, indien die door ongelijke giften zou zijn aangetast49. 

Ingevolge de nieuwe wet diende het principe van de inbrengverplichting evenwel enkele 

correcties te ondergaan. 

2.1.2.     Omvang van de inbreng: dubbele inbrengverplichting 

In hoofde van de bij plaatsvervulling opkomende erfgenaam heeft de nieuwe wet in een 

specifieke inbrengverplichting voorzien. In beginsel is voorgeschreven dat de verplichting tot 

inbreng een persoonlijk karakter heeft ten aanzien van de erfgenaam die uit eigen hoofde tot de 

nalatenschap komt. Bijgevolg is enkel wat de erfgenaam zelf van de erflater heeft bekomen, aan 

inbreng onderworpen. Die beperking leidt ertoe dat er geen inbreng kan verschuldigd zijn van 

de goederen die de ascendenten of descendenten van de erfgenaam in de nalatenschap van de 

decuius hebben verkregen50. Dit basisprincipe, zoals vervat in het gewijzigde artikel 845 BW, is 

                                                             
48  K. BOONE, “La loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce 
qui concerne l’indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages 
matrimoniaux et la substition”, Act.dr.fam. 2013, 33. 
49 H. CASMAN, Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de 
parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 69. 
50 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal 
vermogensrecht” in BAEL J. (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 26. 
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vanzelfsprekend in het licht van de hoofddoelstelling van de inbreng, met name de gelijkheid 

tussen de erfgenamen waarborgen. Immers, de gelijkheid tussen de erfgenamen wordt niet 

aangetast door de verkrijgingen van niet-erfgenamen51. De inbreng is enkel door en aan 

erfgenamen verschuldigd en heeft geen ander voorwerp dat hetgeen de erfgerechtigde zelf van 

de erflater heeft verkregen52. Een regel is echter geen regel zonder het voorhanden zijn van 

uitzonderingen. Zo dient een exceptie te worden aangemerkt in het geval een erfgenaam via 

plaatsvervulling tot de nalatenschap komt en niet uit eigen hoofde. Overeenkomstig het nieuwe 

artikel 847 BW rust op de plaatsvervuller een dubbele inbrengverplichting om die gelijkheid 

daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen en misbruiken tegen te gaan. Niet alleen is de 

plaatsvervuller gehouden tot de inbreng van de giften die hij zelf van de overledene heeft 

bekomen, maar ook is de inbreng verplicht ten aanzien van datgene wat degene wiens plaats 

wordt vervuld, van de overledene heeft verkregen. De tweeledige verplichting tot inbreng geldt 

ongeacht de reden van de plaatsvervulling, namelijk zowel in geval van vooroverlijden als in het 

geval onwaardigheid en verwerping. Ter volledigheid kan worden vermeld dat de 

inbrengverplichting uiteraard niet geldt indien de gift met vrijstelling van inbreng is 

gestipuleerd.  

2.1.2.1. Inbreng van giften aan de plaatsvervuller 

Vooreerst is de plaatsvervuller gehouden tot de inbreng van de goederen die hij zelf van de 

decuius heeft ontvangen. Opnieuw speelt de inbreng enkel in de hypothese van een gift als 

voorschot op erfdeel. De eerste component van de inbrengverplichting in hoofde van de 

plaatsvervuller is met de wetswijziging uitdrukkelijk in artikel 847 BW verwoord. Het oude 

recht bevatte hieromtrent geen expliciete bepaling. Zowel voor- als tegenstanders laten hun 

stem horen met betrekking tot het al dan niet wenselijk karakter van die inbrengverplichting. 

Oorspronkelijk traden gezaghebbende auteurs de stelling bij dat de plaatsvervuller gehouden is 

tot de inbreng van eigenhandig verkregen schenkingen53. Deze visie is echter verouderd nu op 

de plaatsvervuller een dubbele inbrengverplichting rust. Bijgevolg analyseren BARBAIX en 

VERBEKE lijnrecht daartegenover de inbrengverplichting bijgevolg als onlogisch en ongewenst54.  

                                                             
51  Parl.St. Senaat 5-5550/3, Amendement nr. 12, Taelman, 24. 
52  K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en 
het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het 
verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”,  Not.Fisc.M. 2013, 114. 
53  Zie in deze zin H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 
1974, 143-144, nr. 171 en 841-842, nr. 1188; C. SLUYTS, “Art. 847-849 BW”, Comm.Erfr. 1996, 2; M. 
PUELINKCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 2011, 743, nr. 722. 
54  R. BARBAIX, en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van 10 
december 2012 inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 
2012-13, afl. 30, 1174-1175; zie illustratie 4 in appendix. 
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Vooreerst kan deze tweede inbrengverplichting als ongewenst worden beschouwd, wanneer het 

wordt geplaatst in het licht van de doelstelling van de techniek van de plaatsvervulling. 

Dergelijke inbrengverplichting kan immers leiden tot een averechts resultaat, met name de 

creatie van ongelijkheid tussen de verschillende staken. Niet alleen wordt de plaatsvervuller in 

een wrange hoek gedreven in verhouding tot de mede-erfgenamen van de eerste generatie, maar 

evenzo ten aanzien van de afstammelingen van de mede-erfgenamen van de eerste generatie. In 

de veronderstelling dat over verschillende generaties in de verschillende staken schenkingen 

hebben plaatsgevonden, is de uitkomst van de inbreng in onevenwicht wanneer in één staak een 

afstammeling in eigen hoofde opkomt, terwijl in de andere staak de afstammeling via 

plaatsvervulling tot de nalatenschap komt. Die hypothese heeft tot gevolg dat de plaatsvervuller 

zal gehouden zijn tot een grotere inbreng dan de erfgenaam die in eigen hoofde tot de 

nalatenschap komt. Nochtans wordt geen rekening gehouden met de eventualiteit dat de 

afstammelingen van de laatstgenoemde erfgenaam, tevens de begunstigde is geworden van een 

gift. Kortom, de implicatie van de tweede inbrengverplichting is des te schrijnender aangezien 

ongelijkheid in het leven wordt geroepen, zodat op die manier de intentie van de wetgever 

geweld wordt aangedaan.  

In tweede instantie kan de inbrengverplichting als onlogisch worden beschouwd. Gezien het feit 

dat artikel 739, eerste lid BW uitdrukkelijk bepaalt dat de plaatsvervulling tot gevolg heeft dat 

een erfgenaam de plaats inneemt van zijn rechtsvoorganger, dient logischerwijze te worden 

besloten dat de plaatsvervuller niet in eigen graad en plaats tot de nalatenschap komt. Conform 

de hierboven geschetste argumentatie ter verdediging van de inbreng van de schenkingen die de 

plaatsvervulde van de decuius in ontvangst heeft genomen, dient in deze context gelding te 

worden gegeven aan dezelfde gedachtegang, doch in een a contrario-lezing. Immers, indien de 

plaatsvervuller de positie van de plaatsvervulde tot zich neemt, moet louter rekening worden 

gehouden met de rechten en plichten die aan die rang zijn verbonden. Daaruit dient begrepen te 

worden dat de aanspraken en beperkingen die niet gekoppeld zijn aan die plaats van de 

rechtsvoorganger, niet aan de orde zijn. Dientengevolge maakt de inbrengverplichting van 

datgene wat de plaatsvervuller zelf van de decuius heeft bekomen, mijn inziens een 

inconsistente regeling uit die de gelijkheid tussen de staken verstoort. Ongelukkigerwijze laat de 

tekst van artikel 847 BW geen ruimte voor twijfel en is de plaatsvervuller ondubbelzinnig 

gehouden tot de inbreng van datgene wat hij zelf van de decuius heeft bekomen.  

De problematiek inzake deze inbrengverplichting kan evenwel worden vermeden. De artikelen 

842 en 919, lid 1 BW voeren slechts een vermoeden in op basis waarvan de schenking wordt 

geacht te zijn gedaan als voorschot op erfdeel. Het voorgaande vindt bijgevolg geen toepassing 

indien de schenking aan de kleinkinderen op uitdrukkelijke wijze is geschied met vrijstelling van 
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inbreng. Deze vereiste wordt soepel geïnterpreteerd. Aldus kan het expliciet karakter blijken uit 

een uitdrukkelijk beding in de schenking zelf of uit de omringende omstandigheden. Het volstaat 

dat er geen twijfel is over de wil van de schenker om de schenking buiten erfdeel te realiseren. 

Naar de mening van BAEL is een voldoende indicatie van de wil aanwezig wanneer de begiftigde 

geen erfgenaam is ten tijde van de schenking55. Gelet op de geschetste ongewenste gevolgen, is 

een spoedige constatering tot vrijstelling van de inbrengverplichting wenselijk56. Om evenwel 

discussie te vermijden, is het raadzaam bij schenkingen aan kleinkinderen steeds een clausule 

hieromtrent op te nemen. 

2.1.2.2. Inbreng van giften aan de plaatsvervulde 

Ten tweede rust op de plaatsvervuller een inbrengverplichting met betrekking tot de zaken die 

de plaatsvervulde in de nalatenschap van de decuius heeft bekomen. Dit geldt uiteraard enkel 

indien de schenking is gedaan als voorschot op erfdeel. Artikel 847, lid 2 BW bevat dezelfde 

uitdrukkelijke regel die reeds in oud artikel 848 BW was vervat. BARBAIX en VERBEKE huldigen de 

opvatting dat een plaatsvervuller gehouden is tot inbreng van datgene wat door de 

plaatsvervulde is verkregen57. Naar hun visie dient immers steeds de basisgedachte die aan de 

grondslag van de inbrengverplichting ligt, met name de gelijkheid tussen de erfgenamen, in het 

achterhoofd te worden gehouden. Dankzij deze bepaling wordt immers gegarandeerd dat het 

opzet van de erflater om de vertakkingen van zijn kinderen gelijk te behandelen, wordt 

gerespecteerd. Er anders over oordelen zou immers de aanspraken van de andere erfgenamen 

aantasten, indien deze in samenloop komen met een plaatsvervuller.  

Bovendien kan de redenering steun vinden in de formulering van de wettelijke bepaling van 

artikel 739, eerste lid BW. Als de plaatsvervulling tot gevolg heeft dat de plaatsvervuller de 

plaats inneemt van de rechtsvoorganger, dan is de logische consequentie dat hij louter over 

dezelfde rechten beschikt die aan deze plaats zijn gekoppeld. Niet minder, maar ook niet meer. 

Indien de rechten van de rechtsvoorganger bijgevolg aan de beperking van inbreng zijn 

onderworpen, dan strekt diezelfde inbrengverplichting zich logischerwijze ook uit op de 

plaatsvervuller. In dergelijke omstandigheid mogen de andere erfgenamen niet geteisterd 

worden door een daling van hun erfrechtelijke aanspraken, doordat de giften aan een 

erfgerechtigde die, om welke reden dan ook, niet tot de nalatenschap komt, niet aan inbreng zijn 

onderworpen, maar enkel worden aangerekend op het beschikbaar deel. De wetswijziging 

ambieert immers niet de mogelijkheid voor de verwerpende erfgenaam om voor zijn 

                                                             
55 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal 
vermogensrecht” in BAEL J. (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 26. 
56 R. BARBAIX, en A. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”, TEP 2013, afl. 3, 45. 
57  R. BARBAIX, en A. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”, TEP 2013, afl. 3, 
42; zie illustratie 3 in appendix. 
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afstammelingen een voordeel te genereren ten nadele van de andere erfgenamen. Dergelijke 

ongelijkheid is immers geenszins uit de intentie van de erflater af te leiden58. Onbillijkheid moet 

zoveel als mogelijk worden vermeden, de gelijkheid tussen de staken moet worden 

gegarandeerd. De wetgever is terecht uitgegaan van het standpunt dat de inbrengverplichting 

voor een mede-erfgenaam geen ander effect mag ressorteren al naar gelang er sprake is van 

plaatsvervulling na vooroverlijden, dan wel wegens plaatsvervulling na verwerping59.  

Zelf neem ik eerder een aarzelende houding aan ten aanzien van dergelijke inbrengplicht. Naar 

mijn oordeel dient inderdaad de gelijkheid tussen erfgenamen te primeren. Evenwel zorgen de 

gevolgen van dergelijke inbrengverplichting voor penibele situaties (zie infra). Deswege mag het 

regelgevend optreden van de wetgever niet lichtzinnig ophouden bij de loutere invoering van 

deze inbrengverplichting. In dit opzicht wens ik de stelling van BAEL te verdedigen dat de 

afstammelingen de mogelijkheid moeten krijgen om een vordering in te stellen tegen de 

verwerpende erfgenaam60. Het druist immers in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de 

afstammelingen wanneer een inbrengverplichting rust op een gift die zijzelf niet hebben 

bekomen. In de notariële praktijk kan dit euvel worden verholpen door goede afspraken te 

maken tussen de verwerpende erfgenaam en zijn afstammelingen vóór de verwerping. 

Per slot van rekening ligt de dubbele inbrengverplichting onder vuur wanneer artikel 845 BW 

ten tonele verschijnt. De discussie wordt immers aangewakkerd door de omstandigheid dat de 

wetgever de inbrengverplichting in de situatie waarin de erfgenaam uit eigen hoofde tot de 

nalatenschap komt, in kennelijke mate minder zwaar heeft gemaakt. De wettekst expliciteert 

onverbiddelijk dat de erfgenaam die in eigen hoofde tot de nalatenschap komt, slechts gehouden 

is tot inbreng van wat hij zelf heeft gekregen van de overledene, en niet van wat zijn vader of zijn 

moeder heeft gekregen, en evenmin van wat zijn kind of zijn afstammeling heeft gekregen. De 

begrenzing van de inbrengverplichting in die hypothese staat op gespannen voet met de dubbele 

inbrengverplichting in het kader van de plaatsvervulling. Des te meer door het dwingend 

karakter van de plaatsvervulling worden erfgenamen in sommige gevallen in het nadeel 

geplaatst (zie supra). Opnieuw is billijkheid in de regelgeving ver zoek. 

                                                             
58  K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en 
het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het 
verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”,  Not.Fisc.M. 2013, 115. 
59  K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en 
het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het 
verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”,  Not.Fisc.M. 2013, 115. 
60 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal 
vermogensrecht” in BAEL J. (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 28-
29. 
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2.1.3. Wijze van inbreng 

Naast de gewijzigde regeling van de omvang van de inbreng, hebben de nieuwe bepalingen 

inzake plaatsvervulling van de wet van 10 december 2012 daarenboven de regels over de wijze 

van inbreng niet geheel ongemoeid gelaten. 

Zoals reeds onder het oude recht gold, wordt voor de inbreng van schenkingen een onderscheid 

gemaakt naargelang de in te brengen goederen roerend dan wel onroerend van aard zijn61. Het 

principe luidt dat de inbreng van onroerende goederen in natura geschiedt62. Evenwel is de 

loutere aanwending van de klassieke inbrengregels op de uitgebreide hypotheses van 

plaatsvervulling niet zonder problemen, ten gevolge waarvan een afwijking op de basisregel zich 

opdrong.  

Vermits plaatsvervulling thans mogelijk is in andere gevallen dan overlijden, is het niet 

ondenkbaar dat de plaatsvervuller gehouden is tot de inbreng van goederen die zijn 

rechtsvoorganger heeft verkregen, doch waarop de plaatsvervuller nog geen aanspraak kan 

maken wegens het feit dat de goederen nog tot het vermogen van de verwerpende of 

onwaardige erfgenaam behoren. Nochtans vereist de dubbele inbrengverplichting in het kader 

van plaatsvervulling tot de inbreng van die goederen. Een eenvoudig voorbeeld kan de 

problematiek illustreren; in de veronderstelling dat een grootouder aan zijn kind een onroerend 

goed heeft geschonken. Wanneer de grootouder komt te overlijden, besluit het kind de 

nalatenschap te verwerpen en komt het kleinkind via plaatsvervulling tot de nalatenschap. Door 

de verwerping is het kind ten aanzien van de nalatenschap een derde geworden, die niet langer 

tot inbreng kan worden gehouden. Daarenboven kan het kind niet worden geconfronteerd met 

een vordering tot inkorting waardoor de schenking van het onroerend goed op het beschikbaar 

deel wordt aangerekend. Immers, via plaatsvervulling zal het kleinkind tot de nalatenschap 

komen, zodoende haalt het kleinkind zich de dubbele inbrengverplichting op de hals. De inbreng 

van de schenking aan het kind wordt getransponeerd op het kleinkind. Weliswaar dient voor 

ogen te worden gehouden dat het kind de eigendom heeft en behoudt over het onroerend goed, 

met als gevolg dat de inbreng onmogelijk in natura kan plaatsvinden. De hoedanigheid van de 

plaatsvervulde als eigenaar van de geschonken goederen kan niet in het gedrang komen.  

Om dergelijke problemen te verhelpen, schuift artikel 847 BW de inbreng door minderneming 

als oplossing naar voor. In het kader van plaatsvervulling is de algemene regel voortaan dat de 

inbreng van de goederen die aan de plaatsvervulde zijn geschonken, door de plaatsvervuller 

door minder ontvangst zal worden gerealiseerd. Opgemerkt moet worden dat de afwijkende 

                                                             
61 Zie daarover uitgebreider R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, Beginselen erfrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 236 
e.v. 
62  Art. 859 BW. 
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inbrengregeling op een algemene wijze is geformuleerd. Die ruime omschrijving houdt in dat de 

inbreng door minder ontvangst een te bewandelen pad vormt ongeacht de oorzaak van 

plaatsvervulling. Ook wanneer de plaatsvervuller tot de nalatenschap komt wegens 

vooroverlijden van de begiftigde rechtsvoorganger, is de inbreng in waarde een mogelijkheid, 

zelfs indien de geschonken goederen zich in het vermogen van de plaatsvervuller bevinden. Naar 

mijn opvatting is het ten zeerste de vraag of dit in lijn ligt met de bedoeling van de wetgever. Op 

het basisprincipe dat vervat ligt in artikel 859 BW, met name dat de inbreng van onroerende 

goederen in natura geschiedt, wordt thans geconfronteerd met een nieuwe uitzondering ad hoc. 

Op de vraag of het een goede zaak is dat telkens vaker afstand wordt genomen van de inbreng in 

natura, wordt niet verder uitgediept in dit werkstuk, vermits het ons te ver zou afleiden van het 

kernvraagstuk. 

De uitbreiding van de oorzaken betreffende plaatsvervulling creëert tevens een probleem in het 

kader van de inbreng indien de schenking het erfdeel overschrijdt. Inbreng door mindere 

ontvangst conform artikel 847 BW is immers slechts werkzaam binnen de grenzen van het 

erfdeel. De wet reikt geen oplossing aan met betrekking tot de voorliggende problematiek. 

Ongeacht het antwoord op de vraag of de inbreng in natura dan wel in waarde dient te gebeuren, 

is in elk geval een effectieve inbreng vereist, eens de schenking buiten de voegen van het erfdeel 

treedt. Bijgevolg is het niet ondenkbaar dat de keuze van het kleinkind om via plaatsvervulling 

tot de nalatenschap te komen, aanzienlijk wordt beperkt. Rekening houdend met de 

inbrengverplichting die is neergeschreven in artikel 847 BW, dient de plaatsvervuller de gift aan 

zijn rechtsvoorganger in te brengen. Gezien de wetswijziging van 10 december 2012 echter 

voorziet in de mogelijkheid van plaatsvervulling in het kader van verwerping, is het 

hypothetisch mogelijk dat de plaatsvervuller gehouden is tot de inbreng van een goed die hij niet 

in zijn bezit heeft (zie supra). Wanneer nu de waarde van de in te brengen schenking de waarde 

van zijn erfdeel overtreft, zou dit tot gevolg hebben dat het kleinkind met eigen gelden de 

inbreng moet vervolledigen, terwijl hij niets ontvangt. Daarenboven is de vereffening van de 

inbrengverplichting geen garantie dat het geschonken goed later wordt geërfd in de 

nalatenschap van de plaatsvervulde. De positie van de plaatsvervuller is totaal onzeker, daar het 

onmogelijk is te weten of de inbreng in waarde later zal worden vergoed. De plaatsvervulde is en 

blijft de eigenaar van het goed. De plaatsvervuller bevindt zich niet in de mogelijkheid om te 

verhinderen dat zijn vader het geschonken goed aan een andere persoon legateert of schenkt. 

Gelet op de kans dat de schenking, die het kleinkind als plaatsvervuller moet inbrengen, hem 

niet ten goed zal komen, zal hij in dergelijk geval tot het besluit komen om zelf ook niet via 

plaatsvervulling tot de nalatenschap van zijn grootvader te komen. Het opzet van de wetgever 

om de nalatenschap rechtstreeks aan de kleinkinderen te laten toekomen, zal bijgevolg niet 
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verwezenlijkt kunnen worden indien een schenking van aanzienlijke omvang van de decuius aan 

zijn kind heeft plaatsgevonden.  

2.1.4. Vordering tot inkorting 

In het kader van een algemene benadering van de wetswijziging in deze bijdrage dient tevens de 

hypothese te worden uitgewerkt indien de verwerping niet plaatsvindt met de doelstelling om 

een generatiesprong te realiseren. Vermits het niet ondenkbaar is dat de verwerpende 

erfgenaam geen afstammelingen nalaat die zijn plaats vervullen, zal de inbrengverplichting niet 

langer kunnen worden doorgesluisd. In dit opzicht bepaalt artikel 848 BW dat de verwerpende 

erfgerechtigde de hem gedane schenking onder levenden mag behouden of het hem gemaakte 

legaat mag opeisen, evenwel slechts ten belope van het beschikbaar deel. Desgevallend blijven 

de reservataire erfgenamen niet in de kou staan, gezien deze zich desgevallend op hun recht van 

inkorting kunnen beroepen63. Ter kantmelding kan verwezen worden naar de vaststelling van 

het breukdeel van het beschikbaar deel in geval een staak van erfgenamen niet tot de 

nalatenschap komt ingevolge verwerping (zie infra). Het beschikbaar deel van de fictieve massa 

zal toenemen, met als positief gevolg voor de verwerpende erfgenaam dat de kans op inkorting 

wordt gereduceerd. 

2.2. Invloed op de vaststelling van de erfrechtelijke reserve 

De uitbreiding van plaatsvervulling na verwerping impliceert niet enkel consequenties op de 

wettelijke devolutie en op de verhouding tussen de mede-erfgenamen onderling, ook kan de 

beslissing tot verwerping enig effect sorteren ten aanzien van een begiftigde van een gift buiten 

deel.  

Immers, indien vóór de inwerkingtreding van de wetswijziging een reservataire erfgenaam had 

besloten om de nalatenschap te verwerpen, werd de verwerpende erfgenaam buiten 

beschouwing gelaten voor de berekening van de breukdelen van de reserve en het beschikbaar 

deel64. In de hypothese van een erflater met twee kinderen, waarvan één van hen de 

nalatenschap had verworpen, vertegenwoordigde het beschikbaar deel destijds niet langer een 

breukdeel van één derde van de fictieve massa, maar kende het deel een toename tot de helft. 

Voorheen genoten de begunstigden van een schenking buiten deel bijgevolg impliciet van het 

voordeel van een omvangrijker beschikbaar deel ten gevolge van een verwerping. Er werd 

immers verondersteld dat de afstammelingen van de verwerper niet in de mogelijkheid waren 

                                                             
63 K. WILLEMS en S. TAILLIEU, “De recente wijzigingen inzake de erfonwaardigheid, het verval van 
huwelijksvoordelen, de herroeping van giften wegens ondankbaarheid en de plaatsvervulling”, T.Not. 
2013, afl. 10, 540.  
64  M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 494. 
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om tot de nalatenschap te komen en dat de reservataire bescherming slechts in het leven is 

geroepen ter bescherming van de reservataire erfgenamen die effectief optraden65.  

Met de nieuwe mogelijkheid tot plaatsvervulling na verwerping is daar verandering in gekomen, 

met een niet onbelangrijk neveneffect. Met ingang van de nieuwe wet worden de reserve en het 

beschikbaar deel voortaan berekend in functie van het bestaan van alle kinderen, ongeacht of er 

al dan niet sprake is van verwerping66. Uit de nieuwe wettelijke bepalingen moet bijgevolg 

geconcludeerd worden tot het voorhanden zijn van een kleiner beschikbaar deel dan onder het 

vroegere recht het geval was67. Voortaan zal sneller sprake zijn van inkortbare schenkingen en 

legaten. 

2.3. Meer billijkheid? 

De verruiming van het toepassingsgebied van plaatsvervulling heeft baat in het wegwerken van 

het verschil in behandeling tussen de afstammelingen van een vooroverleden of een 

verwerpende erfgenaam68. Daar onder de gelding van het oude recht geen plaatsvervulling na 

verwerping kon plaatsvinden, doch enkel na vooroverlijden, resulteerde dit in een sterke 

onrechtvaardigheid ten nadele van de afstammelingen van de verwerpende erfgenaam die de 

erfrechten uitgedoofd ziet. Omwille van een beslissing genomen door de ascendent worden 

diens afstammelingen zonder enige kans tot inspraak definitief uitgesloten van de nalatenschap 

van de erflater. Buiten hun wil moeten de verwanten van de verwerpende erfgenaam toezien dat 

het erfaandeel van de rechtsvoorganger aanwast aan het aandeel van de andere erfgenamen. 

Door voortaan plaatsvervulling bij verwerping mogelijk te maken wordt het verschil in 

behandeling vermeden vermits de gelijkheid in staken principieel geldt zowel bij vooroverlijden 

als bij verwerping. Geen billijkheidsoverweging of familiale drijfveer kan immers worden 

aangevoerd om de uitschakeling van de afstammelingen van de verwerpende dochter te 

verantwoorden. In de redenering dat afstammelingen geen fout hebben aan het gedrag van hun 

ouders, mogen deze niet het slachtoffer worden van een ongelijke behandeling die noch objectief 

noch redelijk kan worden verantwoord. Om de penalisering door de keuze van hun ascendent te 

vermijden, dringt plaatsvervulling na verwerping zich aldus op. Dit streven naar gelijkheid is een 

nobel doel. Evenwel rijst de vraag of de billijkheid tevens in ere wordt gehouden in overige 

aangelegenheden (zie infra).  

                                                             
65 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 981-982. 
66  Artikel 913 en 914 BW. 
67  K. BOONE, “La loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce 
qui concerne l’indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages 
matrimoniaux et la substition”, Act.dr.fam. 2013, 34. 
68  Zie illustratie 5 in appendix. 
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IV.  KRITISCHE REFLECTIE OP DE VERWERPING ALS SUCCESSIEPLANNINGSTOOL 

 

Blijkens de parlementaire voorbereiding is de erfenissprong als hoofddoelstelling vooropgesteld 

om de fiscale druk enigszins in te perken. Met de nieuwe wet dient plaatsvervulling ook na 

verwerping mogelijk te zijn teneinde de nalatenschap rechtstreeks te laten overgaan op de 

tweede generatie afstammelingen met een fiscaal voordeel tot gevolg. De intentie van de 

wetgever lijkt een na te streven opzet, maar de vraag rijst ten zeerste of de wetswijziging die 

finaliteit bereikt. Zoals blijkt uit voorgaande uiteenzetting, moet ook aandacht worden 

geschonken aan de civielrechtelijke gevolgen van de nieuwe wet die doorwerken in de praktijk. 

Daarom moeten ook deze gevolgen onder de loep worden genomen. Enkele bedenkingen 

worden in dit onderdeel toegelicht. 

Hoofdstuk 1. Fiscaal luik 

1.1. Artikel 68 W.Succ. 

Belangrijk in het opzet van deze bijdrage is uiteraard de vraag of het beoogde fiscale voordeel 

die de generatiesprong via verwerping zou moeten realiseren, daadwerkelijk wordt bereikt. Met 

behulp van de vrijwillige erfenissprong kunnen successierechten weliswaar bespaard worden 

op de overgang van de eerste naar de tweede generatie, maar er kan geen bijkomende, directe 

belastingbesparing worden gerealiseerd69. Indien de verwerping geschiedt met het oog op het 

onmiddellijk vermijden van belastingen, zal men bot vangen. In dit kader speelt artikel 68 

W.Succ. de hoofdrol, die de fiscale implicaties in geval van verwerping verwoordt. In de stukken 

van de parlementaire voorbereiding werd gesteld dat de verwerping door de eerste generatie 

slechts tot een gunstigere heffing van de successierechten zal leiden, indien artikel 68 W.Succ. 

wordt gewijzigd. Dit is echter uitgebleven. Op grond van deze successierechtelijke bepaling zal 

de verwerping van de nalatenschap immers niet leiden tot een vermindering van de 

successielast in hoofde van de tweede generatie bij de rechtstreekse overdracht uit het 

vermogen van de erflater. De wet bepaalt namelijk uitdrukkelijk dat “in geval van verwerping van 

een intestaat-aandeel, van een uiterste wilsbeschikking of van een contractuele erfstelling, het 

recht, verschuldigd door de personen die daarvan het voordeel genieten, niet lager mag zijn dan 

het recht, dat de verwerper had moeten betalen. De verwerping door een erfopvolger bij 

plaatsvervulling van zijn ouder, betreffende een nalatenschap opengevallen ten behoeve van 

laatste bedoelde, mag de Staat geen nadeel aanbrengen”.  

                                                             
69  N. LABEEUW en E. VAN LANDEGEM, “Enkele belangrijke nieuwigheden in het Erfrecht”, NNK 2013, afl. 4, 16. 
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Bij de lezing van dit wetsartikel blijkt pertinent dat het fiscaal voordeel dat de verwerping voor 

ogen heeft, in sterke mate dient genuanceerd te worden. De door hun rechtsvoorganger 

verschuldigde successierechten is minimaal door de tweede generatie verschuldigd. Op 

fiscaalrechtelijk vlak wordt de fictie aldus weerhouden alsof geen verwerping heeft 

plaatsgevonden. Door middel van plaatsvervulling is het bijgevolg niet nuttig om zoveel mogelijk 

kleinere erfdelen te verdelen over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen. Het voordeel van de 

tweede generatie is beperkt tot de fiscale voordelen van de individuele belasting van hun 

rechtsvoorganger. De progressiviteit in de taxatie zal het totaalbedrag niet kunnen verminderen 

en wordt dus slechts in een beperkte graad doorbroken70. Gelet op voorgaande bemerkingen 

rijst de vraag naar een gunstiger alternatief. Het antwoord leidt eenvoudigweg tot het testament. 

Indien de erflater zelf zijn kleinkinderen heeft begunstigd middels een testamentaire 

beschikking, is de doorbreking van het progressief karakter mogelijk met een significante 

belastingbesparing tot gevolg71. Nochtans is het fiscaal voordeel van de erfenissprong niet 

geheel onbestaande. Beschouwd op langere termijn kan met zekerheid naar voren gebracht 

worden dat er geen tweede overdracht van eerste generatie naar tweede generatie zal 

plaatsvinden en dat dus slechts eenmalig successierechten zullen worden geheven. De 

uiteindelijke belastingdruk zal verminderd zijn, maar bij de daadwerkelijke overgang van het 

vermogen zal niet minder betaald mogen worden. Ter verduidelijking moet worden vermeld dat 

een zelfde voordeel ook speelt bij testament van de erflater (zie infra)..  

Gelet op de fiscale drijfveer inzake de generatiesprong kan de bedenking worden gemaakt of het 

niet beter ware geweest deze doelstelling via een fiscale maatregel te bereiken (Zie infra). 

Blijkens de parlementaire voorbereiding wordt echter de aandacht gevestigd op het 

ondergeschikte belang van fiscale gevolgen van de verwerping. Benadrukt moet worden dat de 

reden die aan de generatiesprong ten grondslag ligt, niet louter door fiscale motieven is 

ingegeven72. De verantwoording is te vinden in de talrijke gevolgen die zich tevens op burgerlijk 

vlak manifesteren.  

1.2. Artikel 780 BW 

Wat betreft een overig fiscaal gevolg kan kritiek worden gespuid op de nalatige houding van de 

wetgever met betrekking tot artikel 780 BW. In elk geval heeft de wetgever dit artikel 

ongemoeid gelaten bij de wetswijziging van 10 december 2012. Op grond van artikel 780 BW 

                                                             
70 E. ADRIAENS, “De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de 
huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, Notariaat 2013, afl. 7, 7. 
71   Zie meer uitgebreid: C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND DE MERXEM, (fiscale) successieplanning ‘in 
extremis’ in Vlaanderen in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 1, Brussel, Larcier, 2008, 390-400. 
72  Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat, 2010-2011, nr. 550/1, 

www.senate.be. 
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heeft een verwerping ten voordele van een of meer van zijn mede-erfgenamen de aanvaarding 

van de nalatenschap tot gevolg. Dit wettelijk addertje onder het gras heeft een gewichtig fiscaal 

gevolg. Door gelijkschakeling met aanvaarding van de nalatenschap zal er wel degelijk 

aanleiding zijn tot de heffing van successierechten in hoofde van de verwerpende 

erfgerechtigde. Wil de verwerpende erfgenaam een onverwachte en ongewenste aanraking met 

de fiscus vermijden, dan kan dit weliswaar op een eenvoudige manier. Louter de ontstentenis 

aan aanwijzing van de begunstigden die het voordeel van de verwerping zullen genieten, 

verhindert de kwalificatie als onrechtstreekse schenking. Door zuiver te verwerpen zullen 

eenvoudigweg de regels van het erfrecht spelen om te bepalen aan wie het verworpen erfdeel 

toekomt. De bepaling van artikel 780 BW indachtig, behoort het tot de taak van de notaris om de 

cliënten te wijzen op het bestaan van dit wetsartikel. Dat de verwerpende erfgenaam op het 

tijdstip van de verwerping een geïnformeerde keuze maakt en bijgevolg met zekerheid weet dat 

via de plaatsvervulling na verwerping zijn afstammelingen de facto tot de nalatenschap komen, 

doet daaraan geen afbreuk73.          

  

Hoofdstuk 2. Burgerrechtelijk luik 

2.1. Initiatief 

Op civielrechtelijk vlak kan een kritische noot worden geformuleerd met betrekking tot de 

initiatiefnemer van de erfenissprong. Een pijnpunt aan de vrijwillige erfenissprong is – de naam 

zegt het zelf- dat ze niet kan worden afgedwongen. Er is in de wet geen mogelijkheid ingebouwd 

tot realisatie van een “echte” generatiesprong74. In dergelijk geval zou de beslissing tot het 

overslaan van een generatie bij de overdracht van het vermogen, moeten worden genomen op 

initiatief van de decuius zelf. In het licht van de wetswijziging krijgen grootouders evenwel geen 

vrijgeleide om rechtstreeks te legateren aan hun kleinkinderen. Een generatiesprong is dus een 

techniek van vermogensplanning die afhangt van de goede wil van de erfgenaam. Het is deze 

laatste die aan zijn erfdeel moet verzaken. De erfenissprong kan door de grootouder niet worden 

opgelegd aan zijn erfgerechtigden. De methode van verwerping legt het initiatief voor de 

generatiesprong bij de eerstvolgende generatie zelf. Het verdict ligt bij deze laatste aan wie de 

beslissing toekomt om de erfrechtelijke aanspraken niet zelf op te eisen, maar door te sluizen 

naar de tweede generatie zodat de eigen kinderen tot de nalatenschap van de erflater zijn 

geroepen.  

                                                             
73 K. WILLEMS en S. TAILLIEU, “De recente wijzigingen inzake de erfonwaardigheid, het verval van 
huwelijksvoordelen, de herroeping van giften wegens ondankbaarheid en de plaatsvervulling”, T.Not. 
2013, afl. 10, 535. 
74  R. BARBAIX, en A. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”, TEP 2013, 48. 
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De erflater heeft bijgevolg niet de zekerheid dat zijn kinderen weldegelijk tot verwerping van de 

nalatenschap gaan besluiten. Pas na het openvallen van de nalatenschap zal tot een vrijwillige 

generatiesprong kunnen worden besloten. De wet laat immers niet toe dat dergelijke 

erfenissprong wordt bewerkstelligd door middel van een overeenkomst opgemaakt vóór het 

openvallen van de nalatenschap, hetgeen een verboden erfovereenkomst zou uitmaken75. De 

generatiesprong hangt met andere woorden af van de goodwill van de eerste generatie, daar 

deze evenzeer het recht behouden om de nalatenschap te aanvaarden. Wil de decuius zekerheid 

hebben dat de erfenissprong wordt bewerkstelligd, dan is de verwerping door de kinderen niet 

de correcte weg. In dat geval verdient het nog steeds de aanbeveling de begunstiging van de 

kleinkinderen in een testamentaire beschikking te stipuleren, door uitdrukkelijk de 

nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan de tweede generatie toe te bedelen. De voorkeur voor 

het testament als alternatief voor de verwerping wordt later in deze bijdrage belicht (zie infra). 

Naar de toekomst toe zou dit euvel mogelijks worden opgelost, doordat wordt gewerkt aan een 

wettelijke constructie die het initiatief tot generatiesprong bij de grootouder legt76.  

2.2. Onrechtstreekse schenking? 

Niet alleen is de autoriteit van het eindoordeel aan de onjuiste persoon toegeschreven, 

bovendien heeft de generatiesprong op initiatief van de eerste generatie talloze, belangrijke 

problemen tot gevolg waaraan de wetgever in onvoldoende mate aandacht heeft geschonken. 

Het initiatief tot verwerping van de eerste generatie zou immers blijk kunnen geven van een 

schenking naar de tweede generatie toe. De wet houdt zich op de achtergrond en preciseert niet 

welke de kwalificatie is die aan de verwerping moet worden gegeven. De kwalificatie als 

schenking zou immers niet de minste gevolgen teweegbrengen zowel op burgerrechtelijk als 

fiscaalrechtelijk vlak77. Civielrechtelijk zou de kwalificatie als schenking ertoe leiden dat het 

verworpen erfdeel bij de fictieve massa wordt gevoegd, wat op zijn beurt een invloed heeft op de 

berekening van de omvang van de reserve en het beschikbaar deel. Bovendien zou dergelijke 

interpretatie inhouden dat, wanneer op een later tijdstip nog een afstammeling van de 

                                                             
75 Art. 1130 BW; E. ADRIAENS, “De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de 
huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, Notariaat 2013, afl. 7, 7; K. BOONE, “Wet van 10 december 
2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van 
huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, Not.Fisc.M. 2013, 113; Merk evenwel op dat in de beleidsnota 
van minister van Justitie wordt gepleit voor erfenissen op maat, ten gevolge waarvan dit verbod in de 
toekomst wellicht op zijn laatste benen loopt. 
76 Een wetsvoorstel werd hiertoe ingediend op 30 april 2013 (Wetsvoorstel tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek wat de globale erfovereenkomst over een niet-opengevallen nalatenschap betreft, Parl 
St. Kamer 2012-13, nr. 53K2788/001). 
77  R. BARBAIX, en A. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”, TEP 2013, 49. 
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verwerper wordt verwekt en geboren78, dit kind in de latere nalatenschap van de verwerper 

mogelijkerwijs de inbreng of inkorting zou kunnen vorderen van de begunstiging die zijn broers 

en zusters hebben verkregen als gevolg van plaatsvervulling na de verwerping door hun ouder79. 

Ook op fiscaal vlak zou de betiteling als schenking verregaande gevolgen in het leven roepen. 

Wanneer de verwerping immers heeft plaatsgevonden gedurende een periode van minder dan 

drie jaar voor het overlijden van de verwerpende erfgenaam en de schenking is niet 

geregistreerd, zou dit alsnog kunnen leiden tot de heffing van successierechten op grond van de 

fictiebepaling vervat in artikel 7 Vl.W.Succ.  

Gelet op de doelstelling die de wetgever voor ogen had bij de invulling van de nieuwe 

bepalingen, ben ik net als de auteurs BARBAIX, VERBEKE en BOONE de mening toegedaan dat de 

verwerping niet als een schenking kan worden gekwalificeerd. Immers, niet de verwerpende 

erfgenaam, maar wel de wet bepaalt aan wie de aanspraken waarvan afstand wordt gedaan, 

toekomen. De verwerping moet in beginsel dan ook worden gekwalificeerd als een eenzijdige 

afstand van recht in rem en geenszins als een afstand in favorem80. Bovendien kan het optierecht 

van de tweede generatie worden aangevoerd om te besluiten dat er geen sprake is van een 

schenking in de eigenlijke zin van het woord. De verwerpende erfgerechtigde bevoordeelt 

immers zijn rechtsopvolgers niet rechtstreeks met de afgestane rechten, doch dienen de 

rechtsopvolgers zelf een erfkeuze uit te oefenen. De afstammelingen verkrijgen de erfrechtelijke 

aanspraken slechts na de zelfgenomen beslissing om de nalatenschap te aanvaarden. In die zin is 

er geen sprake van een verwerping ten voordele van de rechtsopvolgers, aangezien ook deze de 

mogelijkheid behouden om de nalatenschap te verwerpen. De aanvaarding door de kinderen is 

geen grondvereiste door de geldigheid van de verwerping81. Geenszins is vereist dat de 

afstammelingen de nalatenschap aanvaarden vooraleer de verwerping uitwerking kan krijgen. 

Objectief benaderd dient de verwerping als dusdanig beschouwd te worden als louter 

abdicatieve handeling. De subjectieve redenen in hoofde van de verwerpende erfgenaam zijn 

bijgevolg irrelevant. 

Hoewel gezaghebbende auteurs in de rechtsleer de verwerping kwalificeren als een louter 

abdicatieve of uitdovende rechtshandeling en niet als een onrechtstreekse schenking in het 

                                                             
78 Dat niet in de nalatenschap van de erflater kan opkomen bij plaatsvervulling wegens de niet-vervulde 
vereiste van verwekking; zie art. 724. 
79  K. BOONE, “La loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce 
qui concerne l’indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages 
matrimoniaux et la substition”, Act.dr.fam. 2013, 32. 
80  R. BARBAIX, en A. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”, TEP 2013, 49. 
81 H. CASMAN, Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling, Een eerste toelichting op basis van de 
parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 62. 
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voordeel van de plaatsvervullers82, is tegenkanting niet ver zoek. Sommige rechtsleer stelt hier 

vraagtekens bij en vraagt zich af of er niet rekening moet worden gehouden met de intentie van 

de verwerpende erfgenaam. In die zin is CAUFFMAN van oordeel dat er sprake is van een 

onrechtstreekse schenking indien tot de verwerping van de nalatenschap is besloten met het 

oogmerk het verworpen erfdeel krachtens de wettelijke devolutie te laten toekomen aan hun 

afstammelingen83. De kwalificatie als onrechtstreekse schenking is haar inziens verdedigbaar op 

grond van de ruime interpretatie die de rechtsleer en rechtspraak aanneemt inzake de 

onrechtstreekse schenking. Bovendien kan artikel 780 BW tevens in het kader van deze 

problematiek ten tonele verschijnen om de kwalificatie als onrechtstreekse schenking te 

weerhouden84. Gelet op het feit dat de verwerping alsdan met een aanvaarding wordt 

gelijkgesteld, wordt het verworpen erfdeel fictief tot het vermogen van de verwerpende 

erfgenaam te behoren ten gevolge waarvan de kwalificatie als onrechtstreekse schenking 

ongecompliceerder kan worden aangenomen. In geval geopteerd wordt voor de 

generatiesprong, dient men nog steeds het ongewijzigde artikel 780 BW indachtig te zijn. De 

wetsbepaling impliceert dat de verwerpende erfgenaam aandacht moet schenken aan het feit 

dat de verwerping louter als een abdicatieve handeling stelt en niet in favorem. Evenwel legt 

CAUFFMAN zelf de pijnpunten van de kwalificatie als schenking bloot. Een eerste discussiepunt 

rijst in de omstandigheid dat de verworpen goederen juridisch nooit tot het vermogen van de 

verwerpende erfgenaam hebben behoord, wat de kwalificatie als zelfs onrechtstreekse 

schenking op de helling zet. Bovendien is de omstandigheid dat er slechts een wilsrecht tot het 

verwerven van betreffende goederen bestaat, een zwakke schakeling in de stelling dat er sprake 

is van een onrechtstreekse schenking85.  

2.3. Onbillijkheid 

In contrast met de gelijkheid die is gecreëerd tussen de afstammelingen van een vooroverleden 

en de afstammelingen van een verwerpende erfgenaam (zie supra), roept de verruimde techniek 

van plaatsvervulling een verschil in behandeling in tussen de rechtsopvolgers van de 

verwerpende erfgenaam zelf. Dit is de keerzijde van de medaille. Met betrekking tot de 

erfbekwaamheid vereist de wet dat de plaatsvervuller moet bestaan op het ogenblik van het 

                                                             
82  K. BOONE, “La loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce 
qui concerne l’indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages 
matrimoniaux et la substition”, Act.dr.fam. 2013, 32. 
83 C. CAUFFMAN, “Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam? Een kritische 
analyse van wetsvoorstel nr. 1711 van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling 
van de verwerpende erfgenaam mogelijk te maken”,  RW 2005-06, afl. 32, 1246. 
84 K. WILLEMS en S. TAILLIEU, “De recente wijzigingen inzake de erfonwaardigheid, het verval van 
huwelijksvoordelen, de herroeping van giften wegens ondankbaarheid en de plaatsvervulling”, T.Not. 
2013, afl. 10, 534. 
85  Zie supra: de argumenten contra een kwalificatie als onrechtstreeks schenking. 
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openvallen van de nalatenschap (zie supra). Zolang de figuur van plaatsvervulling was beperkt 

tot de hypothese van vooroverlijden, stelde zich geen probleem met betrekking tot de 

vraagstelling van het aantal rechtsopvolgers die van de plaatsvervulling kunnen genieten. 

Vanzelfsprekend is dit thans niet langer het geval nu de plaatsvervulling ook openstaat bij 

verwerping. Het is immers niet uit te sluiten dat de eerste generatie erfgenamen na de 

verwerping van de nalatenschap nog kinderen ter wereld brengt. Een en ander heeft tot gevolg 

dat de later verwekte kinderen door de verwerping op initiatief van zijn rechtsvoorganger 

definitief geen aanspraken zullen kunnen laten gelden op de nalatenschap van de erflater, 

grootvader. Algemeen wordt immers aangenomen dat de verwerping niet wordt gekwalificeerd 

als een schenking ten gevolge waarvan geen inbreng of inkorting kan worden gevorderd door de 

later verwerkte afstammeling om de discrepantie te verhelpen (zie supra)86. Evenzeer dient te 

worden opgemerkt dat de wet niet toelaat om de verwerping slechts gedeeltelijk te laten spelen, 

op een deel van de nalatenschap. Vermits dergelijke optie niet is voorzien, geldt de uitgeoefende 

rechtskeuze door de erfgerechtigde, met name de aanvaarding of de verwerping, voor geheel de 

nalatenschap87. Het behoort niet tot de competentie van de erfgenaam om de nalatenschap 

slechts voor een deel te verwerpen, met de bedoeling om een gedeelte in het eigen patrimonium 

te laten toekomen in de veronderstelling dit naderhand te schenken aan later verwekte 

afstammelingen. Was geopteerd voor een erfenissprong via de figuur van aanvaarding met 

doorgeefrecht, dan was herschikking mogelijk geweest in de nalatenschap van de aanvaardende 

erfgenaam88. Ook met de aanwending van een “ik opa”-testament is de geboorte van een 

kleinkind na het overlijden van de grootouder niet langer problematisch, aangezien artikel 906 

BW geen toepassing vindt89. In de testamentaire clausule kan dan worden bepaald dat de 

betaling van de schuld dient te gebeuren aan alle kleinkinderen op de dag van overlijden van het 

kind. De wetgever lijkt te zijn voorbijgegaan aan de hypothese dat nieuwe rechtsopvolgers 

kunnen worden verwekt in het geval van verwerping. Het is te betreuren dat de wetgever niet 

voorzien heeft in een correctiemechanisme om dergelijke nefaste gevolgen te milderen. Omwille 

van deze lacune verdient het aanbeveling om op omzichtige wijze om te springen met de 

verwerping als successieplanningstool. 

                                                             
86 Om een onwenselijke benadeling van een na de verwerping geboren kind te verhinderen, pleitte 
CAUFFMAN om in artikel 922 BW expliciet op te nemen dat het actief van een verworpen nalatenschap deel 
uitmaakt van de fictieve massa van de verwerper (zie C. CAUFFMAN, “Is er plaats voor de plaatsvervulling 
van de verwerpende erfgenaam? Een kritische analyse van wetsvoorstel nr. 1711 van 15 april 2005 tot 
wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam mogelijk te maken”,  RW 
2005-06, afl. 32, 1246). 
87  K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en 
het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het 
verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”,  Not.Fisc.M. 2013, 113. 
88   R. BARBAIX en A.L. VERBEKE, Beginselen erfrecht, Brugge, Die Keure, 2013, 97. 
89  N. GEELHAND DE MERXEM, “Testaments des grand-parents versus renonciations des parents?”,  Rev.not.b. 
2013, afl. 3074, 351. 
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2.4. Gebrek aan mogelijkheid tot moduleren 

Door de plaatsvervulling na verwerping een verplichte gelijkheid binnen een ongelijkheid 

gecreëerd. Eenmaal plaatsvervulling plaatsvindt tussen de reeds verwekte rechtsopvolgers, 

komen de plaatsvervullers op bij staken. Binnen elke staak zullen alle rechtsopvolgers recht 

hebben op een gelijk deel90. Bijgevolg is verwerping niet de meeste geschikte keuze indien de 

verwerpende erfgenaam een ongelijkheid wenst te realiseren tussen de verschillende 

rechtsopvolgers van de tweede generatie die bij plaatsvervulling opkomen. 

Dat de verdeling van het vermogen enkel bij staak kan gebeuren, kan ook in een omgekeerde zin 

worden gelezen. Indien de erfgenamen van de eerste generatie niet allen evenveel kinderen 

hebben, is het via verwerping niet mogelijk om aan alle kleinkinderen een gelijk deel te 

vermaken91. Als dat de wens is van de grootouder, kan dit wel worden gerealiseerd met behulp 

van een testament (zie infra). 

2.5. Dwingend karakter van plaatsvervulling 

Tot slot dient bovendien de aandacht te worden gevestigd op het al dan niet automatisch 

karakter van de plaatsvervulling. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de wettelijke en 

de testamentaire devolutie. In de eerste hypothese, indien de erflater niets bij testament heeft 

bepaald en aldus de wettelijke bepalingen van het erfrecht laat spelen, moet men rekening 

houden met het dwingende karakter van plaatsvervulling (zie supra). De afstammelingen van de 

verwerpende erfgerechtigde moeten bijgevolg alert blijven. De plaatsvervulling zal namelijk ook 

doorgang vinden als de erfgenaam de nalatenschap verworpen heeft omwille van het feit dat de 

passiva de activa overstijgen92. In de tweede hypothese van legaten in een testament moet 

daarentegen precies gewezen worden op de omstandigheid dat de plaatsvervulling een figuur is 

uit het ab intestaat-erfrecht93. Dit houdt in dat plaatsvervulling niet op automatische wijze speelt 

in het conventionele erfrecht, doch een andersluidende bepaling door de erflater vereist in geval 

van testamentaire devolutie. Op grond van artikel 1039 BW vervallen legaten immers bij 

vooroverlijden van de legataris. De rechtspraak onderschrijft de visie dat deze wetsbepaling niet 

van openbare orde is, waardoor de plaatsvervulling door de testator kan worden ingevoerd94. 

                                                             
90   R. BARBAIX, en A.L. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”, TEP 2013, 49. 
91  N. GEELHAND DE MERXEM, "Ik-opa"-testament of verwerping door de ouder?”,  T.Not. 2013, afl. 7-8, 409. 
92 C. CAUFFMAN, “Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam? Een kritische 
analyse van wetsvoorstel nr. 1711 van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling 
van de verwerpende erfgenaam mogelijk te maken”,  RW 2005-06, afl. 32, 1244. 
93  R. BARBAIX, en A. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”, TEP 2013, 38; zie 
illustratie 5 in appendix. 
94 Rb. Antwerpen 13 december 1957, RW 1957-58, 869; Brussel 31 oktober 1960, Ann.not. 1961, 142; Rb. 
Luik 7 februari 1994, Rev.trim.dr.fam. 1995, 713. 
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Indien de nalatenschap bijgevolg bij testament werd toegewezen en geen testamentaire 

beschikking inzake plaatsvervulling is opgenomen, heeft de verwerping door een legataris tot 

gevolg dat zijn erfopvolgers niet tot de nalatenschap komen. Deze opvatting is reeds lange tijd 

verankerd in de cassatierechtspraak95, doch mag niet uit het oog worden verloren.  

                                                             
95  Cass. 2 juli 1924, Pas. 1926, 102.  
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V. ALTERNATIEVE TECHNIEKEN 
 

Het beoogde fiscaalrechtelijk voordeel waarvan zoveel gewag wordt gemaakt, blijkt iets te hoog 

van de toren te zijn geblazen. In hoofdzaak steekt artikel 68 W.Succ. een stok in de wielen. 

Derhalve rijst de vraag of het na te streven opzet niet met behulp van een andere rechtsfiguur 

kan worden bereikt. Het vraagstuk kan positief worden beantwoord. 

Hoofdstuk 1. Testament 

Vooreerst kan gedacht worden aan de figuur van testamentaire generation skipping die reeds 

vóór de wetswijziging tot de mogelijkheden van de erflater behoorde96. Uit een vergelijking van 

beide technieken, met het testament van de erflater enerzijds en de verwerping door de eerste 

generatie anderzijds, zal moeten blijken welke figuur voorrang dient te genieten. 

1.1.      Fiscaalrechtelijke analyse 

Om de rechtstreekse begunstiging van de kleinkinderen te bekomen, kan het fiscaal 

interessanter zijn voor de grootouder om eenvoudigweg een testament in het voordeel van de 

kleinkinderen op te maken waarbij aan hen het volledige vermogen wordt gelegateerd. Net zoals 

de vrijwillige erfenissprong die na verwerping wordt gerealiseerd, zal het vermogen ook dankzij 

een testamentaire beschikking slechts één keer worden vererfd. Er zal hooguit eenmalig 

aanleiding zijn tot de heffing van successierechten. Met behulp van beide technieken komt het 

vermogen rechtstreeks toe aan de kleinkinderen, waardoor een fiscaal voordeel optreedt bij het 

overlijden van de eerste generatie.  

Een doorslaggevend element om weliswaar in het voordeel van een testament te beslissen, ligt 

in de niet-toepasbaarheid van artikel 68 W.Succ., daar er geen sprake is van verwerping. Dit 

heeft tot gevolg dat niet enkel een besparing van successierechten wordt verwezenlijkt bij het 

overlijden van de eerste generatie, maar ook reeds bij het overlijden van de erflater97. De 

testamentaire generation skipping als techniek van successieplanning was opgenomen op de 

witte lijst in het kader van de anti-misbruikbepaling, ten gevolge waarvan deze rechtshandeling 

op zichzelf beschouwd niet als een fiscaal misbruik wordt gecatalogeerd98. Er kan met een gerust 

hart van deze werkwijze gebruik worden gemaakt. Dit ondanks de omstandigheid dat er meestal 

                                                             
96  X., “Successierechten besparen door generation skipping; laat de kleinkinderen rechtstreeks erven”, 
Info@law 2012, afl. 3, 22. 
97    Zie illustratie 4 in appendix. 
98 Circ. Nr. 8/2012 van 19 juli 2012, vervangen door circ. Nr. 5/2013 dd. 10 april 2013, 
www.fisconet.fgov.be 
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meer kleinkinderen dan kinderen zullen zijn wat zorgt voor een grotere spreiding dan de 

wettelijke erfopvolging99. Alzo wordt de progressiviteit van de successierechten geneutraliseerd.  

In het bijzonder kan tevens gedacht worden aan het “ik opa”-testament om de kleinkinderen een 

financieel duwtje in de rug te geven met een fiscaal voordelige bonus. Bij deze techniek stelt de 

grootouder zijn kinderen aan als algemene legataris. Aan dit legaat wordt een last gekoppeld 

waarbij de kinderen een schuld erkennen jegens hun eigen kinderen100. Dankzij dit systeem zal 

het kind van de grootouder slechts successierechten moeten betalen op de waarde van het 

erfdeel verminderd met de waarde van de schuldvordering van het kleinkind, terwijl het 

kleinkind slechts op de blote waarde van zijn legaat successierechten zal moeten betalen101. 

Wanneer het kind dan overlijdt, kan de ree le waarde van de schuldvordering afgetrokken 

worden van het deel van de nalatenschap dat het kleinkind erft. Het voorgaande heeft tot gevolg 

dat de kleinkinderen de volle eigendom zullen kunnen opvorderen, terwijl ze slechts belast 

worden op de blote eigendom daarvan102. 

De planningstechnieken met behulp van een testament werden oorspronkelijk door de fiscale 

administratie geviseerd. Vandaag de dag is de fiscus daarop teruggekomen in de circulaire nr. 

5/2013 dd. 10 april 2013. Voortaan is algemeen aangenomen dat de testamentaire technieken 

integraal uitgesloten zijn van mogelijks fiscaal misbruik. De fiscale administratie is immers tot 

het inzicht gekomen dat de rechtshandeling, met name het testament, niet stoelt op een gedrag 

van de belastingplichtige, met name de erfgenaam. Concreet houdt dit in dat alle vormen van een 

testamentaire beschikking nooit het voorwerp uitmaken van fiscaal misbruik inzake 

successierechten. 

1.2. Burgerrechtelijke analyse 

Ook op civielrechtelijk vlak zijn pluspunten van het testament ten opzichte van de verwerping 

aan te treffen. Een relevant onderscheid met de vrijwillige erfenissprong laat zich voelen wat 

betreft de persoon aan wie het initiatief tot bevoordelen wordt toegekend. Een pijnpunt van de 

vrijwillige erfenissprong is immers dat er nog steeds moet worden gerekend op de goodwill van 

de eerste generatie. In geval van aanwending van een testament daarentegen bepaalt de 

grootouder met zekerheid dat het kleinkind als begunstigde zal opkomen in zijn nalatenschap, 

ten gevolge waarvan de vererving niet langer afhangt van de wil van de eerste generatie.  

                                                             
99   N. GEELHAND DE MERXEM, "Ik-opa"-testament of verwerping door de ouder?”,  T.Not. 2013, afl. 7-8, 411. 
100  M. BAERT en M. GONISSEN, Minder successierechten betalen: patrimoniumbeheer en successieplanning, 
Brussel, Verbruikersunie Test-Aankoop, 2008, 106-107. 
101   Art. 64-65 W.Succ. 
102 Circ. Nr. 8/2012 van 19 juli 2012, vervangen door circ. Nr. 5/2013 dd. 10 april 2013, 
www.fisconet.fgov.be 
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Verder heeft een testament het voordeel dat allerlei voorwaarden, lasten en modaliteiten aan 

het legaat kunnen worden gekoppeld103. Zo staat de mogelijkheid open om desgewenst slechts 

een deel van de nalatenschap rechtstreeks te laten overgaan. De generatiesprong na verwerping 

laat dit niet toe, daar de verwerping immer geldt voor de gehele nalatenschap. Het is een alles-

of-niets-verhaal.  

Als eventueel nadeel van de testamentaire erfenissprong kan worden gewezen op de grenzen 

van het beschikbaar deel. De testator wordt deels beperkt in zijn vrijgevigheid, vermits de 

testamentaire beschikking niet aan de reserve van de mede-erfgenamen mag raken104. Evenwel 

dient de hinderpaal van de reserveregeling te worden gerelativeerd. Hoewel het exces boven het 

beschikbaar deel in principe niet is opgewassen tegen de aanspraken van de reservataire 

erfgenamen, is de kans reëel dat de vordering tot inkorting zal uitblijven. De eerste generatie die 

bereid is om door verwerping afstand te doen van zijn erfdeel, zal hypothetisch gezien ook 

gewillig zijn om als reservatair erfgenaam geen beroep te doen op zijn reserve. Indien het doel 

erin bestaat om hun erfdeel rechtstreeks aan hun afstammelingen door te sluizen, dan zal een 

eenvoudige verzaking aan de inkortingsvordering ervoor zorgen dat het legaat volledig zal 

toekomen aan de tweede generatie.  

 

Hoofdstuk 2.  Nieuwe concepten 

Bij de zoektocht naar een techniek die beantwoordt aan alle doeleinden, bieden de reeds 

bestaande technieken niet steeds een oplossing. In de rechtsleer gaan stemmen op om nieuwe 

technieken in het leven te roepen. Gedacht kan worden aan volgende drie ideeën. 

2.1. Aanvaarding met doorgeefrecht 

Tijdens de zoektocht naar de meest fiscaal gunstige oplossing mogen weliswaar de morele 

bedenkingen van een verwerping niet uit het oog worden verloren. De vraag rijst of de 

erfenissprong inderdaad via een drastische manier als de verwerping moet worden bereikt105. 

Zoals het de gedachtegang van onze huidige maatschappij kenmerkt, wordt de verwerping 

louter vanuit economisch opzicht overwogen. Wanneer echter wordt verworpen omwille van 

het fiscaal voordeel, lijkt totaal te worden voorbij gegaan aan de psychologische component van 

                                                             
103  N. GEELHAND DE MERXEM “Testaments des grand-parents versus renonciations des parents?”,  Rev.not.b. 
2013, afl. 3074, 350. 
104 E. ADRIAENS, “De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de 
huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, Notariaat 2013, afl. 7, 7. 
105   R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, Beginselen erfrecht, Brugge, die Keure, 2013, 91. 
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de verwerping106. De beslissingen omtrent de nalatenschap van vader of moeder mag niet louter 

van dit eenzijdig economisch denken worden benaderd. Het erven van een ouder is immers ook 

een emotioneel en moreel gebeuren. Het draait om meer dan enkel de gelden, het handelt ook 

over het voorzetten van de keten der generatie. Wie op lichtzinnige wijze verwerpt, kan na 

verloop van jaren een emotionele tik van de hamer krijgen. Door de verwerping is op een 

definitieve wijze de band doorgeknipt met de overleden ouder. In dit opzicht komen BARBAIX en 

VERBEKE met het voorstel van “aanvaarding met doorgeefrecht” op de proppen. Naar hun inzien 

ware het beter geweest om de mogelijkheid tot erfenissprong te realiseren met het behoud van 

de term “aanvaarding”. De erfgenamen in de eerste generatie wordt de mogelijkheid geboden 

om de nalatenschap van hun ouder te aanvaarden en vervolgens meteen door te sluizen naar de 

daaropvolgende generatie. Hetzelfde fiscaal resultaat wordt bekomen, doch er is aandacht voor 

de morele component. Bovendien worden de overige nadelige gevolgen van de verwerping uit 

de baan geruimd. 

2.2. Nalatenschapverdeling onder generaties 

 In het kader van de bespreking in de Kamercommissie voor Justitie werd door mevrouw BECQ 

gesuggereerd om in het erfrecht een nalatenschapverdeling onder generaties op te nemen107. 

Alzo zou aan de kinderen bij het overlijden van de ouder de mogelijkheid worden geboden om 

niet de hele nalatenschap, maar slechts een deel ervan, voor zichzelf te houden. Dergelijke 

aanpak laat toe dat de kleinkinderen voor het resterende deel in aanmerking komen, zonder dat 

de kinderen aan het hele erfdeel moeten verzaken of schenkingen met bijhorende 

registratierechten moeten doen. Ondanks het na te streven fiscaal en moreel motief acht ik, naar 

de analogische redenering van CASMAN, de nalatenschap verdeling onder generaties niet als een 

geschikt alternatief. Om naast de mogelijkheid van plaatsvervulling na verwerping bovendien 

een erfgenaam toe te laten om de hem toekomende nalatenschap slechts gedeeltelijk te 

aanvaarden, houdt men geen rekening met bijkomende complicaties. In de eerste plaats zou 

geheel de regeling van het keuzerecht van een erfgenaam ter herziening moeten worden 

voorgelegd, daar overeenkomstig het huidige recht enkel een globale beslissing is toegelaten. 

Daarenboven moet worden afgewogen aan wie de fragmentarische keuze zou worden 

toegekend. Alleen een dergelijk voordeel bieden aan hen die hun afstammelingen hun plaats 

willen laten afnemen, zou eventueel een ongelijkheid in het leven roepen ten aanzien van de 

mede-erfgenamen. Tot slot zou ook moeten worden gesleuteld aan de inbrengregeling. Daar de 

afstammelingen gehouden zijn tot de inbreng van schenkingen aan de verwerpende erfgenaam, 

                                                             
106  R. BARBAIX, en A.L. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”,  TEP 2013, 48. 
107 Hand. (Verslag C. BROTCORNE) Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 7 
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rijst de vraag hoe de inbreng zou moeten worden geregeld in geval van gedeeltelijke 

verwerping108. 

2.3. Vrijstelling van registratierechten 

Zoals reeds is aangegeven, blijkt het de bedoeling van de wetgever te zijn om de betaling van 

schenkingsrechten op geërfde goederen te vermijden. Bijgevolg rijst de vraag naar de 

geschiktheid van het gekozen middel, rekening houdend met het beoogde doel. Mits de 

erfgenamen in de praktijk puur een fiscaal doeleinde wensen te bereiken door middel van de 

vrijwillige erfenissprong, is het maar al te zeer de vraag of de hervorming van een 

civielrechtelijk stelsel wel de meest adequate wijze vormt om dit doel te bereiken109. In dit 

opzicht voert CAUFFMAN aan om eenvoudigweg een vrijstelling of tariefvermindering in het 

Wetboek van Registratierechten in te voegen. Door de opname van een nieuwe wettelijke 

bepaling kan een vrijstelling of vermindering verleend worden op de schenking van goederen 

die minder dan één jaar door erfenis werden verkregen. Mijn visie treedt in deze voetsporen. In 

de eerste plaats wordt aan de hand van dit alternatief een halt toegeroepen aan enkele nadelige 

gevolgen van de plaatsvervulling na verwerping (zie supra). Bovendien biedt dit alternatief de 

mogelijkheid aan de eerste generatie om hun vrijgevigheid te moduleren naar hun goeddunken. 

Dit is wenselijker dan het alles of niets-systeem van de verwerping. 

  

                                                             
108 Hand. (Verslag C. BROTCORNE) Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 8. 
109 C. CAUFFMAN, “Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam? Een kritische 
analyse van wetsvoorstel nr. 1711 van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling 
van de verwerpende erfgenaam mogelijk te maken”,  RW 2005-06, afl. 32, 1247. 



 

40 
 

VI.  CONCLUSIE 

 

Een eerste horde in de modernisering van het erfrecht is genomen. Dat de erfrechtelijke 

bepalingen door de wetgevende macht onder de loep worden genomen, is een stap in de goede 

richting. Dankzij de nieuwe wet van 10 december 2012 zijn onder meer de regels inzake 

plaatsvervulling aangepast aan de behoeften van de huidige samenleving. De herformulering van 

de wettelijke definitie waarbij afstand wordt genomen van de vertegenwoordigingsgedachte, is 

wenselijk. Bovendien komt de uitbreiding van plaatsvervulling tot de hypothese van verwerping 

tegemoet aan het voorheen heersende onrechtvaardigheidsgevoel. Het moet worden toegejuicht 

dat voortaan een coherente regeling geldt voor alle gevallen van plaatsvervulling. Het besluit 

van de rechtsvoorganger speelt niet langer in het nadeel van zijn afstammelingen. Integendeel, 

de verwerping is thans verworden tot een successieplanningstool in het voordeel van de 

volgende generatie.  

Evenwel is de nieuwe wet niet vrij van enige punten van kritiek zoals doorheen de bijdrage is 

aangegeven. Weliswaar is wetgevend werk nu eenmaal van het moeilijkste en het delicaatste, in 

die zin dat kritische bemerkingen inherent zijn aan elke nieuwe wet die het levenslicht ziet. Het 

evenwicht nastreven tussen de in het erfrecht spelende belangen is geen sinecure. Het is een 

dunne lijn die gevoelig is voor ontwrichting. 

Ofschoon de nieuwe wet wordt voorgesteld als vernieuwend en revolutionair, blijkt de 

plaatsvervulling na verwerping bij nader inzien een weinig interessante techniek te zijn om een 

erfenissprong te realiseren. Enerzijds is de vrijwillige generatiesprong fiscaal geen hoogvlieger 

ten gevolge van artikel 68 W.Succ. Nochtans beoogt de mogelijkheid van plaatsvervulling na 

verwerping hoofdzakelijk een fiscaal voordeel te genereren. Anderzijds mogen de gevolgen op 

burgerrechtelijk vlak niet worden geminimaliseerd. Men dient indachtig te zijn dat de figuur van 

plaatsvervulling nog steeds een burgerrechtelijk concept is. In dit opzicht acht ik de vrijwillige 

generatiesprong niet wenselijk. Wegens het oneigenlijk gebruik van een erfrechtelijke figuur om 

louter een fiscaal doel te bereiken, is er naar mijn inzien sprake van plaatsvervuiling. Wil de 

wetgever de erfgenamen het perspectief bieden om een belastingbesparing te realiseren, dan 

was een ingreep in het fiscaal recht meer aangewezen.  

Na een vergelijking met de testamentaire techniek kwam de vrijwillige generatiesprong niet als 

winnaar uit de bus. Het testament die reeds vóór de wetswijziging kon worden aangewend, 

biedt pluspunten op velerlei vlakken en geniet bijgevolg de voorkeur. Niettemin mag het belang 

van de vrijwillige erfenissprong via verwerping niet volledig tot nul worden herleid. De 

verwerping van de nalatenschap kan immers toch een betekenisvolle laatste strohalm zijn 
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waarnaar kan worden teruggegrepen indien er geen testamentaire back-up door de grootouder 

zou zijn uitgewerkt. 

Een laatste punt van kritiek is het fragmentarisch karakter van de wetswijziging. Er leeft een 

dringende nood aan een meer structurele en globale aanpassing van het erfrecht en het familiaal 

vermogensrecht, dat oog heeft voor de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid. Hoewel het een 

zoveelste ad hoc aanpassing inhoudt, mag toch gesproken worden van een wenselijke evolutie. 

De toekomst is veelbelovend, de door minister van Justitie aangekondigde aanpassingen 

indachtig. 

Concluderend kan worden gesteld dat, wil de verwerping als successieplanningstool worden 

aangewend, een weloverwogen beslissing met kennis van zaken vereist is. Gelet op de 

aanzienlijke gevolgen zou het nopen tot bezorgdheid indien de verwerping al te lichtzinnig zou 

worden gepromoot als planningsinstrument.  

Gezien de vrijwillige erfenissprong met de wetswijziging van 2012 een recent fenomeen is, zal 

de toekomst uitwijzen of deze wijze van successieplanning door de gewone burger in de smaak 

zal vallen. Evenwel zijn bovenvermelde opmerkingen misschien in overweging te nemen door 

Minister Turtelboom bij haar Titanenuitdaging om het erfrecht te herschrijven? 
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VIII.  APPENDIX 
 

BIJLAGE 1 

GECOÖRDINEERDE WETTEKST 

 

 

 
Oude bepalingen 

 
Nieuwe bepalingen 

 
Burgerlijk Wetboek 

 
Burgerlijk Wetboek 

 
Art. 739 

Plaatsvervulling is een fictie van de wet, 

volgens welke de vertegenwoordigers in de 

plaats, de graad en de rechten van de 

vertegenwoordigde treden. 

 
Art. 739 

Door plaatsvervulling nemen de afstamme-

lingen van een erfgerechtigde zijn plaats in en 

worden zij in zijn graad tot de nalatenschap 

geroepen. 

Plaatsvervulling heeft, volgens de hierna 

vermelde regels, plaats in geval van voorover-

lijden, van gelijktijdig overlijden, van 

verwerping en van onwaardigheid van de 

erfgerechtigde. 

 

 
Art. 740 

Plaatsvervulling heeft, in de rechte neder-

dalende lijn, tot in het oneindige plaats.  

Zij is in alle gevallen toegelaten, hetzij de 

kinderen van de overledene opkomen samen 

met de afstammelingen van een voor-

overleden kind, hetzij - alle kinderen van de 

overledene vóór hem gestorven zijnde – de 

afstammelingen van de kinderen onder elkaar 

in gelijke of ongelijke graden staan.  

 

 
Art. 740 

Plaatsvervulling heeft, in de rechte neder-

dalende lijn, tot in het oneindige plaats. 

[…] 

 
Art. 741 

Plaatsvervulling heeft niet plaats ten voordele 

van bloedverwanten in de opgaande lijn; de 

naaste in elk van beide lijnen sluit altijd de 

verdere uit. 

 
Art. 741 

Plaatsvervulling heeft niet plaats ten voordele 

van bloedverwanten in de opgaande lijn; de 

naaste in elk van beide lijnen sluit altijd de 

verdere uit. 

Plaatsvervulling heeft evenmin plaats ten 

voordele van de afstammelingen van de 

echtgenoot of van de wettelijk samenwonende. 

 



 

VII 
 

Art. 742 

In deze zijlijn is plaatsvervulling toegelaten 

ten voordele van de kinderen en 

afstammelingen van broeders en zusters, 

ooms en tantes van de overledene, hetzij die 

tot de erfenis komen samen met ooms en 

tantes, hetzij de erfenis, na vooroverlijden van 

alle broeders en zusters, ooms en tantes van 

de overledene, vervalt aan hun 

afstammelingen in gelijke of in ongelijke 

graden. 

 

Art. 742 

In de zijlijn heeft plaatsvervulling plaats ten 

voordele van de afstammelingen van broeders 

en zusters, ooms en tantes van de overledene. 

 
Art. 743 

In alle gevallen waarin plaatsvervulling toe-

gelaten is, geschiedt de verdeling bij staken; 

indien een zelfde staak verscheidene takken 

heeft voortgebracht, geschiedt de onder-

verdeling in elke tak eveneens bij staken en 

delen de leden van dezelfde tak onder elkaar 

bij hoofden. 

 
Art. 743 

Plaatsvervulling heeft ook plaats wanneer geen 

van de erfgerechtigden in dezelfde graad tot de 

nalatenschap komen, hetzij omdat ze voor of 

gelijktijdig met de erflater overleden zijn, dan 

wel de nalatenschap verworpen hebben of 

onwaardig zijn. Ze heeft plaats ongeacht of de 

afstammelingen onder elkaar in gelijke of 

ongelijke graden staan. 

In alle gevallen van plaatsvervulling geschiedt 

de verdeling bij staken. Indien een zelfde staak 

verscheidene takken heeft voortgebracht, 

geschiedt de onderverdeling in elke tak 

eveneens bij staken en delen de leden van 

dezelfde tak onder elkaar bij hoofden. 

 

 
Art. 744 

Men kan niet bij plaatsvervulling opkomen 

voor levende personen, doch alleen voor 

personen die overleden zijn. 

Men kan bij plaatsvervulling opkomen voor 

hem wiens erfenis men verworpen heeft. 

Plaatsvervulling geschiedt bij gelijktijdig 

overlijden zoals bij vooroverlijden. 

 

 
Art. 744 

[…] 

 

 

Men kan bij plaatsvervulling opkomen voor 

hem wiens erfenis men verworpen heeft. 

[…] 

 
Art. 786 

Het aandeel van hem die de nalatenschap 

verwerpt, komt door aanwas ten goede aan 

zijn medeërfgenamen; indien hij alleen is in 

zijn graad, vervalt het aan de volgende graad. 

 
Art. 786 

Het aandeel van hem die de nalatenschap 

verwerpt, komt ten goede aan zijn afstamme-

lingen, indien plaatsvervulling plaatsvindt; zo 

niet, komt zijn aandeel door aanwas ten goede 

aan de andere erfgerechtigden in dezelfde 

graad; indien de verwerper alleen is in zijn 

graad, vervalt het aan de volgende graad, of 
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aan de volgende orde, naar gelang van het 

geval. 

 

 
Art. 787 

Men komt nooit bij plaatsvervulling op voor 

een erfgenaam die de nalatenschap verworpen 

heeft; indien hij die de nalatenschap verwerpt, 

de enige erfgenaam is in zijn graad, of indien al 

zijn medeërfgenamen de nalatenschap 

verwerpen, komen de kinderen uit eigen 

hoofde en erven zij bij hoofden. 

 
Art. 787 

[…] 

 
Art. 845 

De erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, 

mag nochtans de hem gedane gift onder de 

levenden behouden, of het hem gemaakte 

legaat opeisen, ten belope van het beschikbaar 

gedeelte. 

 
Art. 845 

Een erfgenaam die uit eigen hoofde tot de 

nalatenschap komt, is slechts gehouden tot 

inbreng van wat hij zelf heeft gekregen van de 

overledene, en niet van wat zijn vader of zijn 

moeder heeft gekregen, en evenmin van wat 

zijn kind of zijn afstammeling heeft gekregen. 

 

 
Art. 847 

Giften en legaten aan de zoon van hem die ten 

tijde van het openvallen van de erfenis 

erfgerechtigd is, worden steeds geacht te zijn 

gedaan met vrijstelling van inbreng. 

De vader die tot de erfenis van de schenker 

komt, is niet gehouden die giften en legaten in 

te brengen. 

 
Art. 847 

De afstammelingen die bij plaatsvervulling tot 

de nalatenschap komen, moeten echter in deze 

nalatenschap de giften die ze zelf van de 

overledene hebben gekregen inbrengen, tenzij 

ze hiervan werd vrijgesteld. Zij moeten ook de 

giften die hij, van wie ze de plaats vervullen, van 

de overledene heeft gekregen door minder 

ontvangst inbrengen, tenzij hij van inbreng 

werd vrijgesteld. 

 

 
Art. 848 

Eveneens is de zoon die uit eigen hoofde tot de 

erfenis van de schenker komt, niet gehouden 

de aan zijn vader gedane gift in te brengen, 

zelfs wanneer hij diens nalatenschap mocht 

aanvaard hebben; komt echter de zoon slechts 

bij plaatsvervulling op, dan moet hij het aan 

zijn vader geschonkene inbrengen, zelfs 

ingeval hij diens nalatenschap mocht hebben 

verworpen. 

 

 
Art. 848 

De erfgerechtigde die de nalatenschap 

verwerpt, mag, indien hij geen afstammelingen 

heeft die zijn plaats vervullen, de hem gedane 

schenking onder levenden behouden, of het hem 

gemaakte legaat opeisen, ten belope van het 

beschikbaar gedeelte. 

De erfgerechtigde die onwaardig is om te erven, 

en die geen afstammelingen heeft die zijn plaats 

vervullen, mag de gedane schenking onder 

levenden slechts behouden, of het hem 

gemaakte legaat slechts opeisen, ten belope van 

het beschikbaar deel en voor zover de gift niet 

herroepen wordt. 
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ILLUSTRATIE 1 

DE GUNST VAN PLAATSVERVULLING 

 

 

GV  GM          GV          GM 

   

        T†             V†               M†        Georges 

      

        Hilde (VW)    DC 

 

                Evi 

 

De overledene laat enkel erfgenamen in vierde orde na. Op grond van de wettelijke devolutie 

wordt de nalatenschap in twee gelijke delen tussen de moederlijke en de vaderlijke lijn verdeeld. 

In moederlijke lijn laat de erflater een oom (Georges) na en in vaderlijke lijn een kind (Hilde) van 

een vooroverleden tante. Dat kind heeft zelf ook nog een kind (Evi).  

Indien vóór de wetswijziging Hilde de nalatenschap zou verwerpen, zou Evi enkel uit eigen 

hoofde tot de nalatenschap kunnen komen. Als bloedverwant in de vijfde graad erft Evi echter 

niet. De gehele nalatenschap kwam dan toe aan oom Georges (oom in moederlijke lijn), bij 

gebrek aan bloedverwanten in de andere lijn (art. 755, lid 2 BW). 

Op grond van de nieuwe artikelen 739 en 786 BW daarentegen, kan Evi opkomen bij 

plaatsvervulling voor de verwerpende erfgerechtigde Hilde, waardoor zij de graad inneemt van 

haar voorgangers. Aangezien ook de moeder van Hilde, zijnde een tante van de erflater, 

vooroverleden is, komt Evi aldus in de derde graad tot de nalatenschap. De nalatenschap komt 

dan toe aan oom Georges in moederlijke lijn voor de helft en aan Evi (kleinkind van een 

vooroverleden tante) in vaderlijke lijn voor de andere helft. 

 

 

 

 

 

____________________ 
Uit BOONE, K., “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en 

het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het 

verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 114.   
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ILLUSTRATIE 2 

INBRENG VAN GIFTEN AAN DE PLAATSVERVULDE 

 

             X 

      A               B 

              C     D             E     F 

Een man, X, overlijdt en laat twee kinderen na, A en B, en vier kleinkinderen, C en D (kinderen 

van A) en E en F (kinderen van B). 

X heeft aan zijn beide kinderen een schenking gedaan van 50 als voorschot op erfdeel. De 

nalatenschap bedraagt nog 100. 

Komen de beide kinderen tot de nalatenschap, dan zijn zij beiden gehouden tot inbreng van hun 

schenking van 50. De te verdelen massa bedraagt 200, waarin elk kind een erfdeel van 100 heeft. 

Als de inbreng door mindere ontvangst kan gebeuren, dan krijgt elk kind nog 50. De gelijkheid 

tussen de staken is gewaarborgd. 

Is A vooroverleden, dan kunnen C en D via plaatsvervulling de plaats van hun vooroverleden 

ouder vervullen. Indien zij niet tot inbreng gehouden zouden zijn, dan zou dat nefaste gevolgen 

hebben voor de staak van B. B blijft immers wel tot inbreng gehouden en de te verdelen massa 

bedraagt slechts 150, waarvan elke staak 75 krijgt. Indien B kan inbreng door mindere 

ontvangst, krijgt hij nog slechts 25, terwijl C en D 75 zouden krijgen (en wellicht ook via de 

nalatenschap van A reeds aanspraak konden maken op de 50 die A destijds heeft gekregen). Het 

uiteindelijke erfdeel van B is kleiner dan in de hypothese dat A wel tot de nalatenschap kwam. 

Dit is onbillijk en verklaart waarom de wetgever de plaatsvervullers tot inbreng verplichtte van 

datgene wat degene wiens plaats wordt vervuld, van de decuius gekregen heeft. Op grond van 

artikel 847 BW moeten C en D, net als B, de schenking aan A (50) inbrengen. De te verdelen 

massa bedraagt opnieuw 200, waarvan elke staak 100 zal ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Uit: R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”,  TEP 2013, afl. 

3, 43. 
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ILLUSTRATIE 3 

INBRENG VAN GIFT AAN DE PLAATSVERVULLER 

 

                          X 

      A               B 

              C     D             E     F 

Een man, X, overlijdt en laat twee kinderen na, A en B, en vier kleinkinderen, C en D (kinderen 

van A) en E en F (kinderen van B). 

X heeft aan zijn beide kinderen een schenking gedaan van 50 en heeft aan alle kleinkinderen een 

schenking gedaan van 10. Alle schenkingen zijn gedaan zonder uitdrukkelijke precisering van 

hun aard (binnen of buiten erfdeel). De nalatenschap bedraagt nog 100. 

Komen de beide kinderen tot de nalatenschap, dan zijn zij beiden gehouden tot inbreng van hun 

schenking van 50. De schenkingen aan de kleinkinderen zijn niet aan inbreng onderworpen, 

noch aan inkorting, aangezien de grenzen van het beschikbare deel niet zijn overschreden. De 

kleinkinderen komen niet tot de nalatenschap en moeten dus niet zelf inbrengen. Ook de 

kinderen zijn niet gehouden tot inbreng van deze schenkingen aan de kleinkinderen (art. 845 

BW). De te verdelen massa bedraagt 200, waarin elk kind een erfdeel van 100 heeft. Als de 

inbreng door mindere ontvangst kan gebeuren, dan krijgt elk kind nog 50. De gelijkheid tussen 

de staken is gewaarborgd. 

Is A vooroverleden, dan kunnen C en D via plaatsvervulling de plaats van hun vooroverleden 

ouder vervullen. Op grond van artikel 847 BW moeten zij de schenking aan A (50) inbrengen, 

alsook hun eigen schenkingen (20 en op voorwaarde dat zij niet van inbreng waren vrijgesteld). 

B moet slechts 50 inbrengen. De te verdelen massa bedraagt nu 220, waarvan elke staak 110 zal 

ontvangen. C en D krijgen na inbreng door mindere ontvangst nog 40, terwijl B nog aanspraak 

zal maken op 60. De gelijkheid tussen de staken is verstoord, aangezien de staak van A in totaal 

110 zal hebben ontvangen, terwijl de staak van B 130 toekomt (110 voor B, 10 voor E en 10 voor 

F). Het voorgaande is de lege lata enkel anders indien de schenking aan de kleinkinderen buiten 

erfdeel is gebeurd.  

 

 

 

 

 

___________________ 

Uit: R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”,  TEP 2013, afl. 

3, 44-45. 
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ILLUSTRATIE 4 

ONTSTENTENIS VAN PLAATSVERVULLING IN SUCCESSIERECHTEN 

 

De decujus laat een netto-actief van 240.000 euro na, te verdelen over zijn drie broers. Elk erft 

dus een derde daarvan, hetzijn 80.000 euro per broer. De successierechten die elk van hen 

verschuldigd is, bedragen krachtens art. 48 Vl.W.Succ. 30% in de schijf tot 75.000 euro (22.500 

euro). Op de resterende 5.000 euro betalen zij elk 55% (2.750 euro). Elke broer is dus 25.250 

euro verschuldigd. 

Stel nu dat één broer reeds gestorven is, één andere erfonwaardig is, en de derde broer 

verwerpt. Stel dat zij elke één afstammeling hebben, die door plaatsvervulling tot de 

nalatenschap van hun oom geroepen wordt. Welnu, deze drie neven worden belast in de 

categorie “tussen anderen” in plaats van de categorie van “broers en zussen”. Het tarief wordt 

voor deze categorie bovendien toegepast op de som van de netto-aandelen die zij alle drie 

samen verkrijgen (art. 48, §3 Vl.W.Succ.), dus op het totaal van 240.000 euro. Op de eerste schijf 

tot 75.000 euro betalen zij samen 45% (33.750 euro). Op de volgende schijf van 50.000 euro 

betalen zij samen 55% (27.500 euro). Op de laatste 115.000 euro betalen zij samen 65% (74.750 

euro). In totaal zijn de drie neven dus 136.000 euro verschuldigd, ofwel elke 45.333,33 euro. 

Indien men de burgerrechtelijke gevolgen van de plaatsvervulling fiscaalrechtelijk zou gaan 

doortrekken, zou elke neef slechts 25.250 euro moeten ophoesten. Kortom, bij een devolutie ten 

voordele van de drie broers beloopt de successiedruk 75.750 euro, terwijl deze bij een devolutie 

ten voordele van de drie neven 136.000 euro beloopt, althans wanneer de plaatsvervulling niet 

fiscaalrechtelijk wordt gehonoreerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
Uit: K. WILLEMS en S. TAILLIEU, “De recente wijzigingen inzake de erfonwaardigheid, het verval van 

huwelijksvoordelen, de herroeping van giften wegens ondankbaarheid en de plaatsvervulling”, T.Not. 

2013, afl. 10, 537.  
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ILLUSTRATIE 5 

OPKOMST BIJ STAKEN 

 

 DC 

A (VW)  B (VW) 

C  D  E  F                  G 

De overledene laat twee kinderen na (A en B) die de nalatenschap verwerpen. A heeft vier 

kinderen (C, D, E en F); B heeft één kind (G). 

Onder gelding van de vroegere wetgeving zouden de kleinkinderen (C, D, E, F en G) uit eigen 

hoofde tot de nalatenschap gekomen zijn, zodat zij elk recht hadden op 1/5e van de 

nalatenschap. Met toepassing van de nieuwe wet komen de kleinkinderen op bij 

plaatsvervulling, zodat de vier kinderen van A (C, D, E en F) recht hebben op de helft die toekomt 

aan de staak van A en dus elk 1/8ste van de nalatenschap verkrijgen. Het kind van B (G) heeft 

voortaan recht op de andere helft van de nalatenschap. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
Uit BOONE, K., “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en 

het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het 

verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 114-115.
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ILLUSTRATIE 6 

VERWERPING OF TESTAMENT: INVLOED OP SUCCESSIERECHTEN 

 

Een grootouder, met fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest, laat één kind met drie 

kleinkinderen na. Zijn vermogen bevat onroerende goederen voor een waarde van één miljoen 

euro. Het kind heeft geen eigen vermogen. 

Optie 1: zonder testament en zonder verwerping 

Zonder testament bedragen de successierechten 222.000 eur bij het overlijden van de 

grootouder en 126.000 euro bij het overlijden van het kind. 

Optie 2: zonder testament maar met verwerping 

De verwerping laat niet toe om de eerste aderlating van 222.000 euro te vermijden. Enkel de 

bijkomende successierechten bij het overlijden van het kind worden vermeden, met andere 

woorden de heffing van 126.000 euro. 

Optie 3: met testament 

i. Wanneer 250.000 eur wordt vermaakt aan het kind en aan ieder kleinkind, worden de 

successierechten beperkt tot 78.000 euro bij het overlijden van de grootouder en tot 

13.500 euro bij het overlijden van het kind, hetzij in totaal een besparing van de rechten 

tot 91.500 euro. 

ii. Wanneer 1 miljoen euro wordt vermaakt aan het kind onder de last om aan elk kleinkind 

een bedrag van 333.333,33 euro te betalen (bij overlijden van het kind), worden de 

successierechten (in het geval het kind op het ogenblik van het overlijden van de 

grootouder 50 jaar is) beperkt tot 126.600 euro bij het overlijden van de grootouder. Bij 

het overlijden van het kind zijn er geen successierechten verschuldigd. 

iii. Wanneer 1 miljoen euro wordt vermaakt aan het kind onder last om bij het overlijden 

van het kind aan iedere kleinkind een bedrag te betalen waarvan de blote eigendom op 

datum van overlijden van de grootouder een waarde heeft van 250.000 eur, worden de 

successierechten (in het geval het kind ouder 50 jaar is op het ogenblik van overlijden 

van de grootouder) beperkt tot 78.000 euro. Bij het overlijden van het kind zijn er tevens 

geen successierechten verschuldigd. Het voordeel van deze laatste techniek (in 

vergelijking met de vorige) is dat het bedrag dat het kind zal moeten betalen aan zijn 

kinderen hoger is dan 333.333,33 euro (met name 520.833,33 euro), waardoor er kan 

worden verrekend met de eigen activa van het kind, in het geval die er zouden zijn. Deze 

laatste techniek wordt het “ik opa”-testament genoemd. 

 

 

____________________ 
Uit N. GEELHAND DE MERXEM, "Ik-opa"-testament of verwerping door de ouder?”,  T.Not. 2013, afl. 7-8, 411. 


