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Inleiding 

Begin 2012 ging de globale modernisering van ons Belgisch erfrecht van start. Deze kwam 

niet te vroeg aangezien de basis van ons erfrecht nog dateert van 1804, toen Napoleon nog 

de plak zwaaide. België is zowat het laatste land, in vergelijking met de ons omringende 

landen, dat zich nog vastklampt aan deze twee-eeuwenoude regels.1 De wetgeving is niet 

meer aangepast aan onze huidige samenleving. Een vergelijking tussen vroeger en nu 

beaamt dit alleen maar. Het oude vertrouwde kerngezin verdwijnt en het gezinsgebeuren 

wordt complexer.2 Met deze Masterproef wil ik de reeds doorgevoerde veranderingen 

weergeven maar ook deze die nog in de voorbereidingsfase zitten. Deze Masterproef dient 

als een soort gids doorheen de modernisering. Vaak wil de nieuwe regel voor een oplossing 

zorgen die soelaas kan bieden aan elke gezinsvorm. Ik zal mezelf niet beperken tot een 

loutere opsomming, maar ik zal telkens ook dieper ingaan op de achterliggende motivering 

van de wetgever. Wat werd nu al effectief omgezet in de Belgische wetgeving en wordt ook 

wel de eerste fase van de modernisering genoemd? Het begrip onwaardigheid krijgt een 

verruimde betekenis. Men kan niet enkel en alleen onwaardig worden verklaard om te 

erven, maar ook om huwelijksvoordelen te verkrijgen en onderhoudsgeld van de 

nalatenschap te kunnen vorderen. Daarnaast is plaatsvervulling sinds kort niet enkel 

mogelijk bij vooroverlijden maar ook bij onwaardigheid en verwerping door de erfgenaam. 

Zowel de individuele levensverzekeringen als de groepsverzekeringen krijgen een verbeterde 

regeling. Dit is nog maar gedeeltelijk omgezet in de Belgische wetgeving. Veel van de 

opkomende veranderingen zitten nog vervat in wetsvoorstellen en wetsontwerpen. De 

tweede fase bijvoorbeeld die een verdere verduidelijking van de groeps- en individuele 

levensverzekeringen uitwerkt. Maar ook huwelijkvermogensrechtelijk wil men veel gaan 

verduidelijken en vernieuwen. Als derde en laatste fase concentreert de wetgever zich op 

het erfrecht an sich: afschaffing van de reserve voor de ascendenten, uitbreiding van het 

beschikbaar deel, uitbreiding Wet Valkeniers,...  Ook ik zal mij vasthouden aan dit drieluik 

om zo gestructureerd en duidelijk mogelijk de modernisering van ons Belgisch erfrecht in 

kaart te brengen.3  

                                           
1
  A. VERBEKE, "Hervorming van Belgisch erfrecht", TEP 2011, afl. 1-2, 13. 

2
  A. WYLLEMAN, "Patrimoniaal familierecht en het hersamengesteld gezin", Notariële actualiteit 2011, 278. 

3
  M. VAN DAMME, "Interview Annemie Turtelboom en Hélène Casman", Notarius 2013, afl. 1, 2-5. 
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Deel 1: Onwaardigheid – Plaatsvervulling  
 
De eerste fase van het drieluik is reeds omgezet in de Belgische wetgeving.4 Dit is ook het 

enige deel.5 De wet moderniseert het begrip onwaardigheid om te erven. Hetgeen 

verscheidene gevolgen heeft voor de derdeverkrijgers, de huwelijksvoordelen bij 

onbetamelijk gedrag van een echtgenoot, het alimentatierecht en de ondankbaarheid inzake 

schenkingen en legaten. Daarnaast krijgt het begrip plaatsvervulling een verruimde 

betekenis voor de afstammelingen van de verwerpende of onwaardige erfgerechtigde.6 

§1. Onwaardigheid om te erven 

1.1 Erfrechtelijke onwaardigheid voor wetswijziging 

 
De erfrechtelijke onwaardigheid werd reeds in 1804 in het leven geroepen om erfgenamen 

die zich onbetamelijk gedroegen ten opzichte van de erflater de kans te ontzeggen om tot de 

nalatenschap te kunnen komen. Artikel 727 BW regelt de erfrechtelijke onwaardigheid en 

trad voorheen in onderstaande gevallen op wanneer:7 

 
- De erfgenaam veroordeeld was wegens doding of poging tot doding van de erflater 

- De erfgenaam tegen de erflater een lasterlijk geoordeelde beschuldiging ingebracht 

heeft van een feit waarop levenslange opsluiting of hechtenis staat 

- De erfgenaam  kennis had van doodslag op de erflater, zonder er aangifte van te 

doen 

 
Er diende dus al heel wat te gebeuren om als "onwaardige" te worden aanzien. Het 

wetsartikel werd door de wetgever alsook door de rechtsleer als te restrictief ervaren.8 Vele 

situaties creëerden onbillijkheden. Stel dat een echtgenoot eerst zijn vrouw vermoordt en 

daarna zijn twee kinderen om het leven brengt. Hijzelf pleegt dan ettelijke minuten daarna 

                                           
4
  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, BS 11 januari 2013. 
5
  Met uitzondering van de Wet van 10 december 2012 tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van 
erfopvolging, BS 11 januari 2013; dit wordt in Deel II besproken omdat dit valt onder de levensverzekeringen. 
6
  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, 102. 
7
  Parl. St. Senaat, nr. 5-550/1, p. 2.  

8
  Parl. St. Senaat, nr. 5-550/1, p. 2. 
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zelfmoord, het welgekende klassieke gezinsdrama. De vader is hiervoor niet strafrechtelijk 

veroordeeld waardoor hij niet onwaardig is verklaard. Artikel 727 BW bepaalde uitdrukkelijk 

dat de erfgenaam strafrechtelijk veroordeeld diende te zijn. Het gevolg is dat het volledige 

vermogen van de slachtoffers via de erfenis van de vader naar zijn eigen familie zal gaan 

waardoor de familie van de slachtoffers door de wetgever in de steek wordt gelaten. Ook 

slachtoffers van verkrachtingen, gezinsgeweld, ... hadden geen baat bij dit wetsartikel.9  

 

Wie kon effectief onwaardig worden verklaard? Algemeen gesteld de dader alsook de 

mededader zoals bepaald in artikel 66 Sw. Maar er ontstond vooral onenigheid inzake de 

onwaardigheid van de medeplichtige zoals diegene in artikel 67 Sw. De meeste rechtsleer 

beschrijft dat medeplichtigen evenzeer onwaardig zijn als mededaders terwijl bepaalde 

rechtspraak deze mening niet deelt.10  

 

Als laatste hiaat onder de oude wet werd er niet voorzien in de mogelijkheid om als erflater 

de onwaardige vergiffenis te schenken, hoewel dit bij ondankbaarheid inzake schenkingen 

wel mogelijk is.11 De erflater kan de onwaardige nog altijd verrijken door giften, maar deze 

mogen het beschikbaar deel niet overtreffen.12 

1.2 Erfrechtelijke onwaardigheid na wetswijziging 

1.2.1 Erfrechtelijke onwaardigheid van rechtswege 

 
Daders, mededaders en medeplichtigen zijn erfrechtelijk onwaardig van rechtswege indien 

zij schuldig zijn bevonden om op de persoon van de decujus een feit te hebben gepleegd dat 

zijn dood heeft veroorzaakt, als bedoeld in de artikelen 376, 393 tot 397, 401, 404 en 409, § 

4 van het Strafwetboek, alsook de persoon die schuldig is bevonden aan de poging om een 

dergelijk feit te plegen.13  

 

Voor de wetswijziging diende de onwaardige veroordeeld te zijn, maar vanaf nu is het 

voldoende om schuldig te zijn aan één van dergelijke feiten zonder effectieve veroordeling 

                                           
9
  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, 517. 
10

  Parl. St. Senaat, nr. 5-550/1, p. 3. 
11

  Zie Deel I - 6.1 
12 

 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, 518. 
13

  Art. 727, §1, 1° BW. 
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tot een bepaalde straf. De tussenkomst van de strafrechter is met andere woorden niet 

meer vereist.14 De wetgever geeft voor de hieronder aangehaalde feiten geen 

appreciatiebevoegdheid aan de rechter. Dit wil in concreto zeggen dat de rechter niet moet 

nagaan of de feiten wel ernstig genoeg waren om de erfgenaam onwaardig te verklaren. Er 

wordt als het ware geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en de 

rechter moet de intenties van de partijen niet gaan achterhalen. Zo worden discussies en 

ellenlange procedures vermeden.15 Deze feiten zullen meteen leiden tot de erfrechtelijke 

onwaardigheid:16 

 

- Verkrachting of aanranding van de eerbaarheid die de dood veroorzaakt17 

- Doden met het oogmerk om te doden: doodslag18 

- Doodslag met voorbedachten rade: moord19 

- Doodslag op de vader, de moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn: 

oudermoord20 

- Doodslag op een kind bij de geboorte of dadelijk daarna: kindermoord21 

- Doodslag gepleegd door middel van stoffen die min of meer snel de dood kunnen 

teweegbrengen, op welke wijze die stoffen ook aangewend of toegediend zijn: 

vergiftiging22. Ook indien de stoffen opzettelijk zijn toegediend zonder het oogmerk 

te doden, en toch de dood veroorzaken23 

- Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, zonder het oogmerk om te 

doden, maar die toch de dood veroorzaken24 

- Uitvoeren, vergemakkelijken, bevorderen van eender welke vorm van verminking van 

de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht, met of zonder haar 

                                           
14

  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, 105. 
15

  V. VAN IMPE, De hervorming van het erfrecht, Masterproef Notariaat Universiteit Gent, 2012-2013, p. 14. 
16

  Art. 727, §2, 1° BW. 
17

  Art. 376 Sw. 
18

  Art. 393 Sw. 
19

  Art. 394 Sw. 
20

  Art. 395 Sw. 
21

  Art. 396 Sw. 
22

  Art. 397 Sw. 
23

  Art. 404 Sw. 
24

  Art. 401 Sw. 
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toestemming, zonder het oogmerk om te doden, maar die toch de dood 

veroorzaken25 

 

In deze categorie is het niet toegelaten om de onwaardige vergiffenis te schenken. De 

erflater kan de onwaardige nog altijd bevoordelen via schenkingen en legaten, maar deze 

worden aanzien als schenkingen "buiten deel". De onwaardige is namelijk een niet-

erfgerechtigde en behoort ook niet meer tot de reservataire erfgenamen.26 Indien het 

beschikbaar deel wordt overschreden, zal er sprake zijn van inkorting wanneer de 

reservataire erfgenamen een vordering tot inkorting instellen.27  

 

Daders die krankzinnig zijn bevonden door artikel 71 Sw. op het moment van één van de 

hierboven opgesomde feiten, kunnen niet schuldig worden bevonden. Hieruit volgt dat 

daders die ontoerekeningsvatbaar worden verklaard wel degelijk nog van hun slachtoffer 

kunnen erven.28 De erfgerechtigden die geïnterneerd zijn, wanneer zij in een ernstige staat 

van geestesstoornis of zwakzinnigheid verkeren, kunnen wel erfonwaardig worden 

verklaard.29 De rechtspraak had ervoor gezorgd dat onwaardigheid toch kon worden 

toegepast indien uit de beslissing tot internering effectief enige schuld aan de gepleegde 

feiten vast hing. De strafrechtelijke veroordeling uit het oude artikel 727 BW was dus niet in 

alle gevallen noodzakelijk.30 De wetgever heeft in de parlementaire voorbereidingen inzake 

dit onderwerp geen stelling ingenomen waardoor we er mogen van uitgaan dat 

bovenstaande rechtspraak nog altijd van toepassing is. Dit kan wel veranderen wanneer de 

nieuwe Interneringswet van 21 april 2007 en het nieuwe artikel 71 Sw. van kracht worden.31  

 

                                           
25

  Art. 409, §4 Sw. 
26

  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, 1164. 
27

  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, 1164. 
28

  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, 525. 
29

  Cass. 20 december 1945, Pas. 1945, I, 296. 
30

  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, 525-526. 
31

  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, 525.; Dit hoort niet tot het 
bestek van deze masterproef. 
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1.2.2 Erfrechtelijke onwaardigheid door civiele rechter 

 
De persoon die een feit heeft gepleegd, zoals in artikel 727, §1, 1° BW, maar hiervoor niet is 

veroordeeld wegens zijn eigen overlijden ontloopt de onwaardigheidsverklaring niet.32 In 

deze gevallen is het mogelijk om de schuldige postuum onwaardig te laten verklaren door de 

rechtbank van eerste aanleg. Zo is het probleem van de gezinsdrama's (vader doodt moeder 

en kinderen en pleegt daarna zelfmoord) opgelost.33  

 

Het openbaar ministerie, onder de vorm van de Procureur des Konings, heeft als enige het 

initiatiefrecht.34 De wetgever vond het algemeen belang primeren op de particuliere 

belangen van de erfgenamen zelf.35 Bepaalde erfgenamen zijn er persoonlijk mee gebaat 

indien een andere erfgerechtigde onwaardig is. Maar ook eventuele schuldeisers of zelfs de 

fiscus kunnen baat hebben bij een persoon die postuum onwaardig wordt verklaard.36  

1.2.3 Erfrechtelijke onwaardigheid door strafrechter 

 

Als laatste categorie van erfrechtelijke onwaardigheid zorgt de wetgever voor een 

limitatieve lijst van strafbare feiten die niet tot de dood hebben geleid:37 

 

- Verkrachting38 

- Het toebrengen van opzettelijke verwondingen en slagen, eventueel met 

voorbedachte rade39 

- Het veroorzaken bij een persoon van een (ongeneeslijke) ziekte of een (blijvende) 

ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid door hem opzettelijk maar 

zonder het oogmerk om te doden, stoffen toe te dienen die de dood kunnen 

teweegbrengen, of stoffen die, al zijn zij niet van die aard dat zij de dood 

teweegbrengen, toch de gezondheid zwaar kunnen schaden of het volledige verlies 

van het gebruik van een orgaan ten gevolge hebben40 

                                           
32

  Art. 727, §1, 2° BW. 
33

  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, 1164.; Zie Deel I - 1.1 
34

  Art. 727, §2, 2° BW. 
35

  Amendement nr. 12 Taelman, Parl. St. Senaat, nr. 5-550/3, p. 15. 
36

  V. VAN IMPE, De hervorming van het erfrecht, Masterproef Notariaat Universiteit Gent, 2012-2013, p. 16. 
37

  Art. 727, §1, 3° BW. 
38

  Art. 375 Sw.  
39

  Art. 398 Sw. en art. 400 Sw. 
40

  Art. 402-403 Sw. 
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- Poging om iemand stoffen zoals in artikel 402 Sw. toe te dienen41 

- Uitvoeren, vergemakkelijken, bevorderen van eender welke vorm van verminking van 

de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht, met of zonder haar 

toestemming42 

- Verzuiming hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar 

verkeert, door een persoon die hetzij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die 

toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen43 

 
De strafrechter verkrijgt hier wel zijn beoordelingsmarge om al dan niet over te gaan tot de 

erfrechtelijke onwaardigheid als bijkomende civielrechtelijke sanctie. Artikel 46 Sw. bepaalt: 

"Wanneer het Hof of de rechtbank een persoon die in aanmerking zou kunnen komen om als 

wettelijke erfgenaam tot de nalatenschap van het slachtoffer te worden geroepen, schuldig 

bevindt aan een in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403, 405, 409, §§1 tot 3 en 5, 422bis 

bedoeld misdrijf, kan het hof of de rechtbank ook de onwaardigheid om te erven uitspreken, 

waardoor de dader, de mededader of de medeplichtige van de nalatenschap van het 

slachtoffer wordt uitgesloten." De poging op zich volstaat ook al.44 Indien de civiele rechter 

uitspraak zou moeten doen, dan zou dit pas veel later plaatsvinden en zou er een aantasting 

van de objectiviteit zijn. De beoordeling hangt namelijk af van hetgeen de partijen naar voor 

brengen.45 In deze categorie hebben zowel het openbaar ministerie als de erfgenamen van 

het slachtoffer de mogelijkheid om de onwaardigheid te vorderen.46  

 

De wetgever heeft alleen in de mogelijkheid tot vergiffenis voorzien voor deze categorie. 

Artikel 728 BW bepaalt: "Er is geen onwaardigheid indien de overledene, in de in artikel 727, 

§ 1, 3°, bedoelde gevallen de dader, mededader of medeplichtige, de feiten heeft vergeven. 

Vergiffenis kan enkel worden geschonken in een geschrift dat van de overledene uitgaat, en 

dat na de feiten is opgemaakt in de vorm die voor een testamentaire beschikking is vereist." 

                                           
41

  Art. 405 Sw. 
42

  Art. 409, §1-3 en §5 Sw. 
43

  Art. 422 bis Sw. 
44

  Art. 727, §2, in fine BW. 
45

  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, 106. 
46 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, 106. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln11&anchor=ln-850&bron=doc
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Wat houdt deze vergiffenis concreet in? De dader, mededader of medeplichtige die tevens 

erfgerechtigde is, verkrijgt opnieuw al zijn erfrechtelijke en vermogensrechtelijke 

aanspraken.47 Hiermee probeert de wetgever deels iets weg te werken inzake het 

onderscheid tussen onwaardigheid en ondankbaarheid.48 De wet bepaalt wel niet of het 

slachtoffer eventueel op de vergiffenis kan terugkomen. Het lijkt wel aannemelijk dat dit 

mogelijk is aangezien de vergiffenis in de vorm van een testament gebeurt. Dit is een 

eenzijdige rechtshandeling en heeft slechts uitwerking na het overlijden van het slachtoffer. 

Het slachtoffer kan eenvoudigweg een nieuw geschrift opstellen in de vorm van een 

testament.49  

§2. Effect onwaardigheid voor de onwaardige 
 
De wetgever heeft de persoonlijke gevolgen voor de onwaardige verstrengd en deze voor 

zijn afstammelingen en derdeverkrijgers versoepeld.50 De onwaardigheid is een persoonlijke 

sanctie en moet zich ook zo uiten, hetgeen vroeger niet het geval was.51 

2.1 Directe gevolgen 

 
De onwaardige erfgerechtigde wordt verondersteld nooit enig recht in de nalatenschap te 

hebben gehad, met uitzondering van de rechten van derden die ter goeder trouw hebben 

gehandeld.52 Indien de onwaardige sinds het openvallen van de nalatenschap toch enige 

vruchten en/of inkomsten heeft ontvangen, dan moet hij deze in nature teruggeven. Het is 

bijvoorbeeld mogelijk dat feiten slechts na het openvallen van de nalatenschap aan het licht 

komen, dan kan de erfgerechtigde toch nog onwaardig worden verklaard.53 

2.2 Indirecte gevolgen 

 
Naast de directe gevolgen, zijn er ook een aantal indirecte gevolgen die vasthangen aan de 

onwaardigheid.54 "De ouder die ten aanzien van een van zijn kinderen onwaardig is, heeft 

                                           
47

  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, 1165. 
48

  Zie Deel I - 6.1. 
49

  R. BARBAIX en A. VERBEKE, "Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen", TEP 2013, afl. 3, 19-20. 
50

  R. BARBAIX en A. VERBEKE, "Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen", TEP 2013, afl. 3, 20. 
51

  Bijvoorbeeld doordat afstammelingen van de onwaardige niet konden opkomen door plaatsvervulling; Zie Deel I - 
paragraaf 7. 
52

  Art. 729 BW. 
53

  R. BARBAIX en A. VERBEKE, "Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen", TEP 2013, afl. 3, 21. 
54

  In Deel I - 2.2  overloop ik enkele, de andere gevolgen, zowel deze voor de onwaardige als diegene voor de 
afstammelingen en de derdeverkrijgers, worden in volgende paragrafen uitgebreider besproken. 
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geen recht op het genot van de goederen van dat kind".55 Daarnaast bepaalt artikel 730, 

tweede lid BW: "Wanneer de door een kind van de onwaardige aldus vererfde goederen bij 

overlijden van dit kind nog in natura in zijn nalatenschap aanwezig zijn, is de onwaardige 

voor deze goederen van de nalatenschap van het kind uitgesloten." De onwaardigverklaarde 

ouder, ten opzichte van zijn kind, verliest dus het ouderlijk vruchtgenot op de vererfde 

goederen van het kind. Hij verliest evenzeer het recht op vruchtgebruik op de erfgoederen 

die zijn kinderen in zijn plaats verkrijgen door plaatsvervulling.56  

 

Daarnaast is het voor de onwaardige compleet onmogelijk om ooit goederen van zijn 

slachtoffer te erven. Dit zou eventueel mogelijk zijn indien de onwaardige goederen erft van 

iemand die aanvankelijk goederen had geërfd van het slachtoffer.57  

§3. Effect onwaardigheid voor de derdeverkrijgers 
 
De derdeverkrijgers te goeder trouw krijgen door de Wet van 10 december 2012 

bescherming.58 Wanneer zij de rechten hebben verkregen van een onwaardige 

erfgerechtigde, mag de derdeverkrijger ze behouden door artikel 729 BW: " De wegens 

onwaardigheid van de nalatenschap uitgesloten erfgerechtigde wordt geacht nooit enig 

recht in de nalatenschap te hebben gehad, onverminderd evenwel de rechten van derden die 

te goeder trouw handelden." De goede trouw wordt vermoed door artikel 2268 BW: "Goede 

trouw wordt steeds vermoed, en hij die zich op kwade trouw beroept, moet die bewijzen."59 

Voor de wetswijziging verloor de derdeverkrijger al zijn rechten indien hij deze van de 

onwaardige had verkregen. Nu moet de onwaardige een teruggaaf doen bij equivalent.60 

 

 

                                           
55

  Art. 387 BW. 
56

  E. ADRIAENS, "De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de 
plaatsvervulling", Notariaat 2013, 4. 
57

  R. BARBAIX en A. VERBEKE, "Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen", TEP 2013, afl. 3, 22. 
58

  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, BS 11 januari 2013. 
59

 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, 1167. 
60

  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, 1167. 
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§4. Huwelijksvoordelen bij onbetamelijk gedrag van een echtgenoot 
 
Gehuwden, die gebruik maken van een huwelijkscontract, kunnen elkaar bevoordelen. Dit 

kan bijvoorbeeld door in het huwelijkscontract een verblijvingsbeding, beding van 

vooruitmaking,... te plaatsen. Bepaalde van deze voordelen worden niet als schenkingen 

beschouwd zodat deze niet herroepbaar zijn wegens ondankbaarheid.61 Evenwel vallen deze 

huwelijksvoordelen niet onder het Belgisch erfrecht aangezien ze voor het bepalen van de 

nalatenschap uitwerking krijgen, waardoor deze niet onder de onwaardigheid kunnen 

vallen.62  

 

Indien één van beide echtgenoten onwaardig werd verklaard ten opzichte van de ander, 

verloor deze zijn huwelijksvoordelen niet. Concreet betekende dit, dat wanneer een vrouw 

haar man vermoordde, zij niets meer van hem kon erven, maar toch nog goederen verkreeg 

door haar recht op de huwelijksvoordelen en dit voor de verdeling van de nalatenschap.63   

 

De wetgever had reeds enkele lacunes gevuld: artikel 299 BW zorgt voor de niet-

opvorderbaarheid van de huwelijksvoordelen bij echtscheiding en artikel 311 bis BW bij 

scheiding van tafel en bed. Artikel 334 ter BW zorgt voor de herroeping van de 

huwelijksvoordelen en schenkingen indien een echtgenoot zijn of haar buitenechtelijk kind 

heeft erkend.64 Desalniettemin, bleef het onlogisch dat heel wat onbetamelijke gedragingen 

zoals moord, niet automatisch leidden tot het verval van de huwelijksvoordelen. Maar ook 

het effect van de onwaardigheidsverklaring ging verloren.  

 

Indien de langstlevende zijn huwelijksvoordelen verkrijgt, dan kan het gebeuren dat een 

groot deel van het vermogen van de decujus al weg is voor de verdeling van de nalatenschap 

waardoor de erfgerechtigden quasi niets meer verkrijgen.65 Wat voor nut had "de 

veroordeling" onwaardigheid dan nog? De wetgever vond dit ook onlogisch en voerde een 

                                           
61

  Met uitzondering van art. 1464 en 1465 BW. 
62

  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, 531. 
63

  E. ADRIAENS, "De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de 
plaatsvervulling", Notariaat 2013, 4. 
64

  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, 531. 
65

  Parl. St. Senaat, nr. 5-550/1, p. 9. 
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algemene regel in: "Indien de langstlevende echtgenoot onwaardig is om van de overleden 

echtgenoot te erven, verliest hij ook alle voordelen die hij uit de samenstelling, de werking, de 

vereffening of de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen had kunnen verkrijgen. Hij 

blijft evenwel gerechtigd op de helft van de aanwinsten, tenzij hem door de 

huwelijksovereenkomst een kleiner aandeel toekomt, dat hij in dat geval behoudt."66 Dit 

zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot in geval van onwaardig gedrag ten aanzien van 

de eerststervende ook nog eens het recht op de huwelijksvoordelen verliest.67 

§5. Effect onwaardigheid op alimentatierecht 
 
De nieuwe wet stelt dat indien een erfgerechtigde ook onderhoudsgerechtigd is maar 

erfonwaardig is verklaard door artikel 727 BW hij of zij naast de uitsluiting van de 

nalatenschap ieder recht op een onderhoudsuitkering ten laste van de nalatenschap of één 

van de erfgenamen zal verliezen.68 

5.1 Vordering op nalatenschap inzake levensonderhoud 

 
De Belgische wetgeving voorziet in verschillende onderhoudsvorderingen ten laste van de 

nalatenschap:69 

- De behoeftige langstlevende echtgenoot ten laste van de nalatenschap van de 

eerststervende echtgenoot70 

- De behoeftige onterfde ascendenten ten belope van de erfrechten die zij verliezen 

omwille van giften aan de langstlevende echtgenoot71 

- De behoeftige onterfde ascendenten ten belope van de erfrechten die zij verliezen 

omwille van giften aan de langstlevende wettelijk samenwonende partner72 

- Het behoeftige in bloedschande verwekte kind ten laste van de nalatenschap van zijn 

vermoedelijke verwekker: vordering tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding73 

                                           
66

  Art. 1429 Bis, § 1 BW. 
67

  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, 110. 
68

  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, 1168. 
69

  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, 1168. 
70

  Art. 205 bis, §1 BW. 
71

  Art. 205 bis, §2 BW. 
72

  Art. 1477, §6 BW. 
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- De behoeftige onterfde ascendenten na gewone adoptie ten laste van de 

nalatenschap van het geadopteerde kind dat kinderloos overlijdt74 

- De behoeftige ex-echtgenoot ten laste van de nalatenschap van de eerstgestorven 

ex-echtgenoot75 

- Het behoeftige pleegkind ten laste van de nalatenschap van de pleegvoogd76 

 
De wetgever heeft expliciet aan artikel 205bis BW paragraaf 6 toegevoegd: “De 

nalatenschap is van de in § 1 en §2 bedoelde verplichting vrijgesteld indien de eiser 

onwaardig is om tot deze nalatenschap te komen, ongeacht of hij daadwerkelijk tot de 

nalatenschap geroepen is of niet.” Dit betekent dat de erfrechtelijke onwaardigheid 

automatische gevolgen heeft voor de onderhoudsvordering. De rechter die uitspraak doet 

inzake de onwaardigheid moet niets bijkomends beslissen betreffende de 

onderhoudsuitkeringen.77  

5.2 Assepoesterverplichting 

 
De Assepoesterverplichting is er gekomen om de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen 

kinderen. De langstlevende echtgenoot is bijvoorbeeld gehouden tot het verschaffen van 

levensonderhoud, opvoeding en opleiding aan de kinderen van de eerststervende van wie hij 

niet de biologische ouder is.78 Hetzelfde geldt voor de langstlevende wettelijk 

samenwonende partner op grond van artikel 1477 paragraaf 5 BW. De stiefkinderen hebben 

dus het recht op levensonderhoud ten laste van de langstlevende stiefouder, de 

Assepoesterverplichting genaamd.79 

 

Deze verplichting vervalt echter wanneer: “Het kind onwaardig is om van de vooroverleden 

echtgenoot/ vooroverleden wettelijk samenwonende te erven. De rechter schort zijn 

uitspraak op, tot de beslissing die tot onwaardigheid leidt in kracht van gewijsde is 

                                                                                                                                    
73

  Art. 339 bis BW. 
74

  Art. 353-14 BW. 
75

  Art. 301, §10 BW. 
76

  Art. 745quinquies, 2° BW. 
77

  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, 1168. 
78

  Art. 203, §3 BW. 
79

  E. ADRIAENS, "De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de 
plaatsvervulling", Notariaat 2013, 4. 
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gegaan.”80 Waarom heeft de wetgever dit ingevoerd? Stel dat een kind zijn of haar moeder 

heeft vermoord en daardoor onwaardig is verklaard onder artikel 727 BW. Het zou vrij 

absurd zijn dat dit kind nog recht zou hebben op een onderhoudsuitkering van haar 

echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Deze is hier van rechtswege niet meer toe 

gebonden.81  

§6. Ondankbaarheid inzake schenkingen & legaten 

6.1 Schenkingen 

 
Schenkingen kunnen uitsluitend worden herroepen indien niet is voldaan aan de vooraf 

vastgelegde voorwaarden of indien de begunstigde zich ondankbaar toont.82 

Ondankbaarheid kan maar in drie gevallen optreden:83  

- De begiftigde pleegt een aanslag op het leven van de schenker 

- De begiftigde heeft zich tegenover de schenker schuldig gemaakt aan mishandeling, 

misdrijven of grove beledigingen 

- De begiftigde weigert de schenker levensonderhoud te verschaffen 

De herroeping geschiedt nooit van rechtswege.84 De schenker heeft een jaar de tijd, te 

rekenen vanaf de dag van het misdrijf of de dag waarop het misdrijf de schenker bekend kon 

zijn, om de herroeping te eisen.85  

 

Ontzettend veel heeft de wetgever niet willen veranderen. Het probleem zat vooral in het 

feit dat de wet strenger was inzake onwaardigheid en veel soepeler was inzake 

ondankbaarheid.86 Dit is logisch te verklaren aangezien bij schenkingen de affectieve band 

primeert. Vanaf het moment dat er iets schort aan die band, dient er een aanpassing te 

kunnen gebeuren.87  

                                           
80

  Art. 203, §3, 2° BW en art. 1477, §5, 2° BW. 
81

  Amendement nr. 12 Taelman, Parl. St. Senaat, nr. 5-550/3, p. 13. 
82

  Art. 953 BW. 
83

  Art. 955 BW. 
84

  Art. 956 BW. 
85

  Art. 957, 1° BW. 
86

  Parl. St. Senaat, nr. 5-550/1, p. 7. 
87

  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, 546. 
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Door de wet van 10 december 2012 heeft de schenker ook de mogelijkheid om de 

herroeping te vorderen van de erfgenamen indien de begiftigde reeds is overleden.88 De 

erfgenamen van de schenker kunnen bij diens overleden de vordering tot herroeping 

instellen indien:89 

 

- De schenker de eis reeds had ingesteld 

- De schenker overleden is binnen een jaar te rekenen van de dag van het misdrijf of 

van de dag waarop het misdrijf de schenker bekend kon zijn. De erfgenamen moeten 

de eis dan instellen binnen die periode 

- De schenker overleden is zonder dat het misdrijf hem bekend kon zijn. De 

erfgenamen moeten de eis dan instellen binnen een jaar te rekenen hetzij van de dag 

van het overlijden,  hetzij van de dag waarop het misdrijf hen bekend kon zijn, hetzij 

van de dag waarop de schenking hen bekend kon zijn 

6.2 Legaten 

 
De uiterste wilsbeschikkingen kunnen ook wegens ondankbaarheid worden herroepen 

indien:90 

 

- De legataris een aanslag pleegt op het leven van de erflater 

- De legataris zich tegenover de erflater schuldig heeft gemaakt aan mishandeling, 

misdrijven of grove beledigingen 

- De legataris de nagedachtenis van de erflater grof heeft beledigd 

De erfgenamen kunnen de herroeping vorderen indien:91 

- De erflater overleden is binnen een jaar hetzij na de dag van het misdrijf, hetzij na de 

dag dat het de erflater bekend zou kunnen zijn. De erfgenamen moeten in 

voorkomend geval de eis instellen binnen een jaar te rekenen vanaf de dag van het 

misdrijf, hetzij vanaf de dag dat het de erflater bekend zou kunnen zijn 

                                           
88

  Art. 957, 2° BW. 
89

  Art. 957, 3° BW. 
90  E. ADRIAENS, "De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de 
plaatsvervulling", Notariaat 2013, 5. 
91

  Art. 1046 BW. 
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- De erflater overleden is zonder dat het misdrijf hem bekend kon zijn. De erfgenamen 

moeten de eis instellen binnen een jaar, te rekenen hetzij van de dag van het 

overlijden, hetzij van de dag waarop het misdrijf hen bekend kon zijn, hetzij van de 

dag waarop het legaat hen bekend kon zijn 

 

§7. Uitbreiding plaatsvervulling 
 
De tweede grote verwezenlijking van de wetgever in het eerste deel van het drieluik is de 

uitbreiding van de plaatsvervulling. Voortaan vindt plaatsvervulling niet enkel plaats bij 

vooroverlijden, maar ook bij onwaardigheid en verwerping.92  

 

Artikel 730 BW bepaalt dat: "De kinderen van de onwaardige zijn niet van de nalatenschap 

uitgesloten wegens de schuld van hun ouder". Dit stemt overeen met het feit dat 

onwaardigheid een persoonlijke sanctie is en dat de afstammelingen daar het slachtoffer 

niet mogen van zijn.93 De kinderen kunnen er namelijk niets aan doen wanneer bijvoorbeeld 

hun vader iemand heeft vermoord.  

 

Daarnaast bepaalt de wetgever in artikel 744 BW: "Men kan bij plaatsvervulling opkomen 

voor hem wiens erfenis men verworpen heeft". Op deze manier maakt de wetgever de 

"vrijwillige erfenissprong" mogelijk.94 De erfgenaam die tot de nalatenschap wordt 

geroepen, dient zijn erfdeel niet te aanvaarden. De erfgerechtigde kan simpelweg de 

nalatenschap verwerpen en dan heeft hij er als het ware niets meer mee te maken. 

 

Indien men dit vroeger deed, konden de afstammelingen van de verwerpende niet meer tot 

de nalatenschap komen via plaatsvervulling.95 Door de wetsverandering voorziet de 

wetgever vanaf nu wel in de mogelijkheid om vrijwillig een generatie over te slaan.96 Let wel, 

de plaatsvervuller moet effectief een afstammeling zijn van de erflater. Dus een gewoon 

                                           
92

  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, 532. 
93

  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, 1165. 
94

  E. ADRIAENS, "De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de 
plaatsvervulling", Notariaat 2013, 7. 
95

  Parl. St. Senaat, nr. 5-550/1, p. 11. 
96

  Art. 739 BW. 
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geadopteerde bijvoorbeeld is enkel verwant aan zijn of haar adoptant en zal dus niet erven 

van de familie van de adoptant en is niet gebaat met de vrijwillige erfenissprong. Een volle 

geadopteerde daarentegen wel.97  

 

Waarom is de vrijwillige erfenissprong aantrekkelijk voor diegene die er wel gebruik kunnen 

van maken? Een mens heeft het meest nood aan kapitaal wanneer hij of zij het moedernest 

verlaat. Men koopt een huis of begint te bouwen, start een gezin, koopt een wagen,... Maar 

op dat moment zijn de financiële middelen beperkt. Indien men geluk heeft, krijgt men iets 

mee van thuis uit of verkrijgt men een lening van de bank. Daarentegen bereiken de ouders 

de pensioenleeftijd en hebben zij vaak een behoorlijk spaarpotje verzameld. De nood aan 

kapitaal is dan ook aanzienlijk minder. Stel nu dat de ouders erven van hun ouders dan is dat 

voor velen onder hen in deze situatie mooi meegenomen, maar is dat niet iets wat ze even 

goed kunnen gebruiken als zoon of dochterlief die net het huis uit is.98 Door de erfenissprong 

kunnen zij ervoor kiezen om onmiddellijk alles te laten overgaan naar hun eigen kinderen. 

De erfgenaam moet dus wel zijn volledig deel verwerpen. De goederen van de grootouders 

gaan op deze manier rechtstreeks naar de kleinkinderen.99  

 

Dit is niet enkel en alleen praktisch maar zo worden ofwel dubbele successierechten 

vermeden ofwel successierechten en schenkingsrechten, hetgeen fiscaal veel voordeliger is 

voor alle partijen. Bij de vrijwillige erfenissprong gaat de nalatenschap maar één keer over 

en zullen er ook maar één keer successierechten verschuldigd zijn.100 Wanneer er een goede 

en standvastige familieband is, is dit voor vele families aan te raden.   

 

Let wel, deze vrijwillige erfenissprong heeft ook zijn grenzen door artikel 68 W. Succ.: "In 

geval van verwerping van een intestaataandeel, van een uiterste wilsbeschikking, of van een 

contractuele erfstelling, mag het recht, verschuldigd door de personen die daarvan het 

voordeel genieten, niet lager 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 laatst bedoelde, mag de Staat geen nadeel 

                                           
97

  Art. 353-15 BW. 
98

  Parl. St. Senaat, nr. 5-550/1, p. 12. 
99

  E. ADRIAENS, "De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de 
plaatsvervulling", Notariaat 2013, 7. 
100

  Parl. St. Senaat, nr. 5-550/1, p. 12. 
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aanbrengen." De personen die de plaats innemen van de verwerpende erfgenaam moeten 

het bedrag aan successierechten betalen dat de verwerpende erfgenaam oorspronkelijk 

moest betalen. Een extra belastingbesparing is dus niet mogelijk. Dit zou bijvoorbeeld 

kunnen door de splitsing van het erfdeel tussen de verschillende kleinkinderen. Zo wordt het 

erfdeel gesplitst en kom je telkens in kleinere schijven terecht waarop lagere 

successierechten zijn verschuldigd.101  

 

Een cijfervoorbeeld ter illustratie:102 Chloé sterft en heeft een netto-actief van 240.000,00 

EUR . Dit moet verdeeld worden onder haar drie zussen. Elke zus verkrijgt op deze manier 

80.000,00 EUR maar moet daarop 25.250,00 EUR (75.000,00 * 30 procent + 5.000,00 * 55 

procent) successierechten betalen.103  

 

Veronderstel nu dat één zus reeds is gestorven, één andere is onwaardig en de laatste zus 

verwerpt de nalatenschap. Elke zus heeft één afstammeling die tot de nalatenschap van 

Chloé komt door middel van de plaatsvervulling.104 Door werking van artikel 68 W. Succ. 

houdt de fiscus geen rekening met de burgerrechtelijke fictie en kijkt hij enkel naar de 

verwantschapsband tussen de erflater en de oorspronkelijke erfgenaam.105  

 

Dit zorgt voor een verandering in het voorbeeld:106 Elke afstammeling krijgt 80.000,00 EUR 

maar zal hierop meer successierechten moeten betalen aangezien ze onder de categorie 

"tussen anderen" zullen vallen. Het totaalbedrag bedraagt 136.000,00 EUR (75.000,00 * 45 

procent + 50.000,00 * 55 procent + 115.000,00 * 65 procent). Dit betekent dat elke 

afstammeling 45.333,33 EUR moet betalen.107  

 

                                           
101

  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. 
102

  B. DE GROOTE en S. VAN BREE, "Successierechten bij plaatsvervulling - bedenkingen bij een mogelijke hervorming", A.F.T. 

2012, 31-32. 
103

  Art. 48, §3 Vl.W.Succ. 
104

  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. 
105

  B. DE GROOTE en S. VAN BREE, "Successierechten bij plaatsvervulling - bedenkingen bij een mogelijke hervorming", A.F.T. 
2012, 30. 
106

  B. DE GROOTE en S. VAN BREE, "Successierechten bij plaatsvervulling - bedenkingen bij een mogelijke hervorming", A.F.T. 
2012, 32. 
107

  Art. 48, §3 Vl.W.Succ. 
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Deel 2: Levensverzekering & huwelijksvermogensrecht 

§1. Levensverzekeringen 

1.1 Definitie 

 

"Een levensverzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt, 

tegen betaling van premies, aan de verzekeringsnemer zelf of aan een begunstigde, een vast 

kapitaalbedrag uit te keren, ofwel bij het overlijden van de verzekerde, ofwel op de 

einddatum bij leven van de verzekerde, zoals bepaald in de overeenkomst."108 De 

verzekerde gebeurtenis mag enkel betrekking hebben op de menselijke levensduur vandaar 

ook de benaming "levensverzekering".109 

1.2 Problematiek 

 
Inzake levensverzekeringen zijn een aantal artikelen ongrondwettelijk bevonden. Namelijk 

artikel 124, 127 en 128 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.110 

Voor artikel 124 heeft de wet van 10 december 2012 al een oplossing gevonden.111 Voor de 

artikelen 127 en 128 moet het wetsontwerp van 20 augustus 2013 soelaas bieden, maar dit 

is nog altijd hangend in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.112 Er blijft vooral 

onenigheid bestaan omtrent de verdeling van de pensioenrechten bij echtscheiding 

waardoor de beslissing zal doorgeschoven worden naar de volgende regering.113  

1.2.1 Artikel 124 WLVO  

 
Het oude Artikel 124 WLVO bepaalde dat: "In geval van overlijden van de verzekeringsnemer, 

zijn de premies die hij heeft betaald, niet aan inbreng of inkorting onderworpen, behalve voor 

zover het betaalde kennelijk buiten verhouding staat tot zijn vermogenstoestand, in welk 

geval de inbreng of de inkorting het bedrag van de opeisbare prestaties niet mag 

                                           
108

  D. PIGNOLET, "Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen", AFT 2008, afl. 2, 4. 
109

  D. PIGNOLET, "Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen", AFT 2008, afl. 2, 4. 
110

  Wet 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, BS 20 augustus 1992. 
111

  Wet van 10 december 2012 tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van 
erfopvolging, BS 11 januari 2013. 
112

  Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het 
huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de 
gevolgen van de echtscheiding, Parl. St. Kamer 2012-2013, Nr. 2998/001. 
113

  X, “Modern erfrecht moet wachten tot na de verkiezingen”, 
http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1825003/2014/03/21/Modern-erfrecht-moet-wachten-tot-na-
verkiezingen.dhtml, (consultatie 6 mei 2014). 

http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1825003/2014/03/21/Modern-erfrecht-moet-wachten-tot-na-verkiezingen.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1825003/2014/03/21/Modern-erfrecht-moet-wachten-tot-na-verkiezingen.dhtml
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overschrijden". Dit zorgde ervoor dat de levensverzekering meer en meer gebruikt werd als 

instrument voor de vermogensplanning en niet meer fungeerde als spaarpot voor de oude 

dag of als hulpmiddel voor de nabestaanden.114 Levensverzekeringen werden meer en meer 

gebruikt om meer inkomsten te verkrijgen, aanvullende pensioenen te verschaffen, 

aanzienlijke sommen over te brengen na overlijden,... Wat is dan nog het verschil met 

andere beleggingsproducten?115  

 
Het Grondwettelijk Hof deed in twee arresten uitspraak over artikel 124 van de wet van 25 

juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.116 In een eerste arrest reageerde Het Hof 

bevestigend op deze prejudiciële vraag: "Schendt artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op 

de Landverzekeringsovereenkomst de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat dit artikel 

ertoe leidt dat, ingeval van een spaarverrichting door de erflater in de vorm van een 

gemengde levensverzekering, de reserve niet kan worden ingeroepen, ook wanneer het 

levensverzekeringscontract een technisch anders geformuleerde spaarvorm is, waar indien 

de spaarinspanning van de erflater veeleer tot uiting was gekomen door de aankoop van 

effecten of andere spaartegoeden, de reserve wel kan worden ingeroepen, men met andere 

woorden wel een vordering tot inkorting kan instellen?"117 Het Grondwettelijk Hof reageerde 

bevestigend omdat het van mening was dat de levensverzekering vooral als 

beleggingsproduct gebruikt werd waardoor de reservataire erfgenamen enorm benadeeld 

konden worden. In dit arrest werd echter geen uitspraak gedaan omtrent de inbreng.118  

 

Daarnaast werd artikel 124 WLVO getoetst aan het gelijkheidsbeginsel en het non-

discriminatiebeginsel.119 De erfgenamen kunnen namelijk geen inbreng vorderen wanneer 

het gaat om kapitaal van een gemengde levensverzekering terwijl dat bij andere 

schenkingen meestal wel het geval is.120 Concreet ging de prejudiciële  vraag over deze 

casus: Man en vrouw waren getrouwd onder het wettelijk stelsel. De vrouw had het leven 

gelaten en had haar dochter als begunstigde aangeduid van een levensverzekeringscontract 

                                           
114

  D. PIGNOLET, "Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen", AFT 2008, afl. 2, 25. 
115

  D. PIGNOLET, "Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen", AFT 2008, afl. 2, 5. 
116

  GwH 26 juni 2008, nr. 96/2008, BS 3 oktober 2008; Zie ook GwH 16 december 2010, nr. 147/2010. 
117

  GwH 26 juni 2008, nr. 96/2008, BS 3 oktober 2008. 
118

 C. SCHILDERMANS, "Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008 en artikel 124 WLVO: duidelijk en toch niet 
duidelijk!", T.Verz. 2009, afl. 2, 125. 
119

  GwH 16 december 2010, nr. 147/2010. 
120

  Oud art. 124 WLVO. 
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genaamd "Free Invest Plan". De man vond dat dit contract een onrechtstreekse schenking 

uitmaakte en dat deze op basis van artikel 843 BW diende te worden ingebracht in de 

nalatenschap waardoor hij het erfrechtelijk vruchtgebruik zou verkrijgen en de dochter de 

blote eigendom. De vader vond het ongrondwettelijk dat hij van zijn dochter wel inbreng van 

schenkingen kon eisen maar dat hij dit voor de uitkering van de levensverzekering niet kon.  

 

Het Hof oordeelde dat het verschil in behandeling tussen enerzijds begunstigden van een 

schenking en anderzijds begunstigden van een levensverzekering niet onverantwoord is.121 

Waarom namen zij deze houding aan? De regel van inbreng is geen dwingende regel 

aangezien de erflater de begunstigde vrijstelling van inbreng kan verlenen.122 Ook artikel 124 

WLVO verplicht de inbreng niet, maar de erflater mag de inbreng aan de begunstigde 

opleggen. Dus primeert in beide gevallen de wil van de erflater en is er geen verschil in 

behandeling die niet redelijk te verantwoorden valt.123  

 

Door beide arresten van het Grondwettelijk Hof werd een duidelijk signaal gegeven aan de 

wetgever om artikel 124 WLVO dringend aan te passen om alle onduidelijkheden weg te 

werken en om bijkomende prejudiciële vragen te vermijden.124 Het nieuwe artikel luidt als 

volgt: "In geval van overlijden van de verzekeringsnemer is de verzekeringsprestatie, 

overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, onderworpen aan de inkorting, en voor zover de 

verzekeringnemer dit uitdrukkelijk heeft bedongen, aan de inbreng."125  

 

De erflater kan sowieso de reserve van zijn of haar reservataire erfgenamen niet ontnemen. 

Indien het uitbetaalde kapitaal de reserves overschrijdt, zal dit moeten ingekort worden. De 

verzekeringsnemer kan er wel voor zorgen dat de wettelijke erfgenamen geen inbreng 

kunnen vorderen. Dit strookt volledig met de visie van het Burgerlijk Wetboek. Het enige wat 

verschilt is dat bij de levensverzekeringen de vrijstelling van inbreng vermoed wordt en de 

verzekeringsnemer uitdrukkelijk moet bepalen dat hij inbreng eist, terwijl dit in het 

                                           
121

  GwH 16 december 2010, nr. 147/2010. 
122

  Art. 843-844 BW. 
123

  H. CASMAN, "Levensverzekeringen, groepsverzekeringen en het familiaal vermogensrecht", T.Verz. 2012, afl. 3, 313. 
124

  J. DU MONGH, "Levensverzekering en erfrecht na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008", RW 2008-09, 
1242. 
125

  Nieuw art. 124 WLVO. 
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Burgerlijk Wetboek het omgekeerde is. De inbreng is er sowieso maar de schenker moet 

uitdrukkelijk bepalen dat de begunstigde vrijgesteld is van inbreng.126 

1.2.2 Artikel 127 & 128 WLVO 

 

Het Grondwettelijk Hof heeft ook de artikelen 127 & 128 WLVO ongrondwettelijk 

bevonden.127 De volgende situatie deed zich voor. Eén van beide echtgenoten, gehuwd 

onder het wettelijk stelsel, heeft een levensverzekering aangegaan om de terugbetaling van 

gemeenschappelijke leningen te waarborgen. Maar ook om een kapitaal op te leveren dat na 

het verstrijken van een vooraf overeengekomen leeftijd naar de verzekeringsnemer gaat. De 

premies worden betaald met gelden uit de gemeenschap.128  

 

De prejudiciële vraag die werd gesteld: "Is het met de grondwettelijke eisen van gelijke 

behandeling en niet-discriminatie verenigbaar dat het kapitaal eigen zou zijn, en slechts 

aanleiding zou geven tot vergoeding indien de premiebetalingen die ten laste van het 

gemeenschappelijk vermogen zijn gedaan kennelijk de mogelijkheden ervan te boven 

gaan?"129 Het Grondwettelijk Hof vond dat dit een schending uitmaakte van het 

gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel.130 De uitkering van de 

levensverzekering kan niet zomaar eigen zijn. Ofwel is deze gemeenschappelijk ofwel eigen, 

maar sowieso hangt er een vergoedingsplicht aan vast.  

 

De rechtsleer verkiest de eerste methode, indien de levensverzekering betrekking heeft op 

een spaarverrichting en de uitkering plaatsvindt wanneer de begunstigde nog is gehuwd. Is 

de begunstigde bij uitkering reeds uit de echt gescheiden, dan dient de afkoopwaarde in de 

gemeenschap te worden opgenomen.131   

 

Daarnaast was er ook enige onduidelijkheid in de afbakening omtrent de 

levensverzekeringen. Was hetgeen gold voor de individuele levensverzekeringen ook van 

                                           
126

  E. HEMELAER en N. LABEEUW, "Artikel 124 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst (oud): in principe geen inbreng 
door wettelijke erfgenamen", Successierechten 2013, afl. 6, 4. 
127

  Arbitragehof 26 mei 1999, nr. 54/99, BS 18 augustus 1999. 
128

  H. CASMAN, "Levensverzekeringen, groepsverzekeringen en het familiaal vermogensrecht", T.Verz. 2012, afl. 3, 317. 
129

  Arbitragehof 26 mei 1999, nr. 54/99, BS 18 augustus 1999. 
130

  Arbitragehof 26 mei 1999, nr. 54/99, BS 18 augustus 1999. 
131

  H. CASMAN, "Levensverzekeringen, groepsverzekeringen en het familiaal vermogensrecht", T.Verz. 2012, afl. 3, 317. 
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toepassing op de groepsverzekeringen?132 Een groepsverzekering, die wordt aanzien als een 

spaarverrichting, wordt aangegaan ter verkrijging van een aanvullend pensioen bij het 

bereiken van een bepaalde leeftijd. Ook al worden de premies door de werkgever betaald, in 

plaats van dat ze worden ingehouden op het loon, toch blijven deze premies vallen onder de 

noemer "in geld waardeerbare voordelen die worden betaald als tegenprestatie voor de in 

het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid."133 Om die reden vallen de premies 

onder de beroepsbezigheden en zijn ze als gevolg gemeenschappelijk.134  

 

Het zou niet eerlijk zijn dat het kapitaal van de verplichte groepsverzekering, die de 

werkgever van één van beide echtgenoten die getrouwd zijn onder gemeenschap van 

goederen heeft afgesloten ten voordele van zijn werknemer, zou worden aanzien als eigen 

goed dat alleen tot vergoedingsverplichting leidt indien de premiebetalingen ten laste van 

het gemeenschappelijk vermogen werden gedaan en deze kennelijk de mogelijkheden ervan 

te boven gaan.135  

§2. Veranderingen op til inzake levensverzekeringen 
 
Het wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse 

bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de 

levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, wil 

vooreerst een oplossing bieden voor de ongrondwettelijkheid van de artikelen 127 en 128 

WLVO.136 Hiervoor werden reeds amendementen ingediend maar deze werden ingetrokken 

om de goedkeuring van het eerste luik niet te vertragen. Het wetsontwerp wil hoofdzakelijk 

een antwoord op deze vraag: "Als de echtgenoten in gemeenschap zijn gehuwd, zijn de uit 

hoofde van deze verzekeringen verschuldigde prestaties eigen of gemeenschappelijk?" 

Daarnaast wil de regering het begrip "aanwinsten" herinvoeren, de onderhoudsuitkering na 

echtscheiding aanpassen en het verbod van verkoop tussen echtgenoten afschaffen.137  

                                           
132

  GwH 27 juli 2011, nr. 136/2011, BS 29 november 2011. 
133

  Cass. 4 februari 2002, Arr. Cass., 2002, nr. 78. 
134

  Art.  1405, 1° BW. 
135

  H. CASMAN, "Levensverzekeringen, groepsverzekeringen en het familiaal vermogensrecht", T.Verz. 2012, afl. 3, 318. 
136

  Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het 
huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de 
gevolgen van de echtscheiding, 20 augustus 2013. 
137

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 5. 
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2.1 Levensverzekeringen 

 
De Wet op de Landverzekeringsovereenkomst regelt de verhoudingen tussen de verzekeraar 

en de verzekeringsnemer, de verzekeraar en de begunstigde, maar bepaalt niets inzake de 

relatie tussen de verzekeringsnemer en diens echtgenoot. Daarnaast zijn de regels onder de 

WLVO van dwingend recht wat in strijd is met de algemene principes van het 

huwelijksvermogensrecht.  

 

Om deze redenen wil de regering, aangezien het een wetsontwerp betreft, de 

huwelijksvermogensrechtelijke regeling van de levensverzekeringen overbrengen naar het 

Burgerlijk Wetboek onder de bepalingen van het wettelijk stelsel.138 De voorgestelde nieuwe 

regeling geldt echter alleen voor gehuwden onder het gemeenschapsstelsel aangezien er 

sprake moet zijn van een gemeenschap. Echtgenoten gehuwd onder het stelsel van 

scheiding van goederen kunnen hier wel voor opteren indien ze bijvoorbeeld gebruik maken 

van een intern gemeenschappelijk vermogen.139 

2.2 Individuele levensverzekeringen  

 
De individuele levensverzekeringen worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën: 

de egoïstische maatregel, de voorzorgsmaatregel en de spaarmaatregel.140 

2.2.1 Egoïstische maatregel 

 
De egoïstische levensverzekering is slechts gunstig voor de in de gemeenschap gehuwde 

echtgenoot die deze polis afsluit op het hoofd van zijn of haar echtgenoot/echtgenote. De 

afsluiter zelf zal worden begunstigd wanneer de verzekerde het leven laat.141 De 

verzekeringsnemer zorgt enkel voor zichzelf en dit voor het geval zijn echtgenoot eerder 

komt te overlijden. De prestaties die de begunstigde verkrijgt, zijn in principe eigen.142 Indien 
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  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 10.; De erfrechtelijke behandeling van de 
verzekeringsprestaties blijft wel in de WLVO ( Art. 124 WLVO). 
139

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 11. 
140

  T. ROOVERS, "Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het 
huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de 
gevolgen van de echtscheiding - ( Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 2998/001) - Beschouwingen met een bijzondere focus op de 
bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de individuele levensverzekeringen", T Not. 2013, afl. 12, 684 (Hierna: T. 
ROOVERS, "Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de individuele 
levensverzekeringen", T.Not 2013, afl. 12, 684). 
141

  T. ROOVERS, "Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de 
individuele levensverzekeringen", T.Not 2013, afl. 12, 684. 
142

  Art. 1400.7 BW. 
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ze echter bekomen zijn door betaling met gemeenschapsgelden dan moet de gemeenschap 

hiervoor worden vergoed, tenzij hij of zij kan bewijzen dat het geld volledig uit het eigen 

vermogen afkomstig is.  

 

De wetgever zorgt wel voor de mogelijkheid om te verzaken aan de plicht tot het vergoeden 

van de gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een beding in de 

huwelijksovereenkomst of door wijziging van het huwelijksstelsel. De verzaking is geen 

vermoeden. Een echtgenoot zou namelijk een levensverzekeringscontract kunnen afsluiten 

zonder medeweten van de partner en hiervoor geld vanuit de gemeenschap gebruiken.143 

2.2.2 Voorzorgsmaatregel 

 
Een tweede soort polis is deze die afgesloten wordt door de verzekeringnemer in het 

voordeel van zijn echtgenoot in geval de verzekeringnemer zelf overlijdt.144 Indien de 

afsluiter sterft, zal het geld van de levensverzekering als eigen vermogen naar de 

langstlevende gaan zodat het honderd procent zeker zal zijn dat de langstlevende dit ook 

effectief volledig verkrijgt. Mocht dit in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomen, is 

er het risico dat de afstammelingen of andere bloedverwanten een deel afhandig zouden 

kunnen maken. In dit geval moet er geen vergoeding betaald worden aan de gemeenschap 

ook al is de verzekering voldaan met behulp van gemeenschapsgelden.  

 

De regering wil dit toevoegen onder artikel 1401 BW omdat onder die bepaling de goederen 

vermeld worden die eigen zijn zonder vergoedingsplicht.145 Ook hier hebben de gehuwden 

de optie om dit anders te bepalen in het huwelijkscontract. Opgelet, wanneer premies met 

eigen vermogen zijn betaald, zal dit de vorm van een schenking aannemen indien de 

essentiële elementen van een schenking aanwezig zijn.146 

2.2.3 Spaarmaatregel 

 
Als laatste individuele levensverzekering is er de categorie van de spaarmaatregel. Deze 

spaarverrichtingen bevatten polissen waarbij diegene die de verzekering afsluit een uitkering 

                                           
143

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 12. 
144

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 13. 
145

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 13. 
146

  T. ROOVERS, "Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de 
individuele levensverzekeringen", T Not 2013, afl. 12, 685. 
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zal verkrijgen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door hemzelf of door de andere 

echtgenoot.147 De regering legt er de nadruk op dat het de spaar - en 

beleggingsverzekeringen viseert en niet de risicoverzekeringen die louter afgesloten worden 

om het risico van overlijden te dekken.148 De spaarverrichtingen behoren in het 

gemeenschapsstelsel tot het gemeenschappelijk vermogen en vallen daarom onder artikel 

1405 BW149 die de drie verschillende situaties behandelt:150  

1. De eerste situatie regelt de uitkering die verschuldigd is bij leven en waarvan het 

huwelijksstelsel op het tijdstip van de uitkering nog niet ontbonden is. Logischerwijs 

zal deze uitkering in zijn volledigheid naar de gemeenschap gaan. Indien de premies 

zijn voldaan met eigen gelden, zal dit de aanleiding geven tot een vergoeding.151 

Wanneer het levensverzekeringscontract is aangegaan voor het huwelijk, dan is de 

prestatie een eigen goed van de begunstigde, maar zal er een vergoedingsplicht zijn 

ten aanzien van de gemeenschap indien er premies met gemeenschapsgelden zijn 

betaald.152 

2. De tweede situatie regelt het levensverzekeringscontract indien dit tijdens het 

huwelijksstelsel afgekocht werd. Het afkoopbedrag behoort toe aan het 

gemeenschappelijk vermogen. Indien premies met eigen vermogen zijn betaald, geldt 

ook hier een vergoedingsplicht. 

3. De derde situatie regelt de uitkering aangezien deze nog niet is verschuldigd op het 

ogenblik waarop het huwelijksstelsel door een andere oorzaak dan het overlijden 

ontbonden wordt. Denken we maar aan ontbinding door echtscheiding, scheiding 

van tafel en bed, gerechtelijke scheiding van goederen,... In deze gevallen moet men 

op datum van ontbinding van het huwelijk de afkoopwaarde (zonder rekening te 

houden met de afkoopvergoeding, fiscale en parafiscale lasten tenzij de 

verzekeringnemer effectief tot afkoop overgaat) in de gemeenschap opnemen voor 

zover de premies met gemeenschapsgelden zijn betaald. Dit betekent wel dat de 

                                           
147

  T. ROOVERS, "Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de 
individuele levensverzekeringen", T.Not 2013, afl. 12, 685. 
148

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 13. 
149

  Huidig art. 1405 BW wordt vervangen: De opsomming moet ruimer en het begrip aanwinsten wordt heringevoerd (Zie 
Deel II - paragraaf 3).; Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 14. 
150

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 15-16.; De drie situaties regelen de individuele 
levensverzekeringscontracten die een aanwinst opleveren. 
151

  Art. 1434 BW. 
152

  Art. 1432 BW. 
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verzekeringsnemer, die de verzekeringsprestatie nog niet heeft ontvangen, een deel 

aan zijn of haar echtgenoot/echtgenote moet betalen. Wanneer dit uitgesteld zou 

worden tot datum van uitkering, is de ex-echtgenoot wederom afhankelijk. Ook in 

deze situatie is de verzekering een aanwinst.153  

2.3 Collectieve verzekeringen 

 
De collectieve verzekeringen of groepsverzekeringen behoren tot de aanvullende 

pensioenen. Wat wordt er verstaan onder de aanvullende pensioenen? Voor de werknemers 

zelf is dit gedefinieerd in de Wet op de Aanvullende Pensioenen.154 Zowel de individuele als 

de collectieve pensioentoezeggingen van de werknemers alsook de pensioentoezeggingen 

op niveau van de ondernemingen en sectoren vallen hieronder.155 Daarnaast vallen ook nog 

de individuele en collectieve pensioentoezeggingen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders, de 

pensioenbeloftes voor zelfstandigen, het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, de 

RIZIV-overeenkomsten,... onder de aanvullende pensioenen.156  

 

De collectieve verzekeringen of groepsverzekeringen moeten een andere 

huwelijksvermogensrechtelijke behandeling ondergaan dan deze van de individuele 

levensverzekeringen. Het Grondwettelijk Hof en Het Hof van Cassatie volgden ook deze 

gedachtegang, maar toch ijverden zij voor de toepassing van dezelfde regeling op beide 

soorten verzekeringen. De regering wil hierin verandering brengen.157  

 

De groepsverzekeringen moeten niet gezien worden als aanwinsten zoals de individuele 

verzekeringen in de zin van het nieuwe artikel 1405 BW.158 Het aanvullend pensioen behoort 

tot de gemeenschap. Maar bij scheiding, is de uitkering alleen voor de begunstigde. Vandaar 

dat de regering een nieuw artikel 1405/2 BW wilde invoeren met vijf te onderscheiden 

situaties:159 

                                           
153

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 16-17. 
154

  Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2003. 
155

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 19. 
156

  T. ROOVERS, "Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de 
individuele levensverzekeringen", T.Not 2013, afl. 12, 689. 
157

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 18. 
158

  T. ROOVERS, "Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de 
individuele levensverzekeringen", T.Not 2013, afl. 12, 689. 
159

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 23-25. 
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1. Het aanvullend pensioen wordt in de vorm van periodieke inkomsten uitgekeerd 

tijdens het huwelijk. Deze behoren tot het gemeenschappelijk vermogen aangezien 

het een aanvullend inkomen betreft dat tijdens het huwelijk uitbetaald werd. 

Hetzelfde geldt voor de uitkering in kapitaal maar die door de aangeslotene in rente 

wordt omgezet. 

2. Het aanvullend pensioen wordt in de vorm van periodieke inkomsten uitgekeerd na 

de ontbinding van het huwelijksstelsel. Aangezien het gemeenschappelijk vermogen  

als het ware verdwenen is, zijn deze inkomsten uitsluitend voor de 

pensioengerechtigde echtgenoot. 

3. Het aanvullend pensioen wordt uitgekeerd tijdens het huwelijk in de vorm van 

kapitaal. Dit komt in het gemeenschappelijk vermogen terecht. Wanneer het 

huwelijk blijft voort bestaan tot aan het overlijden van de pensioengerechtigde dan is 

dit geen probleem. Het kapitaal was op de juiste plaats terechtgekomen. Maar stel 

nu dat het huwelijk wordt ontbonden door een andere reden, dan door het 

overlijden van de pensioengerechtigde echtgenoot, dan heeft deze recht op een 

vergoeding ten laste van de gemeenschap. Deze vergoeding stemt overeen met de 

toekomstige pensioenuitkeringen na de ontbinding.160 

4. Het aanvullend pensioen wordt uitgekeerd na ontbinding van het huwelijksstelsel. 

Ongeacht wat de reden van ontbinding ook moge zijn. De inkomsten zijn uitsluitend 

voor de pensioengerechtigde echtgenoot aangezien ook hier het gemeenschappelijk 

vermogen is verdwenen. 

5. Het aanvullend pensioen wordt uitgekeerd aan de langstlevende echtgenoot die niet 

de pensioengerechtigde is. Dit omdat de pensioengerechtigde echtgenoot reeds is 

overleden voor het bereiken van de pensioenleeftijd. De gemeenschap moet niet 

worden vergoed aangezien de andere erfgenamen in het andere geval een deel 

zouden verkrijgen. 

 

De rechtsleer maar zelfs ook bepaalde deskundigen gaan niet volledig akkoord met 

voorgaande voorgestelde veranderingen. Vooral het feit dat in bepaalde gevallen de 

                                           
160

  Art. 1435/2 BW. 



28 

 

opgebouwde vermogensrechten toch het gemeenschappelijk vermogen kunnen verlaten, 

stuit hen tegen de borst.161  

§3. Wettelijke omschrijving van het begrip aanwinsten 
 
Artikel 1405 BW is volgens de regering aan vernieuwing toe. "Baten van het 

gemeenschappelijk vermogen" moeten plaats ruimen voor de herinvoering van het begrip 

"aanwinsten".162 Aanwinsten zijn traditioneel gezien de goederen die door de echtgenoten 

tijdens het huwelijk worden verkregen anders dan bij schenking, erfenis of testament.  

Aanwinsten moeten volgens het wetsontwerp bestaan uit deze elementen:163 

 

- De beroepsinkomsten van beide164 

- Inkomsten van eigen goederen van beide165 

- Inkomsten van gemeenschappelijke goederen166 

- Goederen geschonken of vermaakt aan beide echtgenoten samen of aan één van 

beide op voorwaarde dat die goederen gemeenschappelijk zullen zijn167 

- Goederen waarmee de echtgenoten gezamenlijk of afzonderlijk, rechtstreeks of 

onrechtstreeks inkomsten mee verwerven168 

- Goederen waarvan niet bewezen is dat ze aan een der echtgenoten eigen zijn 

ingevolge enige wetsbepaling169 

 

De wettelijke omschrijving van het begrip aanwinsten is op vier verschillende vlakken 

belangrijk in het huwelijksvermogensrecht.170 Als eerste is het begrip "aanwinsten" 

belangrijk om het onderscheid aan te tonen tussen de gemeenschappelijke goederen 

                                           
161

  T. ROOVERS, "Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de 
individuele levensverzekeringen", T.Not 2013, afl. 12, 691. 
162

  N. GEELHAND DE MERXEM, "Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: Beschouwingen en amendementen bij belangrijke 
hervormingen van de wet", T.Not. 2013, afl. 12, 631; Voor 1976 werd het begrip "aanwinsten" wel gebruikt vandaar dat er 
sprake is van een herinvoering. 
163

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 14-15. 
164

  Geen wijziging met art. 1405 BW dat nu nog van toepassing is. 
165

  Vereenvoudiging van omschrijving: schrapping van vruchten en interesten aangezien deze onder inkomsten vallen.  
166

  Toevoeging aangezien er in huidige art. 1405 nog geen melding van is. 
167

  Geen wijziging met art. 1405 BW dat nu nog van toepassing is. 
168

  Opname van wat essentieel deel uitmaakt van het gemeenschappelijk vermogen als spaar-, bestedings- en 
bestemmingsvermogen. 
169

  Geen wijziging met art. 1405 BW dat nu nog van toepassing is. 
170

  N. GEELHAND DE MERXEM, "Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: Beschouwingen en amendementen bij belangrijke 

hervormingen van de wet", T.Not. 2013, afl. 12, 632-634. 
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(aanwinsten) en de eigen goederen (niet-aanwinsten) binnen het wettelijk stelsel. Op 

tweede vlak is het begrip belangrijk inzake de preferentiële toebedeling aangezien deze 

enkel van toepassing zal zijn op de aanwinsten en niet op de niet-aanwinsten. Vervolgens 

zijn aanwinsten belangrijk om te bepalen of een huwelijksvoordeel al dan niet volkomen of 

onvolkomen is. Huwelijksvoordelen die aanwinsten tot voorwerp hebben, zijn steeds 

volkomen indien de eerstoverleden echtgenoot gemeenschappelijke kinderen nalaat. 

Hebben de huwelijksvoordelen geen aanwinsten tot voorwerp, dan zijn deze steeds 

onvolkomen maar zijn ze wel inkortbaar.171 Indien de kinderen niet gemeenschappelijk zijn, 

dan zullen de huwelijksvoordelen, die aanwinsten tot voorwerp hebben, wel volkomen zijn 

wanneer ze beperkt blijven tot de helft van de aanwinsten. De inkorting van niet-aanwinsten 

vindt plaats in natura, terwijl deze van aanwinsten in waarde gebeurt.172 Als laatste zijn 

aanwinsten belangrijk voor de verrekenmassa bij de finale verrekenbedingen. Deze mogen 

enkel de aanwinsten bevatten.173 

§4. De onderhoudsuitkering na echtscheiding 
 
De regering wil een kleine verandering aanbrengen aan bepaalde regels met betrekking tot 

de onderhoudsuitkering na echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting om er zeker 

van te zijn dat er bij echtscheiding rekening gehouden wordt met de loopbaanopbouw van 

beide echtgenoten.174 Wat wil de regering concreet aan artikel 301 BW veranderen? 

 

In de eerste paragraaf wordt de verwijzing naar artikel 1257 Ger.W. stopgezet aangezien dit 

artikel werd opgegeven. Ter vervanging komt artikel 1255, §5/1 Ger.W. Dit maakt het 

mogelijk om overeenkomsten te sluiten inzake de uitkering na de echtscheiding. Wanneer 

deze akkoorden betrekking hebben op onroerende goederen, moet dit bij notariële akte.175 

In paragraaf twee wil de regering het begrip "behoeftig" als in "diegene die economisch de 

zwakste is", expliciet in de wet opnemen om verwarring te vermijden.176  

                                           
171

  Nieuw art. 1464, lid 2 BW. 
172

  N. GEELHAND DE MERXEM, "Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: Beschouwingen en amendementen bij belangrijke 
hervormingen van de wet", T.Not. 2013, afl. 12, 634. 
173

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 14. 
174

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 5. 
175

  T. ROOVERS, "Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de 
individuele levensverzekeringen", T.Not 2013, afl. 12, 680. 
176

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 7. 
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In het huidige artikel 301, paragraaf 3 BW staat: "De rechtbank legt het bedrag van de 

onderhoudsuitkering vast die ten minste de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde 

moet dekken. De rechtbank houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de 

echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de 

uitkeringsgerechtigde. Om die terugval te waarderen, baseert de rechter zich met name op 

de duur van het huwelijk, de leeftijd van partijen, hun gedrag tijdens het huwelijk inzake de 

organisatie van hun noden en het ten laste nemen van de kinderen tijdens het samenleven of 

daarna. De rechter kan indien nodig beslissen dat de uitkering degressief zal zijn en in welke 

mate. De onderhoudsuitkering mag niet hoger liggen dan een derde van het inkomen van de 

uitkeringsplichtige echtgenoot."  

 

De regering wil aan deze paragraaf toevoegen dat de terugval ook een gevolg kan zijn van de 

keuzes omtrent de echtscheiding. Ook wordt de loopbaanopbouw van beide echtgenoten 

toegevoegd als criteria om de terugval te waarderen. De rechter zou bijvoorbeeld rekening 

kunnen houden met het feit dat één van beide echtgenoten zijn of haar carrière heeft 

teruggeschroefd om voor de kinderen te zorgen.177 De onderhoudsuitkering na 

echtscheiding mag de duur van het huwelijk niet overschrijden. De termijn mag pas 

beginnen vanaf datum van ontbinding van het huwelijk.  

 

De onderhoudsuitkering is omzetbaar in kapitaal op verzoek van de uitkeringsplichtige, mits 

toestemming van de rechtbank.178 Onder het actuele recht is dit alleen mogelijk onder de 

vorm van een periodieke maandelijkse rente door een akkoord tussen beide partijen, ofwel 

op verzoek van de uitkeringsplichtige.179 De regering wil het mogelijk maken om de 

onderhoudsuitkering na echtscheiding onmiddellijk in kapitaal toe te kennen. De vraag mag 

zowel uitgaan van de uitkeringsplichtige als de uitkeringsgerechtigde.180 Op deze manier 

krijgen de ex-echtgenoten de kans om over te gaan tot een definitieve financiële afwikkeling, 

de zogenaamde "clean break", wanneer dit wenselijk, haalbaar en verzoenbaar is met hun 

financiële mogelijkheden. Indien dit niet het geval is, dan kan de rechter de omzetting in 
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  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 7-8. 
178

  Huidig art. 301, §8 BW. 
179

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 7-8. 
180

  T. ROOVERS, "Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen inzake aanvullende pensioenen en de 
individuele levensverzekeringen", T.Not 2013, afl. 12, 681-682. 
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kapitaal gedeeltelijk toestaan of de betaling van het volledige bedrag in schijven 

goedkeuren.181  

§5. Afschaffing verbod van verkoop tussen echtgenoten 
 
Echtgenoten, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, hebben elk een eigen 

vermogen en geen gemeenschappelijk vermogen. Indien zij samen iets aankopen, behoort 

dit tot de onverdeeldheid.182 Wanneer één van beide echtgenoten het goed eigen wil maken 

dan kan hij of zij dit uitsluitend door het aandeel van de andere in te kopen op een openbare 

verkoop of met machtiging van de rechter.183 Echtgenoten mogen hun huwelijksstelsel 

zonder toestemming van een rechter wijzigen dus waarom zou deze regel nog gegrond zijn? 

De regering pleit voor een volledige afschaffing alsook voor artikel 1595 BW. Dit artikel 

regelt het verbod op de verkoop tussen echtgenoten.184  
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  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 9. 
182

  J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Mechelen, Kluwer, 2013, p. 19. 
183

  Actueel art. 1469, 2° lid BW. 
184

  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2998/001, p. 35. 
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Deel 3: Hervorming erfrecht an sich 
 
De hervorming van het erfrecht zit vervat in het wetsvoorstel van 5 augustus 2013.185 Dit 

wetsvoorstel is het verlengde van de reeds bij wetten van 10 december 2012 verwezenlijkte 

wijzigingen alsook van de door de regering aangevatte hervorming die vooral op het 

huwelijksvermogensrecht is gericht.186 De beoogde hervorming is nog altijd in behandeling 

bij de Commissie Justitie. In een persbericht heeft Senator Martine Taelman, lid van Open 

VLD en tevens voorzitster van de werkgroep Erfrecht in de commissie voor Justitie, 

meegedeeld dat deze zal worden doorgeschoven naar de nieuwe regering gevormd door de 

verkiezingen van 25 mei 2014. Eerst dient de hervorming van het huwelijksvermogensrecht  

te worden doorgevoerd, maar hierover blijft vooral onenigheid bestaan omtrent de 

verdeling van de pensioenrechten bij echtscheiding.187 

§1. Wettelijke devolutie 
 
Wanneer iemand sterft, zonder uiterste wilsbeschikking of beschikkingen tijdens het leven, 

dan speelt de wettelijke devolutie.188 Het Burgerlijk Wetboek regelt de volledige 

erfopvolging.189 De gehele nalatenschap gaat naar de bloedverwanten in de zo dichtst 

mogelijke graad en orde.190 Daarnaast zal de langstlevende echtgenoot of echtgenote 

minimum het vruchtgebruik krijgen over de nalatenschap indien de wet zich doet gelden.191  

 

Artikel 745 bis BW regelt de erfopvolging van de langstlevende echtgenoot in het algemeen: 

Wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen van 

deze achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele 

nalatenschap. Wanneer de overlevende andere erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de 

langstlevende echtgenoot de volle eigendom van het deel van de eerststervende in het 

gemeenschappelijk vermogen en het vruchtgebruik van diens eigen vermogen. Wanneer de 

                                           
185

  Wetsvoorstel tot wijziging van het burgerlijk wetboek met betrekking tot het erfrecht, Parl. St. Senaat 2012-2013, Nr. 5-
2207/1. 
186

  Parl. St. Senaat, nr. 5-2207/1, p. 1; Zie deel I en deel II. 
187

  X, “Modern erfrecht moet wachten tot na de verkiezingen”, 

http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1825003/2014/03/21/Modern-erfrecht-moet-wachten-tot-na-

verkiezingen.dhtml, (consultatie 6 mei 2014). 
188

  J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Mechelen, Kluwer, 2013, p. 65. 
189

  Art. 718-892 BW. 
190

  J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Mechelen, Kluwer, 2013, p. 30. 
191

  J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Mechelen, Kluwer, 2013, p. 40. 

http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1825003/2014/03/21/Modern-erfrecht-moet-wachten-tot-na-verkiezingen.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1825003/2014/03/21/Modern-erfrecht-moet-wachten-tot-na-verkiezingen.dhtml
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overledene geen erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot de volle 

eigendom van de gehele nalatenschap.”  

 

Bij vele Vlaamse gezinnen zijn er geen regelingen getroffen inzake vermogensplanning en 

speelt dus de wettelijke devolutie. Daarom dient de wetgever de wet af te stemmen op de 

huidige, modernere samenleving. Het moeilijke aan dit alles is dat er verscheidene 

gezinssituaties zijn ontstaan en dat de algemene modernisering dienstig moet zijn voor al 

deze gezinnen.192  

1.1 Erflater met kinderen 

 
De wetgever wil niets veranderen aan het wettelijk erfrecht van de kinderen van de decujus. 

De gelijkheid van kinderen blijft dus stand houden. De nalatenschap gaat in gelijke delen 

naar de kinderen en eventueel naar de kleinkinderen indien het fenomeen plaatsvervulling 

zich voordoet.193 Door de wet van 10 december 2012 werd al in de mogelijkheid voorzien om 

evenveel aan zowel de eigen kinderen als kleinkinderen te geven.194 De kleinkinderen 

kunnen vroeger tot de nalatenschap worden geroepen door de verwerping van de eigen 

ouders.195 

1.2 Erflater met kinderen en gehuwd 

 

Indien de erflater kinderen heeft en gehuwd is, is ook hier de wetgever van mening om de 

algemene regel te behouden. De langstlevende blijft het vruchtgebruik over de volledige 

nalatenschap behouden.196 De langstlevende mag op materieel vlak zo weinig mogelijk 

verschil voelen met vroeger. Door de verandering van vele Vlaamse gezinssituaties wringt 

het schoentje wanneer de kinderen van de erflater de volledige nalatenschap in 

vruchtgebruik zien gaan naar hun stiefmoeder.197 De langstlevende krijgt in ieder geval geen 

erfrechtelijk vruchtgebruik over de ingebrachte schenkingen die reeds waren 

                                           
192

  Parl. St. Senaat, nr. 5-2207/1, p. 2. 
193

  Parl. St. Senaat, nr. 5-2207/1, p. 2. 
194

  Zie deel I - paragraaf 7. 
195

  Art. 739 BW. 
196

  Art. 745 bis BW. 
197

  J. VERSTRAETE, "Erfrecht en familierecht. De toestand van de nieuw samengestelde gezinnen.", T.Not 2010, afl. 7-8, 375. 
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weggeschonken voor het huwelijk. Indien de schenking plaatsvond met instemming van de 

langstlevende zelf, kan ook hier de langstlevende geen inbreng van vruchtgebruik eisen.198 

1.3 Erflater zonder kinderen en gehuwd 

 
Het aandeel van de langstlevende in de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot 

neemt toe naarmate de bloedverwanten verder staan van de decujus.  

Artikel 745 bis BW bepaalt dat: "wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde 

kinderen of afstammelingen van deze achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot het 

vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. Wanneer de overledene andere erfgerechtigden 

achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van het deel van de 

eerststervende in het gemeenschappelijk vermogen en het vruchtgebruik van diens eigen 

vermogen. Wanneer de overledene geen erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de 

langstlevende echtgenoot de volle eigendom van de gehele nalatenschap."  

De algemene regel stelt dat de langstlevende het deel van de eerststervende in de 

gemeenschap in volle eigendom verkrijgt. Daarnaast erft de langstlevende het vruchtgebruik 

van het eigen vermogen van de erflater.199 De blote eigendom behoort toe aan de 

bloedverwanten vanaf de tweede orde. Deze situatie doet zich voor indien de erflater 

gehuwd is onder het gemeenschapsstelsel.  

Is dit in feite wel correct? Is alles wat in de gemeenschap aanwezig is effectief een "tijdens 

het huwelijk opgebouwd spaarvermogen" of met andere woorden een "aanwinst"?200 De 

wetgever antwoordt hierop negatief en stelt dat er ook familiale goederen aanwezig zijn die 

op de actuele manier van de familie worden ontnomen.  

Stel nu dat de erflater gehuwd is onder het stelsel van scheiding van goederen, dan erft de 

langstlevende het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de eerststervende en het 

vruchtgebruik op de helft van de onverdeeldheid aangezien er in casu geen sprake is van een 

gemeenschap.201 Maar hierin zitten aanwinsten vervat die de langstlevende niet in volle 

eigendom verkrijgt, waar hij of zij wel recht op heeft. Om dit op te lossen, stelt de wetgever 

voor om de aanwinsten in volle eigendom aan de langstlevende te geven, maar om de 
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overige goederen “slechts” in vruchtgebruik te geven.202 Zo vervaagt ook het verschil tussen 

personen gehuwd onder het gemeenschappelijk stelsel en deze gehuwd onder het stelsel 

van scheiding van goederen aangezien de langstlevende gehuwd onder het stelsel van 

scheiding van goederen op deze manier ook een erfrecht in volle eigendom verkrijgt.203  

1.4 Erflater woonde wettelijk samen 

 
De langstlevende wettelijk samenwonende kan het vruchtgebruik op de gezinswoning en de 

huisraad erven, maar dit is niet reservatair.204 Dit betekent dat zelfs dit hem of haar kan 

worden ontnomen. Voor alle andere goederen is een testament of conventioneel initiatief 

nodig.205 Deze informatie in acht genomen, lijkt het beter om te kiezen voor het 

huwelijksbootje, dit om erfrechtelijk van een grotere bescherming te kunnen genieten. Op 

fiscaal vlak is de discriminatie tussen wettelijk samenwonenden en gehuwden reeds 

weggewerkt maar in het burgerlijk wetboek dus niet.206  

 

De wetgever wil inzake wettelijke samenwoning enkel en alleen een aantal kwesties 

verduidelijken. De omschrijving van het begrip gezinswoning, betaling van de 

nalatenschapschulden, gevolgen voor de langstlevende of voor de overige erfgenamen van 

de schenking bij leven van de gezinswoning,…207 

1.5 Wettelijke terugkeer - Erflater zonder kinderen, maar heeft giften ontvangen 

 
De ouders, die reeds goederen hebben geschonken aan hun kinderen, erven deze goederen 

krachtens de wet indien hun kind voor hen is komen te overlijden en zelf geen 

afstammelingen heeft.208 Op voorwaarde dat de geschonken goederen nog in natura 

aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, krijgen de ouders de daarvoor verschuldigde 

prijs.209  
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Stel nu dat de ouders tussentijds uit de echt zijn gescheiden: Hans en Hilde zijn gehuwd 

onder het wettelijk stelsel en ze hebben één dochter, Julie genaamd. Hilde wil een financiële 

tegemoetkoming doen zodat haar dochter een wereldreis kan maken. Ze schenkt haar 

hiervoor 50.000,00 EUR. Julie sterft tijdens deze reis, maar ondertussen zijn haar ouders uit 

de echt gescheiden. De wettelijke terugkeer gaat van kracht en dit zorgt voor 

ontevredenheid bij Hilde aangezien de helft naar Hans gaat. De wetgever wil zo’n situaties 

vermijden door de herinvoering van de regel paterna paternis, materna maternis.210 Wat 

eigenlijk wil zeggen dat hetgeen de erflater heeft verkregen door de gulheid van haar 

moeder enkel en alleen mag terugkeren naar haar of haar familie, maar zeker niet naar de 

vaderlijke kant mag gaan. De schenkingen of erfenissen die de erflater had verkregen, 

moeten als het ware terugkeren naar de oorsprong. 

 

Na de uitwerking van de wettelijke terugkeer, zal hetgeen wat nog rest in de nalatenschap, 

worden verdeeld onder de broers, zussen en ouders. Indien beide ouders nog leven, zullen 

de broers en zussen van de erflater niet meer dan de helft van de nalatenschap verkrijgen en 

indien er nog maar één van beide ouders leeft, maximum drie vierde.211 Indien er geen 

broers of zussen zijn, dan verkrijgen we vererving via kloving. De nalatenschap wordt in twee 

gelijke delen verdeeld tussen de vaderlijke en de moederlijke lijn van de decujus.212  

 

Stel nu dat aan de ene kant de vader erft en aan de andere kant verdere bloedverwanten 

erven, een verre tante bijvoorbeeld, dan verkrijgen we mildering van de kloving. De vader 

verkrijgt het vruchtgebruik over een derde van het deel van de zijverwanten.213 Dit wil de 

wetgever veranderen ten gunste van de vader, hij zou het volledige erfdeel van de andere 

lijn in vruchtgebruik krijgen.214 Op die manier worden een aantal wrevelige situaties 

vermeden.  

 

De wettelijke terugkeer op zich is overbodig indien de schenker gebruik maakt van een 

conventioneel beding van terugkeer.215 Vaak wordt hieraan niet gedacht omdat men geen 
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rekening houdt of geen rekening wil houden met het feit dat de kinderen wel eens voor de 

ouders kunnen overlijden. Het is nochtans voordeliger voor de schenker op verscheidene 

vlakken:216 

- De langstlevende heeft geen recht op vruchtgebruik. Dit heeft hij of zij wel bij 

wettelijke terugkeer. 

- De erflater mag afstammelingen hebben. De wettelijke terugkeer zal niet spelen 

wanneer de erflater afstammelingen heeft. 

- Ter voorkoming van het feit dat goederen in handen zouden komen van de (ex)-

echtgenoot van de erflater. 

 

De ouders moeten sinds kort geen successierechten meer betalen wanneer de wettelijke 

terugkeer speelt, dit door het Vlaamse Decreet van 6 december 2013 houdende wijziging 

van het Wetboek der Successierechten.217 Dit is enkel van toepassing op de nalatenschappen 

die zijn opengevallen vanaf 24 januari 2014 en dit in het Vlaamse Gewest. De wetgever vond 

het menselijke leed al erg genoeg en wou geen extra ballast veroorzaken door de ouders een 

bijkomende fiscale last te doen dragen.218  

 

Voor deze datum dienden de ascendenten wel successierechten te betalen op de reeds 

weggeschonken goederen aan hun kinderen. Deze behoorden namelijk tot de anomale 

nalatenschap van de vooroverleden descendenten en daarvoor was er geen vrijstelling 

opgenomen.219 Zeer recent heeft de wetgever dit wel opgenomen in Artikel 55quinquies W. 

Succ.: “Van het recht van successie en van het recht van overgang bij overlijden wordt 

vrijgesteld de waarde van de zaken die ascendenten verkrijgen uit de nalatenschap van de 

erflater, indien cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan": 

 

- De zaken werden door die ascendenten onder levenden aan de erflater geschonken 

voor diens overlijden 
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- De zaken bevinden zich nog in natura in de nalatenschap of hiervoor is, indien zij 

werden vervreemd, nog een schuldvordering in de nalatenschap aanwezig 

- De erflater is zonder nakomelingen gestorven 

 

De aangifte van nalatenschap dient wel expliciet te vermelden dat men van dit artikel 

gebruik wil maken.220 

§2. Overgang van de nalatenschap 

2.1 Aanvaarding 

 
Indien iemand tot de nalatenschap wordt geroepen door de wettelijke devolutie of door 

testament, heeft die persoon drie keuzemogelijkheden: de nalatenschap zuiver aanvaarden, 

de nalatenschap aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of de nalatenschap 

verwerpen.221 Om goederen uit de nalatenschap te kunnen aanvaarden, moet de erfgenaam 

bestaan of ten minste al levensvatbaar zijn en mag deze niet onwaardig zijn verklaard.222
  

 

De erfgenaam heeft dertig jaar de tijd om de nalatenschap te verwerpen.223 Deze termijn wil 

de wetgever verkorten omdat er anders twijfel kan blijven bestaan inzake de verdeling van 

de nalatenschap. De termijn mag wel pas van start gaan vanaf het moment dat de 

erfgerechtigde weet dat hij of zij iets verkrijgt.224  

2.2 Heling 

 
Er is sprake van heling wanneer een erfgerechtigde goederen uit de nalatenschap doet 

verdwijnen of verbergt.225 Maar ook het verzwijgen van ontvangen schenkingen wil de 

wetgever onder het begrip heling krijgen.226 De erfgenaam die heelt, kan geen aanspraak 

meer maken op de verdoken goederen. 
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2.3 Verdeling in natura 

 
Iedere erfgenaam kan zijn roerende of onroerende goederen, door het openvallen van de 

nalatenschap, eisen in natura.227 Maar wanneer de erfgerechtigde te laat was omtrent de 

afspraken inzake de verdeling van de nalatenschap, bijvoorbeeld wanneer hij of zij een recht 

op overname had, dan zal hij of zij tevreden moeten zijn met zijn of haar deel in waarde en 

niet in natura.228 

2.4 Inbreng van schulden 

 
Inzake de inbreng van schulden is quasi niets geregeld in ons Burgerlijk Wetboek. De 

wetgever dient dus een heel aantal zaken aan de wet toe te voegen.229 De inbreng van 

schulden is nodig om de gelijkheid van de verscheidene erfgenamen te verzekeren. Deze 

inbreng moet ook alle schulden omvatten die een deelgenoot tegenover de nalatenschap 

heeft.230  

2.5 Inbreng van schenkingen in de nalatenschap 

 
Indien een erfgenaam een voorschot heeft verkregen op zijn deel in de nalatenschap, dient 

hij dit terug in te brengen op het moment dat de nalatenschap openvalt.231 Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer een ouder zijn ene kind al een schenking geeft omdat hij of 

zij dringend geld nodig heeft, maar de ouders geven nog niets aan hun andere kinderen. De 

gift is een voorschot op het erfdeel en dient niet om het ene kind te bevoordelen. Deze gift 

moet worden ingebracht wanneer de erflater sterft.232  

 

De wetgever wil dat de inbreng van goederen voortaan altijd in waarde gebeurt voor zowel 

de roerende als onroerende goederen. Zo wordt de algemene trend gevolgd aangezien alle 

moderne landen evolueren naar een erfrecht in waarde en afstappen van het erfrecht in 

natura.233 Ook opteert de wetgever om alle schenkingen op datum van de schenking te 

waarderen.234  
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Indien een onroerend goed ter waarde van 400.000,00 EUR op 4 maart 2014 wordt 

geschonken, zal deze bij overlijden op bijvoorbeeld 29 juni 2016 ingebracht moeten worden 

aan 400.000,00 EUR. Nu worden enkel de roerende goederen op datum van de schenking 

gewaardeerd, terwijl de onroerende op datum van overlijden worden gewaardeerd. In ons 

voorbeeld zou dit betekenen dat het onroerend goed aan 420.000,00 EUR moet worden 

ingebracht als deze met 20.000,00 EUR in waarde was gestegen. De langstlevende 

echtgenoot of echtgenote kan van elke schenking de inbreng vorderen, met uitzondering 

van schenkingen met haar toestemming, schenkingen van de erflater voor het huwelijk, 

maar ook indien de erfgenamen zijn vrijgesteld.235  

 

In de praktijk maakt men reeds veel gebruik van de techniek van de dubbele akte waardoor 

verschillen in waarde-evolutie geen uitwerking krijgen.236 Deze techniek wordt veelvuldig 

toegepast binnen familiale schenkingen wanneer het gezin uit meerdere kinderen bestaat. 

De ouders schenken het onroerend goed aan alle kinderen en in onverdeeldheid. Op deze 

manier krijgen alle kinderen op hetzelfde moment evenveel zodoende er op geen enkele 

wijze sprake is van benadeling en zodoende er later ook geen sprake kan zijn van 

inkorting.237 In de tweede fase zullen alle kinderen op hetzelfde tijdstip, in dezelfde akte of 

bij afzonderlijke akte, uit de onverdeeldheid stappen. Eén van hen zal het geschonken goed 

verkrijgen, vaak na opleg van een bepaalde som. De waarde van de verdeelde goederen 

wordt vastgesteld op datum van de verdeling en niet op datum van overlijden van de 

ouders.238 Zo zullen er geen waardeverschillen optreden, wat bij de ascendentenverdeling en 

in het voorgaande voorbeeld wel het geval is.239 

2.6 Betwisting van de verdeling 

 
De wetgever voorziet in de mogelijkheid om de verdeling van de nalatenschap te betwisten. 

Verdelingen kunnen worden vernietigd wanneer er sprake is van geweld of bedrog.240 Dit 
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gaat niet in wanneer de gevolgen kunnen worden rechtgezet.241 Bij benadeling van bepaalde 

partijen, anders dan een transactionele verdeling, zal de betwisting leiden tot een 

aanvullende verdeling en niet meer tot de volledige vernietiging van de verdeling.242  

 

De schuldeisers worden door dit wetsvoorstel niet meer verplicht om voor de verdeling 

verzet aan te tekenen omdat zij vaak niet op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de 

nalatenschap. Schuldeisers kunnen de pauliaanse vordering inroepen wanneer ze denken 

dat deze verdeling nadelig zal zijn voor hen.243 Dit betekent dat de schuldeiser met de 

verdeling geen rekening moet houden aangezien de rechtshandeling niet tegenstelbaar is 

ten aanzien van de schuldeiser.244 

§3. De reserve 
 
De descendenten, ascendenten en de langstlevende echtgenoot zijn de enige wettelijke 

reservataire erfgenamen.245  

3.1 Ascendenten 

 
De ascendentenreserve bestaat bijna nergens meer ter wereld.246 De wetgever wil dit dan 

ook volledig afschaffen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om alles aan de feitelijk 

samenwonende te geven indien de erflater geen afstammelingen heeft. Stel dat de 

kinderloze erflater een uiterste wilsbeschikking had opgesteld, waarin de ouders niets 

verkregen, dan zouden zij toch tot de nalatenschap kunnen komen door hun wettelijke 

reserve.247  

 

De reserve zorgt ervoor dat de testamentaire beschikkingen de helft van de nalatenschap 

niet mogen overschrijden wanneer de erflater in de vaderlijke en in de moederlijke lijn één 

of meer bloedverwanten van de opgaande lijn achterlaat. Wanneer er maar één ouder meer 
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in leven is, mag de erflater voor drie vierde vrij verdelen.248 Deze opstelling kan de erflater 

vermijden door alles te schenken aan de langstlevende echtgenoot. Indien de overledene 

afstammelingen heeft, kunnen de ascendenten geen aanspraak meer maken op hun reserve 

aangezien de dichtste orde de volgende orde uitsluit. Het systeem van de wettelijke reserve 

treedt alleen in werking indien de nalatenschap wordt verdeeld tussen broers en zussen van 

de erflater waardoor de ouders geen aanspraak kunnen maken op hun voorbehouden 

erfdeel.249  

 

Het is naar mijn mening onlogisch dat goederen als het ware terugkeren in plaats van 

doorgaan, dit vindt de wetgever ook. Vaak zijn de ascendenten al gepensioneerd en hebben 

zij zelf een aanzienlijk potje gespaard om te kunnen genieten van hun oude dag. Echter 

wanneer dit niet het geval zou zijn, dan eist de wetgever wel dat de ascendenten een 

onderhoudsuitkering kunnen vorderen ten aanzien van de nalatenschap.250  

3.2 Langstlevende echtgenoot 

 
Het wettelijk beschermd erfdeel van de langstlevende is tweeledig.251 De algemene of 

abstracte reserve van de langstlevende bestaat uit het levenslang vruchtgebruik op de helft 

van de nalatenschap.252 Maar hier mag de langstlevende over gaan tot hij aan het levenslang 

vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad, namelijk de concrete reserve, komt.253 De 

langstlevende moet dus in elk geval minimum het vruchtgebruik over de gezinswoning en de 

huisraad krijgen ook indien dit meer bedraagt dan de helft van de nalatenschap.254  

 

Hieronder wordt schematisch weergegeven wat de reserve van de langstlevende minimum is 

indien deze samen opkomt met de afstammelingen (ascendenten buiten beschouwing 

gelaten). Maar de helft vruchtgebruik zal dus moeten toenemen indien de gezinswoning en 

de huisraad meer bedragen. 
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 Reserve kind Reserve LLE Beschikbaar deel 

1 Kind 1/4VE + 1/4BE 1/2VR 1/4VE + 1/4BE 

2 Kinderen 1/3VE + 1/3BE 1/2VR 1/6VE + 1/6BE 

3 Kinderen 3/8VE + 3/8BE 1/2VR 1/8VE + 1/8BE 

Bron: J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Mechelen, Kluwer, 2013, p. 54
255 

 

De reserve kan de langstlevende in principe niet worden ontnomen, tenzij er een feitelijke 

scheiding is van meer dan zes maanden, de overledene een afzonderlijk verblijf heeft 

gevorderd bij de vrederechter en de partners niet opnieuw zijn gaan samenwonen na deze 

vordering.256  

 

De wetgever wil een verduidelijking van bepaalde begrippen en berekeningswijzen.257 De 

bepaling van de abstracte reserve zorgt vaak voor moeilijkheden. Opnieuw kijkt men niet 

naar de samenstelling van de nalatenschap, terwijl ook hier wordt geijverd om differentiatie 

te creëren tussen aanwinsten en eigen goederen.258 De langstlevende moet het 

vruchtgebruik verkrijgen op alle aanwinsten maar is het eerlijk om ook het volledige 

vruchtgebruik te geven van de eigen goederen van de erflater?  

 

De wetgever wil de kans geven aan de erflater om de eigen goederen in volle eigendom te 

geven aan de afstammelingen, andere bloedverwanten,... Ook hier voorziet de wetgever in 

de mogelijkheid om aan de langstlevende een vordering te geven ten opzichte van de 

nalatenschap indien hij of zij behoeftig zou zijn.259 Bij de meeste huwelijken zal het 

vermogen quasi volledig bestaan uit aanwinsten en primeert het belang van de 

langstlevende.260  

3.3 Kinderen 

 
Het beschikbaar deel, hetgeen waar de erflater volledig vrij mag over beslissen, bestaat nu 

uit de helft van de nalatenschap indien er één kind wordt achtergelaten, een derde indien er 
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  VE= volle eigendom; BE= blote eigendom; VR= vruchtgebruik. 
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  Art. 915 bis, §3 BW. 
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  Parl. St. Senaat, nr. 5-2207/1, p. 8. 
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  Zie Deel III - 1.3. 
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  Parl. St. Senaat, nr. 5-2207/1, p. 8. 
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  A. VERBEKE, "Hervorming van Belgisch erfrecht", TEP 2011, afl. 1-2, 9. 
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twee kinderen zijn en een vierde indien de erflater drie of meer kinderen achterlaat.261 

Waarom zijn de kinderen reservataire erfgenamen? Een deel blijft binnen de familiekring, de 

familiale solidariteit versterkt, de gelijkheid tussen kinderen blijft zeker, …262  

 

Wat wil de wetgever aanpassen? De omvang van de reserve, de toekenning in natura, de 

mogelijkheid tot het invoeren van restrictieve bestuursbevoegdheden,...263 Waarom wil de 

wetgever de omvang van de reserve aanpassen? De ouders dienen meer vrijheid te krijgen 

inzake vermogensverdeling bij overlijden. Niet alleen de eigen kinderen hebben mogelijks 

geld nodig maar ook de kleinkinderen, stiefkinderen, pleegkinderen, zorgenkinderen, goede 

doelen, familiale ondernemingen,…  

 

Het beschikbaar deel moet toenemen tot minimum de helft van de nalatenschap.264 

Wanneer er maar één kind is, blijft alles zoals in het actuele recht. Maar indien er twee 

kinderen zijn dan kan het gebeuren dat zij elk een vierde krijgen in plaats van elk een derde. 

Indien er schenkingen zijn geweest die het beschikbaar deel overschrijden, kan na het 

openvallen van de nalatenschap het deel dat teveel is, worden ingekort.265  

 

Deze inkorting kan alleen gevorderd worden door de personen die een voorbehouden 

erfdeel hebben in de nalatenschap, erfgenamen of rechtverkrijgenden.266 Actueel dient dit in 

natura te gebeuren, maar nu wil de wetgever de inkorting slechts in waarde toestaan. 

Wanneer de inkorting dient te gebeuren in natura zorgt dit vaak voor problemen: de 

goederen zijn niet meer aanwezig, de ene kan de andere niet uitbetalen, dreiging voor de 

begiftigde,…267 Men wil de inkorting in natura enkel nog toestaan indien de begunstigde 

geen familielid is omdat de familie dat bepaalde goed zeker in de familie wil behouden.  

 

Indien de begunstigde wel een familielid is, zal degene die zijn reserve opeist, enkel geld 

kunnen eisen wanneer de nalatenschap niet voldoende goederen bevat om iedereen uit te 

                                           
261

  Art. 913 BW. 
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  Parl. St. Senaat, nr. 5-2207/1, p. 9. 
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  Parl. St. Senaat, nr. 5-2207/1, p. 9. 
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  Parl. St. Senaat, nr. 5-2207/1, p. 9. 
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  Art. 920 BW. 
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  Zie deel III - 2.5 voor dezelfde redenering. 
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betalen in natura. De erflater kan niets veranderen aan het aandeel van de reservataire 

erfgenamen maar wel aan wie welke goederen verkrijgt.268 

3.4 Verzaking 

 
De verzaking is een eenzijdige rechtshandeling waarbij de houder van het recht ervan 

afstand doet en het recht ook niet meer uitoefent.269 De reservataire erfgenamen willen niet 

altijd hun volledige reserve verkrijgen omdat dit beter past in de eigen vermogensplanning 

of omdat er eventueel afspraken zijn gemaakt met de decujus. Daarom is het mogelijk om te 

verzaken aan de reserve, wat iets anders is dan het verwerpen van de nalatenschap.  

 

De verzaking wordt vaak gebruikt wanneer de kinderen van de erflater onmiddellijk meer 

willen laten overgaan naar de eigen kinderen om zo de dubbele overgang te vermijden en 

om bijgevolg minder successierechten te moeten betalen. Dit vereist natuurlijk duidelijke 

afspraken tussen de ouders, kinderen en kleinkinderen. Deze verzaking is ook interessant 

indien ouders een gehandicapt kind hebben en dit meer wil geven omdat het dat effectief 

nodig heeft. Dan willen ouders er ook zeker van zijn dat de andere kinderen akkoord gaan 

met deze regeling en hun reserve niet gaan inroepen wanneer zij er zelf niet meer zijn.270 Er 

zijn wel een aantal voorwaarden voor deze verzaking:271 

 

- De verzaking kan enkel slaan op één of meer bepaalde giften. De verzaking aan de 

reserve mag enkel indien de erfgerechtigde weet waarom de ouders dit hebben 

gedaan 

- De verzaking moet worden vastgesteld door authentieke akte en dit enkel in het 

bijzijn van de verzaker. Hierin moet duidelijk staan welke gevolgen de verzaking heeft 

en de effectieve aanvaarding door de verzaker 

- De verzaking mag worden herroepen 
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271

  Parl. St. Senaat, nr. 5-2207/1, p. 10. 



46 

 

§4. Zorgkinderen 
 
Het beschikbaar deel vergroot door afschaffing en verkleining van de verscheidene 

reserves.272 Er komt meer vrij voor de zorgkinderen, namelijk: “Elke meerderjarige die 

wegens zijn gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat is 

zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke of 

niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan onder bescherming 

worden geplaatst, indien en voor zover de bescherming van zijn belangen dit vereist. Een 

minderjarige kan vanaf de volle leeftijd van 17 jaar onder bescherming worden geplaatst, 

indien vaststaat dat hij bij zijn meerderjarigheid in de toestand zal verkeren als bedoeld in het 

eerste lid.”273  

 

Zij zullen vaak een groter erfdeel verkrijgen omdat ze behoeftig zijn, maar de ouders hebben 

een bepaalde schrik aangezien ze geen controle meer kunnen uitoefenen over het beheer 

van hun vermogen. Vandaar dat de wetgever voorziet in de mogelijkheid om voorwaarden 

vast te hangen aan dat erfdeel met betrekking tot het beheer ervan.274 In concreto zal het 

zorgkind zijn erfdeel kunnen verkrijgen in vruchtgebruik, in schijven,… omdat zo het risico op 

verkwisting vermindert. Er dient in elk geval een bewindvoerder te worden aangesteld om 

controle uit te oefenen.275  

 

De Vlaamse decreetgever heeft zeer recent wel al concrete aanpassingen verwezenlijkt, dit 

met het decreet van 6 december 2013.276 Voorheen waren geregistreerde schenkingen van 

roerende goederen tussen zorgkind en zorgouder onderhevig aan het tarief van 7 % in plaats 

van het tarief in rechte lijn van 3 %. Hetzelfde gold voor de band tussen stiefkind en 

stiefouder.277 Deze kinderen werden dus aanzien als vreemden wat naar mijn mening vrij 

ridicuul was aangezien er in onze huidige samenleving veel nieuw samengestelde gezinnen 

zijn waarin stiefkinderen en zorgkinderen aanzien worden als eigen vlees en bloed. 
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Daarnaast had de Vlaamse decreetgever het in 2003 al mogelijk gemaakt om de 

zorgkinderen in rechte lijn te laten erven van hun zorgouders indien het zorgkind voor de 

leeftijd van 21 jaar heeft ingewoond bij de zorgouder-erflater, die inwoning drie 

achtereenvolgende jaren heeft geduurd en het zorgkind gedurende die tijd hoofdzakelijk de 

hulp en verzorging van die persoon of zijn of haar levenspartner heeft gekregen die kinderen 

normaal van hun ouders krijgen.278 Vanaf nu is het dus ook mogelijk om als zorgouder te 

schenken aan zijn of haar zorgkinderen aan het tarief van 3% maar ook omgekeerd kunnen 

de zorgkinderen aan hun zorgouders schenken aan dit gunstige tarief.279 De relatie 

zorgkind/ouder wordt vermoed door de inschrijving in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister maar dit is weerlegbaar.280 

§5. Erfovereenkomsten 
 
In de actuele wetgeving heerst er een dwingend verbod betreffende het sluiten van 

erfovereenkomsten.281 Een erfovereenkomst is "elk beding over een toekomstige 

nalatenschap waardoor louter eventuele rechten op een niet-opengevallen nalatenschap of 

een bestanddeel ervan worden toegekend, gewijzigd of afgestaan".282 De wetgever wil 

ervoor zorgen dat mensen volledig vrij zijn om te doen met hun vermogen wat ze willen, tot 

op het moment van overlijden. Dit zou in het gedrang kunnen komen indien er op voorhand 

overeenkomsten over de nog niet opengevallen nalatenschap gesloten kunnen worden.283 

Een contractuele erfstelling tussen echtgenoten mag wel. Dit is als het ware een schenking 

van toekomstige goederen die pas uitwerking zal krijgen bij het overlijden.284 Dit geldt niet 

voor wettelijk of feitelijk samenwonenden.  

5.1 Opheffing van absolute verbod 

 
Een absoluut verbod op het sluiten van erfovereenkomsten betekent dat elke 

belanghebbende de nietigheid op deze overeenkomst kan inroepen. Nu is dit versoepeld 
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naar een dwingend verbod.285 Dit heeft de wetgever impliciet verwezenlijkt door in de 

Artikelen 1130 BW en 791 BW te vermelden dat: "erfovereenkomsten verboden zijn tenzij in 

gevallen bij wet bepaald".286 De wetgever vindt dat afspraken inzake bepaalde goederen, 

voor het openvallen van de nalatenschap door de erflater met zijn toekomstige erfgenamen, 

moet kunnen. 

5.2 Erfovereenkomsten ten bijzondere titel 

 
De erfovereenkomsten ten bijzondere titel hebben betrekking op een bepaald 

bestandsdeel.287 Deze wil de wetgever toelaten. Dit kadert allemaal in de verruiming van de 

mogelijkheden die de erflater heeft om te bepalen wat er na zijn overlijden zal gebeuren met 

zijn vermogen.288 Indien de erflater met zijn erfgenamen in erfovereenkomsten ten 

bijzondere titel kan overleggen wie wat zal krijgen later dan zal dit bij het effectieve 

overlijden zorgen voor minder conflicten en zullen de erfgenamen minder kosten en tijd 

verspillen aan de verdeling van de nalatenschap.  

5.3 Uitdrukkelijk toegelaten erfovereenkomst: familiepact 

 
Familiepacten ten bijzondere titel worden door dit wetsvoorstel uitdrukkelijk toegelaten en 

ingeschreven in de wet.289 De waarden, op moment dat de overeenkomst wordt gesloten, 

zullen ook op dat moment worden vastgeklikt. Actueel worden de waarden op het moment 

van overlijden bepaald, waardoor er opnieuw een grotere kans is tot oneerlijke situaties en 

de daarbij horende conflicten want zowel roerende als onroerende goederen kunnen stijgen 

of dalen in waarde.290 Eén of beide ouders kunnen deze erfovereenkomst met bepaalde 

kinderen, al dan niet gemeenschappelijk, sluiten. Dus zowel de gemeenschappelijke 

kinderen alsook de stiefkinderen kunnen een aandeel hebben in de notariële akte. Niet alle 

kinderen moeten meedoen of akkoord gaan met de overeenkomst. Deze dienen dan wel 

rekening te houden met de datum waarop de waarde van de schenkingen werd 
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vastgeklikt.291 Ook mogen er afspraken worden gemaakt omtrent schenkingen, bepaalde 

voordelen en over wie wat nog zal krijgen.  

 

De wet voorziet reeds in een andere  mogelijkheid, de ascendentenverdeling genaamd.292 

Ouders en grootouders kunnen hun vermogen verkavelen en verdelen tussen hun kinderen 

en kleinkinderen. Dit kunnen ze regelen via schenkingen of door het opstellen van een 

testament.293 Op deze manier kunnen ouders eventuele ruzies omtrent het toekomstige 

openvallen van de nalatenschap vermijden. Maar alle kinderen moeten erbij betrokken zijn 

of de ascendentenverdeling is nietig.294  

 

Daarnaast loopt men het risico dat er benadeling kan optreden voor meer dan één vierde 

waardoor ook hier de verdeling nietig zal zijn.295 Het is niet eenvoudig om deze verdeling te 

gebruiken wanneer er onroerende goederen aanwezig zijn. De waarde wordt namelijk 

herbekeken op het moment van het overlijden waardoor de onroerende goederen vaak zijn 

gestegen in waarde en dan is het risico enorm groot om benadeling te hebben. Om dit risico 

te vermijden kan men eerst schenken en daarop kunnen de kinderen dan gaan verdelen. Het 

nadeel is dat er zowel schenkingsrechten alsook verdelingsrechten moeten worden betaald 

aangezien er gewerkt wordt met twee verschillende aktes. Wanneer één van de partijen kan 

aantonen dat de afstammelingen de goederen niet autonoom mochten verdelen, is de 

dubbele akte nietig.296  

5.4 Erfregeling krachtens artikel 1388 BW 

 
Gehuwden kunnen door huwelijkscontract of akte van wijziging van het huwelijksstelsel 

regelingen treffen inzake de rechten die de ene in de nalatenschap van de andere kan 

uitoefenen. Deze wet werd in het leven geroepen om kinderen uit een vorige relatie te 

beschermen en bepaalde goederen voor hen te reserveren.297  
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Stel nu dat een vader na zijn eerste huwelijk en daaropvolgende scheiding opnieuw in het 

huwelijksbootje treedt met een groen blaadje waardoor zij automatisch het levenslang 

vruchtgebruik van de nalatenschap erft, dan duurt het enorm lang voor de voorhuwelijkse 

kinderen om de volle eigendom te verkrijgen. De vader kan dan bijvoorbeeld in het 

huwelijkscontract bepalen dat het familiebedrijf volledig en rechtstreeks in volle eigendom 

naar de kinderen gaat. De voorwaarde is wel dat de ene echtgenoot voorhuwelijkse kinderen 

heeft met iemand anders dan de persoon waarmee hij is gehuwd.298  

 

De wetgever wil de wet Valkeniers uitbreiden zodat deze ook mogelijk wordt voor gehuwden 

die geen kinderen hebben uit een vorige relatie.299 Maar door de huidige regeling is het niet 

mogelijk om te verzaken aan de concrete reserve: het vruchtgebruik op de gezinswoning en 

de huisraad op het moment van het openvallen van de nalatenschap.300 Hierop kwam veel 

kritiek omdat bij de doorsnee Vlaamse gezinnen de nalatenschap hoofdzakelijk bestaat uit 

de gezinswoning en de huisraad. De wetgever wil hieraan tegemoet komen en wil in de 

mogelijkheid voorzien om te kunnen verzaken aan de concrete reserve. De langstlevende zal 

wel altijd minimum twee jaar in de gezinswoning mogen blijven om alles rustig en doordacht 

te kunnen regelen.301 
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Besluit 
 
Het Belgisch erfrecht werd, na jaren van kleine ingrepen, fundamenteel aangepakt. 

Aangezien het erfrecht geen rechtstak is die op zichzelf staat, heeft dit verscheidene 

gevolgen voor het huwelijksvermogensrecht, het alimentatierecht, de schenkingen,... De 

wetgever heeft hiermee rekening gehouden en deze aspecten in de hervorming verwerkt. 

Het gebruik van het drieluik diende deze hervorming te structureren. Is men in deze opzet 

geslaagd? Naar mijn mening wel.  

 

Opvallend is dat de wetgever een flink aantal, mijns inziens, absurditeiten uit de wet mocht 

verwijderen. Vooreerst de beperking van het begrip onwaardigheid die zelfs slachtoffers van 

verkrachtingen en gezinsgeweld niet ondersteunde. Maar ook de onwaardige echtgenoot 

die toch bijna de volledige nalatenschap in zijn bezit kon krijgen door het recht op zijn 

huwelijksvoordeel. Daarnaast komt de afschaffing van het verbod van verkoop tussen 

echtgenoten niet te vroeg aangezien zij reeds een aanzienlijke vrijheid hebben om een 

bepaald huwelijksstelsel te kiezen en te wijzigen. Als laatste toont de Vlaamse decreetgever 

zich van zijn menselijke kant door de afschaffing van de successierechten bij wettelijke 

terugkeer. 

 

Daarnaast werd al duidelijk rekening gehouden met de verandering van het traditionele 

kerngezin en de wil van de modale Vlaming naar meer autonomie betreffende zijn 

vermogensplanning. De vrijwillige erfenissprong, waardoor goederen rechtstreeks naar de 

kleinkinderen ter vermijding van de dubbele successierechten gaan, wordt mogelijk. Maar 

ook de vergroting van het beschikbaar deel door de schrapping van de ascendentenreserve 

en de algemene toename van het beschikbaar deel tot minimum de helft van de 

nalatenschap creëert mogelijkheden. De Vlaming heeft meer zeggenschap over hoe zijn 

nalatenschap na overlijden zal verdeeld worden.  

 

Is deze hervorming grondig en modern genoeg? Een eenduidig antwoord blijft voorlopig uit 

aangezien veel zal afhangen van de parlementaire debatten en van hetgeen effectief zal 

omgezet worden in de Belgische wetgeving. 
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