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Inleiding 

Huwelijksvermogensplanning is vandaag de dag een hot topic. Meer en meer mensen willen de 

langstlevende echtgenoot meer toekennen dan wat hem wettelijk toekomt. Ze willen ervoor zorgen 

dat de langstlevende echtgenoot een nog lang en gelukkig leven leidt zonder dat hij/zij zich zorgen 

hoeft te maken over zijn/haar financiële toestand.1 Ook ervaren gehuwden het als oneerlijk dat hun 

kinderen/erfgenamen zomaar medezeggenschap krijgen over wat ze samen hebben opgebouwd 

tijdens hun huwelijk.2 

 

De gehuwden hebben de mogelijkheid om in hun huwelijkscontract een beding op te nemen dat 

afwijkt van de regels der gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen.3 Één van die 

bedingen is het verblijvingsbeding. Dit heeft wel het nadelige gevolg dat er twee keer 

erfbelastingen betaald moeten worden. Dit was de reden waarom de zoektocht naar alternatieven 

is begonnen. Deze alternatieven zijn: het keuzebeding, het verblijvingsbeding onder last en het 

keuzebeding onder last.4 

 

In het eerste hoofdstuk worden de huwelijksvoordelen en het verblijvingsbeding toegelicht. De 

bespreking van het verblijvingsbeding kan opgesplitst worden in de fiscale en civielrechtelijke 

gevolgen. Er wordt doorheen de masterproef een cijfervoorbeeld gebruikt om het verschil in 

erfbelastingen te duiden voor de verschillende bedingen. 

 

In het tweede hoofdstuk komen de alternatieven aan bod, namelijk het keuzebeding en het 

verblijvingsbeding onder last. 

 

Het keuzebeding onder last staat centraal in het derde hoofdstuk. De onderzoeksvraag is: “Is het 

keuzebeding onder last nog aan te raden?”. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de 

ouders/gehuwden en vanuit het oogpunt van de kinderen/erfgenamen. In de algemene conclusie 

worden deze twee oogpunten tegenover elkaar afgewogen om uiteindelijk een antwoord op de 

vraag te kunnen bieden. 

                                                           
1 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 234. 
2 A. L. VERBEKE, “Langstlevende echtgenoot versus kinderen. Een nieuwe communautaire twist in België?”, TPR 
2013, 2471-2485. 
3 A. SIBIET, “De langstlevende stiefouder, de “zwakke weggebruiker” in het Belgische rechtsverkeer? De invloed van 
stiefkinderen op de uitwerking van huwelijksvoordelen (artikel 1465 B.W.)”, Not. Fisc. M. 2004, 1-17. 
4 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 492-509. 
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In hoofdstuk vier wordt er bekeken wat de gevolgen zijn van de nieuwe antimisbruikbepaling op het 

keuzebeding onder last. Om te beschrijven wat de gevolgen zijn moet er eerst gekeken worden naar 

de situatie vóór de inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling. Daarna volgt er een 

bespreking van de situatie na de invoering. Deze onderzoeksvraag is relevant voor de gehuwden 

omdat de nieuwe antimisbruikbepaling tot gevolg kan hebben dat het keuzebeding onder last 

fiscaal misbruik is. Hierdoor is het belangrijk voor de gehuwden om te weten of dit effectief zo is, en 

of ze zich kunnen beschermen tegen de kwalificatie als fiscaal misbruik. 

 

Deze masterproef wordt afgesloten met een conclusie over het keuzebeding onder last in 

hoofdstuk vijf. 

 

Door de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2015 bevoegd om de 

geregionaliseerde erfbelastingen te innen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het Wetboek 

Registratierechten en het Wetboek Successierechten werden geïntegreerd in de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit (VCF5).6  Doorheen deze masterproef zal het nieuwe artikel van de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit eerst worden vermeld. Daarna wordt er tussen haakjes vermeld wat het oude artikel in 

het Wetboek Registratierechten of het Wetboek Successierechten was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, BS 23 december 2013. 
6 H. CASIER, “De successierechten zijn dood. Leve de erfbelasting en de Vlaamse Codex Fiscaliteit!”, 
Successierechten 2014, 1-11. 
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Hoofdstuk 1) Huwelijksvoordelen en het verblijvingsbeding  

1.1 Huwelijksvoordeel 

1. Een huwelijksvoordeel wordt door CASMAN gedefinieerd als “een voordeel dat voor één der 

echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, de uitwerking of de vereffening van hun 

huwelijksstelsel”.7 Volgens de theorie der huwelijksvoordelen is de kwalificatie als 

huwelijksvoordeel zowel mogelijk in het gemeenschapsstelsel, als in het stelsel van scheiding van 

goederen.8 Dit principe werd bevestigd door een arrest van 5 oktober 2004 door het hof van beroep 

te Antwerpen.9 Dit wil zeggen dat een huwelijksvoordeel zowel kan bestaan in een 

gemeenschapsstelsel, als in een huwelijksvermogensstelsel waar scheiding van goederen aan de 

orde is. Zo zullen de regels van inkorting ook gelden bij bedingen die in het stelsel van scheiding van 

goederen afgesloten zijn.10 

 

2. Huwelijksvoordelen worden geacht verkregen te zijn onder bezwarende titel. Dit impliceert dat 

een huwelijksvoordeel geen schenking is.11 Het huwelijksvoordeel kan daarom niet worden 

opgenomen in de berekening van de fictieve massa van de nalatenschap van de eerststervende. De 

regels rond inkorting en inbreng zijn bijgevolg niet toepasbaar op een huwelijksvoordeel, wat bij 

een schenking wel mogelijk is.12  

 

1.1.1 Volkomen en onvolkomen huwelijksvoordeel 

3. Aan de kwalificatie als huwelijksvoordeel is een plafond gesteld.13 Naargelang de verkrijging zich 

boven of onder het plafond bevindt, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen volkomen en 

onvolkomen huwelijksvoordelen.14  

Een verkrijging tot aan het plafond is een volkomen huwelijksvoordeel. Zo’n huwelijksvoordeel kan 

niet worden ingekort en is dus beschermd tegen de reservataire erfgenamen. Een verkrijging kan 

zich echter ook boven het plafond bevinden.  

                                                           
7 H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, Berchem, Kluwer, 1976, 264. 
8 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not. Fisc. M. 2007, 
32-35. 
9 Antwerpen (6de k.) 5 oktober 2004, 2003/AR/2454; A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen”, TEP 2008, 99-104; A. NIJS, 
“Huwelijksvoordelen. Maken twee zwaluwen dan de lente?”, Successierechten 2008, 1-5. 
10 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not. Fisc. M. 2007, 
32-35. 
11 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 292-297. 
12 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 492-509. 
13 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not. Fisc. M. 2007, 
32-35. 
14 A. VERBEKE, “Aanwinsten en huwelijksvoordelen in een evenwichtig huwelijksvermogensrecht”, TEP 2014, 292-
330. 
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Het deel erboven wordt aanzien als een onvolkomen huwelijksvoordeel. Op dit deel kan er dus wel 

ingekort worden aangezien dat voordeel beschouwd wordt als een schenking.15 Dit betekent niet 

dat het surplus effectief een schenking is. Het surplus is noch een huwelijksvoordeel, noch een 

schenking. Het zijn alleen de regels die bij een schenking gelden die hier ook van toepassing zijn.16 

 

4. Het plafond tot waar een verkrijging een huwelijksvoordeel is, verschilt naargelang het gaat om 

gemeenschappelijke kinderen (artikel 1464 Burgerlijk Wetboek) of niet-gemeenschappelijke 

kinderen (artikel 1465 B.W.).17 

Bij gemeenschappelijke kinderen ligt het plafond hoger dan bij stiefkinderen. Hierdoor kunnen de 

stiefkinderen de regels van de inkorting op een groter deel laten gelden. Dit wordt aanzien als een 

benadeling van de gemeenschappelijke kinderen ten opzichte van de stiefkinderen.18 De 

achterliggende reden voor deze regeling is niet ver te zoeken. De niet-gemeenschappelijke kinderen 

genieten een bescherming tegenover de nieuwe echtgenoot van hun ouder. Wanneer dit plafond 

niet van toepassing zou zijn, zouden deze het risico lopen dat het vermogen, dat hun ouder heeft 

opgebouwd tijdens het vorige huwelijk, naar de nieuwe echtgenoot gaat. Als hun ouder eerst sterft, 

zullen de kinderen lijdzaam moeten toekijken hoe het vermogen van hun ouder naar een andere 

familie dreigt te gaan.19  

 

5. Het plafond bij gemeenschappelijke kinderen wordt bepaald door artikel 1464 B.W.. 

Dit artikel luidt als volgt: “Het beding van ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het 

gehele gemeenschappelijke vermogen worden niet beschouwd als schenkingen, maar als 

huwelijksvoorwaarden.  

 

 

 

                                                           
15 N. GEELHAND DE MERXEM, “Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: beschouwingen en amendementen bij 
belangrijke hervormingen van de wet”, T. Not. 2013, 626-677; A. VERBEKE, “Aanwinsten en huwelijksvoordelen in 
een evenwichtig huwelijksvermogensrecht”, TEP 2014, 292-330. 
16 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not. Fisc. M. 2007, 
32-35. 
17 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not. Fisc. M. 2007, 
32-35. 
18 A. VERBEKE, “Aanwinsten en huwelijksvoordelen in een evenwichtig huwelijksvermogensrecht”, TEP 2014, 292-
330. 
19 A. VERBEKE, “Aanwinsten en huwelijksvoordelen in een evenwichtig huwelijksvermogensrecht”, TEP 2014, 292-
330. 
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Zij worden echter wel als schenkingen beschouwd voor het aandeel boven de helft dat aan de 

langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de waarde, op de dag der verdeling, van de 

tegenwoordige of toekomstige goederen die de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk 

vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract.”.20 

 

Dit plafond omvat de huwelijkse aanwinsten en de helft van de ingebrachte goederen. De regels 

voor de inkorting spelen voor de gemeenschappelijke kinderen dus enkel voor de andere helft van 

de ingebrachte goederen. 21 Dankzij de hoogte van het plafond geniet de langstlevende ouder een 

betere bescherming. Dit ten koste van de kinderen.22 

Cijfervoorbeeld: Man en vrouw zijn elk voor de eerste keer getrouwd. De gemeenschap van 

aanwinsten bedraagt 500 euro. Ze hebben elk een eigen vermogen van 200 euro. 

Wanneer de langstlevende echtgenoot het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt, zullen de regels 

van de inkorting niet gelden. Er is dan geen sprake van een onvolkomen huwelijksvoordeel.  

In de volgende hypothese brengen beiden hun eigen vermogen in het gemeenschappelijk 

vermogen. Als de langstlevende dan het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt, zal 800 euro een 

volkomen huwelijksvoordeel zijn en 100 euro een onvolkomen huwelijksvoordeel. 

 

6. Het plafond bij stiefkinderen (niet-gemeenschappelijke kinderen) wordt bepaald door artikel 

1465 B.W..23 

Dit artikel gaat als volgt: “Ingeval er kinderen zijn [die niet gemeenschappelijk zijn], blijft elk beding 

in het huwelijkscontract hetwelk ten gevolge heeft dat aan een der echtgenoten meer wordt 

gegeven dan het beschikbaar gedeelte, zonder gevolg ten aanzien van het meerdere; gelijke 

verdeling van hetgeen is overgespaard van de wederzijdse inkomsten der echtgenoten, al zijn die 

ongelijk, wordt echter niet beschouwd als een voordeel waardoor de kinderen [die niet 

gemeenschappelijk zijn] worden benadeeld.”.24 

 

                                                           
20 Artikel 1464 B.W.. 
21 A. L. VERBEKE, “Langstlevende echtgenoot versus kinderen. Een nieuwe communautaire twist in België?”, TPR 
2013, 2471-2485. 
22 A. VERBEKE, “Aanwinsten en huwelijksvoordelen in een evenwichtig huwelijksvermogensrecht”, TEP 2014, 292-
330. 
23 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, Not. Fisc. M. 2007, 
32-35. 
24 Artikel 1465 B.W.. 
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Als volkomen huwelijksvoordeel komt hier enkel de helft van de huwelijkse aanwinsten in 

aanmerking.25 Volgens CASMAN en VERBEKE zijn huwelijkse aanwinsten “alle goederen die verkregen 

zijn onder bezwarende titel tijdens het huwelijk en waarvan niet bewezen is dat ze eigen zijn.”.26 

Deze definitie is belangrijk voor stiefkinderen aangezien het gaat over aanwinsten die tijdens het 

huwelijk tot stand zijn gekomen.  

Wat de ouder vóór het huwelijk heeft verworven, is een onvolkomen huwelijksvoordeel. De 

stiefkinderen kunnen de inkorting dus op een zeer groot deel toepassen wanneer hun reserve 

wordt geschonden.27 

Cijfervoorbeeld: Man treedt voor de tweede keer in het huwelijk. De gemeenschap van aanwinsten 

bedraagt 500 euro en beiden hebben een eigen vermogen van 200 euro. Indien de man eerst sterft 

en de vrouw het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt, kunnen de regels van de inkorting worden 

toegepast op 250 euro als dit nodig zou zijn. 

In de volgende hypothese brengen beiden hun eigen vermogen in het gemeenschappelijk 

vermogen. Als de vrouw dan het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt, zal 450 euro een 

onvolkomen huwelijksvoordeel zijn waar de regels van de inkorting op kunnen gelden. 

 

1.1.2 Voorbeelden van huwelijksvoordelen 

7. Het beding van vooruitmaking, het beding van ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk 

vermogen en het verblijvingsbeding worden aanzien als huwelijksvoordelen.28 

In een huwelijkscontract kan een beding van vooruitmaking (artikel 1457-1460 B.W.) worden 

opgenomen.29 Volgens artikel 1457 B.W. is het een beding waarbij “echtgenoten kunnen 

overeenkomen dat de langstlevende of een hunner indien hij het langst leeft, het recht zal hebben 

om vóór de verdeling, hetzij een bepaalde geldsom, hetzij bepaalde goederen in natura, hetzij een 

hoeveelheid of een percentage van een bepaalde categorie van goederen vooraf te nemen uit het 

gemeenschappelijk vermogen.”.30 

                                                           
25 A. SIBIET, “De langstlevende stiefouder, de “zwakke weggebruiker” in het Belgische rechtsverkeer? De invloed 
van stiefkinderen op de uitwerking van huwelijksvoordelen (artikel 1465 B.W.)”, Not. Fisc. M. 2004, 1-17. 
26 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 292-297. 
27 A. L. VERBEKE, “Langstlevende echtgenoot versus kinderen. Een nieuwe communautaire twist in België?”, TPR 
2013, 2471-2485. 
28 S. VANDUFFEL en A. VAN GEEL, “Fiscale gevolgen van verdelingsbedingen: huwelijksvoordelen” in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: 
langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (95) 95. 
29 C. VAN HEUVERSWYN, “Het huwelijkscontract als instrument van vermogensplanning” in A. VERBEKE, F.  BUYSSENS en 
H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, 
Brussel, Larcier, 2010, (3) 5. 
30 Artikel 1457 B.W.. 
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Dit kan een belangrijk beding zijn voor gehuwden als ze na de dood van hun echtgenoot 

welomschreven goederen, waar ze een bepaalde waarde aan hechten, veilig willen stellen. Ze 

dienen wel rekening te houden met het plafond dat in artikel 1458 B.W. wordt aangehaald.31  

Artikel 2.7.1.0.4. Vlaamse Code Fiscaliteit32 (oud artikel 5 Wetboek Successierechten) zal van 

toepassing zijn als de langstlevende echtgenoot door het beding meer dan de helft van het 

gemeenschappelijk vermogen verkrijgt.  

Als de langstlevende ervoor opteert om de gezinswoning te verkrijgen zal het artikel wel zijn 

uitwerking hebben, maar zullen er geen erfbelastingen verschuldigd zijn omdat hij/zij kan genieten 

van de vrijstelling van de gezinswoning.33 

 

8. Het beding van ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen is opgenomen in de 

artikelen 1461-1464 B.W..34 Wanneer het huwelijk door overlijden wordt ontbonden, is er sprake 

van een verdeling van het gemeenschappelijk vermogen. Door het huwelijksvermogensrecht zal 

eerst het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. De ene helft komt dan toe aan de 

langstlevende echtgenoot en de andere helft aan de nalatenschap van de eerststervende, tenzij er 

huwelijksvoorwaarden of huwelijksovereenkomsten bestonden. Dan pas zal er een verdeling 

plaatsvinden volgens het erfrecht. Hierdoor zal de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op 

de helft van het gemeenschappelijk vermogen erven en de erfgenamen de blote eigendom. Indien 

de eerststervende een eigen vermogen had, zal dit integraal worden geërfd door de erfgenamen.35 

Bij een beding van ongelijke verdeling kunnen echtgenoten volgens artikel 1461 B.W. 

overeenkomen “dat de langstlevende of een hunner indien hij het langst leeft, bij de verdeling een 

ander deel dan de helft, of zelfs het gehele vermogen zal ontvangen.”.36 

Indien er meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen wordt verkregen, zal artikel 

2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) van kracht zijn.  

                                                           
31 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 492-509. 
32 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, BS 23 december 2013. 
33 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
34 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 292-297. 
35 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 401; S. 
SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 2014, 
499-506. 
36 Artikel 1461 B.W.. 
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Als de langstlevende echtgenoot de gezinswoning kiest, zullen er geen erfbelastingen verschuldigd 

zijn door de vrijstelling van de gezinswoning.37 

 

1.2 Verblijvingsbeding 

1.2.1 Definitie 

9. Het verblijvingsbeding is wettelijk geregeld in artikel 1464 B.W.. Er wordt ook verwezen naar dit 

beding onder de naam “langst leeft, al heeft”.38 Bij het overlijden van de eerststervende zal de 

langstlevende echtgenoot het volledige gemeenschappelijk vermogen verkrijgen in volle eigendom. 

Dit beding kan alleen maar in werking treden als het opgenomen is in het huwelijkscontract.39 Het 

verblijvingsbeding heeft grote civielrechtelijke voordelen, maar heeft tegelijk ook fiscale nadelen.40 

 

1.2.2 Fiscale gevolgen 

10. Op fiscaal vlak heeft het verblijvingsbeding alleen maar nadelen. Doordat de langstlevende 

echtgenoot meer verkrijgt dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen is artikel 2.7.1.0.4. 

VCF (oud artikel 5 W. Succ.) van toepassing.41 Dit artikel gaat als volgt: “De langstlevende echtgenoot 

die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, op 

voorwaarde van overleving meer dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de 

heffing van de erfbelasting gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken 

van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een 

schenking onder de levenden of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.”.42 

 

 

                                                           
37 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
38 H. CASMAN, “Verblijvingsbeding/Verblijvingsbeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, 
(83) 83. 
39 E. SPRUYT, Afschaffing van de ‘verdriettaks’ op de Vlaamse gezinswoning, Mechelen, Kluwer, 2007, 61; E. SPRUYT, 
“Vlaamse afschaffing van het successierecht op de gezinswoning ten voordele van de langstlevende partner. “My 
home is my castle””, Not. Fisc. M. 2006, 263-283; E. SPRUYT, Successieplanning, de onmisbare gids voor elke 
vooruitziende burger, Brussel, Mediafin nv, 2008, 307. 
40 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B.  TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 231-232. 
41 H. CASMAN, “Verblijvingsbeding/Verblijvingsbeding onder last”, in A. VERBEKE, F.  BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, 
(83) 84. 
42 Artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.). 
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Bij het eerste overlijden zal de langstlevende echtgenoot erfbelastingen betalen op de helft die hem 

teveel werd toebedeeld.43 In de veronderstelling dat de eerststervende geen eigen vermogen heeft, 

dienen de erfgenamen geen erfbelastingen te betalen omdat ze niets verkrijgen.  

Wanneer de wettelijke devolutie speelt, kan de belastingdruk worden gespreid over de 

verschillende erfgenamen. Bij het verblijvingsbeding is dit echter niet mogelijk aangezien de 

langstlevende echtgenoot alles verkrijgt.44  

Bij het tweede overlijden betalen de erfgenamen erfbelastingen op het volledige 

gemeenschappelijk vermogen. Deze twee aspecten maken het verblijvingsbeding fiscaal zeer 

duur.45 

 

11. De vrijstelling van de gezinswoning, wanneer deze gemeenschappelijk is, blijft bij het 

verblijvingsbeding behouden. Om van de vrijstelling te kunnen genieten, maakt de wijze waarop de 

gezinswoning wordt verkregen niets uit. Als de gezinswoning wordt verkregen door een bijzondere 

toebedeling via het huwelijkscontract zal de vrijstelling zijn uitwerking behouden.46 De 

gezinswoning kan van de eerststervende naar de langstlevende echtgenoot overgaan zonder hierop 

erfbelastingen te moeten betalen.  

VAN BOXSTAEL stelt dat: “Zelfs indien deze reservataire erfgenamen voorkomen onder de vorm van 

“kinderen uit een vorige relatie”, kan de gezinswoning in volle eigendom worden toebedeeld, met 

name zolang de waarde ervan niet meer dan de helft van de huwelijkse aanwinsten bedraagt (art. 

1465 B.W.).”.47 

De vrijstelling van de gezinswoning valt bij het verblijvingsbeding nadelig uit. De erfgenamen dienen 

bij het tweede overlijden erfbelastingen te betalen op de volle eigendom van het onroerend goed.48 

Wanneer er geen verblijvingsbeding is, zou de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik erven 

en de erfgenamen de blote eigendom.  

                                                           
43 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
44J.L. SNYERS, “Fiscus aanvaardt werking verblijvingsbeding ‘onder last’”, Fiscoloog 2006, 1-2; D. MICHIELS, 
“Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40; J. DU MONGH, 
“Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 492-509.  
45 E. SPRUYT, Successieplanning, de onmisbare gids voor elke vooruitziende burger, Brussel, Mediafin nv, 2008, 309-
310; W. PINTENS, C. DECLERCK en V. ALLAERTS, “Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (2003-2010)”, 
TPR 2010, 1383-1583. 
46 E. SPRUYT, “Vlaamse afschaffing van het successierecht op de gezinswoning ten voordele van de langstlevende 
partner. “My home is my castle””, Not. Fisc. M. 2006, 263-283. 
47 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
48 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
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De langstlevende dient dan geen erfbelastingen te betalen omdat er een vrijstelling voor de 

gezinswoning is.49 Bovendien moeten de erfgenamen bij het overlijden van de langstlevende alleen 

erfbelastingen betalen op de andere helft van de gezinswoning aangezien het vruchtgebruik van de 

langstlevende echtgenoot bij zijn/haar overlijden uitdooft.50 

 

1.2.3 Civielrechtelijke gevolgen 

12. Het grootste voordeel aan het verblijvingsbeding is dat de langstlevende echtgenoot de enige 

eigenaar wordt van het gemeenschappelijk vermogen. Hij dient geen toestemming te hebben van 

de erfgenamen van de eerststervende om het gemeenschappelijk vermogen te beheren. De 

langstlevende echtgenoot heeft daarom de mogelijkheid de gemeenschappelijk goederen te 

vervreemden, wat in het nadeel kan spelen van de erfgenamen.51 Aangezien het verblijvingsbeding 

een huwelijksvoordeel is, zullen de erfgenamen van de eerststervende geen inkorting kunnen 

inroepen.52 Dit geeft de langstlevende echtgenoot een grote bescherming. Voor de erfgenamen 

betekent dit echter dat ze in onzekerheid moeten leven. Deze kunnen alleen de regels van de 

inkorting laten gelden op de helft van de ingebrachte goederen van de eerststervende. De 

gemeenschappelijke kinderen erven bij het overlijden van de eerststervende alleen het eigen 

vermogen van de eerststervende. Daardoor is er sprake van een uitgesteld erfrecht. Ze lopen het 

risico dat de langstlevende het volledige gemeenschappelijk vermogen spendeert waardoor ze 

uiteindelijk niets zullen verkrijgen.53 

Wanneer er stiefkinderen zijn, wordt het voordeel voor de langstlevende echtgenoot sterk 

verminderd.54 Dit is te wijten aan de werking van artikel 1465 B.W..55 Daardoor zullen de regels van 

de inkorting gelden op het deel dat de helft van de huwelijkse aanwinsten overstijgt.56 

 

                                                           
49 In de veronderstelling dat de nalatenschap alleen bestaat uit de helft van de gezinswoning. 
50 E. SPRUYT, “Vlaamse afschaffing van het successierecht op de gezinswoning ten voordele van de langstlevende 
partner. “My home is my castle””, Not. Fisc. M. 2006, 263-283. 
51 H. CASMAN, “Verblijvingsbeding/Verblijvingsbeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, 
(83) 83; B. CARDOEN , “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-
5. 
52 In de veronderstelling dat er geen ingebrachte goederen zijn. 
53 E. SPRUYT, “Vlaamse afschaffing van het successierecht op de gezinswoning ten voordele van de langstlevende 
partner. “My home is my castle””, Not. Fisc. M. 2006, 263-283. 
54 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
55 H. CASMAN, “Verblijvingsbeding/Verblijvingsbeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, 
(83) 87. 
56 A. SIBIET, “De langstlevende stiefouder, de “zwakke weggebruiker” in het Belgische rechtsverkeer? De invloed 
van stiefkinderen op de uitwerking van huwelijksvoordelen (artikel 1465 B.W.)”, Not. Fisc. M. 2004, 1-17. 
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13. Een tweede voordeel ligt in het feit dat wanneer één van de echtgenoten het verblijvingsbeding 

wil schrappen, het huwelijkscontract gewijzigd moet worden. De wijziging dient door beide 

echtgenoten gedaan te worden. Wanneer één van de echtgenoten zijn toestemming niet geeft, kan 

het verblijvingsbeding bijgevolg niet geschrapt worden. 57 

Als de ene echtgenoot de andere wil onterven of als de langstlevende echtgenoot de nalatenschap 

verwerpt, wordt het verblijvingsbeding nog steeds uitgevoerd bij het eerste overlijden.58 

Het verblijvingsbeding is aan te raden wanneer de relatie met de kinderen verzuurd is. Wanneer de 

relatie op het ogenblik van het overlijden van de eerststervende uitstekend is, en de langstlevende 

echtgenoot wil afzien van het beding, dan is dit echter niet mogelijk. Het verblijvingsbeding blijft 

zijn uitwerking behouden.59 

 

1.2.4 Conclusie 

14. Vermits er civielrechtelijke voordelen en fiscale nadelen verbonden zijn aan het 

verblijvingsbeding, dienen de echtgenoten een afweging te maken.  

Exclusieve eigenaar zijn of lagere erfbelastingen, zullen de doorslag geven bij hun keuze om een 

verblijvingsbeding op te nemen in hun huwelijkscontract of niet.60 

De fiscale nadelen hebben ertoe geleid dat er naar alternatieven werd gezocht. Deze alternatieven 

zijn: het keuzebeding, het verblijvingsbeding onder last en het keuzebeding onder last.61 Als eerste 

zal het keuzebeding worden besproken. Dit was immers het eerste alternatief voor het 

verblijvingsbeding.62 

 

1.2.5 Cijfervoorbeeld63 

15. Jan en Mia zijn getrouwd en hebben samen twee kinderen. Mia is 72 jaar op het ogenblik dat 

Jan sterft. Het gemeenschappelijk vermogen bedraagt op dat moment 325.000 euro. De 

gezinswoning is 250.000 euro waard en de roerende goederen zijn 75.000 euro waard. De 

echtgenoten hebben geen eigen vermogen. 

                                                           
57 J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete gids voor uw successieplanning, Roeselare, 
Roularta, 2012, 138-139. 
58 H. CASMAN, “Verblijvingsbeding/Verblijvingsbeding onder last”, in A. VERBEKE, F.  BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, 
(83) 84. 
59 J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete gids voor uw successieplanning, Roeselare, 
Roularta, 2012, 138-139. 
60D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
61 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 492-509. 
62 E. SPRUYT, Afschaffing van de ‘verdriettaks’ op de Vlaamse gezinswoning, Mechelen, Kluwer, 2007, 61. 
63 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
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1.2.5.1 Wettelijke devolutie64 

16. Bij het overlijden van Jan zal zijn nalatenschap bestaan uit de helft van het gemeenschappelijk 

vermogen, namelijk 162.500 euro. Mia erft het vruchtgebruik en de kinderen erven de blote eigendom 

van Jans nalatenschap. 

 

Eerste overlijden 

Te betalen erfbelastingen door Mia 

Mia moet erfbelastingen betalen op het vruchtgebruik. Dit wordt gewaardeerd op 24% (4% maal 6)65 

van de waarde van de volle eigendom. 

Aangezien Mia een vrijstelling op de gezinswoning geniet zal deze hier geen erfbelastingen moeten op 

betalen.66 Op de roerende goederen is Mia ook geen erfbelastingen verschuldigd door het 

belastingkrediet.67 Hierdoor bedraagt het totaal aan erfbelastingen voor Mia 0 euro. 

 

Gezinswoning Roerende goederen 

125.000 euro 37.500 euro 

Belastbare basis 0 euro (vrijgesteld) Belastbare basis 9.000 euro (37.500 x 24%) 

 
9.000 -> 270 euro erfbelastingen 

 
Belastingkrediet -> 410 euro [500 x (1-(9.000/50.000)] 

 
 Erfbelastingen -> 270 – 410 = 0 euro 

 
  

Totaal erfbelastingen 0 euro Totaal erfbelastingen 0 euro 

 

Te betalen erfbelastingen per kind 

De kinderen erven de blote eigendom van de nalatenschap. Ze erven elk 38% van de volle 

eigendom van de nalatenschap. In totaal zal elk kind 1.852,50 euro erfbelastingen betalen. In totaal 

is er door beide kinderen 3.705 euro erfbelastingen verschuldigd. 

Onroerend goed (gezinswoning) Roerende goederen 

125.000 euro 37.500 euro 

Belastbare basis 47.500 euro (125.000 x 38%) Belastbare basis 14.250 euro (37.500 x 38%) 

47.500 -> 1.425 euro 14.250 -> 427,50 euro 

 
  

Totaal erfbelastingen 1.425 euro Totaal erfbelastingen 427,50 euro 

                                                           
64 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
65 Artikel 2.7.3.3.2. VCF (oud artikel 21 W. Succ.). 
66 Artikel 2.7.4.1.1. VCF (oud artikel 48 W. Succ.). 
67 Artikel 2.7.5.0.1. VCF (oud artikel 56 W. Succ.). 
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Tweede overlijden 

Te betalen erfbelastingen per kind 

We veronderstellen dat de roerende goederen nog maar 9.000 euro bedragen, namelijk Mia’s 

aandeel in de roerende goederen van Jans nalatenschap. Elk kind betaalt 2.760 euro erfbelastingen. 

Samen betalen ze 5.520 euro.  

 

Onroerend goed (gezinswoning) Roerende goederen 

62.500 euro (125.000/2) 4.500 euro (9.000/2) 

Belastbare basis 62.500 euro Belastbare basis 4.500 euro 

62.500 -> 2.625 euro 4.500 -> 135 euro 

 
  

Totaal erfbelastingen 2.625 euro Totaal erfbelastingen 135 euro 
 

Conclusie: In totaal zal er 9.225 euro aan erfbelastingen betaald moeten worden. 

 

1.2.5.1) Verblijvingsbeding68 

17. Mia erft bij het verblijvingsbeding de helft van het gemeenschappelijk vermogen. De kinderen 

erven bij het eerste overlijden niets. Bij het tweede overlijden zal het gemeenschappelijk vermogen 

belast worden bij de kinderen.  

Eerste overlijden 

Te betalen erfbelastingen door Mia 

Mia geniet een vrijstelling voor de gezinswoning waardoor ze op de gezinswoning geen 

erfbelastingen betaalt.69 De roerende goederen zullen wel belast worden, maar hier geniet Mia van 

het belastingkrediet.70 In totaal betaalt ze 1.000 euro erfbelastingen. 

 

Gezinswoning Roerende goederen 

125.000 euro 37.500 euro 

Belastbare basis 0 euro (vrijgesteld) Belastbare basis 37.500 euro 

 
37.500 -> 1.125 euro 

 
Belastingkrediet -> 125 euro [500 x (1-(37.500/ 50.000)] 

 
Erfbelastingen -> 1.125 - 125 = 1.000 euro 

 
  

Totaal erfbelastingen 0 euro Totaal erfbelastingen 1.000 euro 

 

                                                           
68 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
69 Artikel 2.7.4.1.1. VCF (oud artikel 48 W. Succ.). 
70 Artikel 2.7.5.0.1. VCF (oud artikel 56 W. Succ.). 
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Tweede overlijden 

Te betalen erfbelastingen per kind 

De kinderen worden belast op het ganse gemeenschappelijk vermogen van hun ouders. Ze kunnen 

genieten van de splitsing van roerende en onroerende goederen. Elk kind betaalt 9.375 euro.  

Samen betalen ze 18.750 euro. 

Onroerend goed (gezinswoning) Roerende goederen 

125.000 euro (250.000/2) 37.500 euro (75.000/2) 

Belastbare basis 125.000 euro Belastbare basis 37.500 euro 

125.000 -> 8.250 euro 37.500 -> 1.125 euro 

 
  

  Totaal erfbelastingen 8.250 euro Totaal erfbelastingen 1.125 euro 

 

Conclusie: In totaal zal er 19.750 euro aan erfbelastingen betaald moeten worden. 
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Hoofdstuk 2) De alternatieven voor het verblijvingsbeding 

2.1 Keuzebeding 

2.1.1 Definitie  

18. Het eerste alternatief dat bedacht werd voor het verblijvingsbeding was het keuzebeding.71 VAN 

GEEL en DECLERCK stellen: “Keuzebedingen zijn bedingen krachtens dewelke de langstlevende 

echtgenoot de keuze heeft uit een reeks alternatieve verdelingsmogelijkheden met betrekking tot 

het gemeenschappelijk vermogen.”.72 In het huwelijkscontract worden opties opgenomen. Dit zijn 

de verschillende mogelijkheden waaruit de langstlevende echtgenoot dient te kiezen. Het is dus aan 

te raden zoveel mogelijk opties op te nemen in het huwelijkscontract zodat de langstlevende een zo 

ruim mogelijk aanbod heeft. Dit geeft de langstlevende echtgenoot, op het ogenblik van overlijden, 

een grote vrijheid.73 De twee uitersten zijn het wettelijke systeem (het vruchtgebruik van de 

nalatenschap van de eerststervende) en het verblijvingsbeding. Tussen die twee uitersten zijn alle 

opties mogelijk.74 

 

2.1.2 Fiscale gevolgen 

19. Bij het keuzebeding is artikel 2.7.7.0.3. VCF (oud artikel 68 W. Succ.) niet van toepassing en 

dient de fiscus de keuze van de langstlevende te accepteren.75 Artikel 2.7.7.0.3. VCF (oud artikel 68 

W. Succ.) is alleen van toepassing wanneer er sprake is van een verwerping van een contractuele 

erfstelling, een nalatenschap of een legaat.76 Dit is hier niet aan de orde. De fiscale administratie 

misloopt op die manier erfbelastingen. Voor de erfgenamen betekent dit dan weer dat ze, als 

gevolg van de gemaakte keuze, van een fiscaal voordeel kunnen genieten.77  

 

20. Bij het keuzebeding is artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) van toepassing wanneer 

door de keuze meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen wordt verworven.  

 

                                                           
71 E. SPRUYT, Afschaffing van de ‘verdriettaks’ op de Vlaamse gezinswoning, Mechelen, Kluwer, 2007, 61. 
72 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 178-198. 
73 E. SPRUYT, Successieplanning, de onmisbare gids voor elke vooruitziende burger, Brussel, Mediafin nv, 2008, 311. 
74 J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete gids voor uw successieplanning, Roeselare, 
Roularta, 2012, 139. 
75 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266; J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete 
gids voor uw successieplanning, Roeselare, Roularta, 2012, 140. 
76 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
77J. DU MONGH en C. DECLERCK, “Burgerlijke en fiscale tendensen in het familiaal vermogensrecht” in CBR (eds.), CBR 
Jaarboek 2007-08, Antwerpen, Intersentia, 2009, (469) 487. 
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Als er bij de dood van de eerststervende wordt gekozen voor het verblijvingsbeding zal er evenveel 

erfbelastingen moeten betaald worden als wanneer er een verblijvingsbeding in het 

huwelijkscontract is opgenomen. Als er de keuze wordt gemaakt om minder goederen te kiezen, 

maar er toch nog meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen wordt bekomen, zal 

artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) minder zwaar doorwegen.78 

 

2.1.2 Civielrechtelijke gevolgen 

21. In het huwelijkscontract worden modaliteiten vastgelegd. Deze gaan over de termijn 

waarbinnen de langstlevende echtgenoot zijn/haar keuze dient te maken en op welke manier de 

keuze moet worden bekend gemaakt. Hierin wordt ook opgenomen wat er gebeurt als de 

langstlevende zijn keuze niet tijdig (bekend) maakt.79  

De echtgenoten kunnen in hun huwelijkscontract vrij beslissen welke optie uitgevoerd zal worden 

als de keuze niet tijdig of niet werd gemaakt.80  

Vaak wordt er voor de termijn gekeken naar de termijn van de aangifte van de nalatenschap. 81  

Deze moet normaal gezien binnen de vier maanden worden ingediend.82 

Bij de manier waarop de keuze bekend moet worden gemaakt, kan er geopteerd worden om dit te 

doen bij een notariële akte of door een verklaring in de aangifte van de nalatenschap.83 

 

22. Om een keuzebeding of een verblijvingsbeding aan te raden, is het wenselijk dat er gekeken 

wordt naar de leeftijd van de gehuwden. Bij gehuwden die een iets hogere leeftijd hebben, is een 

verblijvingsbeding aan te raden.  

                                                           
78 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 89; S. 
SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 2014, 
499-506; L. WEYTS, “Op wandel met notariële estate planning” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), 
Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, (265) 266. 
79 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A.  VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 89; J. 
RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete gids voor uw successieplanning, Roeselare, Roularta, 
2012, 139; C. VAN HEUVERSWYN, “Het huwelijkscontract als instrument van vermogensplanning” in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS  en H. DERYCKE  (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: 
langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (3) 5. 
80 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N.  PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 235. 
81J. DU MONGH en C. DECLERCK, “Burgerlijke en fiscale tendensen in het familiaal vermogensrecht” in CBR (eds.), CBR 
Jaarboek 2007-08, Antwerpen, Intersentia, 2009, (469) 487; J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en 
successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 492-509. 
82 Artikel 3.3.1.0.5. VCF (oud artikel 40 W. Succ.). 
83 J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete gids voor uw successieplanning, Roeselare, 
Roularta, 2012, 139. 
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Oudere mensen zijn makkelijker beïnvloedbaar voor de wensen van hun kinderen. De kinderen 

kunnen bij een keuzebeding hun ouders er toe aan zetten om de keuze te maken die voor hen het 

beste is. Wanneer er een verblijvingsbeding is, kan hier niet meer van worden afgeweken en 

moeten de erfgenamen zich bij de situatie neerleggen.84 

Voor een jong stel gehuwden zal er eerder een keuzebeding worden aangeraden omdat men niet 

weet hoe de situatie er zal uitzien wanneer de eerststervende zal overlijden. Bij een jong koppel 

wordt er immers van uit gegaan dat ze nog vele jaren zullen leven. Bovendien is het mogelijk dat 

beiden kinderloos zijn wanneer ze het beding afsluiten.85 

 

23. Het keuzebeding heeft het voordeel dat de langstlevende pas moet nadenken over zijn keuze bij 

het overlijden van zijn geliefde.86 De langstlevende echtgenoot kan dus, bij het maken van zijn 

keuze, rekening houden met de situatie die op dat moment van toepassing is. “Daarbij houdt hij 

rekening met zijn vermogenstoestand of verlangens op dat vlak, met de gezinssituatie en met het 

fiscale prijskaartje van elke keuzemogelijkheid.” stelt SPRUYT.87 

Een ander voordeel is dat, net zoals bij het verblijvingsbeding, de vrijstelling voor de gezinswoning 

blijft behouden. Zoals eerder besproken, is dit in het nadeel van de kinderen omdat er hogere 

erfbelastingen betaald moeten worden bij het tweede overlijden. Waar dit nadeel bij het 

verblijvingsbeding zeker van toepassing is, hangt het bij het keuzebeding af van de keuze die 

gemaakt wordt.88 

 

2.1.4 Conclusie 

24. Het keuzebeding is zeker een goed alternatief voor het verblijvingsbeding. Er kan nog steeds 

gekozen worden voor optimale zekerheid, maar als de verstandhouding met de kinderen goed is, 

kan er toch nog gekozen worden voor een optie die minder belastend is. Aangezien er nog meer 

dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen kan verworven worden, is artikel 2.7.1.0.4. VCF 

(oud artikel 5 W. Succ.) nog niet buitenspel gezet.89  

 

                                                           
84 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
85 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
86 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 178-198. 
87 E. SPRUYT, Successieplanning, de onmisbare gids voor elke vooruitziende burger, Brussel, Mediafin nv, 2008, 311. 
88 E. SPRUYT, “Vlaamse afschaffing van het successierecht op de gezinswoning ten voordele van de langstlevende 
partner. “My home is my castle””, Not. Fisc. M. 2006, 263-283. 
89 E. SPRUYT, Successieplanning, de onmisbare gids voor elke vooruitziende burger, Brussel, Mediafin nv, 2008, 311-
312. 
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Dit wou men bekomen door een last aan het verblijvingsbeding en het keuzebeding toe te voegen.  

Daardoor ontstonden het verblijvingsbeding onder last en het keuzebeding onder last.90 

 

2.1.5 Cijfervoorbeeld91 

25. We veronderstellen dat Mia de roerende goederen kiest bij het overlijden van Jan. De kinderen 

erven de blote eigendom en Mia het vruchtgebruik van de gezinswoning. 

Eerste overlijden 

Te betalen erfbelastingen door Mia 

Het vruchtgebruik dat Mia erft van de gezinswoning zal niet belast worden aangezien er hier een 

vrijstelling voor de gezinswoning aan de orde is.92 De roerende goederen worden wel belast, maar 

er kan van een vermindering genoten worden.93 

Gezinswoning Roerende goederen 

125.000 euro  37.500 euro  

Belastbare basis 0 euro (vrijgesteld) Belastbare basis 37.500 euro 

 
37.500 -> 1.125 euro 

 
Belastingkrediet -> 125 euro [500 x (1-(37.500/ 50.000)] 

 
Erfbelastingen -> 1.125 - 125 = 1.000 euro 

 
  

Totaal erfbelastingen 0 euro Totaal erfbelastingen 1.000 euro 

 

Te betalen erfbelastingen per kind 

De kinderen erven de blote eigendom van het onroerend goed. Per kind is er 1.400 euro 

erfbelastingen verschuldigd. Beiden betalen dus samen 2.800 euro.  

Onroerend goed (gezinswoning) Roerende goederen 

125.000 euro  0 euro  

Belastbare basis 47.500 euro (125.000 x 38%)   

47.500 -> 1.425 euro   

Belastingkrediet -> 25 [500 x (1-(47.500/ 50.000)]   

Erfbelastingen -> 1.425 - 25 = 1.400   

 
  

Totaal erfbelastingen 1.400 euro Totaal erfbelastingen 0 euro 
 

                                                           
90 L. WEYTS, “Op wandel met notariële estate planning” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), 
Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, (265) 266. 
91 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
92 Artikel 2.7.4.1.1. VCF (oud artikel 48 W. Succ.). 
93 Artikel 2.7.5.0.1. VCF (oud artikel 56 W. Succ.). 
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Tweede overlijden 

Te betalen erfbelastingen per kind 

De kinderen zijn erfbelastingen verschuldigd op de helft van de gezinswoning en op het volledige 

onroerend vermogen (in de veronderstelling dat dit nog 75.000 euro is). De kinderen betalen elk 

3.750 euro. Samen betalen ze 7.500 euro aan erfbelastingen. 

Onroerend goed (gezinswoning) Roerende goederen 

62.500 euro (125.000/2) 37.500 euro (75.000/2)  

Belastbare basis 62.500 euro  Belastbare basis 37.500 euro 

62.500 -> 2.625 euro 37.500 -> 1.125 euro 

 
  

 
  

Totaal erfbelastingen 2.625 euro Totaal erfbelastingen 1.125 euro 

 

Conclusie: In totaal zal er 11.300 euro aan erfbelastingen betaald moeten worden. 

 

2.2 Verblijvingsbeding onder last 

2.2.1 Definitie  

26. Het verblijvingsbeding onder last, ook bekend als de clausule CASMAN, wordt door DU MONGH 

omschreven als “bedingen krachtens dewelke bij ontbinding van het stelsel door overlijden van één 

der echtgenoten het ganse gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom aan de langstlevende 

echtgenoot verblijft, dit onder de verplichting om aan de nalatenschap de tegenwaarde te betalen 

van hetgeen aan de eerststervende zou zijn toegekomen bij een gelijke verdeling van het 

gemeenschappelijk vermogen.”.94 

Het principe is hetzelfde als bij het verblijvingsbeding, maar bij het verblijvingsbeding onder last is 

er een last aan verbonden, meerbepaald een schuldvordering die aan de erfgenamen van de 

eerststervende dient betaald te worden. Bij het verblijvingsbeding lopen de erfgenamen het risico 

dat er bij het tweede overlijden geen vermogen meer is, dat hun erfenis bestaat uit een lege doos. 

Bij het verblijvingsbeding onder last hebben de erfgenamen toch enige zekerheid.95 Ze erven 

immers bij het overlijden van de eerststervende een schuldvordering die dient opgenomen te 

worden in het actief van de nalatenschap.96  

                                                           
94 J. DU MONGH, “Huwelijksvoordelen en successieplanning. Voorzichtigheid blijft geboden”, T. Not. 2007, 492-509. 
95 E. SPRUYT, Successieplanning, de onmisbare gids voor elke vooruitziende burger, Brussel, Mediafin nv, 2008, 312. 
96 Parl. Vr. nr. 914 LUK VAN BIESEN, 8 september 2005, Vr. en Antw. Kamer, 2 februari 2006, nr. 107, p. 19924. 
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De erfgenamen zijn op deze schuldvordering erfbelastingen verschuldigd, omdat het in de 

nalatenschap wordt opgenomen.97 

 

2.2.2 Fiscale gevolgen 

27. De langstlevende echtgenoot heeft een last ten opzichte van de erfgenamen van de 

eerststervende. Men zou kunnen denken dat dit nadelig is voor de langstlevende omdat hij dit moet 

betalen, maar in het huwelijkscontract wordt opgenomen dat de schuldvordering pas bij het 

tweede overlijden kan worden opgeëist.98 Zolang de langstlevende het vruchtgebruik heeft over de 

nalatenschap van de eerststervende, kan de betaling niet worden geëist.99 Er kan ook worden 

bepaald dat in sommige situaties de schuldvordering eerder betaald dient te worden. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer de langstlevende failliet wordt verklaard, hij/zij een nieuwe relatie 

of een nieuw huwelijk sluit of wanneer de langstlevende echtgenoot niet meer naar behoren kan 

beslissen over het vermogen.100 

In 2005 werd er door een parlementaire vraag van LUK VAN BIESEN verduidelijkt dat het 

verblijvingsbeding onder last werd aanvaard. Hierin werd ook vermeld wat de fiscale gevolgen 

waren bij het eerste en tweede overlijden en hoe de schuldvordering diende gewaardeerd te 

worden.101 

 

28. Bij het eerste overlijden komt de schuldvordering in het actief van de nalatenschap. De 

langstlevende echtgenoot zal de schuldenaar zijn en de erfgenamen de schuldeisers. De 

schuldvordering moet normaal de helft van het gemeenschappelijk vermogen uitmaken.102 

Aangezien de langstlevende echtgenoot verplicht is om een schuldvordering te betalen, wordt er 

aangenomen dat de langstlevende niet meer verkrijgt dan de helft van het gemeenschappelijk 

vermogen. Dit impliceert dat artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) normaal niet van 

toepassing zal zijn.103  

                                                           
97 L. WEYTS, “Op wandel met notariële estate planning” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), 
Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, (265) 267. 
98 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 232. 
99 M. DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 344-
352. 
100 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5; M. 
DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 344-352. 
101 Parl. Vr. nr. 914 LUK VAN BIESEN, 8 september 2005, Vr. en Antw. Kamer, 2 februari 2006, nr. 107, p. 19924. 
102 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 232. 
103 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
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De schuldvordering dient gewaardeerd te worden en varieert naargelang er een interest wordt 

bedongen of niet. Wanneer er geen interest werd bedongen moet de schuldvordering gewaardeerd 

worden aan de verkoopwaarde. Deze verkoopwaarde is de gekapitaliseerde waarde op de dag van 

het overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t(e).104 

Wanneer er wel interest dient betaald te worden zal de actuele waarde gebruikt worden als 

waardering.105 De interest kan zo gekozen worden dat de actuele waarde van de schuldvordering 

gelijk is aan de helft van het gemeenschappelijk vermogen zodat artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 

W. Succ.) niet van toepassing zal zijn en er geen extra erfbelastingen betaald moeten worden.106 

Als er geen interest of onvoldoende interest wordt betaald, zal de waarde van de schuldvordering 

lager zijn dan de waarde van het gemeenschappelijk vermogen. Dit betekent dat er een voordeel is 

in hoofde van de langstlevende echtgenoot.107 Bijgevolg moet er op het verschil tussen de helft van 

het gemeenschappelijk vermogen en de waarde van de schuldvordering erfbelastingen betaald 

worden. Artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) is nog steeds van toepassing, maar in 

mindere mate dan bij het verblijvingsbeding.108 Doordat de langstlevende echtgenoot 

erfbelastingen zal moeten betalen zullen de erfbelastingen over meer mensen worden verspreid.109 

 

29. Wanneer de langstlevende echtgenoot komt te gaan, zal de last voldaan moeten worden. De 

schuldvordering bevindt zich bij het tweede overlijden in het passief van de nalatenschap, waardoor 

de schuldvordering in mindering kan worden gebracht van het actief.110 Of de schuldvordering kan 

afgetrokken worden van het actief hangt af van de betaling die tijdens het leven van de 

langstlevende is gebeurd. Als de schuldvordering volledig is betaald vóór het overlijden van de 

langstlevende, dan kan er niets meer in het passief worden ingebracht. Bijgevolg kan er geen 

vermindering worden toegestaan. Wanneer er al een deel betaald is, zal de resterende 

schuldvordering in mindering worden gebracht van het actief.  

                                                           
104 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
105 S. VANDUFFEL en A. VAN GEEL, “Fiscale gevolgen van verdelingsbedingen: huwelijksvoordelen” in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: 
langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (95) 103. 
106 H. CASMAN, “Verblijvingsbeding/Verblijvingsbeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, 
(83) 86-87. 
107 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40; J. VERSTRAETE, 
“Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-MATHIEU en P. 
DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 554. 
108 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
109 L. WEYTS, “Op wandel met notariële estate planning” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), 
Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, (265) 267. 
110 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 555. 
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Indien er nog niets betaald is, kan de volledige schuldvordering worden afgetrokken van het passief. 

Wanneer er nog niets is betaald, biedt dit een groot voordeel aan de erfgenamen.111 

Volgens artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 W. Succ.) zou de schuldvordering niet in het passief 

opgenomen mogen worden als het aangegaan is door de overledene ten behoeve van de 

erfgenamen. Bij het verblijvingsbeding onder last is dit niet het geval. “Het gaat hier immers niet om 

een schuld die door de langstlevende echtgenoot is “aangegaan” jegens zijn kinderen (erfgenamen). 

De schuld is tussen de twee echtgenoten aangegaan. Er is sprake van een “overgedragen schuld”” 

schrijven DECKERS, DE HERDT en GEELHAND.112 Artikel 3.17.0.0.12. VCF (oud artikel 29 W. Succ.) is 

niettemin wel van toepassing. Dit betekent dat de erfgenamen het bestaan van de schuld dienen te 

bewijzen als ze de schuldvordering in mindering willen brengen.113 

Bij het tweede overlijden zijn de erfgenamen tegelijkertijd schuldenaar en schuldeiser.114 Hierdoor 

zal er schuldvermenging optreden waardoor de schuldvordering zal uitdoven. Het is echter niet 

zeker dat de schuldvordering effectief zal uitdoven door schuldvermenging. Dit zal niet het geval 

zijn als de langstlevende de last, geheel of gedeeltelijk, betaald heeft tijdens zijn leven.115 

 

30. De erfgenamen zijn alleen maar erfbelastingen verschuldigd op de helft die de langstlevende 

echtgenoot in de gemeenschap had, omdat de andere helft in mindering wordt gebracht onder de 

vorm van de schuldvordering. Ze hebben immers bij het eerste overlijden al erfbelastingen betaald 

op de schuldvordering.116  

Er worden minder erfbelastingen betaald dan bij het verblijvingsbeding maar wel nog meer dan bij 

de wettelijke devolutie. Bij de wettelijke devolutie kan er genoten worden van de splitsing tussen 

roerende en onroerende goederen. Doordat de schuldvordering in Vlaanderen echter roerend is, 

kan er van de opsplitsing niet meer genoten worden bij het eerste overlijden.117  

                                                           
111  K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266; E. SPRUYT, Successieplanning, de onmisbare gids voor elke 
vooruitziende burger, Brussel, Mediafin nv, 2008, 313-314. 
112 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 399-400. 
113 S. VANDUFFEL en A. VAN GEEL, “Fiscale gevolgen van verdelingsbedingen: huwelijksvoordelen” in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: 
langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (95) 103-104. 
114 In de veronderstelling dat er gemeenschappelijke kinderen zijn. 
115 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
116 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
117 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
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“Wat de toekenning van de gemeenschappelijke gezinswoning in volle eigendom betreft, brengt 

deze clausule opnieuw zeer ongunstige fiscale gevolgen teweeg: de gezinswoning, als onroerend 

bestanddeel, zou zijn vrijgesteld, maar in plaats daarvan (door het bedingen van de last), ontstaat 

een belastbare roerende schuldvordering in de nalatenschap. Met betrekking tot de gezinswoning 

wordt deze clausule geheel overbodig, meer zelfs er ontstaat een extra belasting.” is de gedachte 

van VAN BOXSTAEL.118 De langstlevende echtgenoot verliest de vrijstelling van de gezinswoning. De 

vrijstelling kan niet gebruikt worden voor de verkrijging van de gezinswoning in volle eigendom 

omdat er door de schulderkenning geen erfbelastingen verschuldigd zijn op basis van artikel 

2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.). De vrijstelling is eveneens niet van toepassing bij het 

vruchtgebruik over de schuldvordering omdat de gezinswoning een roerend karakter krijgt. 

Hierdoor zal de langstlevende erfbelastingen moeten betalen op het vruchtgebruik van de 

schuldvordering.119 

 

2.2.3 Civielrechtelijke gevolgen 

31. De langstlevende echtgenoot kan niet zoals bij het verblijvingsbeding helemaal alleen 

beschikken en beslissen over het gemeenschappelijk vermogen. Bij het verblijvingsbeding onder last 

moet de langstlevende er rekening mee houden dat de erfgenamen een vorderingsrecht hebben. 

Dat wil zeggen dat de erfgenamen bij het bepalen van de waarde van het gemeenschappelijk 

vermogen hun fiat moeten geven. Dit volgt uit het feit dat de grootte van de schuldvordering wordt 

bepaald door de grootte van het gemeenschappelijk vermogen.120 Wanneer de waarde van de last 

al in de clausule is opgenomen, moeten de erfgenamen geen toestemming meer geven.121  Er zullen 

registratiebelastingen verschuldigd zijn als de langstlevende echtgenoot tijdens zijn/haar leven de 

schuldvordering betaalt met onroerende goederen die vroeger gemeenschappelijk waren. Het 

verkooprecht van 10% zal dan van toepassing zijn.122 Het verdelingsrecht is niet van toepassing 

omdat er geen onverdeeldheid heerst tussen de erfgenamen en de langstlevende echtgenoot.  

                                                           
118 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
119 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 399. 
120 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 555; D. MICHIELS, 
“Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
121 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 556. 
122 E. SPRUYT, “Schenkingen - Het fiscaal statuut van huwelijkscontracten, wijzigingen van huwelijkscontracten, 
samenlevingscontracten, testamenten en gelijkaardige akten” in J. ESPEEL en J. GRILLET (eds.), Jaarboek 
Registratierechten edition: nineth revisited, Mechelen, Kluwer, 2011, (1563) 1712. 
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De goederen komen immers direct bij de langstlevende terecht.123  De kinderen/stiefkinderen 

stuiten bij het verblijvingsbeding onder last op een nadeel. Het artikel 1464, tweede lid B.W. is niet 

van toepassing bij het verblijvingsbeding onder last omdat de langstlevende door de last niet meer 

verkrijgt dan de helft van de waarde van het gemeenschappelijk vermogen.124 Bij de stiefkinderen 

(artikel 1465 B.W.) geldt hetzelfde, maar er bestaat hier wel een uitzondering op. Als er niet-

aanwinsten zijn, zullen de regels van de inkorting wel kunnen toegepast worden.125  

 

2.2.4 Conclusie 

32. Het verblijvingsbeding onder last is een zeer goed alternatief voor het verblijvingsbeding, dat 

zeker overwogen dient te worden. Het is mogelijk dat artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) 

nog steeds van toepassing is. Het speelt echter niet zo’n grote rol als bij het verblijvingsbeding.126 

Bij het verblijvingsbeding zal het artikel toegepast worden op de helft van het gemeenschappelijk 

vermogen, maar bij het verblijvingsbeding onder last wordt het alleen maar toepast op het verschil 

tussen de nettohelft van het gemeenschappelijk vermogen en de waarde van schuldvordering.127 

De kinderen hebben een ‘zekerheid’ omdat de langstlevende echtgenoot ten opzichte van de 

erfgenamen van de eerststervende een last heeft onder de vorm van een schuldvordering. De 

erfgenamen kunnen wel het risico lopen dat er bij het overlijden van de langstlevende geen actief 

meer aanwezig is om de schuldvordering in mindering te brengen. Deze schuldvordering dient pas 

bij het tweede overlijden te worden voldaan. Dankzij dit feit ondervindt de langstlevende 

echtgenoot hier geen nadeel van.  

Er zullen wel meer erfbelastingen betaald moeten worden dan bij de wettelijke devolutie. 

Bijkomend dient de langstlevende echtgenoot maar een klein deel van zijn beschikkingsmacht op te 

geven als gevolg van het vorderingsrecht dat de erfgenamen van de eerststervende hebben.128  

Al deze factoren zullen in overweging genomen worden wanneer een echtpaar kiest om een 

verblijvingsbeding onder last op te nemen of niet.  

                                                           
123 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 399-400. 
124 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 397-398. 
125 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 398. 
126 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
127 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
128 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 232; J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. 
Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber 
amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 555. 
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2.2.5 Cijfervoorbeeld129 

33. Mia zal bij het overlijden van Jan de helft van het gemeenschappelijk vermogen verkrijgen 

waardoor ze het volledige gemeenschap vermogen verkrijgt. Zij zal echter een opleg verschuldigd 

zijn aan de erfgenamen van Jan voor de helft van het gemeenschappelijk vermogen. 

Eerste overlijden 

Te betalen erfbelastingen door Mia 

Mia verkrijgt de helft van het gemeenschappelijk vermogen, maar is een opleg verschuldigd, voor 

de helft van het gemeenschappelijk vermogen, aan Jans erfgenamen.  Deze schuldvordering zal 

gewaardeerd worden aan de verkoopwaarde.130 

Deze berekening gaat als volgt: 

162.500/(1,04)10,93 = 105.847,10 131 

De verkoopwaarde van de schuldvordering bedraagt 105.847,10 euro. Mia heeft daardoor een 

voordeel van 56.652,90 euro. Dit voordeel zal belastbaar zijn door de werking van artikel 2.7.1.0.4. 

VCF (oud artikel 5 W. Succ.). Bovendien zal Mia ook het vruchtgebruik op de schuldvordering 

erven.132 Het vruchtgebruik zal 25.403,30 euro bedragen. Deze kan wel niet genieten van de 

vrijstelling van de gezinswoning en ook niet van de splitsing tussen roerende en onroerende 

goederen.133 De belastbare basis is 82.056,20 euro. Mia zal 4.385,06 euro aan erfbelastingen dienen 

te betalen. 

 

Te betalen erfbelastingen per kind 

De kinderen erven alleen de blote eigendom van de schuldvordering.134 Deze kunnen niet genieten 

van de splitsing tussen roerende en onroerende goederen.135 

 

                                                           
129 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
130 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
131 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40; 
http://statbel.fgov.be/ (consultatie 20 mei 2015). 
132 M. DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 344-
352. 
133 Artikel 2.7.4.1.1. VCF (oud artikel 48 W. Succ.). 
134 M. DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 344-
352. 
135 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 

http://statbel.fgov.be/
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105.847,10 x 38%136 = 40.221,90 (belastbare basis) 

40.221,90 -> 1.206,66 erfbelastingen 

Belastingkrediet -> 97,78 [500 x (1-(40.221,90/50.000)]137 

Erfbelastingen -> 1.206,66 - 97,78= 1.108,88 

De belastbare basis per kind bedraagt 40.221,90 euro. Deze zijn elk 1.108,88 euro erfbelastingen 

verschuldigd. Samen betalen ze 2.217,76 euro erfbelastingen. 

Tweede overlijden 

Te betalen erfbelastingen per kind 

De kinderen erven bij het tweede overlijden 325.000 euro, namelijk de waarde van het 

gemeenschappelijk vermogen. De kinderen mogen de schuldvordering in het passief opnemen voor 

162.500 euro zodat de belastbare basis vermindert. De schuldvordering zal verrekend worden op 

het onroerend goed en de roerende goederen. De kinderen zullen elk 3.187,50 euro erfbelastingen 

verschuldigd zijn en samen betalen ze 6.375 euro erfbelastingen. 

 

Onroerend goed (gezinswoning) Roerende goederen 

125.000 euro (250.000 – 125.000) 37.500 euro (75.000 – 37.500) 

Belastbare basis 62.500 euro (125.000 / 2) Belastbare basis 18.750 euro (37.500 / 2) 

62.500 -> 2.625 euro 18.750 -> 562,50 euro 

 
  

 
  

Totaal erfbelastingen 2.625 euro Totaal erfbelastingen 562,50 euro 

 

Conclusie: In totaal zal er 12.977,82 euro aan erfbelastingen verschuldigd zijn. 

 

 

 

 

 

                                                           
136 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
137 Artikel 2.7.5.0.1. VCF (oud artikel 56 W. Succ.). 
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Hoofdstuk 3) Keuzebeding onder last 

3.1 Definitie 

34. Het keuzebeding onder last is een variant op een beding dat nadelige fiscale gevolgen heeft, 

namelijk het keuzebeding.138 VAN GEEL en DECLERCK geven de volgende definitie: “Keuzebedingen 

onder last betreffen bedingen krachtens dewelke bij ontbinding van het gemeenschapsstelsel door 

overlijden de ene helft van het gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende toekomt en de 

andere helft aan de nalatenschap van de eerststervende, maar waarbij de langstlevende de 

mogelijkheid heeft om die goederen en schulden aan te wijzen die hij in zijn kavel wenst op te 

nemen. Overtreft de waarde van de door de langstlevende samengestelde kavel de waarde van het 

aandeel van de langstlevende in het gemeenschappelijk vermogen, is hij een opleg verschuldigd 

waarvan de betaling, indien overeengekomen, niet kan worden geëist zolang de langstlevende het 

vruchtgebruik uitoefent op de nalatenschap.”.139 

In een antwoord op een parlementaire vraag benadrukte de Minister van Financiën dat de werking 

van het keuzebeding onder last aanvaard werd. En dat de gevolgen verschillen van deze bij het 

verblijvingsbeding onder last.140 

 

35. Bij het keuzebeding onder last wordt het gemeenschappelijk vermogen bij het eerste overlijden 

eerst verdeeld in helften. De ene helft behoort toe aan de langstlevende echtgenoot (dit is zijn deel 

van het gemeenschappelijk vermogen). En de andere helft komt toe aan de nalatenschap van de 

eerststervende. In tegenstelling tot het keuzebeding onder last, wordt bij het verblijvingsbeding 

onder last het gemeenschappelijk vermogen niet in helften verdeeld. Bij het verblijvingsbeding 

onder last komt het volledige gemeenschappelijk vermogen direct toe aan de langstlevende 

echtgenoot.141 Dit zal een impact hebben op de toepassing van artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 

W. Succ.). 

Dit beding is gelijklopend aan het keuzebeding, maar het verschil is dat er een last aan verbonden 

is. In het huwelijkscontract worden nog steeds de keuzemogelijkheden opgenomen.  

                                                           
138 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 90. 
139 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 178-198. 
140 Parl. Vr. nr. 914 LUK VAN BIESEN, 8 september 2005, Vr. en Antw. Kamer, 2 februari 2006, nr. 107, p. 19924. 
141 J. RUYSSEVELDT, “Recente ontwikkelingen in het Vlaamse successierecht”, Not. Fisc. M. 2007, 1-16. 
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Als er meer opties zijn opgenomen, is het makkelijker voor de langstlevende om een keuze te 

maken die het best bij zijn/haar situatie past.142 Enkele voorbeelden van opties zijn: 143 

 - het wettelijk systeem waarbij de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik over de 

nalatenschap van de eerststervende erft. 

 - de langstlevende kan welbepaalde goederen kiezen. 

 - hij/zij kan kiezen om alleen de roerende of de onroerende goederen te verkrijgen. 

 - hij/zij verkrijgt het volledige gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom (verblijvingsbeding 

onder last).  

 

Welke keuze de langstlevende echtgenoot ook maakt, deze zal bindend zijn voor de erfgenamen 

van de eerststervende. De keuze van de langstlevende dient ook opgenomen te worden in de 

aangifte van de nalatenschap van de eerststervende.144 

Net zoals bij het verblijvingsbeding onder last kan de betaling van de schuldvordering pas geëist 

worden bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot, tenzij er uitzonderingen vastgelegd zijn 

in het huwelijkscontract.145 

 

36. In dit hoofdstuk ga ik onderzoeken of een keuzebeding onder last nog aan te raden is wanneer 

het keuzebeding onder last geen fiscaal misbruik is. Dit ga ik bestuderen vanuit zowel het oogpunt 

van de gehuwden als van de kinderen/erfgenamen van de eerststervende. 

Vanuit het oogpunt van de gehuwden ga ik kijken wat de fiscale en civielrechtelijke gevolgen zijn. 

Door de afweging te maken tussen de twee soorten gevolgen wil ik bepalen of het keuzebeding 

onder last nog gunstig is voor hen en bekijken of het in bepaalde situaties misschien aantrekkelijker 

is om voor een ander beding te kiezen. 

Vanuit het oogpunt van de kinderen/erfgenamen ga ik bekijken wat de gevolgen zijn voor hen, of 

het keuzebeding onder last gevaren voor hen inhoudt en/of ze een voordeel hebben bij de keuze 

van hun ouders voor het keuzebeding onder last ten opzichte van andere bedingen. 

 

 

                                                           
142 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 233-234. 
143 E. SPRUYT, Successieplanning, de onmisbare gids voor elke vooruitziende burger, Brussel, Mediafin nv, 2008, 311. 
144 E. SPRUYT, Afschaffing van de ‘verdriettaks’ op de Vlaamse gezinswoning, Mechelen, Kluwer, 2007, 61. 
145 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
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3.2 Gevolgen voor de ouders 

3.2.1 Fiscale gevolgen 

37. De langstlevende echtgenoot heeft de vrijheid om, bij het overlijden van de eerststervende, de 

goederen te kiezen die hij/zij wil.146 Wanneer de langstlevende, door zijn keuze, meer heeft 

verkregen dan de helft van de waarde van het gemeenschappelijk vermogen, moet de 

langstlevende een opleg betalen aan de nalatenschap van de eerststervende.147 Er kan in het 

huwelijkscontract worden bepaald dat de langstlevende mag kiezen wanneer hij/zij wil betalen, hoe 

hij/zij wil betalen en met welke middelen. Enkele mogelijke tijdstippen voor de langstlevende 

echtgenoot om te betalen zijn: onmiddellijk bij het overlijden van de eerststervende, gedurende de 

hele periode na het overlijden van de eerststervende of pas bij het eigen overlijden. De 

langstlevende echtgenoot kan ervoor kiezen om de last in één keer te betalen aan de nalatenschap 

van de eerststervende, maar deze kan er ook voor opteren om maar een deel van de 

schuldvordering te voldoen. De langstlevende heeft de mogelijkheid om zowel in geld als in natura 

te betalen.148 Bij het eerste overlijden is de langstlevende echtgenoot de schuldenaar en zijn de 

erfgenamen de schuldeisers. 

De grootte van de last hangt af van de keuze die de langstlevende maakt. Uit de literatuur is 

gebleken dat er niet wordt vermeld hoe de schuldvordering bij het keuzebeding onder last moet 

gewaardeerd worden. Ik ben van mening dat de waarde van de last gelijk zal zijn aan het deel dat 

boven de helft van de waarde van het gemeenschappelijk vermogen ligt.  

 

38. Er kan meer bekomen worden dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen, maar door de 

last zal er economisch gezien niet meer dan de helft worden verkregen. Daardoor is artikel 

2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) niet van toepassing.149  

                                                           
146 J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete gids voor uw successieplanning, Roeselare, 
Roularta, 2012, 141. 
147 E. SPRUYT “Schenkingen - Het fiscaal statuut van huwelijkscontracten, wijzigingen van huwelijkscontracten, 
samenlevingscontracten, testamenten en gelijkaardige akten” in J. ESPEEL en J. GRILLET (eds.), Jaarboek 
Registratierechten edition: nineth revisited, Mechelen, Kluwer, 2011, (1563) 1713. 
148 J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete gids voor uw successieplanning, Roeselare, 
Roularta, 2012, 141. 
149 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506; K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de 
langstlevende partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266; J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. 
Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber 
amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558. 
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Artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) kan door de fiscus ook niet worden gebruikt om de 

betaling van de opleg te belasten.150  

In tegenstelling tot het verblijvingsbeding onder last, is bij het keuzebeding onder last artikel 

2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) nooit van toepassing. Dit is ten gevolge van een groot verschil 

tussen het keuzebeding onder last en het verblijvingsbeding onder last. Bij het verblijvingsbeding 

onder last wordt de langstlevende echtgenoot onmiddellijk eigenaar van het gemeenschappelijk 

vermogen en wordt er meteen meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen 

verkregen.151 Bij het keuzebeding onder last daarentegen wordt het gemeenschappelijk vermogen 

eerst in helften verdeeld.152 DECUYPER schrijft over het keuzebeding onder last het volgende: 

“Blijkbaar geldt als principe dat bij ontbinding van het stelsel, ongeacht de oorzaak, de 

gemeenschap bij helften wordt verdeeld. Er kan dus geen toepassing zijn van artikel 5 Wetboek 

Successierechten. De helft die toekomt aan de nalatenschap van de overledene zal in die 

nalatenschap worden belast met het successierecht.”.153 

 

39. De langstlevende echtgenoot kan kiezen tussen de verschillende opties die opgenomen zijn in 

het huwelijkscontract.154 Wanneer de langstlevende door zijn keuze onroerende goederen uit de 

gemeenschap bekomt, zal het verdelingsrecht van toepassing zijn overeenkomstig artikel 

2.10.4.0.1. VCF (oud artikel 109 Wetboek Registratierechten).155 Artikel 2.10.4.0.1., lid 1 VCF (oud 

artikel 109 W. Reg.) luidt als volgt: “Het verdeelrecht bedraagt 2,5 %”.156 De belasting zal berekend 

worden met als basis de waarde van het goed bij gehele uitonverdeeldheidtreding.157 Dit is een 

nadeel ten opzichte van de andere bedingen, waar dit niet betaald moet worden.  

                                                           
150 J. DECUYPER, “Fiscale aspecten” in H. CASMAN, J. DECUYPER, J. GERLO en V. VAN DE POEL (eds.), De evolutie in de 
huwelijkscontracten: recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen 
België, 1995, (209) 215. 
151 J. RUYSSEVELDT, “Recente ontwikkelingen in het Vlaamse successierecht”, Not. Fisc. M. 2007, 1-16. 
152 J. DECUYPER, “Fiscale aspecten” in H. CASMAN, J. DECUYPER, J. GERLO en V. VAN DE POEL (eds.), De evolutie in de 
huwelijkscontracten: recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen 
België, 1995, (209) 215. 
153 J. DECUYPER, “Fiscale aspecten” in H. CASMAN, J. DECUYPER, J. GERLO en V. VAN DE POEL (eds.), De evolutie in de 
huwelijkscontracten: recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen 
België, 1995, (209) 215. 
154 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 233. 
155 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558. 
156 Artikel 2.10.4.0.1. VCF (oud artikel 109 W. Succ.). 
157 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
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Aan de andere kant is de langstlevende echtgenoot bij het keuzebeding onder last geen 

erfbelastingen verschuldigd op basis van artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.).158 Hierdoor is 

het keuzebeding onder last fiscaal nog steeds voordeliger dan de andere bedingen. 

De langstlevende heeft de mogelijkheid om de last te voldoen vóór zijn overlijden. Wanneer de 

langstlevende echtgenoot de last betaalt met onroerende goederen, die vroeger 

gemeenschappelijk waren, zal eveneens het verdelingsrecht van toepassing zijn en niet het 

verkooprecht.159 Het verdelingsrecht zal verschuldigd zijn op de waarde van het onroerend goed of 

op een deel van de waarde van het onroerend goed dat wordt afgestaan ter betaling. Artikel 

2.10.4.0.1. VCF (oud artikel 109 W. Reg.) is niet van toepassing bij het verblijvingsbeding onder last 

omdat er geen onverdeeldheid tot stand komt bij het eerste overlijden tussen de erfgenamen van 

de eerststervende en de langstlevende echtgenoot.160 

 

40. De vrijstelling voor de gezinswoning blijft bij het keuzebeding onder last behouden als er aan 

één van de uitzonderingen in artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 W. Succ.) is voldaan.161 Deze 

vrijstelling geldt niet als de langstlevende echtgenoot alle goederen kiest en dan zullen er 

erfbelastingen verschuldigd zijn.162 Wanneer de vergelijking wordt gemaakt met de andere 

bedingen, kan er opgemerkt worden dat alleen bij het verblijvingsbeding onder last de vrijstelling 

voor de gezinswoning nooit geldt. Dit als gevolg van het roerend karakter van de 

schuldvordering.163 

 

 

                                                           
158 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266; J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder 
last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, 
Larcier, 2005, (549) 558. 
159 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 90; E. 
SPRUYT “Schenkingen - Het fiscaal statuut van huwelijkscontracten, wijzigingen van huwelijkscontracten, 
samenlevingscontracten, testamenten en gelijkaardige akten” in J. ESPEEL en J. GRILLET (eds.), Jaarboek 
Registratierechten edition: nineth revisited, Mechelen, Kluwer, 2011, (1563) 1713; C. DECKERS, J. DE HERDT en N. 
GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw concept inzake fiscale 
successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 402. 
160 E. SPRUYT “Schenkingen - Het fiscaal statuut van huwelijkscontracten, wijzigingen van huwelijkscontracten, 
samenlevingscontracten, testamenten en gelijkaardige akten” in J. ESPEEL en J. GRILLET (eds.), Jaarboek 
Registratierechten edition: nineth revisited, Mechelen, Kluwer, 2011, (1563) 1713. 
161 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
162 C. DECKERS, J. De HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 402. 
163 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
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3.2.2 Civielrechtelijke gevolgen 

41. Civielrechtelijk is het keuzebeding onder last minder aantrekkelijk en dit om verschillende 

redenen. Indien de langstlevende echtgenoot onroerende goederen uit de gemeenschap kiest, zal 

artikel 2.10.4.0.1. VCF (oud artikel 109 W. Reg.) van toepassing zijn. Dit heeft als gevolg dat er een 

verdelingsakte moet worden opgesteld.164 Dit impliceert dat de erfgenamen van de eerststervende 

akkoord moeten gaan met de waarde van het gemeenschappelijk vermogen.165 Bijkomend is dat 

artikel 27, 4° Hypotheekwet van toepassing is, met als gevolg dat de erfgenamen van de 

eerststervende een onroerend voorrecht hebben.166 Artikel 27, 4° Hyp. W. gaat als volgt: “De 

schuldeisers, op onroerende goederen bevoorrecht, zijn:  De medeërfgenamen of deelgenoten, en 

wel : 

Voor de betaling van de opleg of de vergoeding van de overwaarde, op al de onroerende goederen 

begrepen in de kavel die met opleg bezwaard is, tenzij het voorrecht door de akte van verdeling tot 

een of meer van die onroerende goederen is beperkt;  

Voor de betaling van de prijs der veiling, op het geveilde goed; 

Voor de bij artikel 884 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde vrijwaring, op al de onroerende 

goederen die begrepen zijn in de kavel van de garanten, tenzij de akte van verdeling het voorrecht 

beperkt tot een deel van die onroerende goederen. Dit voorrecht bestaat slechts voor zover in de 

akte van verdeling een vaste som voor het geval van uitwinning bedongen is”.167 

 

Als de langstlevende echtgenoot de gemeenschappelijke onroerende goederen die hij/zij heeft 

verkregen wil vervreemden, dan heeft de langstlevende de toestemming nodig van de erfgenamen 

van de eerststervende. Dit is niet het geval wanneer er een vrijstelling is voor het inschrijven van 

het voorrecht.168 Hierdoor wordt de macht van de langstlevende beperkt. Volgens VERSTRAETE 

bestaat er een oplossing om dit nadeel te verhelpen: “Men zou derhalve kunnen overwegen om in 

het beding aan de langstlevende bijvoorbeeld de keuze te laten uit alternatieve vormen van 

waarborg, hetzij op het ogenblik dat hij zijn keuze van de goederen bepaalt, hetzij op een later 

tijdstip. Zo zou men bijvoorbeeld kunnen voorzien dat de langstlevende, indien hij één of meer 

                                                           
164 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 559. 
165 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 90. 
166 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 559. 
167 Artikel 27, 4° Hyp. W.. 
168  W. PINTENS, C. DECLERCK en V. ALLAERTS, “Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (2003-2010)”, TPR 
2010, 1383-1583; A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 
178-198. 
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onroerende goederen, afhangend van het ontbonden gemeenschappelijk vermogen wenst te 

vervreemden, het recht zal hebben het wettelijk voorziene voorrecht op onroerend goed te 

vervangen door een bankwaarborg (doch bijvoorbeeld beperkt tot maximaal de waarde van het 

onroerend goed op dat ogenblik, welke waarde ontegensprekelijk zal worden vastgesteld door een 

deskundige X), waarbij men tevens voorziet dat doorhaling van de inschrijving zal kunnen bekomen 

worden op voorlegging van de vereiste bankgarantie.”.169 

De langstlevende heeft niet evenveel vrijheid als bij het verblijvingsbeding, als deze 

gemeenschappelijke onroerende goederen kiest.170 Doordat het opstellen van een verdelingsakte 

verplicht is en de erfgenamen van de eerststervende een onroerend voorrecht hebben, moet de 

langstlevende een deel van zijn alleenrecht afstaan voor het fiscale voordeel van een keuzebeding 

onder last.171 

 

42. Het keuzebeding onder last heeft het grote voordeel dat de langstlevende echtgenoot maar een 

keuze dient te maken op het moment van het eerste overlijden of later (afhankelijk van de termijn 

die in het huwelijkscontract is opgenomen).172 Zo kan de langstlevende echtgenoot de berekening 

maken en bepalen wat hij/zij nodig heeft om een zorgeloos leven te leiden.173 Het is mogelijk dat de 

langstlevende niet het volledige gemeenschappelijk vermogen nodig heeft en dan is het fiscaal 

gunstiger om een keuzebeding onder last op te nemen in het huwelijkscontract. Als er een 

verblijvingsbeding is opgenomen in het huwelijkscontract, zal het verblijvingsbeding zijn uitwerking 

hebben bij het eerste overlijden en kan er niet meer van afgeweken worden. 174 Wanneer de 

langstlevende echtgenoot dan bij het overlijden van de eerststervende zou vaststellen, dat hij/zij 

niet alle goederen nodig heeft, zou dat zware fiscale gevolgen met zich meebrengen.175 

 

 

                                                           
169 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 559-560. 
170 C. DECKERS, J. De HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 401. 
171 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
172 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 178-198. 
173 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 234. 
174 J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete gids voor uw successieplanning, Roeselare, 
Roularta, 2012, 138-139. 
175 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 234. 
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3.2.3 Samenvatting  

43. De langstlevende echtgenoot zal een opleg verschuldigd zijn aan de nalatenschap van de 

eerststervende indien de langstlevende meer verkrijgt dan de helft van de waarde van het 

gemeenschappelijk vermogen.176 Bij het keuzebeding onder last is aan de ene kant artikel 2.7.1.0.4. 

VCF (oud artikel 5 W. Succ.) niet van toepassing. Dit geldt zowel voor de keuze die de langstlevende 

echtgenoot maakt, als voor de betaling van de last. Dit is het gevolg van de verdeling in helften bij 

het eerste overlijden.177 Aan de andere kant is artikel 2.10.4.0.1. VCF (oud artikel 109 W. Reg.) wel 

van toepassing. Er zal een verdelingsrecht verschuldigd zijn als de langstlevende door zijn keuze 

onroerende goederen verkrijgt.178 Wanneer artikel 2.10.4.0.1. VCF (oud artikel 109 W. Reg.) van 

toepassing is, zal er een verdelingsakte moeten worden opgesteld. De langstlevende heeft hier het 

nadeel dat de erfgenamen van de eerststervende dan akkoord moeten gaan met de waarde die aan 

het gemeenschappelijk vermogen wordt toegekend.179 Er kunnen nog een keer 

registratiebelastingen verschuldigd zijn op basis van artikel 2.10.4.0.1. VCF (oud artikel 109 W. Reg.) 

wanneer de langstlevende echtgenoot zijn last betaalt met onroerende goederen, indien deze 

verkregen zijn uit het gemeenschappelijk vermogen.180 De vrijstelling van de gezinswoning kan ook 

bij het keuzebeding onder last bekomen worden als men niet voor alle goederen kiest en wanneer 

aan één van de twee uitzonderingen in artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 W. Succ.) is voldaan.181  

Op civielrechtelijk vlak is artikel 27, 4° Hyp. W. van toepassing. Dit is opnieuw nadelig voor de 

langstlevende echtgenoot. De erfgenamen hebben immers een onroerend voorrecht waardoor de 

langstlevende echtgenoot niet zomaar alleen kan beslissen over de gemeenschappelijke 

onroerende goederen.  

                                                           
176 E. SPRUYT, “Schenkingen - Het fiscaal statuut van huwelijkscontracten, wijzigingen van huwelijkscontracten, 
samenlevingscontracten, testamenten en gelijkaardige akten” in J. ESPEEL en J. GRILLET (eds.), Jaarboek 
Registratierechten edition: nineth revisited, Mechelen, Kluwer, 2011, (1563) 1713. 
177 J. DECUYPER, “Fiscale aspecten” in H. CASMAN, J. DECUYPER, J. GERLO en V. VAN DE POEL (eds.), De evolutie in de 
huwelijkscontracten: recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen 
België, 1995, (209) 215. 
178 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558. 
179 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 90. 
180 E. SPRUYT, “Schenkingen - Het fiscaal statuut van huwelijkscontracten, wijzigingen van huwelijkscontracten, 
samenlevingscontracten, testamenten en gelijkaardige akten” in J. ESPEEL en J. GRILLET (eds.), Jaarboek 
Registratierechten edition: nineth revisited, Mechelen, Kluwer, 2011, (1563) 1713. 
181 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 402; K. 
VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende partner 
(of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
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De langstlevende kan aan dit nadeel ontsnappen wanneer er een vrijstelling voor de inschrijving 

bestaat of als er een bankgarantie in de plaats wordt gesteld.182 De langstlevende moet pas 

beslissen bij het overlijden van de eerststervende, waarbij hij/zij de situatie kan bekijken om dan de 

gepaste keuze te maken.183 

 

44. Het keuzebeding onder last is op fiscaal vlak aantrekkelijk. Bij de andere drie bedingen is/kan 

artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) van toepassing zijn. Bij het keuzebeding onder last is 

dit niet het geval.184 Artikel 2.10.4.0.1. VCF (oud artikel 109 W. Reg.) kan hier wel toegepast 

worden. Het tarief van het verdelingsrecht bedraagt maar 2,5%. Ten opzichte van de 

progressieve/hoge tarieven van de erfbelastingen is het verdelingsrecht bijgevolg fiscaal 

gunstiger.185 

Op civielrechtelijke vlak heeft het keuzebeding onder last een aantal nadelen voor de langstlevende 

echtgenoot. De nadelen situeren zich rond de beschikkingsmacht van de langstlevende echtgenoot. 

De langstlevende moet immers toekijken hoe de erfgenamen van de eerststervende inspraak 

hebben over onder meer de waarde van het gemeenschappelijk vermogen en over de 

vervreemding van de onroerende goederen als deze gemeenschappelijke onroerende goederen 

kiest. 186 

 

3.2.4 Conclusie 

45. Het keuzebeding onder last, wanneer het geen fiscaal misbruik uitmaakt, is nog steeds aan te 

raden. De fiscale gevolgen zijn zeer gunstig, vooral ten opzichte van het verblijvingsbeding, het 

keuzebeding en het verblijvingsbeding onder last. Bij het verblijvingsbeding en het keuzebeding zijn 

er erfbelastingen verschuldigd op basis van artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.).  

                                                           
182 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 178-198; J. 
VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-MATHIEU 
en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 559. 
183 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 234. 
184 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
185 Artikel 2.7.4.1.1. VCF (oud artikel 48 W. Succ.); Artikel 2.10.4.0.1. VCF (oud artikel 109 W. Reg.). 
186 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 90; W. 
PINTENS, C. DECLERCK en V. ALLAERTS, “Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (2003-2010)”, TPR 2010, 
1383-1583; A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 178-
198. 
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Bij het verblijvingsbeding onder last is artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) in mindere mate 

van toepassing, maar hier kan er geen vrijstelling voor de gezinswoning bekomen worden.187 Op 

civielrechtelijk vlak zijn de gevolgen minder gunstig voor de langstlevende echtgenoot, maar geniet 

hij/zij nog altijd van een groot comfort. Hij/zij dient alleen inspraak te dulden van de erfgenamen 

van de eerststervende met betrekking tot het vervreemden van onroerende goederen en het 

bepalen van de waarde van het gemeenschappelijk vermogen als hij/zij gemeenschappelijke 

onroerende goederen kiest.188 

Wanneer de gehuwden niet met de gedachte kunnen leven dat de erfgenamen van de 

eerststervende inspraak hebben, dan kunnen ze opteren voor een verblijvingsbeding.189 Als de 

gehuwden argwaan koesteren dat hun keuze beïnvloed zal worden door hun kinderen, kunnen ze in 

hun huwelijkscontract best een verblijvingsbeding of een verblijvingsbeding onder last opnemen.190 

 

3.3 Gevolgen voor de erfgenamen/kinderen 

3.3.1 Fiscale gevolgen 

46. De erfgenamen erven bij het eerste overlijden een schuldvordering.191 Hierop zullen 

erfbelastingen betaald moeten worden. Niet op basis van artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. 

Succ.), maar op basis van artikel 2.7.1.0.1. VCF (oud artikel 1 W. Succ.).192 De nalatenschap van de 

eerststervende, wanneer deze geen eigen vermogen heeft, zal gelijk zijn aan de helft van het 

gemeenschappelijk vermogen als de langstlevende voor de wettelijke devolutie kiest. Wanneer de 

langstlevende echtgenoot niet alles wil verkrijgen, zal de nalatenschap bestaan uit de 

schuldvordering en de goederen die niet gekozen zijn door de langstlevende.  

                                                           
187 K. VAN BOXSTAEL, “Vlaamse successierechten: gezinswoning vrijgesteld in het voordeel van de langstlevende 
partner (of toch bijna altijd)!”, TEP 2007, 207-266. 
188 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 90; W. 
PINTENS, C. DECLERCK en V. ALLAERTS, “Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (2003-2010)”, TPR 2010, 
1383-1583; A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 178-
198. 
189 H. CASMAN, “Verblijvingsbeding/Verblijvingsbeding onder last”, in A. VERBEKE, F.  BUYSSENS en H.  DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, 
(83) 83; B. CARDOEN , “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-
5. 
190 H. CASMAN, “Verblijvingsbeding/Verblijvingsbeding onder last”, in A.  VERBEKE, F.  BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, 
(83) 83; J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. 
BIQUET-MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 555. 
191 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 400-401. 
192 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 178-198. 
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Indien de langstlevende wel alle goederen kiest, zal de nalatenschap van de eerststervende alleen 

bestaan uit een schuldvordering.193  

De langstlevende zal erfbelastingen verschuldigd zijn op het vruchtgebruik van de nalatenschap en 

de erfgenamen zullen erfbelastingen betalen op de blote eigendom van de nalatenschap.194 

Hoeveel erfbelastingen verschuldigd zullen zijn, zal afhangen van het aantal erfgenamen.195 Als niet 

alle goederen gekozen worden, zal de splitsing tussen roerende en onroerende goederen worden 

behouden. Bij de keuze voor een verblijvingsbeding onder last zal dit voordeel wegvallen.196  

Een bijkomend voordeel is dat artikel 2.7.7.0.3. VCF (oud artikel 68 W. Succ.) hier, net zoals bij het 

keuzebeding, niet van toepassing is. De toepassingsvoorwaarden van het artikel zijn niet vervuld 

zodat het optierecht, dat uitgeoefend wordt, niet belast kan worden op basis van artikel 2.7.7.0.3. 

VCF (oud artikel 68 W. Succ.).197 

 

47. Bij het tweede overlijden is de betaling van de schuldvordering opeisbaar.198 Bij het 

verblijvingsbeding onder last is het mogelijk om de schuldvordering in mindering te brengen van het 

actief van de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot omdat artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud 

artikel 33 W. Succ.) niet van toepassing is.199 Bij het keuzebeding onder last is artikel 2.7.3.4.4. VCF 

(oud artikel 33 W. Succ.) wel van toepassing.200  

Dit artikel gaat als volgt: “De schulden die aangegaan zijn door de erflater in het voordeel van een 

van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden of van tussenpersonen, worden niet aanvaard als 

passief van de nalatenschap. 

 

                                                           
193 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 178-198. 
194 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5; S. 
SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 2014, 
499-506. 
195 J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete gids voor uw successieplanning, Roeselare, 
Roularta, 2012, 141. 
196 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 401-402; 
M. DELBOO en S. NELIS, “Verblijvingsbeding onder last aanvaard door fiscus”, Successierechten 2006, 14-16. 
197 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 403. 
198 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
199 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 399-400. 
200 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 402; E. 
SPRUYT, Afschaffing van de ‘verdriettaks’ op de Vlaamse gezinswoning, Mechelen, Kluwer, 2007, 68; J. VERSTRAETE, 
“Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-MATHIEU en P. 
DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558-559. 
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Het eerste lid is van toepassing op de schulden die door de erflater aangegaan zijn : 

1° in het voordeel van erfgenamen die hij bij uiterste wilsbeschikking of bij contractuele beschikking 

uit zijn nalatenschap heeft gesloten; 

2° in het voordeel van erfgenamen, legatarissen of begiftigden die de nalatenschap ofwel de uiterste 

wilsbeschikking of de contractuele beschikking die in hun voordeel was gemaakt, hebben 

verworpen. 

De personen, vermeld in artikel 911, laatste lid, en artikel 1100 van het Burgerlijk Wetboek, worden 

als tussenpersonen beschouwd. 

De schulden, vermeld in het eerste lid, worden wel aanvaard als passief van de nalatenschap : 

1° als het bewijs van de echtheid ervan door de aangevers wordt aangevoerd; 

2° als ze de verkrijging, de verbetering, het behoud of het opnieuw verkrijgen van een goed dat op 

de dag van het overlijden van de erflater tot zijn boedel behoorde, tot onmiddellijke en rechtstreekse 

oorzaak hebben.”.201 

Als gevolg van de schuldvordering die er bestaat, door de overeenkomst tussen de erfgenamen van 

de eerststervende en de langstlevende echtgenoot, geldt artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 W. 

Succ.) bij het keuzebeding onder last. Het artikel zal zijn uitwerking hebben als de erfgenamen van 

de eerststervende dezelfde personen zijn als de erfgenamen van de langstlevende echtgenoot.202 Er 

zijn 2 uitzonderingen in het artikel opgenomen zodat de schuldvordering alsnog in het passief kan 

worden opgenomen. De eerste uitzondering is dat de erfgenamen de oprechtheid/echtheid van de 

schuld dienen te bewijzen. De tweede uitzondering is dat de goederen die de langstlevende 

echtgenoot heeft verkregen nog steeds in natura aanwezig moeten zijn in de nalatenschap van de 

langstlevende.203 

Als de langstlevende echtgenoot zijn vermogen echter uitgeeft voor zijn/haar overlijden en 

bijgevolg op die dag onbestaande is, zal de schuldvordering niet in het passief kunnen worden 

opgenomen.204 

Bij het tweede overlijden zijn de erfgenamen zowel de schuldenaar als de schuldeiser van de 

schuldvordering. Als gevolg hiervan zal de schuldvordering door schuldvermenging uitdoven.  

                                                           
201 Artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 W. Succ.). 
202E. SPRUYT, Afschaffing van de ‘verdriettaks’ op de Vlaamse gezinswoning, Mechelen, Kluwer, 2007, 68; J. 
VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-MATHIEU 
en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558-559. 
203E. SPRUYT, Afschaffing van de ‘verdriettaks’ op de Vlaamse gezinswoning, Mechelen, Kluwer, 2007, 68-69. 
204 In de veronderstelling dat aan één van de twee uitzonderingen in artikel 2.7.3.4.4. (oud artikel 33 W. Succ.) is 
voldaan. 
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Dit is niet het geval als de langstlevende echtgenoot de schuldvordering tijdens zijn/haar leven 

betaalde.205 

 

3.3.2 Civielrechtelijke gevolgen 

48. De keuze die de langstlevende echtgenoot maakt is bindend voor de erfgenamen van de 

eerststervende.206 Dit betekent dat de erfgenamen de gevolgen van de keuze moeten ondergaan en 

dat de langstlevende vrij zijn keuze mag maken. De artikelen 1464, tweede lid en 1465 B.W. zijn bij 

het keuzebeding onder last niet van toepassing. Artikel 1464, tweede lid B.W. kan nooit zijn 

uitwerking hebben. De werking wordt echter omzeild door de schuldvordering die de kinderen 

krijgen. Door de last ontvangt de langstlevende ouder niet meer dan de helft van het 

gemeenschappelijk vermogen. De stiefkinderen kunnen artikel 1465 B.W. wel inroepen als er 

sprake is van niet-aanwinsten. Als dit niet het geval is, zal ook artikel 1465 B.W. niet van toepassing 

zijn.207 

De erfgenamen kunnen niet volledig buiten spel worden gezet door artikel 27, 4° Hyp. W.. Deze 

geeft aan de erfgenamen van de eerststervende een onroerend voorrecht, waardoor de 

langstlevende echtgenoot niet zomaar de onroerende goederen uit de gemeenschap mag en kan 

vervreemden.208 Dit voorrecht zal niet gelden als het voorrecht vrijgesteld is van inschrijving of als 

er een waarborg in de plaats wordt gesteld.209 

De erfgenamen van de eerststervende kunnen de betaling niet eisen tijdens het leven van de 

langstlevende zolang deze het vruchtgebruik heeft over de nalatenschap.210 Bij het tweede 

overlijden kan deze betaling pas geëist worden.211 De erfgenamen kunnen wel de betaling eisen 

indien zich een situatie voordoet die opgenomen is in het huwelijkscontract.  

 

 

                                                           
205 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
206 J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven editie 2012 – 2013. De complete gids voor uw successieplanning, Roeselare, 
Roularta, 2012, 141. 
207 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 397-401. 
208 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 559. 
209 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 559. 
210 M. DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 344-
352. 
211 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
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Deze omstandigheden kunnen de volgende zijn: de langstlevende echtgenoot is niet meer in staat 

om zijn/haar vermogen te beheren, de langstlevende bevindt zich in een staat waar het 

faillissement dreigt of de langstlevende echtgenoot gaat een nieuw huwelijk/nieuwe relatie aan.212 

 

3.3.3 Gevaren 

49. Voor de erfgenamen van de eerststervende kunnen er een paar gevaren opduiken als het 

keuzebeding onder last zijn uitwerking heeft.  

Een eerste gevaar kan zijn dat de erfgenamen aan geen van de twee uitzonderingen voldoen die in 

artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 W. Succ.) zijn opgenomen. Dit betekent dat de schuldvordering 

dan niet in het passief kan worden opgenomen en bijgevolg niet in mindering kan worden gebracht 

van het actief.213 Dan zal de belastbare grondslag hoger zijn dan wanneer de schuldvordering wel in 

het passief wordt opgenomen. De erfgenamen zullen daarom meer erfbelastingen moeten betalen. 

Een tweede gevaar kan zijn dat de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot leeg is, dat hij/zij 

tijdens het leven het vermogen heeft gespendeerd. Hier kan artikel 27, 4° Hyp. W. enig soelaas 

bieden, maar de werking van het artikel kan uitgeschakeld worden.214  

Als de langstlevende alle goederen kiest, en bijgevolg het verblijvingsbeding onder last van 

toepassing zal zijn, zal de vrijstelling van de gezinswoning niet gelden en zal de splitsing tussen 

roerende en onroerende goederen teniet worden gedaan.215 Hierdoor zullen de erfgenamen meer 

erfbelastingen betalen. 

 

3.3.4 Voordelen ten op zichte van de andere bedingen 

50. De erfgenamen/ kinderen kunnen voordelen hebben bij de keuze van hun ouders om een 

keuzebeding onder last op te nemen in het huwelijkscontract ten opzichte van de andere bedingen. 

Aangezien artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) niet van toepassing is bij het keuzebeding 

onder last en wel bij het verblijvingsbeding, het keuzebeding en het verblijvingsbeding onder last 

kan een keuzebeding onder last voordeliger zijn voor de erfgenamen.216  

                                                           
212 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5; M. 
DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 344-352. 
213 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not. Fisc. M. 2011, 178-198. 
214 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 559. 
215 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 402. 
216 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 401. 
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De langstlevende echtgenoot dient dan geen erfbelastingen te betalen op basis van artikel 

2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.), waardoor er meer vermogen overblijft voor de erfgenamen. 

Er moet een verdelingsakte worden opgesteld als de langstlevende echtgenoot onroerende 

goederen uit de gemeenschap kiest.217 Daardoor moeten de erfgenamen akkoord gaan met de 

waarde die aan het gemeenschappelijk vermogen wordt toegekend.218 Het onroerend voorrecht, 

dat aan de erfgenamen wordt gegeven op basis van artikel 27, 4° Hyp. W., zorgt ervoor dat ze ook 

inspraak krijgen wanneer de langstlevende onroerende goederen (die uit de gemeenschap 

verkregen zijn) wil vervreemden.219 Bij het verblijvingsbeding hebben de erfgenamen van de 

eerststervende geen inspraak. Daardoor mag de langstlevende alle beslissingen nemen zonder dat 

de erfgenamen er iets tegen kunnen inbrengen.220 

Bij het keuzebeding onder last behouden de erfgenamen van de eerststervende de splitsing tussen 

roerende en onroerende goederen. Dit is niet het geval bij een verblijvingsbeding onder last. 

Doordat de last een roerend karakter heeft, kunnen de erfgenamen niet van de splitsing 

genieten.221 De erfgenamen zijn dan verplicht meer erfbelastingen te betalen. 

De langstlevende echtgenoot is, bij een keuzebeding onder last, verplicht om een schuldvordering 

te betalen als hij/zij meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen heeft verworven.222 

Dit biedt enige zekerheid aan de erfgenamen van de eerststervende. De betaling kan niet worden 

afgedwongen tijdens het leven van de langstlevende, maar na zijn/haar overlijden kan deze wel 

worden opgeëist. Dan kan de schuld van het actief worden afgetrokken als aan één van de 

uitzonderingen in artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 W. Succ.) is voldaan.223 Deze zekerheid 

hebben de erfgenamen niet bij een verblijvingsbeding of een keuzebeding. Er dient echter een 

kanttekening te worden gemaakt. Als de langstlevende geen vermogen meer heeft op de dag dat 

hij/zij overlijdt, dan zal er geen betaling meer kunnen plaatsvinden.  

                                                           
217 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558-559. 
218 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 90. 
219 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 559. 
220H. CASMAN, “Verblijvingsbeding/Verblijvingsbeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 
Handboek Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, 
(83) 83; B. CARDOEN , “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-
5. 
221 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 402. 
222 E. SPRUYT, “Schenkingen - Het fiscaal statuut van huwelijkscontracten, wijzigingen van huwelijkscontracten, 
samenlevingscontracten, testamenten en gelijkaardige akten” in J. ESPEEL en J. GRILLET (eds.), Jaarboek 
Registratierechten edition: nineth revisited, Mechelen, Kluwer, 2011, (1563) 1712-1713. 
223 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558-559. 
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3.3.5 Conclusie 

51. De erfgenamen/kinderen zullen waarschijnlijk prefereren dat hun ouders geen beding afsluiten. 

Dan erven ze onmiddellijk de blote eigendom over de helft van het gemeenschappelijk vermogen 

en hebben ze de zekerheid dat ze een deel erven.224 Als de gehuwden echter een beding willen 

opnemen in hun huwelijkscontract is het keuzebeding onder last de beste keuze voor de 

erfgenamen aangezien er geen erfbelastingen verschuldigd zijn op basis van artikel 2.7.1.0.4. VCF 

(oud artikel 5 W. Succ.).225 Hierdoor zullen er in totaal minder erfbelastingen betaald worden dan 

wanneer één van de andere bedingen zijn uitwerking heeft. De erfgenamen hebben ook inspraak 

op bepaalde vlakken waardoor ze niet volledig buiten spel worden gezet.226 

De erfgenamen hebben de mogelijkheid om de schuld, die de langstlevende heeft ten opzichte van 

hen, in mindering te brengen van het actief van de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot. 

Dit is wel alleen maar mogelijk als één van de uitzonderingen in artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 

W. Succ.) is vervuld. Als dit het geval is, kan de belastbare basis verminderd worden. 227 

 

3.3.6 Cijfervoorbeeld228 

52. Mia zal, net zoals in het voorbeeld van het keuzebeding, kiezen voor de roerende goederen. De 

kinderen erven een schuldvordering die gelijk is aan de waarde van de roerende goederen. Hierop 

erft Mia het vruchtgebruik.  

De kinderen erven de blote eigendom van de helft van het onroerend goed en Mia erft het 

vruchtgebruik.  

Eerste overlijden 

Te betalen erfbelastingen door Mia 

Mia zal dankzij haar keuze kunnen genieten van de vrijstelling van de gezinswoning.229 Bovendien kan ze 

ook nog genieten van het belastingkrediet.230 Hierdoor zal Mia geen erfbelastingen moeten betalen. 

 

 

                                                           
224 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
225 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 401. 
226 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558-560. 
227 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558-559. 
228 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
229 Artikel 2.7.4.1.1. VCF (oud artikel 48 W. Succ.). 
230 Artikel 2.7.5.0.1. VCF (oud artikel 56 W. Succ.). 
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Gezinswoning Roerende goederen (schuldvordering) 

125.000 euro  37.500 euro  

Belastbare basis 0 euro (vrijgesteld) Belastbare basis 9.000 euro (37.500 x 24%) 

 
9.000 -> 270 euro 

 
Belastingkrediet -> 410 euro [500 x (1-(9.000/ 50.000)] 

 
Erfbelastingen -> 270 - 410 = 0 euro 

 
  

Totaal erfbelastingen 0 euro Totaal erfbelastingen 0 euro 
 

Te betalen erfbelastingen per kind 

De kinderen betalen erfbelastingen op de blote eigendom van de schuldvordering en op de blote 

eigendom van de helft van het onroerend goed. De kinderen zullen samen 3.705 euro aan 

erfbelastingen moeten betalen. 

Onroerend goed (gezinswoning) Roerende goederen (schuldvordering) 

125.000 euro  37.500 euro  

Belastbare basis 47.500 euro (125.000 x 38%) Belastbare basis 14.250 euro (37.500 x 38%) 

47.500 -> 1.425 euro 14.250 -> 427,50 euro 

 
  

 
  

 
  

Totaal erfbelastingen 1.425 euro Totaal erfbelastingen 427,50 euro 
 

Tweede overlijden 

Te betalen erfbelastingen per kind 

De kinderen erven Mia’s helft van het onroerend goed. Bovendien erven ze de roerende goederen, maar 

ze mogen de schuldvordering in mindering brengen (in de veronderstelling dat ze aan één van de 

uitzonderingen in artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 W. Succ.) voldoen). 

Elk kind zal 3.187,50 euro erfbelastingen betalen. Samen betalen ze 6.375 euro. 

Onroerend goed (gezinswoning) Roerende goederen 

125.000 euro (250.000 – 125.000) 37.500 euro (75.000 – 37.500) 

Belastbare basis 62.500 euro (125.000/2) Belastbare basis 18.750 euro (37.500/2) 

62.500 -> 2.625 euro 18.750 -> 562,50 euro 

 
  

Totaal erfbelastingen 2.625 euro Totaal erfbelastingen 562,50 euro 

 
  

 

Conclusie: In totaal zal er 10.080 euro aan erfbelastingen betaald worden. 
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3.4 Algemene conclusie 
53. Wanneer de gevolgen voor de langstlevende echtgenoot naast deze van de 

kinderen/erfgenamen worden geplaatst, kan er opgemerkt worden dat beiden voordelen hebben 

bij een keuzebeding onder last. Vaak is het echter zo dat wat nadelig is voor de ene partij, een 

voordeel kan zijn voor de andere partij. Beide partijen hebben een voordeel bij het feit dat de fiscus 

artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) niet kan gebruiken om het keuzebeding onder last te 

belasten.231 De langstlevende echtgenoot zal wel een verdelingsrecht van 2,5% moeten betalen als 

hij/zij onroerende goederen uit de gemeenschap wenst te verkrijgen.232 Dit percentage weegt 

echter niet op tegen de progressieve erfbelastingen die anders zouden betaald moeten worden.233 

Wanneer het verdelingsrecht van toepassing is, zal er een verdelingsakte moeten worden 

opgesteld.234 Voor de langstlevende echtgenoot betekent dit dat de erfgenamen akkoord moeten 

gaan met de waarde van het gemeenschappelijk vermogen. De erfgenamen hebben hierbij het 

voordeel dat ze niet zomaar gepasseerd kunnen worden.235  

Een tweede nadeel voor de langstlevende echtgenoot is dat artikel 27, 4° Hyp. W. van toepassing 

is.236 Dit is nadelig voor de langstlevende echtgenoot, maar voordelig voor de 

kinderen/erfgenamen. Deze hebben een onroerend voorrecht. Dit wil zeggen dat de 

beslissingsmacht van de langstlevende serieus wordt beperkt wanneer het gaat over de 

vervreemding van gemeenschappelijke onroerende goederen. Echter, wanneer er een vrijstelling is 

voor de inschrijving of wanneer er een bankgarantie is, wordt de beslissingsmacht opnieuw hersteld 

in zijn oorspronkelijke staat.237 

De last die aan het keuzebeding onder last is verbonden, is in hoofde van de langstlevende 

echtgenoot geen nadeel omdat de betaling ervan pas opgeëist kan worden bij het tweede 

overlijden.238 De erfgenamen kunnen deze dan weer in mindering brengen van het actief.  

                                                           
231 J. DECUYPER, “Fiscale aspecten” in H. CASMAN, J. DECUYPER, J. GERLO en V. VAN DE POEL (eds.), De evolutie in de 
huwelijkscontracten: recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen 
België, 1995, (209) 215. 
232 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558. 
233 Artikel 2.7.4.1.1. VCF (oud artikel 48 W. Succ.). 
234 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A.  VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 89-90. 
235 H. CASMAN, “Keuzebeding/Keuzebeding onder last”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek 
Estate Planning, IV, Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende, Brussel, Larcier, 2010, (89) 90. 
236 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 559. 
237 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 559. 
238 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
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Dit is wel alleen maar mogelijk als de oprechtheid van de schuld wordt bewezen of als alle goederen 

nog steeds in natura aanwezig zijn.239 Wanneer dit niet het geval is zullen de erfgenamen niet van 

de vermindering kunnen genieten waardoor er meer erfbelastingen verschuldigd zullen zijn. Als ze 

toch één van de uitzonderingen kunnen gebruiken, kan het zijn dat er geen actief meer aanwezig is 

in de nalatenschap om de schuldvordering in mindering te brengen. 

Zowel de langstlevende echtgenoot als de erfgenamen hebben voor- en nadelen bij de werking van 

een keuzebeding onder last. De langstlevende moet er vooral rekening mee houden dat hij/zij wel 

nog alle goederen kan kiezen, maar dat de beschikkingsmacht over deze goederen nooit even groot 

kan zijn als bij een verblijvingsbeding. Voor de erfgenamen primeert vooral dat er op het einde van 

de rit minder erfbelastingen betaald moeten worden dan bij een verblijvingsbeding (en de andere 

bedingen afhankelijk van de keuze).240 Hier moeten ze wel een prijs voor betalen, namelijk dat ze de 

betaling van de schuldvordering niet kunnen eisen en dat de nalatenschap van de langstlevende 

een lege doos kan zijn.241  

Er zullen altijd voor- en nadelen verbonden zijn aan het keuzebeding onder last. De gehuwden 

moeten de afweging maken tussen de beschikkingsmacht die zij wensen te geven aan de 

langstlevende en het fiscale kostenplaatje. Niettemin is het keuzebeding onder last zeker een 

aanrader voor gehuwden en de erfgenamen. Dit in de veronderstelling dat het keuzebeding onder 

last geen fiscaal misbruik is. Wanneer dit het geval is, zal het keuzebeding onder last niet meer 

aantrekkelijk zijn omdat artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) dan wel zijn toepassing zal 

vinden.242 Of het keuzebeding onder last fiscaal misbruik uitmaakt of niet zal ik bestuderen in het 

vierde hoofdstuk. 

                                                           
239 Artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 W. Succ.). 
240 C. DECKERS, J. DE HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning “in extremis” in Vlaanderen. Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Handboek Estate Planning-Bijzonder Deel I, Gent, Larcier, 2008, 401. 
241 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
242 Artikel 3.17.0.0.2. VCF (oud artikel 18, §2 W. Reg. en oud artikel 106, tweede lid W. Succ.). 
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Hoofdstuk 4) De invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling op het 

keuzebeding onder last 

54. Op 1 juni 2012 is de nieuwe antimisbruikbepaling in werking getreden.243 Ik ga onderzoeken wat 

de invloed hiervan is op het keuzebeding onder last. Daarvoor ga ik eerst de situatie bekijken vóór 

de inwerkingtreding, dit ga ik doen aan de hand van twee parlementaire vragen. Daarna beschrijf ik 

wat de nieuwe antimisbruikbepaling inhoudt. De situatie na de inwerkingtreding ga ik toelichten 

aan de hand van drie gebeurtenissen, namelijk de circulaire van 10 april 2013, de ruling van 18 juni 

2013 en de omzendbrieven uit 2014/2015. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 

 

4.1 Situatie vóór de nieuwe antimisbruikbepaling 

55. LUK VAN BIESEN heeft in 2005 een parlementaire vraag gesteld. Deze vraag werd opgedeeld in 

vier deelvragen. De vierde deelvraag ging over het keuzebeding onder last, meerbepaald hoe de 

fiscale administratie tegenover het keuzebeding onder last stond, en of wat bij het 

verblijvingsbeding onder last van toepassing was ook bij het keuzebeding onder last gold. Het 

antwoord van de toenmalige Minister van Financiën luidde als volgt:  

“a) De administratie aanvaardt het ‘keuzebeding onder last’. b) Het ‘keuzebeding onder last’ is niet 

hetzelfde als een ‘verblijvingsbeding onder last’; de fiscale gevolgen hiervan zijn bijgevolg 

verschillend. De heffing van de successierechten (en eventueel registratierechten) zal afhangen van 

de keuze die de langstlevende echtgenoot zal maken.”. 244  

 

Doordat de Minister van Financiën zowel het keuzebeding onder last als het verblijvingsbeding 

onder last aanvaardde, hadden de gehuwden rechtszekerheid. Dit wil zeggen dat een echtpaar met 

een gerust hart een verblijvingsbeding onder last of een keuzebeding onder last kon opnemen in 

het huwelijkscontract.245 

Toen de nieuwe antimisbruikbepaling van kracht werd, was er opnieuw onzekerheid.246 De 

echtparen die een keuzebeding onder last hadden opgenomen in het huwelijkscontract vóór 1 juni 

2012 moesten zich geen zorgen maken. De nieuwe antimisbruikbepaling geldt alleen voor 

rechtshandelingen die gesteld zijn na 1 juni 2012.247  

                                                           
243 E. SPRUYT, “Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe ontwikkelingen”, TEP 2013, 6-38. 
244 Parl. Vr. nr. 914 LUK VAN BIESEN, 8 september 2005, Vr. en Antw. Kamer, 2 februari 2006, nr. 107, p. 19924. 
245 Parl. Vr. nr. 914 LUK VAN BIESEN, 8 september 2005, Vr. en Antw. Kamer, 2 februari 2006, nr. 107, p. 19924. 
246 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
247 K. JANSSENS en R. WILLEMS, “Antimisbruik in registratie- en successierechten niet retroactief”, Fisc. Act. 2013, 1-3. 
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Wanneer het gaat over rechtshandelingen die op verschillende tijdstippen zijn gesteld, maar 

dezelfde verrichting tot stand brengt, dan moeten alle rechtshandelingen vóór 1 juni 2012 gesteld 

zijn, opdat de nieuwe antimisbruikbepaling niet van toepassing zou zijn.248 

 

4.2 Situatie na de nieuwe antimisbruikbepaling 

56. De nieuwe antimisbruikbepaling heeft de oorspronkelijke antimisbruikbepaling vervangen op 1 

juni 2012.249 BOONE zegt over de oude antimisbruikbepaling het volgende: “De oorspronkelijke 

antimisbruikbepaling hield in dat de juridische kwalificatie van een akte die een belastingplichtige 

eraan geeft, niet tegenstelbaar was aan de fiscus, wanneer de fiscus een bewijs had van 

belastingontwijking. Als de belastingadministratie de belastingontwijking kon bewijzen en de 

belastingplichtige het tegendeel niet, dan mocht de administratie de akte herkwalificeren.”.250 

De fiscus wou de antimisbruikbepaling een paar keer gebruiken om een herkwalificatie door te 

voeren. Deze pogingen werden echter teniet gedaan door het Hof van Cassatie. Deze was van 

mening dat de kwalificatie van de fiscus en de kwalificatie van de belastingplichtige te ver uit elkaar 

lagen. Deze kwalificaties moesten dezelfde of gelijkaardige gevolgen teweeg brengen. Omdat dit 

niet het geval was, heeft de fiscus niet veel herkwalificaties kunnen doorvoeren op basis van de 

oude antimisbruikbepaling. De wetgever was hier niet over te spreken en bijgevolg is de oude 

antimisbruikbepaling vervangen door een nieuwe.251  

 

57. De nieuwe antimisbruikbepaling is opgenomen in artikel 3.17.0.0.2. VCF (oud artikel 18, §2 W. 

Reg. en oud artikel 106, tweede lid W. Succ.).252 

Artikel 3.17.0.0.2. VCF (oud artikel 18, §2 W. Reg.) gaat als volgt: “Aan de bevoegde entiteit van de 

Vlaamse administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van 

rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer die entiteit door 

vermoedens of door andere bewijsmiddelen, vermeld in artikel 3.17.0.0.1., en aan de hand van 

objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik. 

 

                                                           
248 Parl. Vr. nr. 101 CARL DEVLIES, 8 november 2012, Vr. en Antw. Kamer, 27 maart 2013, nr. 107, p. 304-305. 
249 E. SPRUYT, “Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe ontwikkelingen”, TEP 2013, 6-38. 
250 R. BOONE,  “’De nieuwe antimisbruikbepaling brengt geen rechtszekerheid’”, De Juristenkrant 2012, 8-9. 
251 R. BOONE, “’De nieuwe antimisbruikbepaling brengt geen rechtszekerheid’”, De Juristenkrant 2012, 8-9. 
252 N. GEELHAND DE MERXEM, “De “interpretatie-putsch” van de fiscale administratie inzake het successierecht”, TEP 
2014, 102-107. 
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Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige door middel van de door hem 

gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot 

stand brengt: 

1 ° hetzij een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van deze 

codex of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die 

bepaling plaatst; 

2 ° hetzij een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door 

een bepaling van deze codex of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van 

dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen 

van dit voordeel tot doel heeft. 

Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het 

geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van de 

belasting. 

Als de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een 

belastingheffing overeenkomstig het doel van deze codex onderworpen alsof het misbruik niet heeft 

plaatsgevonden.".253 

 

Er kan dus in twee gevallen sprake zijn van fiscaal misbruik. Ten eerste als er belastingen werden 

ontweken en ten tweede als er ten onrechte van een belastingsvoordeel werd genoten. In beide 

gevallen is het in strijd met de doelstelling van de bepaling(en) die gebruikt wordt/worden.254 Bij de 

nieuwe antimisbruikbepaling is niet de juridische kwalificatie van de akte tegenstelbaar aan de 

fiscus, maar wel de gehele juridische akte. Bijgevolg beschouwt de administratie de akte als 

onbestaande.255  

Het is aan de fiscus om te bewijzen dat er sprake is van fiscaal misbruik. Wanneer de fiscus dit kan, 

is het aan de belastingplichtige om het tegenbewijs te leveren. Hij/zij moet bewijzen dat er niet 

alleen fiscale motieven zijn voor de rechtshandeling die hij/zij stelt.256  

                                                           
253 Artikel 3.17.0.0.2. VCF (oud artikel 18, §2 W. Reg.). 
254 K. JANSSENS en R. WILLEMS, “Antimisbruik in registratie- en successierechten niet retroactief”, Fisc. Act. 2013, 1-3. 
255 R. BOONE, “’De nieuwe antimisbruikbepaling brengt geen rechtszekerheid’”, De Juristenkrant 2012, 8-9. 
256W. VERMEULEN en T. MELIS, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, 13-19. 
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Wanneer de belastingplichtige het tegenbewijs niet kan leveren, mag de fiscus de belastingplichtige 

belasten “alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.”.257 Dit wil zeggen dat er geen boete wordt 

opgelegd, wat bij veinzing wel het geval is.258 

 

58. De oude antimisbruikbepaling kon alleen van toepassing zijn op verrichtingen in de 

economische sfeer.259 Daardoor behoorden verrichtingen in verband met erfbelastingen niet tot het 

toepassingsgebied van de oorspronkelijke antimisbruikbepaling.260 

Met de nieuwe antimisbruikbepaling is dit veranderd. Nu geldt de antimisbruikbepaling zowel in de 

economische sfeer, als in de privésfeer.261 Op het vlak van erfbelastingen kunnen er veel redenen 

zijn, andere dan fiscale, om rechtshandelingen te motiveren. Deze kunnen burgerrechtelijke 

redenen zijn, maar ook meer persoonlijke redenen.262 

Wanneer de belastingplichtige geen andere motieven heeft dan fiscale motieven, dan wordt er 

belast alsof het misbruik nooit heeft plaatsgevonden.263 Dit kan een grote impact hebben op de 

fictiebepalingen bij de erfbelastingen. SLAETS schrijft hierover het volgende: “Men zou kunnen 

stellen dat door deze maatregel het ontwijken van de fictiebepalingen uit het W.Succ. in principe 

belastbaar is geworden. De fictiebepalingen zouden naar analogie kunnen worden toegepast, tenzij 

het bewijs van een niet fiscaal motief wordt geleverd. Dat heeft o.m. tot gevolg dat de 

fictiebepalingen toepasbaar kunnen zijn, zelfs als niet aan alle toepassingsvoorwaarden is 

voldaan.”.264 

 

59. De nieuwe antimisbruikbepaling had ook tot doel om meer rechtszekerheid te verschaffen. 

Doordat de tekst van de wet onduidelijk en te vaag omschreven is, werd dit doel niet 

gerealiseerd.265 

                                                           
257 Artikel 3.17.0.0.2. VCF (oud artikel 18, §2 W. Reg. en oud artikel 106, tweede lid W. Succ.). 
258 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405. 
259 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405. 
260W. VERMEULEN en T. MELIS, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, 13-19. 
261 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405. 
262 W. VERMEULEN en T. MELIS, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, 13-19. 
263 R. BOONE, “’De nieuwe antimisbruikbepaling brengt geen rechtszekerheid’”, De Juristenkrant 2012, 8-9. 
264 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
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De antimisbruikbepaling kan alleen maar door de fiscus worden gebruikt als alle andere technieken 

geen soelaas bieden. Deze technieken, in deze volgorde, moet de fiscus eerst proberen toe te 

passen: de gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de 

bijzondere antimisbruikbepalingen en ten slotte de simulatieleer.266 

Als de administratie de antimisbruikbepaling gebruikt, moet ze motiveren waarom ze de 

antimisbruikbepaling wil toepassen en welke wetsartikelen gefrustreerd worden. Dit is om 

willekeur tegen te gaan.267 

 

4.2.1 Circulaire 10 april 2013 

60. Er heerste veel rechtsonzekerheid door de invoering van de nieuwe antimisbruikbepaling.268 De 

administratie wou dit verhelpen door circulaires te publiceren. Er zijn ondertussen al enkele 

circulaires verschenen. De eerste circulaire is verschenen op 4 mei 2012. Deze verschafte niet veel 

meer bijkomende informatie dan wat er in de wettekst was opgenomen. Deze gaf alleen meer 

informatie over het feit dat de antimisbruikbepaling nu ook kon toegepast worden op verrichtingen 

uit de privésfeer.269 

De eerste circulaire werd al snel vervangen door een tweede op 19 juli 2012.270 Deze circulaire 

verduidelijkte wat deze antimisbruikbepaling betekende op het vlak van registratiebelastingen en 

erfbelastingen.271 In deze circulaire waren twee lijsten opgenomen, namelijk een witte en een 

zwarte. Op deze twee lijsten waren de constructies opgenomen die zeker veilig waren (de witte 

lijst) en de constructies die zeker niet aanvaard werden door de administratie (de zwarte lijst).272 De 

kanttekening die gemaakt dient te worden is dat de constructies op de zwarte lijst geen fiscaal 

misbruik zijn als de belastingplichtige andere motieven heeft dan alleen maar fiscale motieven.273 

                                                                                                                                                                                           
265 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405; R. BOONE, “’De nieuwe antimisbruikbepaling brengt geen rechtszekerheid’”, De Juristenkrant 
2012, 8-9. 
266 W. VERMEULEN en T. MELIS, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, 13-19. 
267 K. JANSSENS en R. WILLEMS, “Antimisbruik in registratie- en successierechten niet retroactief”, Fisc. Act. 2013, 1-3. 
268 R. BOONE, “’De nieuwe antimisbruikbepaling brengt geen rechtszekerheid’”, De Juristenkrant 2012, 8-9. 
269 Circ. nr. 3/2012 van 4 mei 2012; L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij 
registratie- en successierechten”, T. Not. 2013, 384-405. 
270 Circ. nr. 8/2012 van 19 juli 2012. 
271 E. SPRUYT, “Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe ontwikkelingen”, TEP 2013, 6-38. 
272 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405. 
273N. GEELHAND, “De wijzigende circulaire inzake antimisbruik in de registratie- en successierechten”, TEP 2013, 33-
48; L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, 
T. Not. 2013, 384-405. 
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De derde circulaire verscheen op 10 april 2013.274 Deze wijziging was nodig omdat er in de vorige 

circulaire niet veel uitleg werd gegeven. Daarom werd er commentaar toegevoegd aan de zwarte 

lijst in de derde circulaire. De witte lijst moest het zonder commentaar stellen.275 In de commentaar 

wordt verduidelijkt hoe er belastingen zullen geheven worden als de belastingplichtige niet kan 

bewijzen dat fiscaal misbruik niet aan de orde is.276 

 

61. Zowel in de tweede als in de derde circulaire is er niet opgenomen wat de doelstellingen zijn 

van de bepalingen die gebruikt worden voor de constructies die in de zwarte lijst zijn 

opgenomen.277 Dit zou een grote hulp zijn voor de belastingplichtige omdat de doelstellingen niet 

altijd even duidelijk blijken uit de wettekst. Daarvoor moet er naar het wetsontwerp worden 

gekeken en meerbepaald naar de Memorie van toelichting.278 

 "Of een rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen gesteld door de belastingplichtige 

een fiscaal misbruik vormt inzake registratie- en successierechten en dus in aanmerking komt voor 

de toepassing van de antimisbruikbepaling zal – in principe – geval per geval dienen te worden 

beoordeeld rekening houdend met de concrete context en modaliteiten" werd er in de tweede en 

derde circulaire benadrukt.279 Daarom zijn de witte en zwarte lijst niet limitatief.280 

De laatste jaren is er veel commotie geweest over de antimisbruikbepaling en de twee lijsten. 

Vooral omdat deze twee lijsten geen uitsluitsel geven over alle verrichtingen die gesteld kunnen 

worden. Daarom zijn er nog veel rechtshandelingen die zich in een grijze zone bevinden.281 Het 

keuzebeding onder last wordt niet vermeld op de witte of zwarte lijst en bevindt zich dan ook in 

een grijze zone. WEYTS categoriseerde het keuzebeding onder last in 2013 als "op geen lijst maar 

wellicht met enig risico" omdat er door het keuzebeding onder last een belastingsbesparing wordt 

gerealiseerd.282  

                                                           
274 Circ. nr. 5/2013 van 10 april 2013. 
275 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405. 
276 N. GEELHAND, “De wijzigende circulaire inzake antimisbruik in de registratie- en successierechten”, TEP 2013, 33-
48. 
277 Circ. nr. 8/2012 van 19 juli 2012 ; Circ. nr. 5/2013 van 10 april 2013. 
278  N. GEELHAND, “De wijzigende circulaire inzake antimisbruik in de registratie- en successierechten”, TEP 2013, 33-
48. 
279 Circ. nr. 8/2012 van 19 juli 2012 ; Circ. nr. 5/2013 van 10 april 2013. 
280 E. SPRUYT, “Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe ontwikkelingen”, TEP 2013, 6-38; L. 
WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. Not. 
2013, 384-405. 
281 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405. 
282 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405. 
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De administratie zou ook kunnen oordelen dat artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) of 

artikel 2.7.3.4.4. VCF (oud artikel 33 W. Succ.) wordt gefrustreerd.283 Deze rechtsonzekerheid kon 

verholpen worden door een ruling aan te vragen.284 

 

4.2.2 Ruling van 18 juni 2013 

62. Mensen kunnen aan de Belgische rulingcommissie een ruling/voorafgaande beslissing vragen. 

De belastingplichtige kan zijn situatie aan de rulingcommissie voorleggen. Dit moet gebeuren 

voordat de belastingplichtige de rechtshandeling stelt. De rulingcommissie bekijkt of de verrichting, 

die de belastingplichtige wil stellen, overeenstemt met het doel van de wet. Wanneer dit het geval 

is, is er een positieve ruling. Het gevolg hiervan is dat de ruling bindend is voor de fiscus en de 

partijen die de ruling hebben aangevraagd. Het is noodzakelijk dat de belastingplichtige de 

handeling stelt zoals in de ruling wordt beschreven. Is dit niet het geval, dan is de fiscus niet 

gebonden en kan hij alsnog de antimisbruikbepaling inroepen. Wanneer de belastingplichtige de 

handeling uitvoert, zoals beschreven in de ruling, dan mag de fiscus alleen nog maar controleren of 

de verrichting dezelfde is dan deze in de ruling.285 

 

4.2.2.1 Feiten 

63. Een echtpaar heeft in 2013 een ruling aangevraagd voor het keuzebeding onder last. De feiten 

waren de volgende. Het echtpaar, dat twee gemeenschappelijke kinderen heeft, wou hun 

huwelijkscontract aanpassen. Ze wensten een keuzebeding onder last in hun huwelijkscontract op 

te nemen.286 De langstlevende echtgenoot mag dan kiezen welke goederen hij/zij uit de 

gemeenschap wil. Als er meer verkregen wordt dan de waarde van de helft van het 

gemeenschappelijk vermogen, moet er een opleg betaald worden aan de nalatenschap van de 

eerststervende. Deze is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot.287 

Normaal gezien wordt er in het huwelijkscontract opgenomen dat de schuldvordering vroeger kan 

worden opgeëist als er bijzondere omstandigheden aan de orde zijn. In het voorgelegde ontwerp 

was dit niet het geval.  

                                                           
283 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405. 
284 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
285 R. BOONE, “’De nieuwe antimisbruikbepaling brengt geen rechtszekerheid’”, De Juristenkrant 2012, 8-9. 
286 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5. 
287 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
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De bijzondere omstandigheden konden enkel aanleiding geven tot een zekerheidsstelling. Daardoor 

werden de kinderen minder beschermd.288 

Er werd in de voorgelegde clausule bedongen dat de langstlevende echtgenoot een rente moest 

betalen vanaf wanneer de eerststervende kwam te overlijden tot de dag dat de schuldvordering 

betaald werd.289 Er was niet opgenomen dat de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid had om 

de opleg tijdens zijn leven te betalen. Ook was de langstlevende echtgenoot verplicht de 

erfbelastingen op de schuldvordering te betalen zodat de kinderen deze niet dienden te betalen.290 

De belangrijkste reden voor de clausule was "het vermijden van vruchtgebruik op de helft van de 

huwgemeenschap of minstens op een gedeelte tussen de 50% en 100% van de gemeenschap naar 

wens van de langstlevende. Het is voor de langstlevende immers voordeliger om over volle 

eigendom te kunnen beschikken.".291 

De vraag die aan de rulingcommissie werd gesteld was of het beding, dat voorgelegd werd, de toets 

van de nieuwe antimisbruikbepaling kon doorstaan?292 

 

4.2.2.2 Analyse door de rulingcommissie 

64. De rulingcommissie bekijkt het keuzebeding onder last op twee manieren. Ze maken een 

onderscheid tussen enerzijds de verblijving in volle eigendom en anderzijds de last.293  

 

4.2.2.2.1 Verblijving in volle eigendom 

65. Met het eerste aspect, namelijk het verblijvingsbeding of het beding van vooruitmaking 

(afhankelijk van de keuze), heeft de rulingcommissie geen probleem.294 Volgens de rulingcommissie 

kunnen er civielrechtelijke voordelen zijn voor de langstlevende echtgenoot. Deze voordelen 

kunnen gaan over het behoud van de beschikkingsmacht over het gemeenschappelijk vermogen. 

Door de beschikkingsmacht kunnen er geen conflicten zijn tussen de langstlevende en de 

erfgenamen/ kinderen.295  

                                                           
288 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
289 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
290 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
291 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
292 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5. 
293 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
294 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5. 
295 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506; B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 
2014, 3-5. 
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Deze civielrechtelijke motieven zorgen ervoor dat er niet alleen fiscale motieven aan de orde zijn.296 

 

4.2.2.2.2 Last 

66. De last die aan het beding verbonden is, is volgens de rulingcommissie problematisch.297 De 

rulingcommissie heeft twee bezwaren tegen de last, namelijk het artificieel karakter van de 

schuldvordering en dat de vordering niet belastbaar zou zijn.298 

 

Het artificieel karakter van de vordering 

67. De rulingcommissie is niet te vinden voor het feit dat de vordering maar kan worden opgeëist 

bij het overlijden van de langstlevende. Bijkomend heeft de rulingcommissie twijfels over de 

echtheid van de vordering.299 Doordat er twee gemeenschappelijke kinderen zijn, zullen de 

erfgenamen van de eerststervende en de langstlevende dezelfde zijn. Daardoor is er sprake van 

schuldvermenging en zal de schuldvordering uitdoven op het moment dat deze juist opeisbaar zal 

worden (namelijk bij het overlijden van de tweede ouder).300 Dit is ten gevolge van de vererving van 

de schuldvordering bij het overlijden van de eerststervende en de mogelijkheid om de 

schuldvordering op te nemen in het passief bij het overlijden van de langstlevende. Dit zorgt ervoor 

dat de erfgenamen tegelijkertijd schuldeiser en schuldenaar zijn.301 Daardoor is de rulingcommissie 

van mening dat de schuldvordering een artificieel en zelfs een zuiver theoretisch karakter heeft. Dit 

geeft de rulingcommissie een reden om te twijfelen aan de oprechtheid van de schuldvordering.302 

 

 

 

 
                                                           
296 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5. 
297  S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506; S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
298 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211; B. 
CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5. 
299 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
300 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506; B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 
2014, 3-5; S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
301 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
302 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506; B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 
2014, 3-5; S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
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De vordering zou niet belastbaar zijn 

68. De rulingcommissie is van mening dat de schuldvordering niet tot het actief van de 

nalatenschap van de eerststervende behoort. Dit wil zeggen dat de erfgenamen van de 

eerststervende dus de schuldvordering niet erven. De rulingcommissie is van oordeel dat de 

kinderen de schuldvordering niet verkrijgen door vererving, maar door het beding in het 

huwelijkscontract.303 Daardoor is er een overdracht naar aanleiding van het overlijden en geen 

overdracht door het overlijden.304 Deze redenering, namelijk dat de schuldvordering niet tot de 

nalatenschap van de eerststervende behoort, zorgt ervoor dat er bij het eerste overlijden niets 

belast zou moeten worden met erfbelastingen.305 Als er niets belastbaar zou zijn, zou dit ook 

betekenen dat er niets kan worden afgetrokken. Het is wel mogelijk dat het vast recht van de 

registratiebelastingen van toepassing is.306 

De rulingcommissie heeft na de analyse beslist dat het keuzebeding onder last, dat voorgelegd 

werd, artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) frustreert, wat wil zeggen dat het de toepassing 

van het artikel bemoeilijkt.307 Ze oordeelden ook nog dat er geen andere dan fiscale motieven 

werden gegeven die de constructie zou kunnen verantwoorden.308 Als het keuzebeding onder last 

fiscaal misbruik is, zullen er erfbelastingen geheven worden alsof het misbruik nooit heeft 

plaatsgevonden. Dit betekent dat artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) van toepassing zal 

zijn op wat er meer bekomen werd dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen.309 

 

4.2.2.3 Bedenkingen over de analyse van de rulingcommissie 

4.2.2.3.1 Artificieel karakter van de vordering 

69. De rulingcommissie is niet te spreken over het feit dat de opeisbaarheid van de schuldvordering 

steeds wordt uitgesteld tot aan het tweede overlijden. Het is immers net de bedoeling van de 

clausule om de opeisbaarheid uit te stellen zodat de langstlevende echtgenoot niet zomaar een 

bedrag moet betalen als de erfgenamen/kinderen dat willen.  

                                                           
303 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
304 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211; B. 
CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5. 
305 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
306 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
307 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211; S. 
SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 2014, 
499-506; B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 
3-5; S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
308 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
309 Artikel 3.17.0.0.2. VCF (oud artikel 18, §2 W. Reg. en oud artikel 106, tweede lid W. Succ.). 
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De rulingcommissie zou er waarschijnlijk minder problemen mee hebben als er in de clausule werd 

vermeld dat de kinderen in bijzondere omstandigheden de betaling vroeger konden eisen. In de 

voorgelegde clausule was er alleen maar een zekerheidsstelling als bijzondere omstandigheden zich 

voordeden.310 De rulingcommissie vindt dat de schuldvermenging ervoor zorgt dat de vordering van 

de schuld uitdooft bij het tweede overlijden.311 Bijgevolg wordt er getwijfeld aan het werkelijk 

bestaan van de schuldvordering.312 CARDOEN zegt hierover het volgende: "Dat de vordering ingevolge 

compensatie tenietgaat bij het overlijden van de langstlevende, houdt ons inziens niet in dat zij niet 

werkelijk zou (hebben) bestaan of een artificieel karakter zou vertonen. Zo gaat een 

schuldvordering die een erflater op zijn erfgenaam heeft, eveneens teniet ingevolge compensatie 

bij het overlijden van de erflater; toch belet dit niet dat zij in het actief moet worden 

opgenomen".313 Het is mogelijk dat de schuldvordering niet tenietgaat door de schuldvermenging 

als de langstlevende echtgenoot tijdens zijn/haar leven de schuldvordering geheel of gedeeltelijk 

zou betalen.314 Dit was echter niet in de voorgelegde clausule opgenomen.315 

 

4.2.2.3.2 De vordering zou niet belastbaar zijn 

70. De rulingcommissie is van mening dat de schuldvordering niet tot het actief van de 

nalatenschap van de eerststervende behoort. Dit zou betekenen dat het niet belast wordt met 

erfbelastingen.316 De auteurs HUBRECHT, SLAETS en CARDOEN zijn er echter van overtuigd dat de 

rulingcommissie de bal misslaat.317 De rulingcommissie houdt geen rekening met de regels over de 

vereffening-verdeling. Eerst zal de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen gebeuren. 

Hierdoor wordt het gemeenschappelijk vermogen verdeeld in helften. Dan pas zal er een 

vereffening-verdeling van de nalatenschap plaatsvinden. Het vruchtgebruik komt toe aan de 

langstlevende echtgenoot en de blote eigendom aan de erfgenamen.318  

                                                           
310 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
311 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
312 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5. 
313 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5. 
314 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
315 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
316 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506; S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
317 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5; S. 
HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7; S. SLAETS, “Vormt het inlassen van 
een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 2014, 499-506. 
318 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5.  
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Hetgeen wil zeggen dat de schuldvordering tot het actief van de nalatenschap van de 

eerststervende behoort.319 "Zij komt toe aan de erfgenamen, met name aan de bloedverwanten 

voor de blote eigendom en aan de langstlevende voor het vruchtgebruik; de erfgenamen verkrijgen 

de vordering bovendien niet op grond van een eigen recht (iure proprio), maar moeten zich 

integendeel op hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris beroepen, teneinde de vordering te 

verkrijgen." stelt CARDOEN.320 

 

4.2.2.4 Andere bedenkingen 

71. Het keuzebeding onder last kan bij een tweede huwelijk worden gemotiveerd door andere 

motieven dan fiscale. De ouder van de kinderen wil zorgen dat zijn nieuwe echtgenoot/ echtgenote 

een maximaal comfort heeft en dus mag kiezen welke goederen hij/zij wil. Aan de ander kant wil de 

ouder dat zijn kinderen een bescherming genieten. Door middel van een schuldvordering wordt dit 

verwezenlijkt.321 WEYTS schrijft: “Een verblijvings- of zeker een keuzebeding met last lijkt dan 

verdedigbaar, al leidt die regeling tot een onrechtstreeks omzeilen van art. 1465 BW”. Dit komt 

omdat de kinderen alleen maar een vordering krijgen.322 

Doordat de kinderen geen gemeenschappelijke kinderen zijn, zal er geen schuldvermenging zijn. 

Daardoor is deze vordering niet artificieel.323 

Het is niet zo dat er bij gemeenschappelijke kinderen geen andere motieven dan fiscale motieven 

zijn die het keuzebeding onder last kunnen verantwoorden. Het keuzebeding onder last wordt 

meestal gebruikt om de langstlevende echtgenoot een optimale bescherming te bieden. Bijkomend 

daaraan worden de kinderen ook beschermd door de schuldvordering.324 Als er geen last zou zijn, 

zouden de kinderen zomaar de beslissingen van de langstlevende echtgenoot moeten ondergaan. 

Dat de betaling van de schuldvordering wordt uitgesteld is dan weer ter bescherming van de 

langstlevende.325 Indien het echtpaar ook andere motieven had aangehaald dan er alleen maar voor 

te willen zorgen dat de langstlevende de volle eigendom verwerft en niet alleen het vruchtgebruik, 

dan kon de beslissing van de rulingcommissie anders geweest zijn.326 

 

                                                           
319 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
320 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5. 
321 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
322 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
323 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
324 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
325S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
326 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
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72. SLAETS is van mening dat de rulingcommissie de toetsing van het voorgelegde keuzebeding onder 

last aan de doelstelling van artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) niet goed uitvoert. Ze 

zouden niet de precieze doelstelling van het artikel gebruiken. “De fictiebepaling van artikel 5 is er 

niet zo zeer op gericht belastingontduiking of belastingontwijking tegen te gaan; ze is eerder 

bedoeld om de verkrijging van goederen door de langstlevende echtgenoot uit het 

gemeenschappelijk op een gelijkvormige manier te belasten, ongeacht of deze verkrijging geschiedt 

ingevolge schenking, uiterste wilsbeschikking of een ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk 

vermogen” stelt DECUYPER.327 Als deze doelstelling zou gebruikt worden, zou de rulingcommissie tot 

het besluit moeten komen dat het keuzebeding onder last artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. 

Succ.) niet frustreert. Bij het keuzebeding onder last en het verblijvingsbeding onder last wordt er 

echter in economische zin niet meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen 

verkregen.328 Daardoor zal artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) niet van toepassing zijn. Bij 

het verblijvingsbeding onder last kan het echter zijn dat artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. 

Succ.) wel nog zijn uitwerking heeft.329 

Door deze ruling heeft de rulingcommissie ervoor gezorgd dat er nog meer rechtsonzekerheid is.330 

Aan de ene kant wordt het keuzebeding onder last aanvaard door de administratie, maar aan de 

andere kant vindt de rulingcommissie dat het keuzebeding onder last artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud 

artikel 5 W. Succ.) frustreert.331 

Om deze rechtsonzekerheid te verminderen, zouden andere echtparen een ruling kunnen 

aanvragen met daarin hun specifieke situatie. Dit is echter niet meer mogelijk.332 

 

 

 

 

                                                           
327 J. DECUYPER, “Fiscale aspecten” in H. CASMAN, J. DECUYPER, J. GERLO en V. VAN DE POEL (eds.), De evolutie in de 
huwelijkscontracten: recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen 
België, 1995, (209) 212. 
328 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
329 D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, AFT 2008, 4-40. 
330 S. SLAETS, “Vormt het inlassen van een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 
2014, 499-506. 
331 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7; Parl. Vr. nr. 914 LUK VAN 

BIESEN, 8 september 2005, Vr. en Antw. Kamer, 2 februari 2006, nr. 107, p. 19924. 
332 S. GNEDASJ, “Vlaamse registratiebelasting en successierecht: geen rulings meer”, Fiscoloog 2015, 10-13. 
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4.2.2.5 Rulings 

73. Sinds 1 januari 2015 mag de rulingcommissie geen rulings meer verstrekken over de 

geregionaliseerde Vlaamse registratie- en erfbelastingen.333 Dit is het gevolg van “de overname 

door de Vlaamse belastingdienst van de ‘dienst’ in verband met de geregionaliseerde registratie- en 

successierechten alsmede hun integratie binnen de Vlaamse Code Fiscaliteit (VCF)”.334 Dit heeft tot 

meer rechtsonzekerheid geleid. Het is echter wel mogelijk om interpretatieve vragen te stellen aan 

de Vlaamse Belastingdienst.335 Deze zullen dan beantwoord worden via een interpretatieve 

beslissing.336 Deze beslissingen zullen ook bindend zijn en zodra er een beslissing is genomen, zullen 

deze gepubliceerd worden op de website van de Vlaamse Belastingdienst.337 De identiteit van de 

aanvrager(s) zal/zullen geheim gehouden worden.338 

 

4.2.3 Omzendbrieven 23 december 2014/ 16 februari 2015 

74. De circulaire van 10 april 2013 werd op 1 januari 2015 vervangen door een nieuwe omzendbrief, 

namelijk de omzendbrief 2014/2 van 23 december 2014.339 Aan de zwarte lijst is er niet veel 

veranderd. Het woord ‘frustreren’ werd vervangen door ‘ingaan tegen’. De rechtshandelingen op 

de zwarte lijst werden ook strenger geformuleerd.340 

Deze omzendbrief heeft veel kritiek te verduren gekregen.341 Er zijn drie grote wijzigingen aan de 

omzendbrief aangebracht: 

1) Er is geen witte lijst meer opgenomen in de omzendbrief. Bijkomend hieraan is dat er niet meer 

uitdrukkelijk wordt vermeld dat de lijsten limitatief zijn en dat de gevallen die niet op de lijsten zijn 

opgenomen niet per se veilig of verdacht zijn.342  

 

                                                           
333 S. GNEDASJ, “Vlaamse registratiebelasting en successierecht: geen rulings meer”, Fiscoloog 2015, 10-13. 
334 S. GNEDASJ, “Vlaamse registratiebelasting en successierecht: geen rulings meer”, Fiscoloog 2015, 10-13. 
335 C. BUYSSE, “Fiscaal misbruik: ‘witte’ lijst terug van (nooit) weg geweest”, Fiscoloog 2015, 11-12. 
336 X, “’Rulings’ gaan, ‘interpretatieve beslissingen’ komen”, Fiscoloog 2015, 14. 
337 C. BUYSSE, “Fiscaal misbruik: ‘witte’ lijst terug van (nooit) weg geweest”, Fiscoloog 2015, 11-12; X, “’Rulings’ 
gaan, ‘interpretatieve beslissingen’ komen”, Fiscoloog 2015, 14. 
338 C. BUYSSE, “Fiscaal misbruik: ‘witte’ lijst terug van (nooit) weg geweest”, Fiscoloog 2015, 11-12. 
339 X, “Registratie- en erfbelasting. Antimisbruikbepaling. Vlaams Gewest”, Fiscoloog 2015, 11; N. GEELHAND DE 
MERXEM, “Fiscaal misbruik in het Vlaams Gewest: geen ‘witte lijst’ meer”, Fiscoloog 2015, 9-11. 
340 N. GEELHAND DE MERXEM, “Fiscaal misbruik in het Vlaams Gewest: geen ‘witte lijst’ meer”, Fiscoloog 2015, 9-11. 
341 C. BUYSSE, “Fiscaal misbruik: ‘witte’ lijst terug van (nooit) weg geweest”, Fiscoloog 2015, 11-12. 
342 N. GEELHAND DE MERXEM, “Fiscaal misbruik in het Vlaams Gewest: geen ‘witte lijst’ meer”, Fiscoloog 2015, 9-11; 
X, “Registratie- en erfbelasting. Antimisbruikbepaling. Vlaams Gewest”, Fiscoloog 2015, 11; C. BUYSSE, “Fiscaal 
misbruik: ‘witte’ lijst terug van (nooit) weg geweest”, Fiscoloog 2015, 11-12. 
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2) Er wordt niet meer vermeld dat de testamentaire bepalingen niet onder het toepassingsgebied 

kunnen vallen van de antimisbruikbepaling.343 

3) Tegenbrieven mogen niet meer worden gebruikt als tegenbewijs. Dit is enigszins opmerkelijk 

omdat tegenbrieven “eerder thuishoren in de context van ‘simulatie’”.344 

 

De kritiek was te situeren rond de eerste twee wijzingen. Door deze veranderingen werd de 

rechtsonzekerheid vergroot.345 Deze kritiek heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe omzendbrief is 

gepubliceerd, namelijk omzendbrief 2015/1 van 16 februari 2015.346 In deze nieuwe omzendbrief is 

er niets gewijzigd aan de zwarte lijst. Het heeft er wel voor gezorgd dat de rechtsonzekerheid 

opnieuw verkleint. Er is namelijk een witte lijst in opgenomen. Er wordt ook uitdrukkelijk vermeld 

dat de lijsten niet limitatief zijn en dat de rechtshandelingen die niet in de lijsten zijn opgenomen 

niet per se veilig of verdacht zijn. De derde wijziging is dat er vermeld wordt dat de testamentaire 

bepalingen niet onder het toepassingsgebied van de antimisbruikbepaling vallen.347 

Deze twee omzendbrieven zeggen opnieuw niets over het keuzebeding onder last.348 Deze 

rechtshandeling is niet opgenomen op de witte of de zwarte lijst en bevindt zich daarom nog steeds 

in een grijze zone. Daardoor heerst er nog steeds onduidelijkheid of het keuzebeding onder last 

fiscaal misbruik uitmaakt of niet. 

 

4.3 Conclusie 

75. Het gevoel van rechtsonzekerheid over het keuzebeding onder last is de dag van vandaag zeer 

groot. De antimisbruikbepaling heeft ervoor gezorgd dat echtparen niet zeker zijn of een 

keuzebeding onder last fiscaal misbruik uitmaakt of niet. Tot 1 juni 2012 was de situatie gunstig 

voor echtparen. In een antwoord op een parlementaire vraag werd er verduidelijkt dat het 

verblijvingsbeding onder last en het keuzebeding onder last aanvaard werden door de 

administratie.349 Door deze belangrijke beslissing heerste er grote rechtszekerheid. Deze toestand 

veranderde echter drastisch wanneer de nieuwe antimisbruikbepaling in werking trad.  

                                                           
343 N. GEELHAND DE MERXEM, “Fiscaal misbruik in het Vlaams Gewest: geen ‘witte lijst’ meer”, Fiscoloog 2015, 9-11; 
C. BUYSSE, “Fiscaal misbruik: ‘witte’ lijst terug van (nooit) weg geweest”, Fiscoloog 2015, 11-12; X, “Registratie- en 
erfbelasting. Antimisbruikbepaling. Vlaams Gewest”, Fiscoloog 2015, 11. 
344 X, “Registratie- en erfbelasting. Antimisbruikbepaling. Vlaams Gewest”, Fiscoloog 2015, 11. 
345 N. GEELHAND DE MERXEM, “Fiscaal misbruik in het Vlaams Gewest: geen ‘witte lijst’ meer”, Fiscoloog 2015, 9-11. 
346 C. BUYSSE, “Fiscaal misbruik: de ‘witte’ lijst in Vlaamse ere hersteld”, Fiscoloog 2015, 8-9. 
347 C. BUYSSE, “Fiscaal misbruik: de ‘witte’ lijst in Vlaamse ere hersteld”, Fiscoloog 2015, 8-9. 
348 Omzendbrief nr. 2/2014 van 23 december 2014; Omzendbrief nr. 1/2015 van 16 februari 2015. 
349 Parl. Vr. nr. 914 LUK VAN BIESEN, 8 september 2005, Vr. en Antw. Kamer, 2 februari 2006, nr. 107, p. 19924. 
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De gehuwden die het beding in hun huwelijkscontract voor deze datum opnamen, werden 

gerustgesteld. Er was namelijk een parlementaire vraag gesteld over het tijdstip van de 

inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling. Wanneer het keuzebeding onder last vóór 1 

juni 2012 in het huwelijkscontract was opgenomen, zou de nieuwe antimisbruikbepaling niet 

toegepast worden op het beding. 350 

Sinds 1 juni 2012 is de nieuwe antimisbruikbepaling van kracht. Een belangrijke verandering was dat 

de antimisbruikbepaling nu ook toegepast kon worden op rechtshandelingen in de privésfeer.351 

Daardoor kwamen de registratiebelastingen en erfbelastingen in het vizier.352 Door deze 

verandering leefden er veel mensen in onzekerheid. Ze wisten namelijk niet welke verrichtingen 

nog mochten gesteld worden en welke niet. De administratie wou dit probleem verhelpen door 

circulaires te publiceren. De eerste bood niet veel soelaas.353 In de tweede en de derde circulaire 

werd er een witte en een zwarte lijst opgenomen.354 Op de witte lijst waren de rechtshandelingen 

opgenomen die veilig waren en op de zwarte lijst stonden de rechtshandelingen die de 

administratie niet aanvaardde.355 Wanneer de belastingplichtige echter andere motieven dan fiscale 

motieven had, maakte de rechtshandeling geen fiscaal misbruik uit.356 Het keuzebeding onder last 

kwam op geen van beide lijsten voor, waardoor er nog steeds geen rechtszekerheid was.  

De rulingcommissie publiceerde in 2013 een ruling.357 Een echtpaar had deze aangevraagd voor het 

keuzebeding onder last. De rulingcommissie oordeelde dat het voorgelegde keuzebeding onder last 

artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) frustreerde. De rulingcommissie vond dat de 

schuldvordering een artificieel karakter had en dat deze niet belastbaar zou zijn.358 Verschillende 

auteurs hebben echter hun bedenkingen bij de analyse die de rulingcommissie maakte.359  

                                                           
350 Parl. Vr. nr. 101 CARL DEVLIES, 8 november 2012, Vr. en Antw. Kamer, 27 maart 2013, nr. 107, p. 304-305. 
351 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405. 
352 W. VERMEULEN en T. MELIS, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, 13-19. 
353 Circ. nr. 3/2012 van 4 mei 2012. 
354 Circ. nr. 8/2012 van 19 juli 2012; Circ. nr. 5/2013 van 10 april 2013. 
355 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405. 
356 N. GEELHAND, “De wijzigende circulaire inzake antimisbruik in de registratie- en successierechten”, TEP 2013, 33-
48. 
357 Voorafgaande beslissing nr. 2013.040 van 18 juni 2013. 
358 Voorafgaande beslissing nr. 2013.040 van 18 juni 2013. 
359 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5; S. 
HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7; S. SLAETS, “Vormt het inlassen van 
een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 2014, 499-506; L. WEYTS, “Een 
verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
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Wanneer er een ruling zou worden aangevraagd met andere elementen, zou de beslissing er anders 

kunnen uitzien. Dit is echter niet meer mogelijk sinds 1 januari 2015.360 De echtparen zijn nu 

aangewezen om gebruik te maken van interpretatieve beslissingen.361  

De witte en de zwarte lijst van de nieuwe omzendbrief van 2015 maken opnieuw geen vermelding 

van het keuzebeding onder last.362 

Aan de ene kant beslist de rulingcommissie dat het keuzebeding onder last artikel 2.7.1.0.4. VCF 

(oud artikel 5 W. Succ.) frustreert, maar aan de andere kant neemt de administratie het 

keuzebeding onder last niet op in de zwarte lijst van de omzendbrief.363 Deze tegenstrijdigheid 

maakt het zeer moeilijk om tot een eenvormig besluit te komen. Één ding staat vast, de gehuwden 

staan nog steeds geen stap verder in hun zoektocht naar rechtszekerheid. De toekomst zal moeten 

uitwijzen of het keuzebeding onder last nu fiscaal misbruik is of niet. En of er in sommige gevallen 

verzachtende omstandigheden zijn waardoor het geen fiscaal misbruik zal uitmaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
360 S. GNEDASJ, “Vlaamse registratiebelasting en successierecht: geen rulings meer”, Fiscoloog 2015, 10-13. 
361 C. BUYSSE, “Fiscaal misbruik: ‘witte’ lijst terug van (nooit) weg geweest”, Fiscoloog 2015, 11-12. 
362 Omzendbrief nr. 1/2015 van 16 februari 2015. 
363 Voorafgaande beslissing nr. 2013.040 van 18 juni 2013; Omzendbrief nr. 1/2015 van 16 februari 2015. 
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Hoofdstuk 5) Conclusie 

76. Ieder beding heeft voor- en nadelen. Er bestaat geen beding dat tegelijkertijd perfect aansluit bij 

de wensen van de gehuwden en bij die van de erfgenamen/kinderen. De langstlevende echtgenoot 

wil zoveel mogelijk beschikkingsmacht hebben en de erfgenamen/kinderen willen niet meer 

erfbelastingen betalen dan bij de wettelijke devolutie. Het verblijvingsbeding is het beding dat het 

meest aansluit bij de wensen van de gehuwden, maar daar zullen de erfgenamen/kinderen niet 

tevreden mee zijn. De wettelijke devolutie brengt voor de erfgenamen/kinderen de minste 

erfbelastingen mee, maar de langstlevende echtgenoot heeft hier bijna geen macht. De gehuwden 

zullen moeten afwegen of ze voor de absolute beschikkingsmacht gaan of een deel van de macht 

opgeven zodat dit ten goede komt aan de erfgenamen/kinderen. Deze zullen dan minder 

erfbelastingen moeten betalen.  

Het keuzebeding onder last, als dit geen fiscaal misbruik uitmaakt, is nog steeds aan te raden. De 

langstlevende echtgenoot heeft nog steeds een aanzienlijke beschikkingsmacht en moet alleen 

inspraak dulden over de waarde van het gemeenschappelijk vermogen en over de vervreemding 

van gemeenschappelijke onroerende goederen als hij/zij gemeenschappelijk onroerende goederen 

kiest.364 

Op fiscaal vlak zal artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) van toepassing zijn door de verdeling 

van het gemeenschappelijk vermogen in helften.365 Dit is een zeer groot voordeel ten opzichte van 

de andere bedingen. Bijkomend zullen de erfgenamen/kinderen een schuldvordering erven als de 

langstlevende echtgenoot meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt. De 

betaling kan echter maar bij het tweede overlijden worden opgeëist, waardoor de 

erfgenamen/kinderen het risico lopen dat het actief ontoereikend zal zijn om de schuldvordering in 

mindering te brengen.366 Dit beding kan ervoor zorgen dat de langstlevende rekening houdt met de 

toestand op het ogenblik van het overlijden van de eerststervende. De langstlevende kan dan de 

goederen kiezen die hij/zij nodig heeft en de rest laten vererven aan de erfgenamen/kinderen.367 

Daardoor zullen de erfbelastingen minder bedragen dan bij een verblijvingsbeding. 

 

                                                           
364 J. VERSTRAETE, “Verblijvingsbedingen. Verblijvingsbedingen onder last. Keuzebedingen onder last” in C. BIQUET-
MATHIEU en P. DELNOY (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (549) 558-560. 
365 J. DECUYPER, “Fiscale aspecten” in H. CASMAN, J. DECUYPER, J. GERLO en V. VAN DE POEL (eds.), De evolutie in de 
huwelijkscontracten: recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen 
België, 1995, (209) 215. 
366 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211. 
367 A. L. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, N. PORTUGAELS en A. L. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, (225) 234. 
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Sinds 1 juni 2012 is de nieuwe antimisbruikbepaling van kracht.368 De grootste invloed van de 

nieuwe antimisbruikbepaling op het keuzebeding onder last is dat er veel rechtsonzekerheid is.369 

De fiscale administratie wou dit verhelpen door circulaires en omzendbrieven te publiceren, maar 

deze boden niet veel soelaas voor het keuzebeding onder last omdat deze niet op de witte of 

zwarte lijst was/is opgenomen.370  

Door een ruling was het hek van de dam. De rulingcommissie besliste dat het keuzebeding onder 

last artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud artikel 5 W. Succ.) frustreert.371 De schuldvordering zou een artificieel 

karakter hebben en zou niet belastbaar zijn.372 Er zijn echter argumenten om deze beweringen te 

weerleggen waardoor het keuzebeding onder last toch geen fiscaal misbruik zou zijn.373 In het geval 

waar er stiefkinderen bij betrokken zijn, zijn er altijd andere motieven dan fiscale motieven.374 

Aangezien er geen rulings, maar alleen nog interpretatieve beslissingen kunnen aangevraagd 

worden, is het wachten op de eerste interpretatieve beslissing over het keuzebeding onder last.375 

Doordat de fiscale administratie het keuzebeding onder last niet vermeldt op de zwarte lijst van de 

omzendbrief en de rulingcommissie het keuzebeding onder last als fiscaal misbruik aanziet, kan er 

geen eenduidig antwoord worden gegeven of het keuzebeding onder last nu aanvaard wordt of het 

fiscaal misbruik is.376 

De toekomst zal moeten uitwijzen of het keuzebeding onder last effectief fiscaal misbruik is en als 

dit zo is, of er gevallen zijn waar er verzachtende omstandigheden aan de orde zijn. 

                                                           
368 E. SPRUYT, “Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe ontwikkelingen”, TEP 2013, 6-38. 
369 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. 
Not. 2013, 384-405; R. BOONE, “’De nieuwe antimisbruikbepaling brengt geen rechtszekerheid’”, De Juristenkrant 
2012, 8-9. 
370 Omzendbrief nr. 1/2015 van 16 februari 2015; L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de 
antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T. Not. 2013, 384-405. 
371 Voorafgaande beslissing nr. 2013.040 van 18 juni 2013. 
372 L. WEYTS, “Een verblijvings- of keuzebeding met een last: een varen voorbij de Lorelei”, T. Not. 2014, 208-211; B. 
CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5. 
373 B. CARDOEN, “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?”, Fiscoloog 2014, 3-5; S. 
HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7; S. SLAETS, “Vormt het inlassen van 
een keuzebeding onder last in een huwelijkscontract fiscaal misbruik?”, TFR 2014, 499-506. 
374 S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, 4-7. 
375 S. GNEDASJ, “Vlaamse registratiebelasting en successierecht: geen rulings meer”, Fiscoloog 2015, 10-13;C. BUYSSE, 
“Fiscaal misbruik: ‘witte’ lijst terug van (nooit) weg geweest”, Fiscoloog 2015, 11-12. 
376 Voorafgaande beslissing nr. 2013.040 van 18 juni 2013; Omzendbrief nr. 1/2015 van 16 februari 2015. 
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