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Inleiding 

 

“De notaris wordt klassiek beschouwd als de magistraat van de willige rechtsmacht. In een meer 

moderne context spreekt men van de magistraat van de preventieve justitie, belast met de verzorging 

van de juridische rust tussen de burgers, door rechtszekerheid en evenwicht in het rechtsverkeer te 

brengen” 1.  

 

1. Het is geen publiek geheim dat het ongehuwd samenwonen de dag van vandaag populairder is dan 

het aangaan van een huwelijk 2. Een niet onbelangrijk deel van de bevolking kiest er met name bewust 

voor om het huwelijk links te laten liggen, om in de plaats daarvan wettelijk of feitelijk te gaan 

samenwonen. De redenen voor deze keuze zijn vaak zeer divers, zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat 

partners eerst willen samenwonen om te kijken of het wel zal ‘lukken’ met het oog op een eventueel 

later huwelijk. Anderen hebben bijvoorbeeld de kater van een eerste huwelijk nog niet volledig 

doorgespoeld, maar wensen toch ook samen te wonen met hun nieuwe partner. Ook buiten een 

relatiecontext is het mogelijk dat mensen ervoor kiezen om onder een dak te wonen, al was het maar om 

de kosten te delen.  

 

2. Wanneer twee personen ervoor kiezen om, in het kader van dit ongehuwd samenwonen, gezamenlijk 

een onroerend goed aan te kopen 3 / 4, wordt er over het algemeen veel te weinig stilgestaan bij de 

vermogensrechtelijke gevolgen dat dit teweeg kan brengen. Indien de partijen het nalaten om hun 

vermogensrechtelijke verhouding te regelen, moet er teruggevallen worden op het gemeen recht, wat in 

veel gevallen zal leiden tot ongewenste en onbillijke situaties. Doordat de partijen zich daar vaak niet 

van bewust zullen zijn, is bij de gezamenlijke aankoop van een onroerend goed door ongehuwden een 

essentiële rol weggelegd voor de notaris in kwestie.  

 

3. Deze bijdrage zal er als volgt uitzien. In het eerste inleidende hoofdstuk zullen er aan aantal algemene 

beschouwingen omtrent wettelijk en feitelijk samenwonende partners uit de doeken gedaan worden, 

doch slechts in de mate dat deze relevant zullen zijn in het kader van de aankoop van een onroerend 

goed door ongehuwden. In de volgende drie hoofdstukken zal er telkens een scharnierpunt behandeld 

worden waarvoor de notaris aandacht dient te hebben wanneer een onroerend goed wordt aangekocht in 

                                                      
1 L. WEYTS, Algemeen deel – De Notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 7.  
2 Voor cijfers omtrent de verschillende samenlevingsvormen, zie bijvoorbeeld 

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/afbeeldingennieuwtjes/demografie/bijlagen/2014-09-24-

svrwebartikel2014-9-ruimtelijke-spreiding-samenwonen.pdf.  
3 Voor cijfers omtrent het aantal vastgoedtransacties de notarisbarometer, zie bijvoorbeeld 

https://www.notaris.be/nieuws-pers/notarisbarometer. 
4 In deze bijdrage zal er telkens uitgegaan worden van de hypothese waarbij het onroerend goed in onverdeeldheid 

wordt aangekocht, elk voor een gelijk deel.  

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/afbeeldingennieuwtjes/demografie/bijlagen/2014-09-24-svrwebartikel2014-9-ruimtelijke-spreiding-samenwonen.pdf
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/afbeeldingennieuwtjes/demografie/bijlagen/2014-09-24-svrwebartikel2014-9-ruimtelijke-spreiding-samenwonen.pdf
https://www.notaris.be/nieuws-pers/notarisbarometer
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het kader van een buitenhuwelijkse relatie. Zo zal de notaris onder andere aandacht moeten hebben voor 

de situatie waarbij een van de partijen komt te overlijden. Het vijfde en laatste hoofdstuk zal vervolgens 

een blik werpen op de omstandigheid waarbij een onroerend goed in mede-eigendom wordt aangekocht, 

maar buiten een relatiecontext. Tot slot zal er een besluit geformuleerd worden.  
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Hoofdstuk 1: Algemene beschouwingen – ongehuwde 

samenwoners 

 

Afdeling 1: Situering 
 

5. In dit hoofdstuk zal er vooreerst kort ingegaan worden op de begrippen wettelijke 5 en feitelijke 

samenwoning. Het is daarbij van belang om de aandacht te vestigen op een aantal burgerrechtelijke en 

fiscaalrechtelijke gevolgen die voortvloeien uit het ongehuwd samenwonen en die onder andere spelen 

bij de gezamenlijke aankoop van een onroerend goed door wettelijk respectievelijk feitelijk 

samenwonende partners 6.  

 

6. Indien de partijen het zouden nalaten om de verdere gevolgen van hun samenwoning en in het 

bijzonder de beëindiging ervan te regelen, kunnen er problemen rijzen doordat het gemeenrechtelijk 

vangnet daartoe onaangepast is. Bovendien kan het voor de partners in kwestie verwarrend zijn dat 

wettelijke en feitelijke samenwoners niet noodzakelijk op dezelfde manier worden behandeld in het 

recht 7. Het hoeft dan ook geen betoog dat de notaris, als instrumenterend ambtenaar ter zake, van de 

gelegenheid dient gebruik te maken om de partijen daaromtrent te informeren en te adviseren.  

 

Vermits de partijen steeds geïnteresseerd zullen zijn in de fiscale consequenties van de door hen gestelde 

rechtshandelingen zal elke burgerrechtelijke analyse tevens gepaard gaan met een fiscaalrechtelijke 

analyse. In het bijzonder relevant voor deze bijdrage betreft de toepasselijke wetgeving inzake 

successierechten, thans in Vlaanderen erfbelasting 8, waarbij wettelijk en feitelijk samenwonenden, met 

fiscale woonplaats in Vlaanderen, voor de berekening van de verschuldigde erfbelasting 

                                                      
5 Ingevoegd bij wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, BS 12 januari 1999 

(artikel 1 KB 14 december 1999, BS 23 december 1999).  
6 Voor een aantal goede basiswerken omtrent familierecht en familiaal vermogensrecht, met inbegrip van een 

extensieve bespreking van de regeling inzake wettelijk en feitelijk samenwonenden, zie W. PINTENS, C. 

DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Intersentia, 2010, 1345 p; 

G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, 840; N. TORFS, “Feitelijke en 

wettelijke samenwoning”, Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 11, hierna verkort geciteerd als N. 

TORFS, “Feitelijke en wettelijke samenwoning”. 
7 Ibid., 1.  
8 Deze bijdrage zal zich beperken tot de in Vlaanderen toepasselijke wetgeving. Er zijn op het vlak van de 

successierechten kleine, doch niet onbelangrijke verschillen tussen de drie gewesten. Zie daaromtrent C. DE 

WULF m.m.v. J BAEL en S. DEVOS, Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht: het opstellen van 

notariële akten, Mechelen, Kluwer, 2011, 808 – 816, hierna verkort geciteerd als C. DE WULF, Het opstellen van 

akten. Zo geldt bijvoorbeeld de vrijstelling van de gezinswoning voor de betaling van de erfbelasting enkel in het 

Vlaams Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest is er daarentegen voorzien in een 

bijzonder verlaagd tarief met betrekking tot de vererving van de gezinswoning. Zie daaromtrent A. NIJS en S. 

SLAETS, “Gezinswoning in Brussel, Wallonië en Vlaanderen” in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. 

LALEMAN (eds.), Handboek estate planning, algemeen deel 7: vermogensplanning, alternatieve vormen, Gent, 

Larcier, 2009, 169 – 176.  
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gelijkgeschakeld worden met gehuwden 9. Bovendien kan de gezinswoning in Vlaanderen onder 

bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling met betrekking tot de erfbelasting 10. Feitelijk 

samenwonende partners moeten evenwel, in tegenstelling tot wettelijk samenwonende partners, voldoen 

aan bijkomende voorwaarden opdat bovenstaande fiscale regelgeving toepassing zal kunnen vinden.    

 

Afdeling 2: Wettelijk samenwonende partners 
 

1. Burgerrechtelijke gevolgen 
 

7. De wettelijke samenwoning wordt beheerst door de artikelen 1475 BW tot en met 1479 BW en moet 

overeenkomstig artikel 1475, § 1 BW begrepen worden als de toestand van samenleven van twee 

personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd overeenkomstig artikel 1476 

BW 11. De wettelijke samenwoning neemt een aanvang vanaf de inontvangstneming van de verklaring 

van wettelijke samenwoning door de ambtenaar van de burgerlijke stand, mits voldaan is aan de 

grondvoorwaarden bepaald in artikel 1475, § 2 BW 12.  Ten eerste mogen de partijen niet reeds 

verbonden zijn door een huwelijk of een andere wettelijke samenwoning en ten tweede moeten ze 

bekwaam zijn om te contracteren overeenkomstig artikel 1123 en 1124 BW. Bij gebrek aan andere 

voorwaarden dient hieruit afgeleid te worden dat de wettelijke samenwoning enerzijds geslachtsneutraal 

is en anderzijds ook mogelijk is buiten een relatiecontext 13. Voorts moet de afgelegde verklaring 

overeenkomstig artikel 1476, §1, lid 2 BW een aantal verplichte vermeldingen bevatten, waaronder de 

gemeenschappelijke woonplaats en de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen.  

 

                                                      
9 Ingevoegd bij Decreet van 1 december 2000 houdende gelijkschakeling van de successierechten tussen 

samenwonenden en getrouwden, BS 11 januari 2001, inwerkingtreding 1 januari 2001. Deze gelijkschakeling geldt 

ook op het vlak van de schenkingsrechten, thans in Vlaanderen schenkbelasting. Er is evenwel geen algemene 

fiscaalrechtelijke gelijkschakeling tussen wettelijk en feitelijk samenwonende partners. Feitelijk samenwonende 

partners moeten bijvoorbeeld, in tegenstelling tot wettelijk samenwonende partners en gehuwden, wel een aparte 

aangifte indienen voor de personenbelasting. Zie daaromtrent bijvoorbeeld D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen 

en vermogensplanning” in Estate Planning Days BNP Paribas Fortis, Mechelen, Kluwer, 2013, 238 – 240, hierna 

verkort geciteerd als D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”.   
10 Ingevoegd bij Decreet van 7 juli 2006 houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de 

langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning, BS 20 september 2006, inwerkingtreding 1 

januari 2007.  
11 Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804, BS 3 september 1804. 
12 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, 811, hierna verkort geciteerd 

als G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht. Indien de verklaring van wettelijke samenwoning 

wordt afgelegd na de aankoop van een onroerend goed zal er in de rechtspraak, bijvoorbeeld met het oog op 

bepaalde vorderingen met betrekking tot terugbetaling van bepaalde gedane kosten, een onderscheid maken tussen 

de periode voor en na het afleggen van de verklaring tot wettelijke samenwoning. Zie daaromtrent U. CERULUS, 

“Samenwoningsvermogensrecht” in W. PINTENS, C. DECLERCK en N. APPERMONT (eds.), Patrimonium 

2015, Brugge, Die Keure, 2015, 39- 42.  
13 W. PINTENS, C. DECLERCK en K. VANWINCKELEN, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, 202. Het komt bijvoorbeeld eveneens voor dat een ouder samen met een kind, een broer samen 

met een zus of zelfs twee vrienden samen ervoor opteren om wettelijk samen te wonen en daartoe een verklaring 

van wettelijke samenwoning afleggen. 
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8. In het kader van de wettelijke samenwoning wordt er een onderscheid gemaakt tussen een primair 

stelsel dat van dwingend recht is en een secundair stelsel dat slechts toepassing vindt bij gebreke aan 

een andersluidende overeenkomst 14.  

 

Het primair stelsel, dat vervat ligt in artikel 1477 BW, bevat de ten aanzien van wettelijke samenwoners 

toepasselijke rechten en plichten die overeenkomstig paragraaf 1 van datzelfde artikel van toepassing 

zijn door het enkele feit van de wettelijke samenwoning en waarvan niet kan afgeweken worden bij 

overeenkomst. Dit primair samenwoningstelsel valt uiteen in drie principes en behelst onder andere de 

principiële bescherming van de gezinswoning 15. Zo zal de bescherming van de gezinswoning 

overeenkomstig artikel 1477, § 2 BW bijvoorbeeld een bijkomende hinderpaal vormen wanneer door 

een van de partijen eenzijdig de vordering tot verdeling van het betrokken onroerend goed zou ingesteld 

worden 16. De gemeenrechtelijke regels inzake mede-eigendom vervat in artikel 577-2, § 1 tot en met § 

8 BW zijn in dit verband ook van toepassing 17. Het belang van het primair stelsel moet echter 

genuanceerd worden doordat deze principes hun uitwerking verliezen bij de beëindiging van de 

wettelijke samenwoning en dit overeenkomstig artikel 1476, § 2, lid 4 BW desgevallend eenzijdig en 

zonder rechterlijke tussenkomst kan bekomen worden 18.  

 

Het secundair stelsel maakt overeenkomstig artikel 1478 BW gewag van een systeem van scheiding van 

goederen waarbij elk van de wettelijke samenwonenden de goederen behoudt waarvan hij de eigendom 

kan aantonen, alsmede de inkomsten hieruit en de opbrengsten uit arbeid. Alle overige goederen worden 

geacht in onverdeeldheid te zijn. Met betrekking tot een gezamenlijk aangekocht onroerend goed zullen 

de partners hun respectievelijk eigendomsrecht evident via de notariële aankoopakte kunnen aantonen 

                                                      
14 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, 2010, 

487 – 499, hierna verkort geciteerd als W. PINTENS e.a., Familiaal vermogensrecht. Indien de partijen ervoor 

opteren om een samenlevingsovereenkomst af te sluiten, moet deze overeenkomstig artikel 1478, lid 3 in fine BW 

verplicht opgemaakt worden bij notariële akte.  
15 Artikel 1477, § 2 BW juncto artikel 215, 220, § 1 en 224 § 1 BW. De overige twee principes hebben betrekking 

op de bijdrage in de lasten van de samenwoning naar evenredigheid met de mogelijkheden van de samenwoners 

(artikel 1477 § 3 BW) en de hoofdelijke gehoudenheid voor de in het kader van de huishouding aangegane 

schulden (artikel 1477 § 4 BW).  
16 Infra randnummer 52.  
17 H. CASMAN, “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, 

andere dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 166 – 167. Essentieel met betrekking tot de regeling inzake onverdeelde mede-eigendom is dat 

de beheers- en beschikkingsbevoegdheden enkel gezamenlijk kunnen worden uitgeoefend. Deze regels zijn 

evenwel van aanvullend recht waardoor het mogelijk, doch niet aan te raden is om conventioneel een afwijkende 

regeling te voorzien.  
18 De eenzijdige beëindiging gebeurt overeenkomstig artikel 1476 § 2, lid 4 BW middels een schriftelijke 

verklaring van beëindiging ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de 

burgerlijke stand moet binnen de acht dagen zorgen voor de betekening aan de andere partij bij 

gerechtsdeurwaardersexploot. De feitelijke scheiding heeft niet tot gevolg dat de wettelijke samenwoning wordt 

beëindigd. Zie daaromtrent G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, 820, supra voetnoot 13.   
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19. Bij de beëindiging van de wettelijke samenwoning zal het onverdeeld onroerend goed, behoudens 

andersluidende overeenkomst, vereffend en verdeeld worden overeenkomstig de gemeenrechtelijke 

regels inzake mede-eigendom 20.  

 

9. Ingevolge de wettelijke samenwoning beschikt de langstlevend wettelijk samenwonende partner 

overeenkomstig artikel 745 octies, §1 BW automatisch over een beperkt wettelijk, doch niet-reservatair 

erfrecht dat betrekking heeft op het vruchtgebruik van het onroerend goed dat tijdens het samenwonen 

het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats heeft gediend alsook het aldaar aanwezige huisraad en 

dit ongeacht met welke erfgenamen de langstlevende tot de nalatenschap komt 21. Voor de toepassing 

van het wettelijk erfrecht is het dus niet vereist om een testament op te maken. Indien de eerststervende 

echter meer (of minder) zou willen toekennen aan de langstlevende dan hetgeen dat voorzien wordt op 

grond van bovenstaand artikel zal een testament uiteraard wel aan de orde zijn. Artikel 745 octies, § 3 

BW bepaalt tevens dat de regels inzake de omzetting van het vruchtgebruik, zoals deze gelden ten 

aanzien van de langstlevende echtgenoot, van overeenkomstige toepassing zijn ten aanzien van de 

langstlevend wettelijk samenwonende partner.  

 

Opdat dit erfrecht toepassing kan vinden, moet er, op het ogenblik van het openvallen van de 

nalatenschap van de eerststervende, wel degelijk sprake zijn van een wettelijke samenwoning. Dit 

betekent dat er een verklaring van wettelijke samenwoning moet afgelegd zijn zoals bepaald in artikel 

1476, § 1 BW en dat de samenwoning niet mag beëindigd zijn overeenkomstig artikel 1476, § 2 BW 22. 

Het loutere feit van de wettelijke samenwoning is bijgevolg voldoende, ongeacht de duur ervan 23. 

Overeenkomstig artikel 745 octies, § 1, laatste lid BW mag de langstlevende tevens geen afstammeling 

zijn van de eerststervende.  

                                                      
19 Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van de Hypotheekwet moet de aankoopakte van een onroerend goed 

verplicht worden overgeschreven op het hypotheekkantoor; Hypotheekwet van 16 december 1851, BS 22 

december 1851.   
20 W. PINTENS e.a., Familiaal vermogensrecht, 497, supra voetnoot 14; H. CASMAN, “Vereffening-verdeling 

na beëindiging van de relatie tussen ongehuwde samenwoners” in KFBN (ed.), Familie op maat, Verslagboek 

Notarieel Congres Knokke-Heist, 22 – 23 sept. 2005, Mechelen, Kluwer, 2005, 347 – 348.  
21 Ingevoegd bij wet van 28 maart 2007 tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevend wettelijk 

samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake 

landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, BS 7 mei 2007, inwerkingtreding 18 mei 

2007. Het erfrecht voor de langstlevend wettelijk samenwonende partner strekt zich ook uit tot het recht om de 

huur van de gezinswoning verder te zetten, doch dit is niet relevant in het kader van deze bijdrage. 
22 J. BAEL, “Erfrecht van de wettelijk samenwonenden” in UGENT – FACULTEIR RECHTSGELEERDHEID 

(ed.), Rechtskroniek voor het notariaat, XI, Brugge, Die Keure, 2007, 6. Zoals reeds eerder aangegeven heeft de 

feitelijke scheiding niet tot gevolg dat de wettelijke samenwoning wordt beëindigd, supra voetnoot 18.  
23 H. CASMAN, “Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevend wettelijk 

samenwonende partner – een eerste commentaar”, Not.Fisc.M., 2007, 126. De langstlevend wettelijk 

samenwonende partner moet uiteraard ook voldoen aan de algemene voorwaarden om te kunnen erven, zie 

daaromtrent W. PINTENS e.a., Familiaal vermogensrecht, 803, supra voetnoot 14. 
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Doordat het daarenboven een niet-reservatair erfrecht betreft, is het mogelijk om de langstlevend 

wettelijk samenwonende partner zowel expliciet als impliciet te onterven middels een testamentaire 

beschikking, zonder dat de onterfde partner daarvan op de hoogte hoeft te zijn 24.  

 

 

2. Fiscaalrechtelijke gevolgen 
 

10. Bij de overgang van het onroerend goed ingevolge het overlijden van een van de partners zal er 

erfbelasting verschuldigd zijn op diens onverdeeld deel dat in de nalatenschap zal terechtkomen. Zoals 

reeds eerder aangestipt worden wettelijk samenwonenden, net zoals feitelijk samenwonenden, 

gelijkgeschakeld met gehuwden voor de berekening van de verschuldigde erfbelasting 25. 

Overeenkomstig artikel 2.7.4.1.1, § 1 juncto artikel 1.1.0.0.2, lid 6, 4°, b van de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit 26 zal de langstlevend wettelijk samenwonende partner belast worden aan een tarief van 3 % 

op de eerste schijf van 0.01 EUR tot 50 000 EUR, aan 9 % op de volgende schijf van 50 000.01 EUR 

tot 250 000 EUR en aan 27 % op de derde schijf voor al hetgeen dat 250 000 EUR te boven gaat.  

 

Indien het aangekochte onroerend goed zal bestemd worden als gezinswoning, zijnde de gezamenlijke 

hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn langstlevende partner 27, zal dit goed volgens artikel 2.7.4.1.1, 

§ 2 juncto artikel 1.1.0.0.2, lid 6, 4°, b VCF vrijgesteld worden voor de betaling van de erfbelasting. Een 

uittreksel uit het bevolkingsregister vormt daarbij een weerlegbaar vermoeden van de samenwoning 28.  

 

In het kader van de wettelijke samenwoning worden er, in tegenstelling tot de feitelijke samenwoning, 

geen bijkomende vereisten gesteld opdat de langstlevende partner zou kunnen genieten van 

bovenstaande tarieven of desgevallend van de vrijstelling van de gezinswoning.  

                                                      
24 C. SCHOCKAERT, “Samen leven: het openvallen van de nalatenschap – De erfrechtelijke gevolgen voor de 

langstlevend wettelijk samenwonende partner”, Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2009, 84.   
25 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 238 – 240, supra voetnoot 9.  
26 Hierna verkort geciteerd als VCF.  
27 Artikel 1.1.0.0.2, lid 8, 2° VCF. Als gezinswoning wordt eveneens in aanmerking genomen: de laatste 

gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn langstlevende partner wanneer aan de samenwoning een 

einde is gekomen door een feitelijke scheiding van de partners, door een geval van overmacht dat tot op het 

ogenblik van het overlijden heeft voortgeduurd, of door de verplaatsing van de hoofdverblijfplaats van een van de 

partners of van beide partners naar een rust- en verzorgingsinstelling of een assistentiewoning. BAEL merkt daarbij 

op dat een letterlijke lezing van deze bepaling een probleem vormt indien beide samenwoners de gezinswoning 

zouden verlaten voor hetzelfde rusthuis. In dat geval is er geen einde gekomen aan de samenwoning en kan er 

strikt genomen geen beroep gedaan worden op deze vrijstelling. Dit zou evenwel ingaan tegen de bedoeling van 

de decreetgever, waardoor ook in een dergelijke hypothese de vrijstelling van de gezinswoning voor de betaling 

van de erfbelasting toepassing moet kunnen vinden. Zie daaromtrent J. BAEL, “De overeenkomst van aanwas 

tussen samenwonende partners betreffende de gezinswoning in het Vlaams Gewest” in C. CASTELEIN, A. 

VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Liber Amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 618. 
28 Artikel 1.1.0.0.2., lid 8, 2° VCF.  
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Afdeling 3: Feitelijk samenwonende partners 
 

1. Burgerrechtelijke gevolgen 
 

11. Het Burgerlijk Wetboek regelt niets met betrekking tot feitelijk samenwonende partners zodanig dat 

er geen sprake kan zijn van een primair stelsel, noch van een secundair stelsel 29. De rechtsverhoudingen 

tussen feitelijke samenwoners worden, behoudens andersluidend beding, beheerst door het gemeenrecht 

30. Zo zal het gezamenlijk aangekocht onroerend goed, wat eveneens geldt voor wettelijk samenwonende 

partners, onderworpen zijn aan de regels inzake mede-eigendom vervat in artikel 577-2 BW. Zowel bij 

het aangaan als bij de beëindiging van de feitelijke samenwoning worden er geen formaliteiten vereist. 

 

12. Een belangrijk gegeven is dat feitelijk samenwonende partners, in tegenstelling tot wettelijk 

samenwonende partners, niet beschikken over een wettelijk erfrecht en dit ongeacht de duurtijd van de 

samenwoning 31. Wensen de partijen bijgevolg een regeling te treffen omtrent het aangekocht onroerend 

goed dan dient daartoe minstens een testament opgemaakt te worden. Zoals hieronder zal gezien worden, 

zijn de tarieven voor de berekening van de verschuldigde erfbelasting echter verschillend naargelang de 

feitelijke samenwoning al dan niet voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Ten slotte stelt er 

zich een bijkomend probleem ten aanzien van de feitelijke samenwoners, met name het gegeven dat 

artikel 915, lid 2 BW, waardoor de ascendentenreserve door middel van een testament kan uitgeschakeld 

worden ten voordele van de langstlevende echtgenoot of de langstlevend wettelijk samenwonende 

partner, niet van toepassing is ten aanzien van de langstlevend feitelijk samenwonende partner.  

 

2. Fiscaalrechtelijke gevolgen 
 

13. Indien feitelijk samenwonende partners een testament hebben opgemaakt met betrekking tot de 

vererving van het gezamenlijk aangekocht onroerend goed zal er bij het overlijden van een van de 

partners erfbelasting verschuldigd zijn op diens onverdeeld aandeel dat in de nalatenschap komt te 

vallen. Wanneer de samenwonende partners overeenkomstig artikel 2.7.4.1.1, § 1 juncto artikel 

1.1.0.0.2, lid 6, 4°, c VCF op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap ten minste een jaar 

ononderbroken samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren 32 zal er belast worden aan 

                                                      
29 N. TORFS, “Feitelijke en wettelijke samenwoning”, 20 – 24, supra voetnoot 6.   
30 D. PIGNOLET, “Hoe ver reikt de solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners?” in W. PINTENS, J. DU 

MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 253. N. TORFS, “Feitelijke 

en wettelijke samenwoning”, 24, supra voetnoot 6; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. 

VANWINCKELEN, Schets van het familiaal vermogensrecht, Intersentia, Antwerpen, 2012, 207 – 208; 215.  
31 J. BAEL, “Erfrecht van de wettelijk samenwonenden” in UGENT – FACULTEIR RECHTSGELEERDHEID 

(ed.), Rechtskroniek voor het notariaat, XI, Brugge, Die Keure, 2007, 7.   
32 Deze voorwaarden worden eveneens geacht vervuld te zijn als het samenwonen en het voeren van de 

gemeenschappelijke huishouding met de erflater aansluitend op de periode van een jaar tot op de dag van het 
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3 % in de eerste schijf van 0.01 EUR tot 50 000 EUR, aan 9 % op de tweede schijf van 50 000.01 EUR 

tot 250 000 en aan 27 % op alles wat 250 000 EUR te boven gaat. Indien echter niet zou voldaan zijn 

aan deze voorwaarden zal er conform artikel 2.7.4.1.1, § 1 VCF belast worden aan 45 % op de eerste 

schijf van 0.01 EUR tot 75 000 EUR, aan 55 % op de tweede schijf van 75 000.01 EUR tot 125 000 

EUR en aan 65 % op alles wat 125 000 EUR te boven gaat. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat de 

partners wel een testament zouden opgemaakt hebben, maar dat de samenleving niet voldoende lang 

heeft geduurd ingevolge een voortijdig overlijden van een van de partners waardoor niet voldaan zal 

zijn aan de hierboven gestelde voorwaarden.  

 

Indien het aangekochte onroerend goed zal bestemd worden als gezinswoning kan er evenzeer genoten 

worden van vrijstelling van de gezinswoning, mits de samenwoners overeenkomstig artikel 2.7.4.1.1, § 

2 juncto artikel 1.1.0.0.2, lid 6, 4°, c VCF op de dag van het openvallen van de nalatenschap minstens 

drie jaar ononderbroken samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren 33.  

 

Afdeling 4: Voorkeur voor de wettelijke samenwoning 
 

14. Zoals hierboven is aangegeven, zijn er een aantal niet onbelangrijke verschillen tussen wettelijk en 

feitelijk samenwonende partners. Zo beschikken feitelijk samenwonende partners, in tegenstelling tot 

wettelijk samenwonenden, niet over een wettelijk erfrecht, wat complicaties heeft op hetgeen dat 

gelegateerd kan worden aan de langstlevende partner. Een ander belangrijk verschil betreft het gegeven 

dat de gelijkschakeling met gehuwden op het vlak van de erfbelasting slechts plaatsvindt nadat er 

voldaan is aan een aantal bijkomende voorwaarden.  

 

Zowel op burgerrechtelijk vlak als op fiscaal vlak is het aangewezen om, van zodra de partners een 

gewichtige beslissing nemen, zoals bijvoorbeeld het aankopen van een onroerend goed, het statuut van 

wettelijke samenwoning aan te nemen. Willen de partijen een sluitende vermogensrechtelijke regeling, 

dan zal het statuut van wettelijke samenwoning alleen niet voldoen zijn. Omwille van de toepassing van 

het gemeen recht zal het daarentegen onontbeerlijk zijn om zelf bepaalde regelingen vast te leggen bij 

overeenkomst.  

 

 

                                                      
overlijden ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. Hetzelfde geldt voor de vrijstelling van de gezinswoning, 

met dien verstande dat daar een periode van drie jaar geldt.  
33 Supra voetnoot 33.  
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Hoofdstuk 2: Beëindiging van de samenwoning door overlijden 

 

Afdeling 1: Situering  
 

15. In dit hoofdstuk zal er ingegaan worden op de beëindiging van de samenwoning ingevolge het 

overlijden van een van de partners. In het bijzonder zal er geanalyseerd worden wat dit concreet betekent 

voor het gezamenlijk aangekochte onroerend goed en hoe er tegemoet kan gekomen worden aan de 

eventuele ongewenste gevolgen die kunnen optreden in navolging van dat overlijden. In de meerderheid 

van de gevallen zal dit onroerend goed dienst doen als gezinswoning. Daar waar nodig zal er evenwel 

gealludeerd worden op de verschillen die kunnen rijzen in dit verband wanneer het betrokken onroerend 

goed daarentegen niet de gezinswoning zou betreffen.  

 

16. Opdat de notaris in staat zal zijn een op maat gemaakt oplossing uit te werken voor de partijen dient 

hij daartoe de juiste vragen te stellen. In het kader van de gezamenlijke aankoop van een onroerend goed 

zal de instrumenterende ambtenaar de partijen vooreerst moeten bevragen omtrent de samenlevingsvorm 

die ze wensen aan te nemen of reeds aangenomen hebben. Ten tweede zal er gevraagd moeten worden 

naar de gezinssituatie van de ongehuwde samenwoners, waarbij er tevens bijzondere aandacht dient uit 

te gaan naar de hypothese waarbij het onroerend goed wordt aangekocht door een nieuw-samengesteld 

gezin. Tot slot zal het vereist zijn om stil te staan bij de manier waarop deze aankoop gefinancierd zal 

worden.  

 

Afdeling 2: Bescherming tegen (reservataire) erfaanspraken  
 

1. Probleemstelling  
 

17. Wanneer twee partners samen een onroerend goed aankopen, zal er vaak niet stilgestaan worden bij 

het gegeven dat een van hen voortijdig zou kunnen overlijden en belangrijker nog wat dit concreet tot 

gevolg kan hebben voor het gezamenlijk aangekochte onroerend goed. Bij ontstentenis van enige 

beschikking omtrent dit goed zal de vererving ervan gebeuren volgens de regels van de wettelijke 

devolutie, die, zoals reeds eerder aangegeven, verschillend zal zijn naarmate het gaat om wettelijk 

samenwonende, dan wel feitelijk samenwonende partners.  

 

Bij het overlijden van een van de wettelijk samenwonende partners zal er ingevolge de toepassing van 

de wettelijke devolutie steeds een samenloop ontstaan tussen de langstlevend wettelijk samenwonende 

partner enerzijds en de erfgerechtigde bloedverwanten van de eerststervende of bij gebrek aan 
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bloedverwanten in een dienstige graad, de staat anderzijds 34. Al naargelang het onroerend goed al dan 

niet bestemd zal zijn als gezinswoning zullen deze erfgerechtigde bloedverwanten of desgevallend de 

staat de blote eigendom dan wel de volle eigendom van het aandeel van de eerststervende in het 

betrokken onroerend goed bekomen 35. In veel gevallen zullen de partijen het echter verkiezen om, 

afhankelijk van degene met wie de samenloop zal ontstaan, een dergelijke samenloopsituatie te 

vermijden of toch minstens te reduceren tot een vruchtgebruik – blote eigendom verhouding. Zowel met 

betrekking tot de gezinswoning als met betrekking tot een ander gezamenlijk aangekocht onroerend 

goed zal dit enkel mogelijk zal zijn mits bijkomende beschikking. Het hoeft geen betoog dat 

voornamelijk de situatie waarbij de langstlevende partner in samenloop zou komen met bloedverwanten 

andere dan afstammelingen van de eerststervende als problematisch zal bestempeld worden door de 

partijen Dit geldt a fortiori wanneer de langstlevende in samenloop zou komen met de staat.  

 

Hetzelfde probleem doet zich voor bij het overlijden van een van de feitelijk samenwonende partners 

wanneer de vererving van het gezamenlijk aangekocht onroerend goed, bij gebrek aan andersluidende 

beschikking, eveneens dient te gebeuren volgens de regels van de wettelijke devolutie. De situatie is 

evenwel niet geheel dezelfde als bij wettelijk samenwonende partners doordat er in hoofde van de 

langstlevende feitelijk samenwonende partner geen wettelijk erfrecht bestaat en er aldus geen 

onderscheid dient gemaakt te worden naargelang het onroerend goed al dan niet bestemd is als 

gezinswoning. Het resultaat zal in beide gevallen hetzelfde zijn. Het aandeel van de eerststervende in 

het onroerend goed zal in volle eigendom toekomen aan diens erfgerechtigde bloedverwanten of bij 

ontstentenis daaraan, aan de staat. Het spreekt voor zich dat een dergelijke hypothese absoluut niet 

wenselijk zal zijn voor de partners daar de mogelijkheid bestaat dat de langstlevende, ondanks zijn 

aandeel in het onverdeeld onroerend goed en ongeacht of het al dan niet de gezinswoning betreft, het 

goed vermoedelijk niet zal kunnen houden vermits de uitonverdeeldheidtreding op grond van artikel 815 

BW eenvoudig zal gevorderd kunnen worden 36. Ook hier zullen de feitelijk samenwonende partners er 

veelal voor opteren om de volle eigendom of toch minstens het vruchtgebruik op de onverdeelde aandeel 

van de eerststervende te bekomen.  

 

                                                      
34 De vier ordes van bloedverwanten zijn respectievelijk 1) afstammelingen van de erflater (artikel 745 BW), 2) 

ouders van de erflater samen met diens (half)broers en (half)zussen (artikel 750 - 752 BW juncto artikel 733 BW), 

3) bloedverwanten van de erflater in de opgaande lijn, met inbegrip van de ouders (artikel 746 - 748 BW), 4) 

zijverwanten van de erflater tot en met de vierde graad (artikel 753 – 755 BW). De regel is dat de dichtste in orde 

en graad de verdere uitsluiten. Bij gebrek aan erfgerechtigde bloedverwanten: de staat (artikel 768 BW). Zie 

daaromtrent G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, 135 – 148, supra voetnoot 13. 
35 De andere helft van het onroerend goed behoort in volle eigendom toe aan de langstlevende ingevolge zijn 

eigendomsrecht, dit in de veronderstelling dat de partijen het onroerend goed in een 50/50 verhouding hebben 

aangekocht.  
36 J. VERSTRAETE, “De vordering om uit onverdeeldheid te treden. Vrijwillige versus toevallige 

onverdeeldheid”, T.Not. 2014, 189. Een onverdeeldheid die ontstaat ingevolge een erfenis betreft een toevallige 

onverdeeldheid waarop artikel 818 BW van toepassing is.  
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Concluderend kan er gesteld worden dat de toepassing van de regels van de wettelijke devolutie in de 

regel niet zal stroken met hetgeen de partijen werkelijk voor ogen hebben bij de vererving van het 

betrokken goed. Over het algemeen zullen de partijen ervoor opteren om elkaar meer toe te kennen dan 

hetgeen dat voorzien wordt op grond van de wet. In hetgeen dat volgt zullen daarom een aantal mogelijke 

oplossingen naar voren worden geschoven die, mits enkele nuances en bijkomende problemen voor 

feitelijk samenwonende partners, zowel voor beide vormen van ongehuwd samenwonen gebruikt 

kunnen worden.  

 

2. Testament 
 

2.1. Algemeen 
 

18. Een eerste instrument dat de partijen toelaat om elkaar meer toe te kennen dan hetgeen dat op grond 

van de wet wordt voorzien, betreft een testament, waarbij de toekomstige erflater al naargelang de 

concrete situatie de volle eigendom dan wel het vruchtgebruik van zijn onverdeeld aandeel in het 

onroerend goed kan legateren aan diens langstlevende partner 37.  

 

Doordat een testament een beschikking ten kosteloze titel is, dient er gedifferentieerd te worden 

naarmate er al dan niet sprake is van reservataire erfgenamen, in casu afstammelingen 38 dan wel 

ascendenten 39. Daar waar zowel de wettelijk als de feitelijk samenwonende partners bij ontstentenis van 

reservataire erfgenamen naar believen legaten zullen kunnen vermaken aan elkaar is het tegendeel ook 

waar wanneer er wel sprake is van bevoorrechte erfgenamen 40. In dat geval zal het voorbehouden erfdeel 

steeds indachtig moeten worden gehouden, zo niet bestaat het risico dat er een vordering tot inkorting 

op grond van artikel 920 en volgende BW zal ingesteld worden met betrekking tot het betrokken legaat. 

Het probleem is evenwel dat hier een grote onzekerheidsfactor in schuilt doordat het niet geweten is hoe 

het vermogen van de toekomstige erflater zal evolueren doorheen de komende jaren 41. Het is niet omdat 

er bij de opmaak van het testament een aantasting van de reserve is dat dit binnen vijf, tien of twintig 

jaar nog steeds zo zal zijn.  

 

                                                      
37 H. CASMAN, “Erfrecht van de langstlevend wettelijk samenwonende partner (LLP) – Clausules voor 

testamentaire beschikkingen”, Not.Fisc.M., 2008, 177 – 184.  
38 38 De instrumenterende notaris dient de partijen ingevolge artikel 913 BW te vragen of de er afstammelingen 

zijn en indien niet of er in de toekomst redelijkerwijze wel afstammelingen mogen verwacht worden.  
39 Bij gebrek aan afstammelingen moet de notaris ingevolge artikel 915 BW aan de partijen vragen of ze 

ascendenten hebben die nog in leven zijn.  
40 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 486 – 490, supra voetnoot 8.  
41 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 273, supra voetnoot 9.  
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Ten andere is een testament overeenkomstig artikel 895 BW steeds eenzijdig herroepbaar, wat impliceert 

dat de andere partner daar niet noodzakelijk van op de hoogte zal zijn en dit dus eveneens een zekere 

onzekerheid met zich zal meebrengen.  

 

Een testament zal bijgevolg niet steeds aan de wensen van de partijen kunnen voldoen waardoor de 

zoektocht naar alternatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld een beding van aanwas, desgevallend 

gecombineerd met een testament, minstens even belangrijk is. In onderstaande paragrafen zullen er 

achtereenvolgens enkele aandachtspunten betreffende de samenloop met afstammelingen van de 

eerststervende, dan wel met ascendenten van de eerststervende besproken worden.  

 

2.2. Samenloop met afstammelingen 42 
 

19. In het kader van de samenloop tussen de langstlevende partner enerzijds en afstammelingen van de 

eerststervende anderzijds zal de reserve van deze bevoorrechte categorie van erfgenamen een reserve in 

volle eigendom zijn, dit met uitzondering van de gezinswoning bij wettelijk samenwonende partners 

waar de reserve gereduceerd zal worden tot een reserve in blote eigendom 43. Wanneer het legateerde 

goed het hoofdbestanddeel zou uitmaken van het vermogen van de erflater bestaat er een groot risico 

dat daardoor de reserve van de afstammelingen zal aangetast zijn 44. Bevat het vermogen van de 

eerststervende daarentegen meerdere onroerende goederen zal er minder snel sprake zijn van een 

overschrijding van het beschikbaar deel.  

 

Met betrekking tot feitelijke samenwoners moet er, bij een legaat betreffende het vruchtgebruik op de 

gezinswoning, tevens gewezen worden op de mogelijke toepassing van artikel 917 BW 45. Bij de 

overschrijding van het beschikbaar deel worden de reservataire erfgenamen voor de keuze gesteld. 

Ofwel zal de beschikking in vruchtgebruik gerespecteerd worden, ofwel zal er verzet uitgeoefend 

worden tegen de toekenning van het vruchtgebruik, in welk geval de volle eigendom van het beschikbaar 

deel zal afgestaan moeten worden aan de langstlevende. Ingevolge de daaruit ontstane onverdeeldheid 

met de langstlevende zullen de reservataire erfgenamen de verdeling kunnen vorderen middels een 

beroep te doen op artikel 815 BW 46. Ditzelfde artikel zou eveneens toegepast kunnen worden bij 

                                                      
42 In deze hypothese is het niet vereist om de sub-hypothese met niet-gemeenschappelijke kinderen te behandelen, 

daar beide categorieën van afstammelingen een inkortingsvordering kunnen instellen met betrekking tot het 

gelegateerde bij miskenning van hun reservataire aanspraken.  
43 A. WYLLEMAN, , “Patrimoniaal familierecht in het hersamengesteld gezin”, Notariële Actualiteit 2011: 

Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-

Vlaanderen, Brugge, Die Keure, 2011, 294 – 295.  
44 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 486, supra voetnoot 8.   
45 Ibid.  
46 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 486, supra voetnoot 8; A. WYLLEMAN, “Patrimoniaal familierecht in 

het hersamengesteld gezin”, Notariële Actualiteit 2011: Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring 

Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, Brugge, Die Keure, 2011, 294 – 295.  
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wettelijke samenwoners, doch slechts in de hypothese waar het betrokken onroerend goed geen dienst 

doet als gezinswoning.  

 

2.3. Samenloop met ascendenten  
 

20. Wanneer er geen afstammelingen zijn, moet er, zoals eerder aangehaald, rekening gehouden worden 

met een andere categorie van bevoorrechte erfgenamen, met name de ascendenten van de erflater.  

 

In het kader van de wettelijke samenwoning moeten de partijen erop gewezen worden dat deze reserve 

uitgeschakeld kan worden, mits er daartoe overeenkomstig artikel 915, lid 2 BW een ontervend 

testament is opgemaakt in het voordeel van de langstlevend wettelijk samenwonende partner.  

 

Wanneer datzelfde ontervend testament zou opgemaakt worden door de toekomstige erflater, maar in 

het kader van een feitelijke samenwoning zal dat echter geen zoden aan de dijk kunnen brengen. Artikel 

915, lid 2 BW is enkel van toepassing ten aanzien van de langstlevende echtgenoot en de langstlevend 

wettelijk samenwonende partner. Anders gezegd, bij een samenloop tussen de langstlevend feitelijk 

samenwonende partner en de ascendenten van de eerststervende kunnen er dezelfde problemen ontstaan 

als bij de samenloop met de afstammelingen van deze laatste, ondanks het gegeven dat de 

ascdentenreserve doorgaans betrekking zal hebben op een kleiner breukdeel dan het voorbehouden 

erfdeel van de afstammelingen.  

 

Ten aanzien van deze reserve gaan in de rechtsleer reeds geruime tijd stemmen op die pleiten voor de 

afschaffing ervan 47.  Op 3 december 2014 is er een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het 

Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht waarbij er sprake is van de afschaffing van deze 

reserve 48. Daar dit tot op heden nog steeds een voorstel is en geen effectieve wettekst moet deze reserve 

echter nog steeds indachtig worden gehouden bij de planning van nalatenschappen.   

 

Tot slot geldt hetgeen dat hierboven werd aangehaald met betrekking tot artikel 917 BW mutatis 

mutandis ten aanzien van de samenloop tussen de langstlevende partner met ascendenten van de 

eerststervende. Aangezien wettelijk samenwonende partners deze reserve eenvoudig kunnen elimineren, 

zal dit voornamelijk ten aanzien van feitelijk samenwonende partners tot penibele situaties kunnen 

leiden. 

                                                      
47 W. PINTENS, “Is ons familiaal vermogensrecht nog bij de tijd?”, RW, 2011 – 2012, 53; D. MICHIELS, 

“Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 6 – 7.  
48 Algemene Beleidsnota Justitie, Parl.St. Kamer, 2012 – 2013, nr. 2586/027, 18. Wetsvoorstel (M. Taelman) tot 

wijziging van het burgerlijk wetboek met betrekking tot het erfrecht, Parl.St. Senaat, 2012 – 2013, nr. 5-2207/1, 8 

– 9; Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER e.a.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het 

erfrecht, Parl.St. Kamer, 2014 – 2015, nr. 54-0681/001, 10.   
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3. Beding van aanwas (met optie)  
 

3.1. Begripsbepaling  
 

3.1.1. Definitie en situering  

 

21. Geconfronteerd met de hierboven geschetste problematiek inzake testamenten en het gegeven dat 

deze bij overschrijding van het beschikbaar deel niet bestand zijn tegen reservataire erfaanspraken 49, is 

de praktijk op zoek gegaan naar een alternatief die ze gevonden heeft in het beding van aanwas 50/ 51. 

VERBEKE illustreert de idee achter het beding van aanwas treffend door te verwijzen naar een schip 

met twee kapiteins 52. Hij stelt dat wanneer een van de kapiteins in het water valt, de andere kapitein 

rustig verder moet kunnen varen zonder dat de kinderen-piraten het schip enteren. Deze moeten wachten 

tot de tweede kapitein eveneens overboord gaat 53. Hetzelfde geldt evident ten aanzien van de 

ascendenten van de erflater, bij gebrek aan afstammelingen.  

 

In dit verband is het interessant om te vermelden dat ongehuwde samenwoners, in tegenstelling tot 

gehuwden, over beduidend minder instrumenten beschikken om elkaar burgerrechtelijk te begunstigen 

54. Zo kan er bijvoorbeeld, bij ontstentenis van enige wetgevende bepaling, geen beroep gedaan worden 

op de theorie van de huwelijksvoordelen die vervat ligt in de artikelen 1457 tot en met 1465 BW 55. 

 

                                                      
49 Dit met uitzondering van de ascendentenreserve die wel kan uitgeschakeld worden ten voordele van de 

langstlevend wettelijk samenwonende partner.  
50 Op 18 juli 2012 is er een wetsvoorstel ingediend met het oog op het tot stand brengen van een wetgevend kader 

omtrent bedingen van aanwas (alsook tontinebedingen). Wetsvoorstel (G. RUTTEN e.a.) tot wijziging van het 

burgerlijk wetboek wat betreft bedingen van tontine en aanwas, Parl.St. Kamer, 2011 – 2012, nr. 53-2373/001. 

Uit de fiche van het wetsvoorstel blijkt dat het voorstel vervallen is verklaard op 28 april 2014, zie daaromtrent 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&leftmenu=none&cfm=/site/wwwcfm

/search/fiche.cfm?ID=53K2373&db=FLWB&legislat=53.  
51 S. MAES, “Bedingen van aanwas en tontine. Opnieuw rechtsfiguren uit grootvaders tijd?”, NJW, 2008, 378; C. 

DE WULF, Het opstellen van akten, 605 – 608, supra voetnoot 8; D. MICHIELS, “Aanwas of erfenis? Over 

aanwasbedingen met optie”, Not.Fisc.M. 2007, 133.  
52 A. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, A. VERBEKE en N. 

PORTUGAELS (eds.), Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, 231, beschikbaar online: 

http://sfxit.ugent.be/ugent?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft

.object_id=12250000001016561&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&.  
53 Er kunnen evenwel ook nog andere motieven spelen om te opteren voor een beding van aanwas, zoals 

bijvoorbeeld het gegeven dat een dergelijk beding, in tegenstelling tot een testament, niet eenzijdig herroepbaar is. 

Dit motief zal evenwel in mindere mate een rol spelen dan de dikwijls ongewenste gevolgen die voortvloeien uit 

de reservataire erfaanspraken. Zie daaromtrent J. BAEL, “De overeenkomst van aanwas tussen samenwonende 

partners betreffende de gezinswoning in het Vlaams Gewest” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS 

(eds.), Liber Amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 605.   
54 A. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht”, in B. TILLEMAN, A. VERBEKE en N. 

PORTUGAELS (eds.), Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, 237 – 238.  
55 Ibid.  

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&leftmenu=none&cfm=/site/wwwcfm/search/fiche.cfm?ID=53K2373&db=FLWB&legislat=53
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&leftmenu=none&cfm=/site/wwwcfm/search/fiche.cfm?ID=53K2373&db=FLWB&legislat=53
http://sfxit.ugent.be/ugent?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=12250000001016561&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&
http://sfxit.ugent.be/ugent?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=12250000001016561&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&
http://sfxit.ugent.be/ugent?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=12250000001016561&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&
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In het kader van de aanwasbedingen is het, niettegenstaande het principieel bezwarend karakter van 

dergelijke bedingen, eveneens vereist om een onderscheid te maken tussen wettelijk en feitelijk 

samenwonende partners, althans in die zin dat de door de partijen gekozen overeenkomst van aanwas 

kan verschillen naarmate deze wettelijk dan wel feitelijk samenwonend zijn.  

 

Een (klassiek) beding van aanwas wordt doorgaans gekwalificeerd als een bijzondere vorm van 

vrijwillige mede-eigendom, met name een modaliteit bij een overeenkomst tussen (doorgaans) twee 

personen die een goed in onverdeeldheid aankopen onder het beding dat bij het overlijden van een van 

hen, het aandeel van de eerststervende deelgenoot zal verkregen worden door de langstlevende 

deelgenoot 56. Het betreft een kanscontract waarbij ieder van de partijen een gelijke kans heeft om het 

aandeel van de ander te verwerven buiten de nalatenschap om, louter door hem te overleven 57. Daarbij 

is het absoluut vereist dat elk van de partijen een gelijke kans heeft op wint of verlies omdat daaruit in 

hoofdzaak het bezwarend karakter van het beding van aanwas voortvloeit. Het verschil tussen een 

klassiek beding van aanwas en een beding van aanwas met optie zit hem in het gegeven dat deze laatste 

aanwasovereenkomst gecombineerd wordt met een testament dat door elk van de partijen wordt 

opgemaakt in elkaars voordeel, met als gevolg dat de aanwas geen onmiddellijke uitwerking zal krijgen 

na het overlijden van de eerststervende, doch slechts nadat de langstlevende partner binnen een bepaalde 

termijn na het overlijden opteert voor de uitwerking van de overeenkomst van aanwas 58. 

 

3.1.2. Kanscontract ten bezwarende titel  

 

22. Opdat een beding van aanwas als kanscontract een geldige overeenkomst ten bezwarende titel kan 

zijn, is het, overeenkomstig artikel 1104, lid 2 juncto artikel 1106 BW, vereist dat de prestaties in hoofde 

van elk van de partijen gelijkwaardig zijn, in die zin dat elk van hen een gelijke kans op winst of verlies 

moet hebben 59. Met betrekking tot een klassiek beding van aanwas bestaat de kans op winst in de 

uiteindelijke verwerving van het aandeel van de eerststervende in het betrokken onroerend goed door de 

langstlevende onder hen 60. Met betrekking tot een beding van aanwas met optie moet de kans op winst 

daarentegen gezocht worden in het optierecht dat aan de langstlevende partner toekomt ingevolge dat 

beding 61. Daar staat tegenover dat de beoordeling betreffende het al dan niet gelijkwaardig zijn van de 

                                                      
56 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 250, supra voetnoot 9.  
57 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 735, supra voetnoot 8.   
58 J. BAEL, “De bedingen van aanwas en de tontinebedingen” in KFBN (ed.), Familie op maat, Verslagboek 

Notarieel Congres Knokke-Heist, 22 – 23 sept. 2005, Mechelen, Kluwer, 2005, 119 – 120.   
59 M. PUELINCKX-COENE, “Moet men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van aanwas of van 

terugvallend vruchtgebruik tussen echtgenoten of samenwoners?”, NFM 1996, 65; W. PINTENS e.a., Familiaal 

vermogensrecht, 1252 – 1253, supra voetnoot 14.  
60 M. PUELINCKX-COENE, “Moet men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van aanwas of van 

terugvallend vruchtgebruik tussen echtgenoten of samenwoners?”, NFM 1996, 66. 
61 J. BAEL, “Bedingen van aanwas met optie”, T.Not 2005, 64. 
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kansen op winst of verlies voor beide soorten aanwasbedingen dezelfde zal zijn 62. Deze beoordeling 

dient te gebeuren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, aan de hand van de 

overlevingskansen van elk van de partijen, die (min of meer) gelijk moeten zijn en die beïnvloed zullen 

worden door het leeftijdsverschil tussen de partners, alsook door de gezondheidstoestand en het geslacht 

van elk van hen 63. Wanneer de overlevingskansen tussen de partners gelijk zijn, impliceert dit tevens 

dat deze een gelijk aandeel in het onroerend goed dienen te verwerven, het aandeel dat toebehoort aan 

de ene partij moet namelijk ongeveer evenveel waard zijn als het aandeel dat toebehoort aan de andere 

partij 64.  

 

Het is duidelijk dat deze gelijkheid van kansen en het daaruit voortvloeiende bezwarend karakter van de 

overeenkomst van essentieel belang is daar dit de sleutel zal vormen voor de langstlevende partner om 

het aandeel in het onroerend goed van de eerststervende op contractuele basis te verkrijgen en dus buiten 

de nalatenschap om, met alle voordelen van dien. Wanneer uit de beoordeling van de gelijkwaardigheid 

van de kansen zou voortvloeien dat deze ongelijk zijn, betekent dit niet noodzakelijk dat het voor de 

partijen onmogelijk wordt om een beding van aanwas overeen te komen 65. Het betekent echter wel dat, 

vermits een dergelijke ongelijkheid geïnterpreteerd zou kunnen worden als een vrijgevigheid, wat op 

zijn beurt de kans op betwistingen en dus ook het risico op een herkwalificatie in een schenking 

aanzienlijk zou verhogen, deze ongelijkheid gecompenseerd zal moeten worden 66. Zo zou de jongste 

koper, als zijnde degene met de meeste kansen, bijvoorbeeld een groter aandeel in de prijs kunnen 

betalen of de verplichting op zich kunnen nemen om, indien deze de langstlevende zou zijn, een bepaald 

bedrag of percentage van de waarde van hetgeen dat hij bekomt ingevolge de uitwerking van het beding, 

te betalen aan de erfgenamen van de eerststervende 67. 

 

Het risico op herkwalificatie in een schenking bij gebrek aan compensatie blijkt tevens ook uit circulaire 

nr. 17 van de fiscale administratie van 22 oktober 1992, waarbij gesteld wordt dat een beding van 

aanwas, afgesloten tussen ongehuwde samenwoners, slechts vermoed wordt een overeenkomst ten 

                                                      
62 Ibid., 64. 
63 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 253, supra voetnoot 9; C. DE WULF, Het 

opstellen van akten, 739, supra voetnoot 8. 
64 J. BAEL, “De overeenkomst van aanwas tussen samenwonende partners betreffende de gezinswoning in het 

Vlaams Gewest”, in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Liber Amicorum Johan Verstraete, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 607. Wanneer de partijen het onroerend goed in een ongelijke verhouding zouden 

aankopen, zal het om die reden niet mogelijk zijn om een beding van aanwas overeen te komen. Kopen de partijen 

het onroerend goed aan in een gelijke verhouding, maar met een ongelijke financiering dan zal een beding van 

aanwas eveneens niet mogelijk zijn, tenzij de ongelijke financiering gecompenseerd zou worden.  
65 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning” in Estate Planning Days BNP Paribas Fortis, 

Mechelen, Kluwer, 2013, 17.  
66 W. PINTENS e.a., Familiaal vermogensrecht, 1252 – 1253, supra voetnoot 14. Het dient evenwel te worden 

opgemerkt dat de rechtspraak zich in het verleden reeds soepel heeft opgesteld met betrekking tot de beoordeling 

van de gelijkheid van de kansen. Niettemin is voorzichtigheid steeds geboden en zal een notaris de partijen steeds 

informeren en adviseren omtrent de mogelijke gevolgen die in dat verband zouden kunnen optreden.  
67 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 253, supra voetnoot 9.  
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bezwarende titel te zijn 68. Met de beslissing van 10 mei 2004 heeft de administratie bevestigd dat 

diezelfde zienswijze zal gehanteerd worden ten aanzien van bedingen van aanwas met optie 69. Is de 

administratie of een andere belanghebbende van oordeel dat er sprake is van animus donandi, dan zal 

dat evenwel moeten worden aangetoond 70. Dit wordt ten andere ook bevestigd door VLABEL in 

standpunt nr. 151156 van 9 november 2015 71. Dientengevolge zal de administratie bij een eventuele 

herkwalificatie, in plaats van het verkooprecht, de schenkbelasting moeten heffen op het voorwerp van 

het beding van aanwas 72. Hierbij kan er opgemerkt worden dat het voor de administratie, gelet op de 

gunstige tarieven die op vandaag spelen in de schenkbelasting 73, slechts in uitzonderlijke gevallen 

interessant zal zijn om het bezwarend karakter van de overeenkomst aan te vechten. Dit geldt echter niet 

voor de reservataire erfgenamen die meer belang zullen hebben bij een eventuele herkwalificatie in een 

schenking vermits dit bij overschrijding van het beschikbaar deel een vordering tot inkorting zal 

mogelijk maken, met alle problemen van dien voor de langstlevende partner 74. Voornamelijk de 

langstlevend feitelijk samenwonende partner zal daarbij in de hoek zitten waar de klappen vallen.  

 

3.2. Verschillende variaties in het beding van aanwas (met optie) 
 

3.2.1. Geen confectie, wel maatwerk 75 

  

23. Een beding van aanwas is een overeenkomst die steeds op maat van de partijen dient gemaakt te 

worden. De notaris, als instrumenterend ambtenaar ter zake, heeft in dat verband ongetwijfeld een 

cruciale rol te vervullen. Bij de opmaak van een dergelijke overeenkomst zal er steevast vertrokken 

worden van een basis aanwasovereenkomst om deze vervolgens, afhankelijk van de concrete situatie en 

wensen van de partijen, in een bepaalde variant te gieten. Daarbij hebben de partijen de keuze tussen 

                                                      
68 Circulaire nr. 17 van 22 oktober 1992, nr. E.E.93.225, 6, www.monkey.be.  
69 Beslissing 10 mei 2004, nr. E.E/99.969, Rep. RJ, R 16/11-04, 

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=dc5cc678-1efc-47c8-b025-

576d6b4d3f5c&disableHighlightning=true#findHighlighted.  
70 Om te kunnen spreken van een schenking zijn er drie elementen vereist, 1) een verarming van de schenker, 2) 

een verrijking van de begiftigde en 3) animus donandi of begiftigingsinzicht.  
71 Standpunt Vlaamse Belastingdienst van 9 november 2015, nr. 151156, http://belastingen.vlaanderen.be/sp-

15156-beding-van-aanwas-met-optie.  
72 Wettelijk en feitelijk samenwonende partners zijn tevens gelijkgeschakeld met gehuwden op het vlak van de 

schenkingsrechten, thans in Vlaanderen schenkbelasting. Deze gelijkschakeling is ingevoegd door hetzelfde 

decreet dat de gelijkschakeling heeft ingevoerd met betrekking tot de successierechten, thans in Vlaanderen 

erfbelasting, zie daaromtrent voetnoot 9. 
73 Artikel 2.8.4.1.1., §1 VCF bepaalt de toepasselijke tarieven. De langstlevende partner zal aan 3 % belast worden 

op de eerste schijf van 0.01 EUR tot 150 000 EUR, aan 9 % op de volgende schijf van 150 000.01 EUR tot 250 000 

EUR, aan 18 % op de derde schijf van 250 000.01 EUR tot 450 000 EUR en aan 27 % op de laatste vijf voor alles 

boven de 450 000.01 EUR.  
74 De problemen waarmee de langstlevende partner geconfronteerd kan worden in verband met testamenten kunnen 

mutatis mutandis getransponeerd worden naar schenkingen.  
75 Deze bewoordingen zijn overgenomen uit D. MICHIELS, “Waarheen met aanwasbedingen?”, Patrimonium 

2015, Brugge, Die Keure, 2015, 396.  

http://www.monkey.be/
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=dc5cc678-1efc-47c8-b025-576d6b4d3f5c&disableHighlightning=true#findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=dc5cc678-1efc-47c8-b025-576d6b4d3f5c&disableHighlightning=true#findHighlighted
http://belastingen.vlaanderen.be/sp-15156-beding-van-aanwas-met-optie
http://belastingen.vlaanderen.be/sp-15156-beding-van-aanwas-met-optie
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een klassiek beding van aanwas, dan wel een optioneel beding van aanwas 76. Daarnaast zou er eventueel 

ook kunnen geopteerd worden voor een alternatief of een voorwaardelijk beding van aanwas 77. Met 

betrekking tot deze varianten moet er vervolgens gespecifieerd worden of de aanwas dient te gebeuren 

in volle eigendom, in vruchtgebruik of in blote eigendom 78. Tot slot zal de overeenkomst van aanwas 

verder gemodaliseerd worden door de opname van allerhande bepalingen, die onder andere betrekking 

kunnen hebben op de duurtijd van het beding, de eventuele verlenging ervan, de overname van eventuele 

schulden verbonden aan het onroerend goed, enzoverder.   

 

De bedoeling van de partijen is in dit verband vaak zeer eenvoudig. Concreet zal het er veelal op 

neerkomen dat ongehuwde samenwoners een regeling wensen die voorziet in wederzijdse gulheid en 

vrijgevigheid zolang de verstandhouding tussen hen goed blijft 79. Bijgevolg moet het voor de partijen 

evenzeer mogelijk zijn om een einde te stellen aan de aanwasovereenkomst wanneer de relatie eveneens 

een einde neemt, waarover verder meer.  

 

Gelet op de problemen die kunnen rijzen omtrent de reservataire erfgenamen en diens reserve in volle 

eigendom zo die er zijn, zal het voor feitelijk samenwonende partners, wanneer deze geen verklaring 

van wettelijke samenwoning zouden willen afleggen, nagenoeg onontbeerlijk zijn om een 

aanwasovereenkomst te sluiten daar deze hen het meest rechtszekerheid zal kunnen bieden 80.  

 

3.2.2. Klassiek beding van aanwas of optioneel beding van aanwas?  

 

24. In de huidige notariële praktijk krijgt een optioneel beding van aanwas in principe de voorkeur op 

een klassiek beding van aanwas aangezien dit de partijen toelaat om een overeenkomst te sluiten die 

zowel rechtszekerheid als flexibiliteit in pacht heeft en dus ongetwijfeld zal bijdragen tot de gemoedsrust 

van de samenwoners 81. Het is namelijk zo dat pas op het ogenblik van overlijden de variabelen volledig 

gekend zullen zijn die toelaten om een weldoordachte beslissing te nemen waarbij naargelang de 

concrete situatie het beding van aanwas dan wel het testament de meest interessante oplossing zal bieden 

                                                      
76 D. MICHIELS, “Aanwas of erfenis? Over aanwasbedingen met optie”, Not.Fisc.M. 2007, 134. 
77 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 272, supra voetnoot 9. 
78 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Samenwoners. Tontine- 

en aanwasbedingen”, TEP 2008, 298. Het beding van aanwas zou eveneens betrekking kunnen hebben op een 

recht van gebruik en bewoning, doch dit zal in het kader van deze proef niet aan bod komen daar dit vrij 

onwaarschijnlijk zal zijn met betrekking tot een gezamenlijk aangekocht onroerend goed.  
79 M. PUELINCKX-COENE, “Voortdurende liefde, voortdurende gulheid? Nog maar eens over bedingen van 

aanwas en tontine, een ander verhaal dat nooit eindigt”, T.Not. 2007, 520.  
80 De reserve van de reservataire erfgenamen die in samenloop komen met de langstlevend feitelijk samenwonende 

partner betreft een reserve in volle eigendom waardoor het mogelijk is dat deze zelfs bij een legaat in vruchtgebruik 

van het aandeel van de eerstervende in het onroerend goed zal aangetast zijn, supra randnummer 19.  
81 A. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, A. VERBEKE en N. 

PORTUGAELS (eds.), Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, 225. 
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82. Het optioneel beding van aanwas heeft met andere woorden als voordeel dat de langstlevende bij het 

overlijden van de eerststervende nog steeds alle kaarten in handen heeft. Als bij overlijden blijkt dat het 

testament nog bestaat, de reservataire erfgenamen de inkorting niet vorderen en het legaat fiscaal ook 

interessanter is, dan kan de langstlevende er simpelweg voor opteren om de optie niet te lichten 83 84. Bij 

het lichten van de optie verdient het tevens aanbeveling om de reservataire erfgenamen uitdrukkelijk te 

laten verzaken aan hun reserve 85. Ten andere is het ook niet met zekerheid te zeggen dat er op het 

ogenblik van overlijden effectief een overschrijding van het beschikbaar deel zal zijn, daar waar dit 

bijvoorbeeld vandaag wel het geval is.  

 

3.2.3. Beding van aanwas (met optie) in volle eigendom 

 

25. Het beding van aanwas (met optie) in volle eigendom zal in hoofdzaak aangewezen zijn voor 

ongehuwd samenwonende partners die afstammelingen hebben of die redelijkerwijze afstammelingen 

verwachten in de toekomst of waarbij er, bij gebrek aan afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande 

lijn zijn en die het voorbehouden erfdeel van deze reservataire erfgenamen wensen uit te schakelen met 

het oog op de volledige verwerving van het onroerend goed door de langstlevende onder hen, vrij van 

enige inmenging 86/ 87.  

 

Zowel wettelijk als feitelijk samenwonende partners kunnen gebaat zijn met een beding van aanwas 

(met optie) in volle eigendom dat zowel betrekking kan hebben op de gezinswoning als op een ander 

gezamenlijk aangekocht onroerend goed. Hierbij dient er evenwel gewezen worden op het gegeven dat 

het voor wettelijk samenwonende partners interessant(er) kan zijn om met betrekking tot de 

gezinswoning, gelet op de reserve van de reservataire erfgenamen die in dat geval geen reserve in volle 

eigendom, maar wel een reserve in blote eigendom zal zijn, te opteren voor een beding van aanwas (met 

optie) in blote eigendom, gelet op de besparing inzake het verkooprecht die daardoor gerealiseerd kan 

worden, waarover verder meer.  

 

                                                      
82 A. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, A. VERBEKE en N. 

PORTUGAELS (eds.), Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, 239.  
83 A. VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, A. VERBEKE en N. 

PORTUGAELS (eds.), Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, 240.  
84 Vanaf wanneer het onroerend goed een waarde heeft van ongeveer 556 000 EUR zal het interessanter zijn om 

een beroep te doen op een beding van aanwas, tenzij de vrijstelling van de gezinswoning van toepassing zou zijn.  
85 J. BAEL, “Bedingen van aanwas met optie”, T.Not. 2005, 51. BAEL verwijst in deze bijdrage naar een arrest 

van het Hof van Beroep van Luik d.d. 28 februari 2001 waarbij geoordeeld werd dat de afgifte van legaten de 

latere uitoefening van de vordering tot inkorting niet verhindert, tenzij kan aangetoond worden dat de reservataire 

erfgenamen duidelijk wisten dat de legaten het beschikbaar deel overschreden.   
86 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 672, supra voetnoot 8.  
87 Wettelijk samenwonende partners kunnen, in tegenstelling tot feitelijk samenwonende partners, de reserve van 

de ascendenten evenwel eenvoudig uitschakelen middels een testament in het voordeel van de langstlevend 

wettelijk partner, supra randnummer 20.  
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Een bijkomend argument voor feitelijk samenwonende partners om te opteren voor een optioneel beding 

van aanwas in volle eigendom en dit ongeacht of er al dan niet reservataire erfgenamen zijn, is dat een 

dergelijk beding van grote waarde zou kunnen zijn in het geval dat een van de partners voortijdig zou 

komen te overlijden 88, gelet op de in dat geval toepasselijke tarieven wanneer de partijen louter een 

testament zouden opgemaakt hebben 89. 

 

Ook wanneer er geen reservataire erfgenamen zijn, zouden zowel wettelijk als feitelijk samenwonende 

partners ervoor kunnen opteren om een beding van aanwas (met optie) in volle eigendom overeen te 

komen, in het geval dat de partijen de voorkeur zouden geven aan een contract boven een testamentaire 

beschikking 90.    

 

3.2.4. Beding van aanwas (met optie) in vruchtgebruik 

 

26. Een beding van aanwas (met optie) in vruchtgebruik kan een interessante piste zijn voor nieuw-

samengestelde gezinnen, waarbij de ongehuwd samenwonende partners, die al dan niet beide kinderen 

hebben uit een vorige relatie, met het oog op de huisvesting van hun nieuw gezin samen een onroerend 

goed wensen aan te kopen 91. Het beding van aanwas (met optie) in vruchtgebruik zal dan als gevolg 

hebben dat bij het overlijden van de eerstervende de kinderen uit de vorige relatie de blote eigendom 

zullen erven van diens aandeel in het goed. Bij het overlijden van de langstlevende partner zal het 

bijhorende vruchtgebruik dan automatisch aanwassen bij de blote eigendom waardoor de kinderen van 

de eerststervende uiteindelijk hun aandeel in volle eigendom zullen bekomen. Een beding van aanwas 

(met optie) in volle eigendom zal in deze context zeker niet aan te raden zijn doordat de afstammelingen 

van de eerststervende daarbij het risico lopen onterfd te zullen worden voor wat betreft het aandeel van 

de erflater in het onroerend goed 92. In deze context wordt er door sommige rechtsleer aangehaald dat 

een beding van aanwas in volle eigendom bijkomend het voordeel zou hebben het voorbehouden erfdeel 

van de afstammelingen van de eerstervende te kunnen neutraliseren doordat een beding van aanwas in 

volle eigendom buiten het toepassingsgebied van de correctie van artikel 1465 BW valt en er bovendien 

                                                      
88 Het betreft een voortijdig overlijden in die zin dat de samenwoning niet voldoende lang heeft geduurd opdat er 

kan genoten worden van de gunstige tarieven of desgevallend de vrijstelling van de gezinswoning in de 

erfbelasting.  
89 Zie randnummer 13 voor een overzicht van de toepasselijke tarieven die gelden wanneer er geen gelijkschakeling 

is met gehuwden.  
90 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 273, supra voetnoot 9.  
91 M. DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 

346. 
92 Zelfs wanneer de langstlevende vrijwillig een testament zou opmaken waarbij de het aandeel van de 

eerststervende in het onroerend goed gelegateerd zou worden aan de afstammelingen van de eerstgestorvene is het 

helemaal niet zeker dat een dergelijk testament uitwerking zou kunnen krijgen in het geval dat de langstlevende 

eveneens afstammelingen zou hebben uit een vorige relatie en dus rekening moet houden met hun voorbehouden 

erfdeel. Bovendien lijkt het ook niet aangewezen om zonder meer te vertrouwen op de goodwill van de 

langstlevende om te voorzien in een testamentaire beschikking ten voordele van de niet-gemeenschappelijke 

kinderen. Zie omtrent dit alles C. DE WULF, Het opstellen van akten, 659, supra voetnoot 8. 



22 

 

geen gelijkaardige bepaling bestaat die het beding van aanwas in volle eigendom sanctioneert 93. 

Alhoewel dit strikt juridisch gezien wel correct is, lijkt een dergelijke stellinginname evenwel niet 

zonder risico te zijn, te meer daar dit tot een volledige onterving van de afstammelingen van de 

eerststervende zou kunnen leiden 94.  

 

In deze context moet het tevens opgemerkt worden dat een beding van aanwas (met optie) in 

vruchtgebruik niet noodzakelijk in overeenstemming zal zijn met de werkelijke bedoeling van de 

partijen, in die zin dat de bedoeling van de partijen erin kan bestaan dat enerzijds de langstlevende onder 

hen zonder enige inmenging moet kunnen beschikken over het betrokken onroerend goed, maar waarbij 

het anderzijds niet de bedoeling is om de kinderen van de eerststervende te onterven 95. Ondanks dat 

deze twee zaken op het eerste zicht moeilijk te verzoenen lijken met elkaar doet DE CLERCQ in dat 

verband een interessante suggestie waarbij hij tracht om tegemoet te komen aan beide bekommernissen, 

waarover verder meer 96.  

 

Een beding van aanwas (met optie) in vruchtgebruik kan eveneens toepassing vinden in een klassiek 

gezin, bijvoorbeeld wanneer de ongehuwd samenwonende partners wel afstammelingen hebben, maar 

er geen bezwaar tegen hebben dat er een vruchtgebruik – blote eigendom verhouding zal ontstaan 

ingevolge de uitwerking van het beding van aanwas. Met betrekking tot de gezinswoning van wettelijk 

samenwonende partners kan een dergelijk beding beschouwd worden als een bevestiging van het 

wettelijk erfrecht 97.  

 

3.2.5. Beding van aanwas (met optie) in blote eigendom  

 

27. Een beding van aanwas (met optie) in blote eigendom kan, zoals reeds aangehaald, een interessante 

piste zijn voor wettelijk samenwonende partners met betrekking tot de gezinswoning 98. Het beding van 

aanwas (met optie) in blote eigendom kan zodoende een aanvulling vormen op het wettelijk erfrecht van 

                                                      
93 S. MAES, “Bedingen van aanwas en tontine. Opnieuw rechtsfiguren uit grootvaders tijd?”, NJW 2008, 380; 93 

M. DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 

344 – 345; N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Samenwoners. 

Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 2008, 4.  
94 M. PUELINCKX-COENE, “Moet men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van aanwas of van 

terugvallend vruchtgebruik tussen echtgenoten of samenwoners?”, NFM 1996, 67. Er zijn gevallen in de 

rechtspraak waarbij in een dergelijke context het beding van aanwas in volle eigendom geherkwalificeerd werd in 

een schenking, waarna door de afstammelingen van de eerststervende dan ook een vordering tot inkorting werd 

ingesteld.  
95 M. DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 

344.  
96 M. DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 

347 – 352.  
97 D. MICHIELS, “Aanwas of erfenis? Over aanwasbedingen met optie”, Not.Fisc.M. 2007, 142 – 143.  
98 C. SCHOCKAERT, “Samen leven: het openvallen van de nalatenschap – De erfrechtelijke gevolgen voor de 

langstlevend wettelijk samenwonende partner”, Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2009, 110. 
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de langstlevende wettelijk samenwonende partner dat overeenkomstig artikel 745 octies, § 1 BW bestaat 

uit het vruchtgebruik op de gezinswoning en het aldaar aanwezige huisraad.  

 

Deze constructie heeft als voordeel dat de uitwerking van het beding op burgerrechtelijk vlak tot 

hetzelfde resultaat zal leiden als met een beding van aanwas in volle eigendom, maar dat er op 

fiscaalrechtelijk vlak wel een besparing zal gerealiseerd worden ten opzichte van de uitwerking van het 

aanwasbeding in volle eigendom. Zo zal de langstlevend wettelijk partner het vruchtgebruik op het 

aandeel van de eerststervende in het betrokken onroerend goed bekomen ingevolge de wettelijke 

erfopvolging, alsook de blote eigendom van datzelfde aandeel ingevolge de uitwerking van het beding 

van aanwas 99. De langstlevende partner zal in dat geval 10 % verkooprecht moeten betalen op de waarde 

van de blote eigendom van het aandeel van de eerstervende, wat evident lager zal liggen dan wanneer 

datzelfde percentage moet berekend worden op de waarde van de volle eigendom van het aandeel van 

de eerststervende.  

 

3.2.6. (Optioneel) beding van aanwas onder last? 

 

28. Zoals hierboven reeds aangegeven is er door DE CLERCQ een interessante denkpiste gelanceerd 

met betrekking tot de toepassing van aanwasbedingen in nieuw-samengestelde gezinnen waarbij er 

vastgesteld moet worden dat het niet altijd mogelijk is om, met toepassing van de bestaande 

aanwasclausules, tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de partijen, in de hypothese dat de 

ongehuwd samenwonende partners wensen dat de langstlevende onder hen enerzijds de volle eigendom 

van het aandeel van de eerststervende in het onroerend goed zal bekomen, maar waarbij het anderzijds 

niet wenselijk is dat daardoor het erfdeel van de kinderen van de eerststervende beknot zal worden 100. 

DE CLERCQ, die de mosterd voor deze constructie gevonden heeft bij de huwelijkscontracten, meer 

specifiek bij het verblijvingsbeding onder last, suggereert dat een (optioneel) beding van aanwas in volle 

eigendom onder last mogelijks een oplossing zou kunnen bieden voor bovenstaand probleem. Ingevolge 

het lichten van de optie zal aan de langstlevende de verplichting opgelegd worden om de tegenwaarde 

te betalen van hetgeen dat normaliter zou toegekomen zijn aan de afstammelingen van de eerststervende 

wanneer er geen aanwasbeding zou geweest zijn 101. De uit te betalen geldsom zal bijgevolg, wanneer 

beide partners een gelijk aandeel hebben in het onroerend goed, gelijk zijn aan de helft van de waarde 

van dat goed, vastgesteld op het ogenblik van overlijden van de eerststervende. Voorts zullen er bij 

voorkeur een aantal modaliteiten verbonden worden aan het beding van aanwas onder last, waaronder 

een indexatieclausule met betrekking tot de te betalen geldsom, de wijze van waardebepaling van het 

                                                      
99 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 674, supra voetnoot 8.  
100 M. DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 

347 – 352.  
101 Ibid., 348.  
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onroerend goed, de wijze van betaling, het tijdstip van betaling, de eventuele gevallen van vervroegde 

opeisbaarheid, enzoverder 102. De auteur is er zich van bewust dat deze clausule niet sluitend is, de 

afstammelingen van de eerststervende zullen onderworpen zijn aan een zeker insolvabiliteitsrisico van 

de langstlevende, maar deze clausule hoeft ook niet 100 % sluitend te zijn aangezien de afstammelingen 

van de langstlevende evenzeer onderworpen zullen zijn aan datzelfde risico 103. Ten andere is dit ook 

een risico dat inherent verbonden is aan het beding van aanwas op zich.   

 

3.2.7. Beding van aanwas met alternatief voorwerp en voorwaardelijk beding van aanwas 

 

29. Thans bestaat er voor de ongehuwd samenwonende partners ook de mogelijkheid om te kiezen voor 

een aanwasbeding met een alternatief voorwerp dan wel een voorwaardelijk beding van aanwas 104. Het 

betreft aldus bedingen waarvan de uitwerking afhankelijk wordt gemaakt van een toekomstige onzekere 

gebeurtenis.  

 

In een beding van aanwas met een alternatief voorwerp kan er bijvoorbeeld gestipuleerd worden dat het 

beding uitwerking zal krijgen in volle eigendom dan wel in blote eigendom naargelang er op het 

ogenblik van het overlijden van de eerststervende al dan niet gemeenschappelijke afstammelingen van 

de partijen in leven zijn 105.  

 

In een voorwaardelijk beding van aanwas kan er bijvoorbeeld met betrekking tot een beding van aanwas 

in vruchtgebruik bepaald worden dat de uitwerking van het beding afhankelijk zal zijn van het al dan 

niet bestaan van een wettelijk erfrecht in hoofde van de langstlevende onder hen 106. 

 

3.3. Modaliteiten bij het beding van aanwas – Aandachtspunten bij de redactie 
 

30. Bij de redactie van een beding van aanwas zijn er een aantal elementen waaraan de instrumenterende 

notaris bijzondere aandacht dient te besteden. Hieronder zal er vooreerst gealludeerd worden op de 

mogelijke complicaties die zouden kunnen rijzen ten aanzien van de geldigheid van het beding van 

aanwas ingevolge het verbod op erfovereenkomsten, althans wanneer de traditionele opvatting wordt 

                                                      
102 M. DE CLERCQ, “Aanwasbedingen onder last, een suggestie voor nieuw samengestelde gezinnen”, TEP 2014, 

348 – 350.  
103 Ibid., 350.  
104 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 272, supra voetnoot 9. 
105 Ibid., 36. BAEL wijst er evenwel op dat het alternatief beding van aanwas wel betrekking moet hebben op het 

al dan niet hebben van gemeenschappelijke kinderen, zo niet dreigt men in het vaarwater van de verboden 

erfovereenkomsten, althans volgens de klassieke leer, te komen. J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende 

toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 662 – 664.  
106 D. MICHIELS, “Waarheen met aanwasbedingen?”, Patrimonium 2015, Brugge, Die Keure, 2015, 394.  
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gevolgd. Vervolgens zullen er een aantal modaliteiten worden besproken die bij voorkeur worden 

opgenomen in de aanwasovereenkomst.  

 

3.3.1. Verbod op erfovereenkomsten  

 

31. Het verbod op erfovereenkomsten ligt onder de huidige wetgeving verspreid in het Burgerlijk 

Wetboek en kan onder andere teruggevonden worden in artikel 1130, lid 2 BW. Volgens het Hof van 

Cassatie moet een beding betreffende een toekomstige nalatenschap begrepen worden als een beding 

waardoor louter eventuele rechten op een niet opengevallen nalatenschap of op een bestanddeel ervan 

worden toegekend, gewijzigd of afgestaan 107. Het sleutelcriterium om te besluiten tot een al dan niet 

geldige erfovereenkomst moet bijgevolg gezocht worden in de louter eventuele rechten 108. 

 

32. Volgens de traditionele opvatting is het verbod op erfovereenkomsten van openbare orde en moeten 

bedingen met betrekking tot de eigen toekomstige nalatenschap evenzeer onder dit verbod begrepen 

worden, met als gevolg dat bedingen van aanwas net zo goed in het vizier kunnen komen 109. Desondanks 

worden zowel klassieke bedingen van aanwas als optionele bedingen van aanwas principieel niet strijdig 

geacht met bovenstaand verbod 110. Wel dient er bij de redactie van dergelijke bedingen in het bijzonder 

opgelet te worden met betrekking tot de modaliteiten die er desgevallend aan verbonden worden. Daarbij 

dient de vraag of er al dan niet sprake is van louter eventuele rechten beoordeeld te worden aan de hand 

van het gegeven of de bedinger zich al dan niet het recht heeft voorbehouden om nog over het goed te 

beschikken 111. Het mag met andere woorden niet mogelijk zijn voor de bedinger om nog eenzijdig terug 

te komen op het beding van aanwas. Het spreekt voor zich dat een dergelijke opvatting in het kader van 

de bedingen van aanwas voornamelijk problematisch zal zijn in het licht van de vervalclausules en de 

beperkte geldigheidsduur.  

                                                      
107 Cass. 11 april 1980, A.C. 1979 – 1980, 996 – 997, www.juridat.be; J. BAEL, “Een pleidooi voor een 

fundamenteel andere interpretatie van het verbod op erfovereenkomsten” in F. SWENNEN en R. BARBAIX 

(eds.), in Over erven: liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, 20, hierna verkort 

geciteerd als: J. BAEL, “Een pleidooi”.  
108 J. BAEL, “De bedingen van aanwas en de tontinebedingen” in KFBN (ed.), Familie op maat, Verslagboek 

Notarieel Congres Knokke-Heist, 22 – 23 sept. 2005, Mechelen, Kluwer, 2005, 149.  
109 J. BAEL, Het verbod van erfovereenkomsten betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 

2006, 922; N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Samenwoners. 

Tontine- en aanwasbedingen”, TEP 2008, 34.  
110 V. ALLAERTS, “Samenwoningsrecht” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), 

Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 78; C. DE WULF, Het opstellen van akten, 641 juncto 671, 

supra voetnoot 8. Een klassiek beding van aanwas kan geanalyseerd worden als een afstand door de ene partij aan 

de andere partij onder de opschortende voorwaarde dat de ene partij voor de andere partij overlijdt, in ruil voor de 

afstand door de andere partij aan de ene partij onder de opschortende voorwaarde dat de andere partij voor de ene 

partij overlijdt. Bij een eenzijdige afstand van het eigendomsrecht onder de opschortende voorwaarde van 

vooroverlijden is het niet mogelijk om daar eenzijdig op terug te komen.  Hetzelfde geldt voor een beding van 

aanwas met optie. Het feit dat de langstlevende na het overlijden van de eerststervende kan beslissen of hij al dan 

niet kiest voor de uitwerking van de overeenkomst van aanwas verandert niets aan het gegeven dat het voor de 

partijen principieel niet mogelijk is om eenzijdig terug te komen op deze overeenkomst.  
111 J. BAEL, “Een pleidooi”, 25 – 31, supra voetnoot 107.   

http://www.juridat.be/
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33. Volgens een moderne opvatting, die onder andere verdedigd wordt door BAEL, zou het verbod van 

erfovereenkomsten enkel betrekking hebben op bedingen betreffende de toekomstige nalatenschap van 

een derde 112. Bedingen met betrekking tot de eigen toekomstige nalatenschap zouden daarentegen 

vallen onder de artikelen 895 juncto 968 BW 113. Dit standpunt zou belangrijke gevolgen kunnen hebben 

voor de praktijk aangezien ingevolge deze redenering een aantal praktische en bovenal onlogische 

problemen uit de wereld zouden geholpen worden. Doordat artikel 895 BW de testamentvorm enkel 

voorschrijft ingeval de erflater zou beschikken over het geheel of een deel van zijn goederen zou dit 

betekenen dat een beding met betrekking tot een welbepaald bestanddeel van de eigen nalatenschap niet 

onder artikel 895 BW zou vallen 114. Daaruit vloeit voort dat een beding van aanwas met betrekking tot 

het aandeel van de eerststervende in het gezamenlijk aangekocht onroerend goed noch onder het verbod 

van erfovereenkomsten, noch onder artikel 895 BW zou vallen 115. Een dergelijke opvatting impliceert 

bijgevolg dat zowel clausules van verval alsook beperkingen in de tijd inzake bedingen van aanwas 

geldig geacht zouden moeten worden 116. Een bijkomende troef in deze opvatting betreft tevens het 

cassatiearrest van 31 oktober 2008 117 waaruit een groot deel van de rechtsleer afleidt dat het verbod van 

erfovereenkomsten heden ten dage niet langer van openbare orde is, doch wel van dwingend recht 118. 

Deze denkwijze zou van groot belang zijn voor de praktijk aangezien dit tot gevolg zou hebben dat een 

verboden erfovereenkomst niet langer met een absolute nietigheid, doch wel met een relatieve nietigheid 

gesanctioneerd zal worden, wat impliceert dat deze enkel nog zou ingeroepen kunnen worden door de 

beschermde partij zelf en niet langer door elke belanghebbende of door de rechter ambtshalve.  

Toch blijft voorzichtigheid geboden doordat er ook een minderheid in de rechtsleer van oordeel is dat 

bovenstaande opvatting niet kan afgeleid worden uit voornoemd cassatiearrest 119.  

 

Op 3 december 2014 is er in de Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Burgerlijk 

Wetboek met betrekking tot het erfrecht dat kadert in een globale hervorming van het erfrecht en waarbij 

onder andere de regelgeving met betrekking tot het verbod op erfovereenkomsten onder handen zou 

                                                      
112 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 931. 

Deze opvatting wordt onder andere gevolgd door CASMAN, LELEU, MICHIELS en PUELINCKX-COENE. Zie 

daaromtrent C. DE WULF, Het opstellen van akten, 644 en de aldaar gemaakte verwijzingen in voetnoot 1776, 

supra voetnoot 8. 
113 J. BAEL, “Een pleidooi”, 42, supra voetnoot 107.  
114 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 931 juncto 

951 – 953.  
115 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 647, supra voetnoot 8.  
116 J. BAEL, “Een pleidooi”, 48 – 49, supra voetnoot 108.  
117 Cass. 31 oktober 2008, AR C.06.0445/N, www.juridat.be.  
118 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 

niet langer strijdig met de openbare orde. Een nieuw mijlpaalarrest inzake successieplanning”, TEP 2010, 143.  
119 H. GORET, “Waag u niet aan verboden erfovereenkomsten: denk aan alternatieven” (noot onder Antwerpen 

11 oktober 2010), Not.Fisc.M. 2012, 97 – 98 en de aldaar gemaakte verwijzingen in voetnoot 12 omtrent de voor- 

en tegenstanders van de interpretatie dat het verbod op erfovereenkomsten van dwingend recht zou zijn.  

http://www.juridat.be/


27 

 

genomen worden 120. Uit het voorstel blijkt dat het absolute verbod op dergelijke overeenkomsten zou 

opgeheven worden en dat erfovereenkomsten ten bijzondere titel zouden toegelaten worden, wat enkel 

maar kan toegejuicht worden 121. Ondanks het gegeven dat de meerderheid in de rechtsleer van oordeel 

is dat een hervorming van de erfovereenkomsten zich opdringt, heersen er, zonder dat een compromis 

evenwel onontbeerlijk zou zijn, verschillende opinies met betrekking tot de vorm dat een dergelijke 

hervorming zou moeten aannemen 122.  

 

3.3.2. Geldigheidsduur en beëindiging  

 

34. Doordat er in de rechtspraak en in de rechtsleer heel wat discussie bestaat omtrent de 

(on)mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging van het beding van aanwas 123, is het ten stelligste aan te 

raden om in de aanwasovereenkomst reeds te anticiperen op deze problematiek om zodoende te 

vermijden dat de partijen bij gebrek aan een akkoord tussen hen verbonden zouden blijven door de 

overeenkomst totdat een van hen komt te overlijden 124.  

 

35. Een van de mogelijkheden om deze discussie te omzeilen betreft de opname van een 

duurtijdbeperking in het beding van aanwas, dat in de praktijk voornamelijk zal gecombineerd worden 

met een clausule van automatische verlenging 125. Wanneer er bijvoorbeeld zou voorzien worden in een 

duurtijdbeperking zonder meer, zal er telkens bij het verstrijken van de overeengekomen periode een 

nieuwe aanwasovereenkomst gesloten moeten worden en daar zijn een aantal nadelen aan verbonden 

                                                      
120 Wetsvoorstel (M. TAELMAN) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht, 

Parl.St. Senaat, 2012 – 2013, nr. 5-2207/001. Dit voorstel is hernomen onder de huidige legislatuur, Wetsvoorstel 

(C. VAN CAUTER e.a.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht, Parl.St. Kamer, 

2014 – 2015, nr. 54-0681/001. Uit de fiche blijkt dat het wetsvoorstel nog steeds hangende is, 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?

legislat=54&dossierID=0681.  
121 Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER e.a.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht, 

Parl.St. Kamer, 2014 – 2015, nr. 54-0681/001, 18.  
122 Zo zijn bijvoorbeeld VERBEKE en WEYTS beiden voorstander van een afschaffing van het verbod op 

erfovereenkomsten terwijl VAN DEN BOSSCHE daarentegen voorstander is van het behoud ervan en BAEL pleit 

voor een principiële geldigheid van erfovereenkomsten gecombineerd met dwingende bepalingen en een goed 

uitgewerkt aanvullend stelsel dat betrekking heeft op de meest voorkomende erfovereenkomsten. Zie daaromtrent 

A. VERBEKE, “Hervorming van Belgisch erfrecht”, TEP 2011, 13; L. WEYTS, “Laat uw fantasieën niet te zeer 

gaan bij tontine- en aanwasclausules: artikel 1130 tweede lid BW (het verbod van erfovereenkomsten over een 

toekomstige nalatenschap) ligt op de loer”, T.Not. 2006, 426; A. VAN DEN BOSSCHE, “Wie opent de doos van 

pandora? Over erfovereenkomsten over een nog niet opengevallen nalatenschap”, Patrimonium 2015, Brugge, Die 

Keure, 2015, 423; J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 979.  
123 Zie in dit verband D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 257 – 258, supra voetnoot 

9; V. ALLAERTS, “Samenwoningsrecht”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), 

Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 80 – 81. In beide bijdragen worden voorbeelden uit de 

rechtspraak aangehaald waarbij de vordering om uit de onverdeeldheid te treden telkens wordt afgewezen.  
124 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 614, supra voetnoot 8.  
125 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Samenwoners. Tontine- 

en aanwasbedingen”, TEP 2008, 22 – 23.  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=0681
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=0681
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126. Vooreerst brengt deze techniek extra kosten met zich mee doordat de nieuwe overeenkomst telkens 

overgeschreven zal moeten worden op het hypotheekkantoor ingevolge de verplichting tot registratie op 

grond van artikel 1 en artikel 2 van de Hypotheekwet. Bovendien zal bij elke nieuwe overeenkomst de 

gelijkheid van kansen opnieuw beoordeeld moeten worden, wat tot gevolg zou kunnen hebben dat er op 

een bepaald ogenblik geen nieuwe overeenkomst meer zal gesloten kunnen worden. Omwille van dit 

probleem wordt er thans voornamelijk gekozen voor een in de tijd beperkt beding van aanwas, dat 

bijvoorbeeld wordt afgesloten voor een periode van twee jaar, aangevuld met een clausule van 

automatische verlenging, die bijvoorbeeld voorziet in een verlenging van opeenvolgende periodes van 

twee jaar, tenzij een van de partijen zijn wil te kennen geeft aan de andere partij om de 

aanwasovereenkomst te beëindigen, hetgeen dan bijvoorbeeld formeel moet gebeuren door het 

verzenden van een aangetekende brief ten minste drie maanden voor het beëindigen van de lopende 

tweejaarlijkse periode 127.  

 

Een andere mogelijkheid om deze beëindigingsproblematiek a priori bij de horens te vatten, betreft de 

opname van een clausule waarin bepaald wordt dat het beding van aanwas vervalt bij feitelijke 

scheiding, echtscheiding, scheiding van tafel en bed en bij inleiding van de eis tot echtscheiding of 

scheiding van tafel en bed 128. De partijen zouden eveneens kunnen kiezen voor een clausule waarin 

gestipuleerd wordt dat het beding van aanwas door ieder van de partijen op elk ogenblik kan opgezegd 

worden 129.  

 

Deze clausules, in het bijzonder de clausule waarin voorzien wordt dat de aanwasovereenkomst te allen 

tijde kan beëindigd worden, zijn evenwel niet geheel onbetwist in het licht van het verbod op 

erfovereenkomsten. Afhankelijk van de met betrekking tot het verbod op erfovereenkomsten gevolgde 

opvatting zullen deze al dan niet als problematisch beschouwd kunnen worden 130. Gelet op het 

cassatiearrest van 31 oktober 2008, waaruit door een groot deel van de rechtsleer wordt afgeleid dat het 

verbod op erfovereenkomsten van dwingend recht zou zijn en dientengevolge gesanctioneerd zou 

moeten worden met een relatieve nietigheid, en het op 3 december 2014 ingediende wetsvoorstel met 

betrekking tot de hervorming van het erfrecht, waarbij het beding van aanwas uit de sfeer van de 

verboden erfovereenkomsten zou gehaald worden, lijkt het niet onoverkomelijk om de 

aanwasovereenkomst, naargelang de wensen van de partijen, te moduleren met een of meerdere van 

bovenstaande clausules. De notaris zal de partijen, in het kader van zijn informatie- en 

                                                      
126 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 649, supra voetnoot 8.  
127 Ibid., 649 – 650.  
128 J. BAEL, Het verbod van erfovereenkomsten betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 

2006, 653 – 657.  
129 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 643 – 644, supra voetnoot 8.  
130 Ibid., 645. BAEL verwijst hierbij onder andere naar een arrest van het Hof van Beroep van Gent d.d. 16 

december 2004 waarbij de clausule dat het beding van aanwas vervalt bij feitelijke scheiding in strijd wordt geacht 

met het verbod op erfovereenkomsten.  
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adviesverplichting op grond van artikel 9 van de Organieke Wet op het Notariaat 131, zodoende 

informeren over de verschillende standpunten en adviseren omtrent hetgeen dat best in de overeenkomst 

zal opgenomen worden, rekening houdende met de eventuele risico’s die daaraan verbonden zouden 

zijn. De instrumenterende ambtenaar zal daaromtrent ook best de nodige verklaringen opnemen in de 

notariële akte.  

 

36. De partijen kunnen in de aanwasovereenkomst ook nog andere vervalclausules laten opnemen, zoals 

bijvoorbeeld de clausule die bepaalt dat het beding van aanwas zal vervallen wanneer de partijen met 

elkaar in het huwelijk zouden treden alsook de clausule die bepaalt dat het beding van aanwas geen 

uitwerking zal krijgen wanneer er gemeenschappelijke kinderen zouden zijn 132.  

 

Deze vervalclausules zouden ten andere evenzeer geformuleerd kunnen worden als een ontbindende 

voorwaarde 133. Zo zou het beding van aanwas bijvoorbeeld kunnen aangegaan worden onder de 

ontbindende voorwaarde van feitelijke scheiding voor meer dan 6 maanden.  

 

3.3.3. Gebouwen, werken, verbeteringen of wijzigingen aangebracht aan of op het onroerend goed 

 

37. Het is wenselijk om in het beding van aanwas een clausule op te nemen waarin bepaald wordt dat 

de aanwas zich zal uitstrekken tot alle gebouwen, werken, verbeteringen of wijzigingen die aan of op 

het onroerend goed zijn aangebracht 134. Ingevolge deze clausule zal het goed overgaan op de 

langstlevende in de staat waarin het zich op het tijdstip van het overlijden van de eerststervende bevindt 

135.  

 

Het is evenwel aan te raden dat beide partijen min of meer in gelijke mate, of althans naar evenredigheid 

van hun respectievelijke mogelijkheden, de kosten dragen met betrekking tot de verbouwings- en 

verbeteringswerken 136. Bij een ongelijkheid van investeringen bestaat namelijk het risico dat de 

erfgenamen van de eerststervende, in het bijzonder wanneer het zou gaan om een nieuw-samengesteld 

                                                      
131 Wet tot regeling van het notarisambt van 16 maart 1803, Bull., 258, nr. 2440. Deze wet wordt de Organieke 

Wet op het Notariaat genoemd, hierna verkort geciteerd als OWN.  
132 J. BAEL, Het verbod van erfovereenkomsten betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 

2006, 661 – 664.  
133 M. PUELINCKX-COENE, “Moet men beducht zijn voor inkorting bij tontine, bedingen van aanwas of van 

terugvallend vruchtgebruik tussen echtgenoten of samenwoners?”, NFM 1996, 271. PUELINCKX-COENE wordt 

daarin onder andere gevolgd door CASMAN en VAN OEVELEN. Zie in dit verband ook M. PUELINCKX-

COENE, “Wordt een beding van aanwas tussen samenwonenden een verboden erfovereenkomst zo het buitenspel 

gezet wordt bij feitelijke scheiding?” (noot onder Antwerpen 3 juni 2009), T.Not. 2011, 526 – 530.  
134 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 616, supra voetnoot 8.  
135 F. BOUCKAERT en D. MICHIELS, “Bedingen van aanwas” in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. 

LALEMAN (eds.), Handboek estate planning, algemeen deel 7: vermogensplanning, alternatieve vormen, Gent, 

Larcier, 2009, 56.  
136 Ibid., 57. 
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gezin, het ‘te veel betaalde’ zouden willen terugvorderen 137. Het kan hier reeds opgemerkt worden dat 

de partijen bij een ongelijkheid van investeringen daaromtrent best een vergoeding kunnen 

overeenkomen. Dit zal voornamelijk relevant zijn in het kader van een relatiebreuk 138.  

 

3.3.4. Overname van schulden verbonden aan het onroerend goed  

 

38. De aanwasovereenkomst kan verder een clausule bevatten waarin bijvoorbeeld wordt vastgelegd dat 

de langstlevende de schulden zal overnemen die bij het overlijden van de eerststervende nog openstaan 

met betrekking tot de grond, de gebouwen, werken, verbeteringen of wijzigingen, met uitzondering van 

de schulden die ingevolge een schuldsaldoverzekering worden terugbetaald 139.  Met betrekking tot de 

overname van dergelijke schulden moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een aanwas in volle 

eigendom en een aanwas in vruchtgebruik, aangezien bovenstaande clausule doorgaans enkel zal 

gebruikt worden bij een aanwas in volle eigendom 140 / 141.  

 

Dergelijke clausule is relevant bij een aanwasovereenkomst in volle eigendom wanneer de partijen 

gebruik maken van schuldfinanciering zonder daarbij een schuldsaldoverzekering af te sluiten, dit om 

te vermijden dat de erfgenamen van de eerstervende zouden betrokken worden bij de verdere afbetaling 

van de op het ogenblik van het overlijden van de eerstervende nog openstaande schuld 142. Deze clausule 

is niet geheel onbetwist in het licht van de traditionele opvatting inzake het verbod op 

erfovereenkomsten, doch lijkt het weinig waarschijnlijk dat hieromtrent problemen zouden ontstaan. In 

alle gevallen is het evenwel aangeraden om deze problematiek te vermijden door een 100 % 

schuldsaldoverzekering af te sluiten waarbij de partijen elkaar aanduiden als begunstigde van de 

verzekering.  

 

Betreft het een aanwas in vruchtgebruik, dan zal er doorgaans niet voorzien worden dat de langstlevende 

de volledige nog openstaande schuld van de eerststervende ten laste zal nemen 143. Het is wel mogelijk 

om bijvoorbeeld een clausule op te nemen waarin bepaald wordt dat de langstlevende de interesten ten 

laste zal nemen met betrekking tot de nog openstaande schuld 144. In deze context zou het bijvoorbeeld 

ook mogelijk zijn om een clausule op te nemen waarin gestipuleerd wordt dat de langstlevende de lasten 

                                                      
137 Ibid., 57.  
138 Infra randnummer 54 tot en met 56.  
139 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 616, supra voetnoot 8.  
140 Ibid., 648.  
141 Wanneer de langstlevende partner ingevolge het beding van aanwas in blote eigendom eveneens de volle 

eigendom van het goed bekomt, dan kan hetgeen dat geldt voor het beding van aanwas in volle eigendom mutatis 

mutandis toegepast worden op het aanwasbeding in blote eigendom.  
142 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 648, supra voetnoot 8.  
143 Ibid., 660. 
144 Ibid.  
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zal dragen in verhouding tot de waarde van zijn vruchtgebruik 145. Ook hier is het aanbevolen om een 

100 % schuldsaldoverzekering af te sluiten waarbij de partijen elkaar aanduiden als begunstigde 

teneinde de hierboven geschetste betalingsproblematiek te vermijden.  

 

3.3.5. Betreffende het optioneel het beding van aanwas: termijn  

 

39. Wanneer de partijen geopteerd hebben voor een beding van aanwas met optie, dan zal deze 

overeenkomst evident ook een termijn moeten bevatten waarbinnen de langstlevende na het overlijden 

van de eerststervende de optie zal moeten lichten opdat de aanwas uitwerking zal krijgen. Wenst de 

langstlevende dat niet de aanwas, maar wel het testament uitwerking zal krijgen, dan laat hij de termijn 

gewoon verstrijken. In de rechtsleer worden er verschillende termijnen gesuggereerd, gaande van vier 

tot zes maanden en zelfs langer 146. Bij het bepalen van de termijn zal er best rekening gehouden worden 

met de termijn van vier maanden die geldt voor het indienen van een verklaring voor de heffing van het 

verkooprecht alsook met de termijn van (in principe) vijf maanden voor het indienen van de aangifte 

van nalatenschap 147. Zowel BAEL als MICHIELS adviseren om die reden een termijn van vier maanden 

148.  

 

3.4. Concrete uitwerking van het beding van aanwas (met optie)  
 

3.4.1. Burgerrechtelijke gevolgen  

 

40. De burgerrechtelijke gevolgen ingevolge de uitwerking van het beding van aanwas zijn hierboven 

reeds aangehaald, zij het op een indirecte wijze, waardoor het volstaat om deze hier slechts summier toe 

te lichten.   

 

Wanneer ongehuwde partners met betrekking tot een gezamenlijk aangekocht onroerend goed een 

beding van aanwas overeenkomen, betekent dit dat bij het overlijden van een van hen diens aandeel in 

de onverdeelde mede-eigendom zal aanwassen bij het aandeel van de langstlevende in het onroerend 

goed. Er wordt met andere woorden een aanwas overeengekomen onder de opschortende voorwaarde 

van het overlijden van een van de mede-eigenaars 149. Bij een klassiek beding van aanwas zal de aanwas 

bij het aandeel van de langstlevende van rechtswege plaatsvinden. Betreft het daarentegen een optioneel 

                                                      
145 C. DE WULF, Het opstellen van akten 661, supra voetnoot 8.  
146 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 271, supra voetnoot 9; C. DE WULF, Het 

opstellen van akten, 674, supra voetnoot 8.  
147 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 674, supra voetnoot 8.  
148 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 674; D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 

271, supra voetnoot 9.  
149 E. BUYSSE, “Het onroerend goed en het beding van aanwas: het fiscaal kostenplaatje versus de 

burgerrechtelijke zekerheid” (noot onder Rb. Leuven 7 december 2007), TFR 2008, 324.  
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aanwasbeding dan zal de aanwas slechts plaatsvinden nadat de langstlevende de optie heeft gelicht 150. 

Naarmate het een aanwasbeding in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom betreft, zal de 

aanwas van het aandeel van de eerststervende respectievelijk in volle eigendom, vruchtgebruik of blote 

eigendom gebeuren. Hetgeen dat desgevallend overblijft, zal via erfenis toekomen aan de erfgenamen 

van de eerststervende.  

 

Het voorwerp van het beding van aanwas zal bij het overlijden van de eerststervende toekomen aan de 

langstlevende op contractuele basis en niet via erfenis 151. Dit heeft zoals reeds meermaals aangegeven 

als belangrijk voordeel dat daardoor het voorbehouden erfdeel van de reservataire erfgenamen 

geneutraliseerd wordt, behoudens de eventuele uitzonderlijke herkwalificatie van het beding in een 

schenking.  

 

3.4.2. Fiscaalrechtelijke gevolgen 

 

41. Wanneer de partijen ervoor geopteerd hebben om met betrekking tot hun onverdeelde mede-

eigendom een aanwasovereenkomst te sluiten, dan zal daar bij de realisatie van de opschortende 

voorwaarde ingevolge de toepassing van het verkooprecht (of in uitzonderlijke gevallen de 

schenkbelasting) een fiscaal prijskaartje aan vasthangen 152 / 153. Dit wordt ten andere ook bepaald door 

de federale administratie in de circulaire nr. 17 van 22 oktober 1992 alsook in de beslissing van 10 mei 

2004 die specifiek betrekking heeft op het beding van aanwas met optie 154. Artikel 2.10.1.0.4 VCF 

voorziet bovendien uitdrukkelijk in de uitsluiting van het verdeelrecht met betrekking tot de uitvoering 

van een beding van aanwas, ondanks dat er ten gevolge van de uitwerking ervan wel een einde zal komen 

aan de tussen de contractspartijen gecreëerde onverdeeldheid 155. VLABEL heeft daaromtrent eveneens 

standpunt ingenomen op 9 november 2015, waarbij wordt bepaald dat zowel ten aanzien van het klassiek 

beding van aanwas als ten aanzien van het optioneel beding van aanwas het verkooprecht, desgevallend 

de schenkbelasting zal verschuldigd zijn 156 / 157. 

                                                      
150 Supra randnummer 39 omtrent de termijn waarbinnen de optie moet gelicht worden.  
151 D. MICHIELS, “Aanwas of erfenis? Over aanwasbedingen met optie”, Not.Fisc.M. 2007, 133.   
152 A. NIJS, “Twee actuele fiscale knelpunten inzake het beding van aanwas” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE 

(eds.), Knelpunten kanscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2004, 82 – 102.  
153 De toepasselijke regels inzake registratierechten, thans in Vlaanderen registratiebelasting, zijn verschillend voor 

de drie gewesten, zie daaromtrent C. DE WULF, Het opstellen van akten, 753 – 816, supra voetnoot 8. In deze 

bijdrage zal enkel de Vlaamse regeling aan bod komen.  
154 Circulaire nr. 17 van 22 oktober 1992, nr. E.E.93.225, www.monkey.be; Beslissing van 10 mei 2004, nr. 

E.E.99.969, http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=dc5cc678-1efc-47c8-b025-

576d6b4d3f5c&disableHighlightning=true#findHighlighted.  
155 J. BAEL, “De overeenkomst van aanwas tussen samenwonende partners betreffende de gezinswoning in het 

Vlaams Gewest” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Liber Amicorum Johan Verstraete, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 613.  
156 Standpunt Vlaamse Belastingdienst van 9 november 2015, nr. 151156, http://belastingen.vlaanderen.be/sp-

15156-beding-van-aanwas-met-optie.  
157 Niettegenstaande er door bepaalde rechtsleer in het verleden werd geopperd dat ten aanzien van het optioneel 

beding van aanwas mogelijks het verdeelrecht in plaats van het verkooprecht toegepast zou kunnen worden. A. 

http://www.monkey.be/
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=dc5cc678-1efc-47c8-b025-576d6b4d3f5c&disableHighlightning=true#findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=dc5cc678-1efc-47c8-b025-576d6b4d3f5c&disableHighlightning=true#findHighlighted
http://belastingen.vlaanderen.be/sp-15156-beding-van-aanwas-met-optie
http://belastingen.vlaanderen.be/sp-15156-beding-van-aanwas-met-optie
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Wanneer de aanwasovereenkomst geïncorporeerd wordt in de aankoopakte zelf, dan zal overeenkomstig 

artikel 2.9.4.1.1. – artikel 2.9.4.1.2. juncto artikel 2.9.7.0.3., § 2 VCF enkel het verkooprecht 

verschuldigd zijn op het aangekochte onroerend goed 158. Wordt het beding van aanwas daarentegen 

opgenomen in een afzonderlijke akte, dan zal ingevolge de verplichting tot registratie bijkomend het 

algemeen vast recht van 50 EUR verschuldigd zijn 159.  

 

Wanneer een van de partijen komt te overlijden en de opschortende voorwaarde aldus gerealiseerd 

wordt, zal overeenkomstig artikel 2.9.7.0.3., § 2 VCF het verkooprecht verschuldigd zijn op het 

voorwerp van het beding van aanwas 160. Het toepasselijke tarief zal conform artikel 2.9.4.1.1. juncto 

artikel 2.9.7.0.3., § 2, 1° VCF 10 % bedragen en de belastbare grondslag zal overeenkomstig artikel 

2.9.7.0.3., § 2, 2° VCF bepaald worden aan de hand van de waarde van de aanwas op het ogenblik van 

overlijden, wat impliceert dat deze zal verschillen naargelang de gekozen aanwasvariant. Bij een aanwas 

in volle eigendom zal het verkooprecht in principe berekend worden op de helft van de waarde van het 

onroerend goed 161. Bij een aanwas in vruchtgebruik zal het verkooprecht berekend worden op de waarde 

van het vruchtgebruik op de helft van de eerststervende, daarbij rekening houdende met de leeftijd van 

de langstlevende 162. Tot slot zal bij een aanwas in blote eigendom het verkooprecht berekend worden 

op de waarde van de blote eigendom op de helft van de eerststervende, rekening houdende met de waarde 

van het vruchtgebruik dat daarop bestaat 163. 

 

Het moet evenwel opgemerkt worden dat wanneer de langstlevende partner de volle eigendom van het 

onroerend goed bekomt ingevolge het beding van aanwas en aldus de geheelheid verwerft het mogelijk 

moet zijn om, wanneer voldaan is aan de overige voorwaarden van artikel 2.9.4.2.1. VCF, het verlaagd 

tarief van 5 % toe te passen op de aanwas 164. In dat geval zal de notariële akte tevens aangevuld moeten 

worden met de fiscale verklaringen voor het verkrijgen van het verminderd tarief 165.   

 

                                                      
VERBEKE, “Opties in het familiaal vermogensrecht” in B. TILLEMAN, A. VERBEKE en N. PORTUGAELS 

(eds.), Knelpunten opties, Antwerpen, Intersentia, 2013, 240.  
158 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 753, supra voetnoot 8.  
159 Artikel 16, lid 1 juncto artikel 11, lid 2 W.Reg. De registratie van een akte, waarvoor het algemeen vast recht 

verschuldigd is, is ook na 1 januari 2015 nog een federale bevoegdheid gebleven, zie daaromtrent 

http://belastingen.vlaanderen.be/registratie-van-de-akte-en-betaling-van-de-registratiebelasting. Deze 

afzonderlijke overeenkomst moet verplicht ter registratie worden aangeboden doordat deze betrekking heeft op 

een onroerend goed en opgenomen is in een notariële akte.  
160 Circulaire nr. 17 van 22 oktober 1992, nr. E.E.93.225, 2 – 3, www.monkey.be.  
161 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 755, supra voetnoot 8. 
162 Ibid., 760.  
163 Ibid., 767.  
164 J. BAEL, ““De overeenkomst van aanwas tussen samenwonende partners betreffende de gezinswoning in het 

Vlaams Gewest” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Liber Amicorum Johan Verstraete, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 614 – 616.  
165 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 790, supra voetnoot 8. 

http://belastingen.vlaanderen.be/registratie-van-de-akte-en-betaling-van-de-registratiebelasting
http://www.monkey.be/
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Indien voor een van de partijen het noodlot echter zou toeslaan binnen de twee jaar na het verlijden van 

de notariële aankoopakte, zal het mogelijk zijn om een beroep te doen op artikel 3.6.0.0.6., § 2, lid 1 – 

lid 4 VCF dat voorziet in een recht op teruggave van het initieel betaalde verkooprecht 166. Afhankelijk 

van de aanwasvariant zal er sprake zijn van een wederverkoop dan wel een gedeeltelijke wederverkoop.  

 

In het (uitzonderlijke) geval dat het beding van aanwas zou geherkwalificeerd worden in een schenking 

zal er op het voorwerp van de aanwasovereenkomst conform artikel 2.8.3.0.1., § 1 VCF schenkbelasting 

verschuldigd zijn.  

 

Afdeling 3: Wijze van financiering 
 

42. Bij de aankoop van een onroerend goed is het van belang dat de notaris de partijen bevraagd omtrent 

de wijze waarop hun voorgenomen aankoop zal gefinancierd worden. Er zijn in wezen drie verschillende 

financieringswijzen mogelijk. Er kan namelijk betaald worden met eigen middelen, er kan een beroep 

gedaan worden op schuldfinanciering en er kan gebruik gemaakt worden van geschonken gelden. In de 

praktijk zal het meestal neerkomen op een gecombineerde financiering.  

 

43. Ondanks dat de financieringswijze en in het bijzonder de ongelijkheid van investeringen 

voornamelijk van belang zal zijn bij een relatiebreuk, dit in het kader van de eventuele vorderingen die 

daaruit kunnen voortvloeien tussen de partijen, zou de wijze van financiering ook belangrijke implicaties 

kunnen hebben bij een voortijdig overlijden van een van de partijen 167. Stel dat een van de partners voor 

de financiering van zijn deel in het onroerend goed gebruik zou maken van gelden die hij eerder van 

zijn ouders heeft geschonken gekregen 168. Uit de schenkingsakte blijkt dat er voorzien is in een 

conventioneel recht van terugkeer, met inbegrip van subrogatie. Wanneer de begiftigde zou komen te 

overlijden voor diens ouders betekent dit dat het conventioneel recht van terugkeer uitwerking zal 

kunnen krijgen, ondanks dat de geschonken goederen niet meer in natura aanwezig zijn in het vermogen 

van de begiftigde. Doordat er in de schenkingsakte wordt voorzien in subrogatie zal een deel van het 

aangekochte goed, hetgeen dat overeenstemt met het bedrag van de schenking, in principe moeten 

terugkeren naar de schenkers. Het spreekt voor zich dat de langstlevende partner niet opgezet zal zijn 

met een dergelijke situatie. De notaris, gelet op een eventuele aansprakelijkheidsvordering, en de 

partijen hebben er bijgevolg alle belang bij om desgevallend de schenkingsakte te controleren om 

zodoende de langstlevende de partner te behoeden voor deze onaangename verrassing. Zo zou de notaris 

                                                      
166 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 797 – 781, supra voetnoot 8; Standpunt Vlaamse Belastingdienst van 4 

april 2016, nr. 16039, http://belastingen.vlaanderen.be/standpunten-commentaren/administratieve-

standpunten/verkooprecht/ambtshalve-ontheffing/16039-toepassingsvoorwaarden-art-36006-%C2%A72-vcf-

wederverkoop-binnen-de-twee-jaar.  
167 H. GORET, “De schulderkentenis: niet zomaar een overeenkomst”, Not.Fisc.M. 2013, 10 – 13.  
168 Ibid., 10 – 11. Dit voorbeeld is overgenomen uit de bijdrage van GORET.  

http://belastingen.vlaanderen.be/standpunten-commentaren/administratieve-standpunten/verkooprecht/ambtshalve-ontheffing/16039-toepassingsvoorwaarden-art-36006-%C2%A72-vcf-wederverkoop-binnen-de-twee-jaar
http://belastingen.vlaanderen.be/standpunten-commentaren/administratieve-standpunten/verkooprecht/ambtshalve-ontheffing/16039-toepassingsvoorwaarden-art-36006-%C2%A72-vcf-wederverkoop-binnen-de-twee-jaar
http://belastingen.vlaanderen.be/standpunten-commentaren/administratieve-standpunten/verkooprecht/ambtshalve-ontheffing/16039-toepassingsvoorwaarden-art-36006-%C2%A72-vcf-wederverkoop-binnen-de-twee-jaar
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bijvoorbeeld het conventioneel recht van terugkeer kunnen aanpassen door bijvoorbeeld de subrogatie 

te schappen, eventueel gecombineerd met een schulderkentenis van de begiftigde ten voordele van de 

schenkers 169. Dit vereist evenwel de medewerking van de schenkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
169 H. GORET, “De schulderkentenis: niet zomaar een overeenkomst”, Not.Fisc.M. 2013, 11.  
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Hoofdstuk 3: Beëindiging van de samenwoning ingevolge een 

relatiebreuk  

 

Afdeling 1: Situering 
 

44. Zeer veel mensen kiezen er de dag van vandaag voor om in het kader van hun relatie ongehuwd 

samen te wonen, eerder dan de stap te zetten naar een huwelijk. De redenen die aan de basis liggen van 

deze beslissing kunnen, zoals geweten, zeer divers zijn. Bij het aangaan van een relatie is het echter niet 

geweten welke richting deze zal uitvaren en of deze bestand zal zijn tegen de tand des tijds. Het is alvast 

geen publiek geheim dat het ongehuwd samenwonen niet duurzamer is dan zijn huwelijkse variant. In 

hoofdstuk 1 werd trouwens aangegeven dat zowel de wettelijke samenwoning als de feitelijke 

samenwoning zeer eenvoudig beëindigd kunnen worden.  

 

Dit gegeven is uiteraard weinig romantisch, maar het is toch van essentieel belang om dit onder de 

aandacht te brengen van de partijen. Ongehuwd samenwonende partners kunnen namelijk, in 

tegenstelling tot gehuwden, geen beroep doen op een uitgewerkte regeling wanneer hun relatie zou 

komen te stranden 170. Bij gebrek aan andersluidende overeenkomst zullen zowel wettelijk als feitelijk 

samenwonende partners aangewezen zijn op het gemeen recht om de vermogensrechtelijke afwikkeling 

van hun relatie te regelen, wat in veel gevallen kan leiden tot ongewenste en onbillijke situaties. Het 

verdient bijgevolg alle aanbeveling dat de partijen daaromtrent preventief een aantal zaken reeds zouden 

overeenkomen. Voorkomen is namelijk altijd beter dan genezen.  

 

45. In dit hoofdstuk zal er vooreerst stil gestaan worden bij de uitonverdeeldheidtreding met betrekking 

tot het gezamenlijk aangekocht onroerend goed en de mogelijke complicaties die daarbij kunnen rijzen 

171. Voorts zal er kort stilgestaan worden bij hetgeen de partijen bijkomend zouden kunnen 

overeenkomen in het kader van de verdeling van betrokken onroerend goed. Tot slot zal er gekeken 

worden naar de wijze waarop de partners de aankoop van het goed wensen te financieren en de eventuele 

vergoedingen die daaromtrent best reeds van in den beginne worden overeengekomen.  

                                                      
170 Zo kan er bijvoorbeeld geen beroep gedaan worden op artikel 1435 BW, tenzij de partijen deze bepaling 

conventioneel van toepassing zouden verklaard hebben.  
171 De procedure inzake de vereffening en verdeling van goederen is bepaald in artikel 1205 GER WB tot en met 

artikel 1225 GER WB, Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967, BS 31 oktober 1967. Er kan een beroep worden 

gedaan op deze procedure van zodra er tussen partijen sprake is van een onverdeeldheid overeenkomstig artikel 

815 BW. Tussen samenwonende partners blijkt de vordering tot verdeling niet altijd van een leien dakje te gaan 

doordat artikel 815 BW ingevolge cassatierechtspraak niet van toepassing zou zijn ten aanzien van vrijwillige 

onverdeeldheden, waarover verder meer.  
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Afdeling 2: Uitonverdeeldheidtreding  
 

1. Vrijwillige onverdeeldheid 
 

46. Wanneer er sprake is van een onverdeeldheid wordt er traditioneel een onderscheid gemaakt tussen 

drie soorten van onverdeeldheid, met name de gewone of de toevallige onverdeeldheid, de gedwongen 

onverdeeldheid en de vrijwillige onverdeeldheid 172. Bij de gezamenlijke aankoop van een onroerend 

goed door ongehuwden wordt er vrijwillig een onverdeeldheid tot stand gebracht tussen de verschillende 

deelgenoten. Wanneer de partners na enige tijd zouden besluiten om een streep te trekken onder hun 

relatie en bijhorende samenwoning zullen deze uit de onverdeeldheid willen treden. Bij deze 

uitonverdeeldheidtreding zal er een onderscheid gemaakt moeten worden naargelang het gaat om een 

gezamenlijke beslissing van beide partners dan wel een eenzijdige beslissing van een van de partners. 

Zoals hieronder zal gezien worden, valt de eenzijdige beëindiging van de onverdeeldheid veelal niet zo 

eenvoudig te bekomen wanneer de partijen daarover niets zouden bepaald hebben. Een belangrijke vraag 

die zich stelt in dit verband en die verder aan bod zal komen, betreft de vraag naar de mogelijkheid om 

artikel 815 BW al dan niet toe te passen op vrijwillig aangegane onverdeeldheden 173.  

 

47. Het is trouwens belangrijk om op te merken dat de beperkingen die gelden tussen gehuwden op 

grond van artikel 1595 BW en artikel 1469, lid 2 BW niet van toepassing zijn ten aanzien van 

ongehuwden. Het is met andere woorden mogelijk om het aandeel van de andere deelgenoot over te 

nemen zonder dat daarvoor een openbare verkoop of een rechterlijke machtiging vereist zal zijn 174. In 

dat geval zal er sprake zijn van een verdeling waarop het verdeelrecht verschuldigd is. Overeenkomstig 

artikel 2.10.4.0.1. VCF bedraagt het verdeelrecht in principe 2.5 %, met dien verstande dat wettelijk 

samenwonende partners aanspraak kunnen maken op het verlaagd tarief van 1 % op voorwaarde dat de 

partners minstens een jaar ononderbroken wettelijk hebben samengewoond en de verdeling plaatsvindt 

binnen het jaar nadat de wettelijke samenwoning beëindigd is overeenkomstig artikel 1476, §2 BW. Het 

is uiteraard ook mogelijk dat de partijen gezamenlijk het onroerend goed te koop aanbieden aan een 

derde. 

 

 

 

 

                                                      
172 J. VERSTRAETE, “De vordering om uit onverdeeldheid te treden. Vrijwillige versus toevallige 

onverdeeldheid”, T.Not. 2014, 188.  
173 N. NIJBOER, “Contractuele regelingen tussen echtgenoten en samenwoners. Deel 2. Samenwoners. Tontine- 

en aanwasbedingen”, TEP 2008, 14 - 16. 
174. CASMAN, “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, 

andere dan bij overlijden” in C. FORDER EN A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 173.  



38 

 

2. Gezamenlijke beëindiging van de onverdeeldheid 
 

48. De ongehuwd samenwonende partners kunnen te allen tijde in onderlinge overeenstemming een 

einde maken aan de tussen hen ontstane onverdeeldheid. Dit vloeit voort uit het principe van de 

wilsautonomie van de partijen dat vervat ligt in artikel 1134 BW.  

 

3. Eenzijdige beëindiging van de onverdeeldheid  
 

49. Wanneer een van de partners eenzijdig de verdeling wenst te bekomen van het gezamenlijk 

aangekocht onroerend goed, maar de andere partner verzet zich daartegen, zal de vraag naar de 

toepassing van artikel 815 BW centraal staan 175. Artikel 815 BW bepaalt met name dat niemand kan 

gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven en de verdeling te allen tijde kan gevorderd worden, 

niettegenstaande enige hiermee strijdige verbodsbepaling of overeenkomst.  

 

50. In de rechtsleer circuleren er twee verschillende strekkingen met betrekking tot de mogelijke 

toepasbaarheid van artikel 815 BW op vrijwillige onverdeeldheden 176. Volgens de eerste strekking, die 

tevens de meerderheidsstrekking is, heeft het principe van de wilsautonomie overeenkomstig artikel 

1134 BW voorrang op de verdelingsvordering vervat in artikel 815 BW 177. De deelgenoten hebben met 

name zelf de onverdeeldheid kunnen organiseren, waardoor een toepassing van artikel 815 BW zich, in 

tegenstelling tot toevallig ontstane onverdeeldheden, niet opdringt 178. Een geldig gesloten overeenkomst 

strekt de partijen tot wet. De tweede strekking is daarentegen van oordeel dat artikel 815 BW wel van 

toepassing is ten aanzien van vrijwillige onverdeeldheden 179. Deze opvatting steunt zich op een 

letterlijke lezing van het artikel waarin onder andere wordt bepaald dat niemand kan gedwongen worden 

in onverdeeldheid te blijven 180. Bovendien maakt het artikel geen onderscheid tussen de verschillende 

soorten onverdeeldheden. Het is een algemene interpretatieregel dat er geen bijkomend onderscheid 

moet gemaakt worden daar waar de wet dat ook niet doet. Het Hof van Cassatie heeft op 20 september 

2013 standpunt ingenomen omtrent deze discussie, door uitdrukkelijk te bepalen dat artikel 815 BW 

niet van toepassing is op vrijwillig aangegane onverdeeldheden 181.  

 

                                                      
175 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. 

CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 92.  
176 C. ENGELS, “Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 2014, 200. 
177 Ibid., 201. 
178 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. 

CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 94.  
179 J. VERSTRAETE, “De vordering om uit onverdeeldheid te treden. Vrijwillige versus toevallige 

onverdeeldheid”, T.Not. 2014, 189.  
180 Eigen cursivering.  
181 Cass. 20 september 2013, AR C.08.0018.F, www.juridat.be.  

http://www.juridat.be/
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Concreet heeft dit arrest tot gevolg dat een eenzijdige beëindiging van de onverdeeldheid in beginsel 

enkel mogelijk zal zijn wanneer de partijen daarover expliciet of impliciet een overeenkomst hebben 

gemaakt 182. De notaris heeft met andere woorden ook een belangrijke rol te vervullen met betrekking 

tot vrijwillig aangegane onverdeeldheden. In het kader van zijn informatie- en adviesverplichting op 

grond van artikel 9 OWN zal hij de partijen moeten informeren omtrent deze problematiek en hen 

moeten adviseren om, met het oog op een eventuele latere verdeling, zo duidelijk mogelijke afspraken 

te maken en deze vast te leggen in een overeenkomst. Het is bijvoorbeeld mogelijk om artikel 815 BW 

conventioneel van toepassing te verklaren en, naar analogie met het beding van aanwas, te voorzien in 

een beperkte geldigheidsduur van de onverdeeldheid die best gecombineerd zal worden met een clausule 

van automatische verlenging 183. Wanneer de partijen eveneens een beding van aanwas (met optie) 

zouden overeengekomen zijn, is het logisch om de aldaar overeengekomen duurtijdbeperking af te 

stemmen op de geldigheidsduur die in dit verband zou overeengekomen worden. Ingevolge artikel 815 

BW kan de duur van de overeenkomst niet langer zijn dan vijf jaar, met dien verstande dat deze wel 

hernieuwd kan worden.   

 

51. In deze context moet er ook gewezen worden op het cassatiearrest van 6 maart 2014 waarbij het Hof 

bepaalt dat een tontineovereenkomst die de strekking heeft voort te bouwen op een tussen de partijen 

bestaande feitelijke of juridische verhouding, evenwel ophoudt te bestaan, wanneer deze onderliggende 

verhouding een einde neemt derwijze dat hierdoor aan de verdere uitwerking van de overeenkomst 

iedere zin wordt ontnomen 184 / 185. Aangezien dit arrest handelt over een tontineovereenkomst stelt zich 

natuurlijk de vraag of de aldaar gemaakte redenering uitgebreid zou mogen worden naar bedingen van 

aanwas (met optie) en naar vrijwillig aangegane onverdeeldheden in het algemeen. Er kan alvast 

verwezen worden naar een arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 18 juni 2013 waarbij het Hof 

bepaalt dat de verdeling van een vrijwillige onverdeeldheid kan gevraagd worden, doch enkel indien de 

overeenkomst dit toestaat of indien het nagestreefde doel, dat de ratio van de overeenkomst vormde, 

bereikt is en de afgesproken bestemming van het gemeenschappelijk goed blijkbaar geen reden van 

bestaan meer heeft 186. Hieruit vloeit logischerwijze voort dat de notaris bij het opstellen van de 

overeenkomst, zowel bij een vrijwillige onverdeeldheid zonder meer als bij een beding van aanwas (met 

                                                      
182 J. VERSTRAETE, “De vordering om uit onverdeeldheid te treden. Vrijwillige versus toevallige 

onverdeeldheid”, T.Not. 2014, 191.  
183 Ibid., 193. 
184 Cass. 6 maart 2014, AR C.13.0362.N, 5, www.juridat.be.  
185 Dit arrest heeft in de rechtsleer heel wat vragen opgeroepen, onder andere omdat het niet duidelijk is waarop 

het Hof zich juist baseert om tot een oordeel te komen. Het lijkt alsof er een toepassing zou gemaakt worden van 

de theorie van het verval van de oorzaak die het Hof nochtans in een arrest van 12 december 2008 had afgewezen 

in het kader van rechtshandelingen ten bezwarende titel. Deze discussie zal in deze bijdrage evenwel buiten 

beschouwing gelaten worden. Zie in dit verband V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele 

onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2015, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 99 – 100.  
186 Brussel 18 juni 2013, T.Not. 2014, 221. 

http://www.juridat.be/
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optie), er goed aan zou doen om de onderliggende reden van het aangaan van de overeenkomst te 

verduidelijken, zodoende dat wanneer deze reden zou wegvallen de verdeling eenvoudiger zou 

gevorderd kunnen worden ten aanzien van de onwillige partij 187. Voor wettelijk samenwonende partners 

zal deze overeenkomst op grond van artikel 1478, lid 3 BW verplicht notarieel opgemaakt moeten 

worden. Met betrekking tot het beding van aanwas (met optie) moet er in dit verband evenwel opgemerkt 

worden dat indien er in deze overeenkomst expliciet zou bepaald worden dat de determinerende 

beweegreden ervan moet gezocht worden in de affectieve relatie die heerst tussen de partijen dit 

mogelijks het vuur aan de lont zou kunnen steken bij een eventuele betwisting omtrent het al dan niet 

bezwarend karakter van de overeenkomst. Het is niet ondenkbaar dat wanneer de relatie standhoudt en 

de aanwas uitwerking zou krijgen ingevolge het overlijden van een van de partijen de administratie of 

de erfgenamen van de eerststervende zich door deze verwijzing gesterkt zullen zien in de strijd om het 

bezwarend karakter van het beding van aanwas (met optie) aan te vechten.  

 

52. In het kader van deze (eenzijdige) verdelingsproblematiek moet het daarenboven opgemerkt worden 

dat artikel 215 BW een bijkomende hinderpaal zou kunnen vormen met betrekking tot de 

verdelingsvordering, althans wanneer de vordering wordt ingesteld door een van de wettelijk 

samenwonende partners en de onverdeeldheid betrekking heeft op de gezinswoning. Artikel 215 BW 

geldt niet ten aanzien van feitelijk samenwonende partners. Deze ‘hinderpaal’ moet echter sterk 

genuanceerd worden doordat deze eenvoudig kan geneutraliseerd worden door de wettelijke 

samenwoning eenzijdig te beëindigen overeenkomstig de formaliteiten gesteld in artikel 1476, § 2, lid 

2 BW.  

 

Afdeling 3: Preferentiële toewijzing van het onroerend goed?  
 

53. In het kader van de ongehuwde samenwoning moeten de partners erop attent gemaakt worden dat 

het met betrekking tot het gezamenlijk aangekocht onroerend goed niet mogelijk is om de preferentiële 

toewijzing van dit goed te vragen op grond van artikel 1447 BW. Deze overname op schatting is met 

name beperkt tot personen die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel. Dit neemt echter niet weg dat 

ongehuwde samenwoners deze regeling conventioneel van toepassing zouden kunnen verklaring indien 

gewenst 188. Wettelijk samenwonende partners zullen een dergelijke overeenkomst verplicht notarieel 

                                                      
187 V. SAGAERT, De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. 

CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 101; C. ENGELS, “Vrijwillig 

aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?”, T.Not. 2014, 204.  
188 K. BOONE, “Artikel 1447 BW” in Personen en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, 2004, afl. 46, (89) 99.  
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moeten opmaken op grond van artikel 1478, lid 3 BW 189. Deze verplichting geldt niet voor feitelijk 

samenwonende partners, doch het verdient aanbeveling om toch ook hier een notariële akte op te maken.  

 

Afdeling 4: Vergoedingen tussen partners 
 

1. Goede afspraken maken goede vrienden  
 

54. Wanneer twee partijen gezamenlijk een onroerend goed aangekocht hebben, maar daar ongelijk in 

geïnvesteerd hebben, zal zich bij afwikkeling van de relatie de vraag stellen naar een eventuele 

vergoeding voor de partij die het meest geïnvesteerd heeft. Artikel 577-2, §2 BW bepaalt ten andere dat 

bij ontstentenis van andersluidende bepalingen het onverdeeld aandeel van beide partners vermoed 

wordt gelijk te zijn, ongeacht de wijze van financiering. Aangezien het Burgerlijk Wetboek niet voorziet 

in een vergoedingsregeling bij vermogensverschuivingen tussen ongehuwde partners en de partijen 

bijgevolg aangewezen zijn op het gemeen recht, waar het risico op verlies groter is dan de kans op winst, 

is het absoluut aan te raden om, alvorens de relatie schipbreuk komt te lijden, conventioneel in een 

vergoedingsregeling te voorzien 190 / 191.   

 

Het is ook mogelijk dat nadat de relatie tot een einde is gekomen een van de partners in het betrokken 

onroerend goed blijft wonen. Wensen de partijen in dat geval een woonstvergoeding te bekomen van 

degene die het onroerend goed blijft bewonen, dan is het zeker aangewezen om dit op voorhand vast te 

leggen 192.  

 

2. Ongelijke investeringen 
 

55. Zowel bij de verwerving van het onroerend goed als naderhand door de uitvoering van bepaalde 

bouwwerken, verfraaiingswerken of onderhoudswerken aan het betrokken goed kan het zijn dat de 

partijen daarbij niet in dezelfde mate hebben bijgedragen en er dus sprake is van een ongelijkheid van 

                                                      
189 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld contractueel overeengekomen schuldvorderingen in het kader van ongelijke 

investeringen die buiten het toepassingsgebied van artikel 1478, lid 3 BW vallen. Niettemin is het voor al deze 

overeenkomsten wel aangeraden om de notariële vorm aan te nemen, gelet op het voordeel van de uitvoerbaarheid.  
190 Artikel 1432 – 1438 BW bepaalt de vergoedingsregeling bij vermogensverschuivingen tussen personen gehuwd 

onder het wettelijk stelsel. Ook bij een koppel gehuwd onder scheiding van goederen zal het bijgevolg vereist zijn 

om conventioneel in een vergoedingsregeling te voorzien. 
191 De rechtsfiguren die bij een gemeenrechtelijke vordering naar voren worden geschoven zijn, onder andere de 

verrijking zonder oorzaak en de onverschuldigde betaling. Uit de rechtspraak blijkt dat het zeer moeilijk zal zijn 

om een dergelijke vordering hard te maken, zie recent in dit verband Antwerpen 20 mei 2015, nr. 2013/AR/3292, 

RABG 2015/I5, 1106 – 1113. Zie in dat verband ook VERSTRAETE, J., “Beschermingstechnieken (andere dan 

tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd samenwonenden” in KFBN (ed.), Familie op maat, Verslagboek 

Notarieel Congres Knokke-Heist, 22 – 23 sept. 2005, Mechelen, Kluwer, 2005, 71 – 74.  
192 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 274 – 275, supra voetnoot 9. 
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investeringen 193. Deze ongelijkheid kan zowel betrekking hebben op geldelijke als op fysieke 

inspanningen doordat bijvoorbeeld een van de partners zelf verbouwingswerken heeft uitgevoerd aan 

het onroerend goed 194.   

 

De notaris zal de partijen in alle geval moeten bevragen naar de gedane investeringen en de 

wenselijkheid om te voorzien in een vergoedingsregeling en zo ja, hoe deze regeling er desgevallend zal 

moeten uitzien. Wanneer de partners ervoor opteren om geen vergoedingsregeling op te stellen, zal de 

notaris hen in het kader van zijn informatieverplichting behoorlijk moeten inlichten omtrent de 

mogelijke consequenties daarvan bij een eventuele latere relatiebreuk. In het kader van de wettelijke 

samenwoning bestaat namelijk de reële kans dat bij een betwisting voor de rechtbank de rechter zal 

oordelen dat, in het bijzonder wanneer het gaat om de gezinswoning, de ongelijkheid van investeringen 

moet gekaderd worden in artikel 1477, §3 BW dat bepaalt dat de bijdrage in de lasten van de 

samenleving naar evenredigheid van ieders respectievelijke mogelijkheden dient te gebeuren 195. Met 

betrekking tot feitelijk samenwonende partners is het volgens CASMAN mogelijk om tot hetzelfde te 

besluiten, ondanks dat daar geen uitdrukkelijke rechtsgrond voor bestaat 196. De verplichting om 

proportioneel bij te dragen in de lasten van de samenleving zou volgens deze auteur inherent verbonden 

zijn aan het samenwonen zelf, zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke wetsbepaling zou hoeven te zijn. 

Hierover bestaat geen eensgezindheid in de rechtsleer, doch het lijkt niet onmogelijk dat de rechter in 

dezelfde zin zou oordelen bij een betwisting voor de rechtbank 197.  

 

Wanneer de ongehuwde samenwoners beslissen om een vergoedingsregeling te laten opmaken, stelt 

zich uiteraard de vraag naar de vorm en de inhoud van een dergelijke regeling. Het lijkt aangewezen om 

deze regeling op te nemen in een afzonderlijke overeenkomst, die gelet op de uitvoerbaarheid ervan bij 

voorkeur notarieel zal zijn 198. Deze overeenkomst zal, naast de geldigheidsvereisten vervat in artikel 

1108 BW, moeten voldoen aan artikel 1325 BW of artikel 1326 BW, afhankelijk of het een wederkerige 

dan wel een eenzijdige overeenkomst zou betreffen 199. Wanneer de schuldeiser zich ertoe zou verbinden 

om zijn schuldvordering kwijt te schelden bij diens vooroverlijden zal het om een wederkerige 

                                                      
193 H. CASMAN, “Schulderkenningen tussen samenwoners”, Not.Fisc.M. 2015, 34.  
194 Ibid., 34.  
195 H. CASMAN, “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke 

aspecten, andere dan bij overlijden” in C. FORDER EN A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 164 – 165.  
196 H. CASMAN, “Schulderkenningen tussen samenwoners”, Not.Fisc.M. 2015, 38 – 39.  
197 H. CASMAN, “Schulderkenningen tussen samenwoners”, Not.Fisc.M. 2015, 38 – 39.  
198 Ibid., 41.  
199 H. GORET, “De schulderkentenis: niet zomaar een overeenkomst”, Not.Fisc.M. 2013, 3 – 4. Betreft het een 

wederkerige overeenkomst dan bepaalt artikel 1325 BW dat er evenveel exemplaren moeten zijn als partijen met 

een onderscheiden belang, elk origineel moet vermelden hoeveel originelen er zijn opgemaakt en het moet 

bevestigd worden dat elke partij met een onderscheiden belang een door alle partijen ondertekend exemplaar heeft 

ontvangen. Betreft het een eenzijdige overeenkomst dan bepaalt artikel 1326 BW dat de handtekening van de partij 

die zich verbindt, moet voorafgegaan worden door de eigenhandige vermelding ‘goed voor’ of ‘goedgekeurd voor’ 

gevolgd door de som voluit in letters.  
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overeenkomst gaan 200. Met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst kan het vooreerst nuttig zijn 

om de schuld toe te lichten, in die zin dat er een uiteenzetting wordt gegeven van de feiten die aan de 

basis liggen van de schuld 201. Verder zal de overeenkomst zeker het bedrag van de schuld moeten 

omvatten, alsook de eventuele indexatie van dat bedrag of de betaling van interesten op de verschuldigde 

som, het tijdstip waarop de schuld opeisbaar zal worden, de wijze waarop de schuld dient betaald te 

worden, de eventuele compensatie van schulden, de eventuele kwijtschelding van de schuld bij het 

vooroverlijden van de schuldeiser, enzoverder 202. 

 

3. Woonstvergoeding 
 

56. Wanneer de ongehuwde samenwoners al dan niet gezamenlijk besluiten om een punt te zetten achter 

hun relatie komt het voor dat een van de partners alleen in het onroerend goed blijft wonen, terwijl de 

andere partner reeds andere oorden opzoekt. Ingevolge vaststaande cassatierechtspraak is degene die het 

exclusief genot heeft van het onverdeeld onroerend goed in principe een woonstvergoeding verschuldigd 

aan de andere partner 203. De grondslag voor deze vergoeding moet gezocht worden in artikel 577-2, § 

3 BW juncto artikel 577-2, § 5 BW, waarin onder andere bepaald wordt dat de gebruiks- en 

genotsbevoegdheden van een individuele mede-eigenaar begrensd worden door diens aandeel in de 

mede-eigendom 204. Doordat een van de deelgenoten het exclusief genot heeft van de onverdeelde mede-

eigendom, maakt deze bijgevolg een inbreuk op de rechten van de andere deelgenoot, waardoor er in 

diens hoofde een recht op woonstvergoeding ontstaat 205. Daarbij is het volgens het cassatiearrest van 

19 september 2011 niet relevant wie schuld heeft aan de niet-bewoning 206. De omvang van de 

woonstvergoeding wordt in principe bepaald aan de hand van de huurwaarde van het onroerend goed, 

in verhouding tot het aandeel dat de andere mede-eigenaar heeft in het goed 207.  

                                                      
200 Het wordt in de rechtsleer aangenomen dat dit geen verboden erfovereenkomst is. Zie in dit verband H. GORET, 

“De schulderkentenis: niet zomaar een overeenkomst”, Not.Fisc.M. 2013, 6 alsook H. CASMAN, 

“Schulderkenningen tussen samenwoners”, Not.Fisc.M. 2015, 44.  
201 H. GORET, “De schulderkentenis: niet zomaar een overeenkomst”, Not.Fisc.M. 2013, 4.  
202 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, 244 – 245, supra voetnoot 9; H. CASMAN, 

“Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere dan bij 

overlijden” in C. FORDER EN A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 169; H. CASMAN, “Schulderkenningen tussen samenwoners”, Not.Fisc.M. 2015,  
203 K. SWINNEN, “Is een mede-eigenaar die het onverdeelde onroerend goed exclusief bewoont een 

woonstvergoeding verschuldigd aan de overige mede-eigenaar(s)?” in W. PINTENS, C. DECLERCK en E. 

ADRIAENS (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 136 – 137. Zie bijvoorbeeld Cass. 4 mei 

2001, AR. C.97.0430.N, www.juridat.be; Cass. 19 september 2011, AR C.10.0278.N, www.juridat.be.  
204 K. SWINNEN, “Is een mede-eigenaar die het onverdeelde onroerend goed exclusief bewoont een 

woonstvergoeding verschuldigd aan de overige mede-eigenaar(s)?” in W. PINTENS, C. DECLERCK en E. 

ADRIAENS (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 137.  
205 Ibid., 137.  
206 Cass. 19 september 2011, AR C.10.0278.N, 3.  
207 K. SWINNEN, “Is een mede-eigenaar die het onverdeelde onroerend goed exclusief bewoont een 

woonstvergoeding verschuldigd aan de overige mede-eigenaar(s)?” in W. PINTENS, C. DECLERCK en E. 

ADRIAENS (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 139 – 140.  

http://www.juridat.be/
http://www.juridat.be/
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De notaris zal dit principieel recht op vergoeding best aanhalen om bij voorkeur daarover reeds een 

akkoord te sluiten tussen de partijen, dit om eventuele latere procedures te vermijden. Omgekeerd zou 

het natuurlijk ook mogelijk zijn dat de partners overeenkomen om bij overeenkomst het recht op 

vergoeding uit te sluiten. Het is overeenkomstig artikel 577-2, § 1 BW immers mogelijk om anders 

overeen te komen.  
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Hoofdstuk 4: Beëindiging van de samenwoning ingevolge een later 

huwelijk 

 

Afdeling 1: Situering 
 

57. Ongehuwd samenwonende partners kunnen op een bepaald ogenblik in hun relatie beslissen om de 

overstap te maken naar het huwelijk. In dit hoofdstuk zal er onderzocht worden wat de verscheidene 

aandachtspunten zullen zijn wanneer deze personen beslissen om met elkaar te huwen, dit in het 

bijzonder met betrekking tot het (reeds voor het huwelijk) gezamenlijk aangekocht onroerend goed en 

de overeenkomsten die desgevallend reeds zouden afgesloten zijn met betrekking tot het goed in 

kwestie, zoals bijvoorbeeld een beding van aanwas (met optie). Bij deze analyse zal er een onderscheid 

gemaakt moeten worden naarmate de partijen wensen te huwen onder het wettelijk stelsel, dan wel met 

scheiding van goederen. Het dient opgemerkt dat het huwelijk op zich geen invloed zal hebben op het 

onverdeeld eigendomsrecht van het reeds eerder gezamenlijk aangekocht onroerend goed, elkeen blijft 

hoe dan ook eigenaar van hetgeen bij bezit van voor het huwelijk.  

 

Afdeling 2: Gehuwd met scheiding van goederen 
 

58. Wanneer de partijen beslissen om te huwen onder het stelsel van scheiding van goederen zal er in 

de regel niets ondernomen worden met betrekking tot het onverdeeld onroerend goed waarvan sprake. 

Elk van de partners blijft eigenaar van zijn onverdeeld aandeel in het betrokken goed. Het staat de 

aanstaande echtgenoten evenwel vrij om bijvoorbeeld aan het stelsel van scheiding van goederen een 

beperkte gemeenschap toe te voegen, specifiek met betrekking tot het betrokken goed 208, maar dit hoeft 

dus zeker niet. De notaris zal de partijen alvast informeren omtrent de mogelijke correctiemechanismen 

die aangewend zouden kunnen worden om indien gewenst de zuivere scheiding van goederen te 

verzachten. Wanneer de aankoopakte van het onroerend goed niet zou verleden zijn voor de 

instrumenterende ambtenaar ter zake is het aangewezen om de partijen te bevragen omtrent eventuele 

reeds eerder opgemaakte overeenkomsten. Net zoals samenwonenden kunnen gehuwden onder het 

stelsel van scheiding van goederen bijvoorbeeld geen beroep doen op de vergoedingsregeling vervat in 

artikel 1435 BW, tenzij de partijen daarover een overeenkomst zouden gesloten hebben.  

 

In het geval dat de partners een beding van aanwas zouden overeengekomen zijn, stelt zich bij een 

huwelijk de vraag naar het eventuele voortbestaan ervan. Er is in dit verband een (minderheids-) 

                                                      
208 W. PINTENS, C. DECLERCK en K. VANWINCKELEN, Schets van het familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 181 – 182.  
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strekking in de rechtsleer die van oordeel is dat een beding van aanwas niet mogelijk zou zijn tussen 

echtgenoten doordat artikel 1595 BW de verkoop tussen echtgenoten principieel verboden heeft gemaakt 

209. Deze stelling kan echter op weinig bijval rekenen, artikel 1595 BW moet namelijk beschouwd 

worden als een uitzondering op de principiële contractsvrijheid waardoor deze bepaling strikt 

geïnterpreteerd moet worden en niet naar analogie kan toegepast worden op de aanwasovereenkomst 

210. Daarenboven heeft VLABEL, in een voorafgaande beslissing nr. 16009 van 21 maart 2016, bepaald 

dat de aanwas tussen echtgenoten zal beschouwd worden als een overeenkomst ten bezwarende titel, op 

voorwaarde dat dit blijkt uit de bewoordingen en de voorwaarden van de akte  211. Evident, wanneer het 

beding van aanwas geldig is aangegaan voor het huwelijk, dan zal een huwelijk daar niets aan 

veranderen.  

 

Uit bovenstaande alinea blijkt duidelijk dat het geen probleem zou vormen om het beding van aanwas 

te behouden wanneer de partijen in het huwelijk zouden treden. Het is per definitie wel mogelijk dat het 

beding een vervalclausule zou bevatten bij een huwelijk tussen de contractspartijen. Los van dit gegeven 

stelt de vraag zich of het ook nuttig zou kunnen zijn om deze overeenkomst in het kader van een huwelijk 

te behouden 212. De langstlevende echtgenoot beschikt namelijk overeenkomstig artikel 745 bis, §1 BW 

over een wettelijk erfrecht dat, afhankelijk van degene met wie er een samenloop zal ontstaan, 

betrekking zal hebben op de volle eigendom dan wel het vruchtgebruik van de volledige nalatenschap 

van de eerststervende. Op grond van artikel 915 bis, §1 BW is de langstlevende echtgenoot tevens een 

reservataire erfgenaam, waardoor de aanwasovereenkomst op het eerste zicht wat overboden lijkt. De 

(aanstaande) echtgenoten zouden evenwel kunnen opteren om het beding van aanwas toch te behouden, 

wanneer de partners bijvoorbeeld een samenloop met de afstammelingen liever zouden vermijden.  

 

Afdeling 3: Gehuwd onder het wettelijk stelsel  
 

59. Wanneer de partners ervoor zouden kiezen om te huwen onder het wettelijk stelsel kan hetgeen dat 

hierboven is aangegeven met betrekking tot een reeds eerder overeengekomen beding van aanwas 

mutatis mutandis toegepast worden ten aanzien van deze categorie van gehuwden. Het zal met andere 

woorden eveneens mogelijk zijn om deze overeenkomst te behouden wanneer de partijen dit zouden 

wensen, althans wanneer het onroerend goed waarop de aanwas betrekking heeft niet zou ingebracht 

worden in het gemeenschappelijk vermogen. Een beding van aanwas kan onder het wettelijk stelsel 

namelijk enkel betrekking hebben op eigen goederen van de partijen, dit met inbegrip van goederen 

                                                      
209 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 665 en de aldaar gemaakte verwijzingen in voetnoot 1820, supra 

voetnoot 8. 
210 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 665.  
211 Voorafgaande beslissing Vlaamse Belastingdienst van 21 maart 2016, nr. 16009, 

http://belastingen.vlaanderen.be/vb-16009-beding-van-aanwas-tussen-echtgenoten.  
212 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 665.  

http://belastingen.vlaanderen.be/vb-16009-beding-van-aanwas-tussen-echtgenoten
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verkregen met wederbelegging van eigen gelden 213. Indien de aanwasovereenkomst daarentegen 

betrekking zou hebben op gemeenschapsgoederen wordt dit geacht in strijd te zijn met de dwingende 

regels inzake de vereffening en de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen 214.  

 

60. In de meeste gevallen zullen de partijen echter het onverdeeld onroerend goed willen inbrengen in 

het gemeenschappelijk vermogen, wat impliciet de opheffing van het beding van aanwas met zich mee 

zal brengen. Deze inbreng moet gebeuren bij huwelijkscontract en zal, naast de aktekosten, onderworpen 

zijn aan het algemeen vast recht van 50 EUR.  

 

Het is belangrijk om in dit opzicht op te merken dat veel mensen er zich niet van bewust zullen zijn dat, 

ondanks dat er ingevolge het huwelijk een gemeenschappelijk vermogen is ontstaan, het reeds daarvoor 

gezamenlijk aangekocht onroerend goed daar niet automatisch deel van zal uitmaken, doch slechts nadat 

het goed is ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen 215. Bij een inbreng in het gemeenschappelijk 

vermogen zijn er aantal punten waaraan aandacht moet besteed worden en die de notaris bijkomend ter 

sprake dient te brengen. Vooreerst is het aan te raden om de (hypothecaire) schulden die specifiek 

verbonden zijn aan het onroerend goed mee in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen 216. Deze 

schulden zullen bij voorkeur in concreto beschreven worden in het huwelijkscontract, dit om latere 

discussies te vermijden. Verder kan het ook interessant zijn om de inbreng in het huwelijksvermogen te 

combineren met een beding van vooruitmaking op grond van artikel 1458, lid 1 BW of met een 

verblijvingsbeding op grond van artikel 1464, lid 1 BW. Beide bedingen zijn te beschouwen als 

huwelijksvoordelen en worden geacht ten bezwarende titel te zijn 217. Een beding van vooruitmaking 

houdt in dat de langstlevende het recht bekomt om een bepaald goed, in casu het ingebrachte onroerend 

goed, vooraf te nemen uit het gemeenschappelijk vermogen. Een verblijvingsbeding betekent concreet 

dat bij het overlijden van de eerststervende het gemeenschappelijk vermogen zal verblijven aan de 

langstlevende echtgenoot. Doordat deze bedingen evenwel gecombineerd zouden worden met een 

inbreng in het gemeenschappelijk vermogen moet er wel rekening gehouden worden met de correcties 

van artikel 1458, lid 2 BW en artikel 1464 lid 2 BW, waar in beide gevallen wordt bepaald dat de helft 

van de waarde op de dag van de verdeling van het door de vooroverleden echtgenoot ingebrachte goed 

zal beschouwd worden als een schenking en dus zal aangerekend worden op het beschikbaar deel. Het 

                                                      
213 S. PLINGERS, “(Her)trouwen of samenwonen” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), 

Handboek estate planning, algemeen deel 1: vermogensplanning met effect bij leven, Gent, Larcier, 2011, 15.  
214 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 666, supra voetnoot 8.  
215 DE CLERCQ, M., “Van een gezamenlijk goed tot een gemeenschappelijk goed. Over de inbreng in 

gemeenschap van goederen en rechten die reeds in onverdeeldheid waren tussen verloofden” in CASTELEIN, C., 

VERBEKE, A. en WEYTS, L. (eds.), Liber Amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 593. 
216 Ibid., 595.  
217 C. DE WULF, Het opstellen van akten, 1001.  
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feit dat door beide echtgenoten een gezamenlijke inbreng wordt gedaan speelt hierbij geen rol 218. Dit 

betekent concreet dat, afhankelijk van de grootte van het eigen vermogen van de eerststervende deze 

bedingen al dan niet het beschikbaar deel van de afstammelingen zullen overschrijden. Hetgeen dat het 

beschikbaar deel overschrijdt, zal vervolgens het voorwerp kunnen uitmaken van een vordering tot 

inkorting. Een dergelijke correctie speelt evenwel niet bij een beding van aanwas. Het is belangrijk dat 

de notaris de partijen daarvan op de hoogte brengt. Wanneer zou blijken dat het risico op inkorting zeer 

hoog is, kunnen de (aanstaande) echtgenoten in dat geval de afweging maken of de voordelen van het 

beding van vooruitmaking of het verblijvingsbeding opwegen tegen de voordelen van het behoud van 

het beding van aanwas 219.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
218 DE CLERCQ, M., “Van een gezamenlijk goed tot een gemeenschappelijk goed. Over de inbreng in 

gemeenschap van goederen en rechten die reeds in onverdeeldheid waren tussen verloofden” in CASTELEIN, C., 

VERBEKE, A. en WEYTS, L. (eds.), Liber Amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 603. 
219 Ibid., 606.  
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Hoofstuk 5: Wat met ongehuwde samenwoners buiten een 

relatiecontext?  

 

 

Afdeling 1: Situering  
 

61. In de vorige hoofdstukken is er bij de analyse van de verschillende aandachtspunten in het kader van 

de gezamenlijke aankoop van een onroerend goed steeds uitgegaan van de hypothese waarbij deze 

aankoop plaatsvindt binnen een relatiecontext. Het is echter ook mogelijk dat twee personen beslissen 

om samen een onroerend goed aan te kopen zonder dat deze een relatie hebben. Zo kan er bijvoorbeeld 

gedacht worden de situatie waarbij een onroerend goed wordt aangekocht door een ouder en een kind, 

door een broer en een zus of door twee vrienden.  

 

Zowel de wettelijke als de feitelijke samenwoning zijn geslachtsneutraal en niet gebonden aan een 

relatiecontext waardoor de toepasselijke theoretische principes, op enkele uitzonderingen na, dezelfde 

zullen zijn als wanneer de gezamenlijke aankoop van een onroerend goed geschiedt binnen een 

relatiecontext. De vraag stelt zich echter of de notaris ook in dit verband hetzelfde advies zal geven aan 

de partijen. Zoals altijd zal het verstrekte advies moeten gebeuren in functie van de concrete 

omstandigheden waarin de partijen zich bevinden.  

 

Afdeling 2: Dezelfde principes, hetzelfde advies?  
 

62. Zoals hierboven reeds aangegeven, zullen de theoretische principes, op enkele uitzonderingen na, 

dezelfde zijn tussen ongehuwde samenwoners, ongeacht of de samenwoning al dan niet gekaderd moet 

worden binnen een relatie. De notaris zal ook in deze context de aandacht moeten vestigen op de situatie 

waarbij de samenwoning zou beëindigd worden ten gevolge van het overlijden van een van de partijen. 

Tevens zal de hypothese aan bod moeten komen waarbij een van de partijen eenzijdig een einde wil 

maken aan de gecreëerde onverdeeldheid. Gelet op de rechtspraak ter zake zullen er bij voorkeur een 

aantal conventionele beëindigingsmogelijkheden overeengekomen worden. De instrumenterende 

ambtenaar ter zake zal de partijen evenzeer moeten bevragen omtrent de wijze waarop het aangekochte 

goed zal gefinancierd worden. Wanneer het blijkt dat de partijen daarbij ongelijke investeringen doen, 

zal daarvoor best reeds een vergoeding overeengekomen worden.   

 

63.Voornamelijk met het oog op de vererving van het onroerend goed zal het voor de partijen, net zoals 

dat trouwens het geval is binnen een relatiecontext, aangewezen zijn om conform artikel 1475 BW 
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juncto artikel 1476, §1 BW een wettelijke samenwoning aan te gaan. Zo ontstaat er overeenkomstig 

artikel 745 octies, §1 BW in hoofde van de langstlevend wettelijk samenwonende partner een wettelijk 

erfrecht op de gezinswoning en het aldaar aanwezige huisraad, dit met uitzondering van de langstlevende 

partner wanneer deze een afstammeling zou zijn van de eerststervende. Deze uitzondering is evenwel 

logisch, want in dat geval beschikt de langstlevende op grond van artikel 913 BW namelijk over een 

reservatair erfrecht in zijn hoedanigheid van afstammeling. Door de wettelijke samenwoning zal de 

langstlevende partner conform artikel 2.7.4.1.1., § 1 VCF juncto artikel 1.1.0.0.2., lid 6, 4°, b VCF 

daarenboven onmiddellijk kunnen genieten van de gunstige tarieven die gelden voor partners in de 

erfbelasting alsook van de vrijstelling van de gezinswoning. Dit laatste moet evenwel genuanceerd 

worden ingevolge artikel 2.7.4.1.1., §2, lid 2, in fine, VCF waarbij bepaald wordt dat deze vrijstelling 

niet geldt wanneer de langstlevende partner een bloedverwant in de rechte lijn zou zijn van de erflater.  

 

64. Wanneer twee personen beslissen om gezamenlijk een onroerend goed aan te kopen, zonder dat deze 

aankoop kadert in een relatie, kunnen er grosso modo drie verschillende hypothesen worden 

onderscheiden. Het betrokken onroerend goed zou gekocht kunnen worden door een ouder en een kind, 

door een broer en een zus of door twee vrienden. In alle hypothesen lijkt het aangewezen om, in het 

kader van de vererving van het onroerend goed, te opteren voor een testament, in plaats van een beding 

van aanwas (met optie). Hieronder zullen deze een voor een aan een, weliswaar beknopte, analyse 

onderworpen worden.  

 

Bij de aankoop van een onroerend goed door een ouder en een kind zal het aangewezen zijn om, wanneer 

de ouder nog andere kinderen zou hebben en het kind dus nog broers of zussen heeft, een testament op 

te maken in elkaars voordeel wanneer de partijen zouden wensen dat het aandeel in het onroerend goed 

van de eerststervende zal toekomen aan de langstlevende. Dit zal in principe het kind zijn, doch niet 

noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van het kind is een legaat aangewezen doordat er op die manier meer 

zekerheid zal zijn dat het aandeel van de eerststervende effectief zal toekomen aan de langstlevende. Dit 

biedt evenwel geen absolute zekerheid aangezien het legaat wel zal aangerekend moeten worden op het 

beschikbaar deel. Vanuit het oogpunt van de ouder is een legaat eveneens aangewezen doordat op die 

manier het wettelijk erfrecht van de broers en zussen desgevallend kan uitgeschakeld worden en de 

ouder het volledige goed kan bekomen. Dit is hoe dan ook aan te raden aangezien de tarieven tussen 

broers en zussen veel minder gunstig zijn dan de tarieven die gelden tussen ‘partners’ 220. De ouder zou 

naderhand altijd kunnen beslissen om het onroerend goed aan lagere tarieven te schenken aan de broers 

en zussen 221. Indien het kind zelf afstammelingen zou hebben, zal diens aandeel in principe naar deze 

                                                      
220 Artikel 2.7.4.1.1., § 1 VCF bevat de toepasselijke tarieven in de erfbelasting voor broers en zussen (Tabel II). 

Deze variëren van 30 % op de eerste schijf, tot 65 % op de laatste schijf.  
221 Artikel 2.8.4.1.1., § 1 VCF bevat de toepasselijke tarieven in de schenkbelasting voor schenkingen in de rechte 

lijn (Tabel I). Deze variëren van 3 % op de eerste schijf tot 27 % op de laatste schijf.  
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categorie van erfgenamen gaan, tenzij er eventueel in dat verband ook een legaat zou opgemaakt zijn in 

het voordeel van de ouder. Ten andere moet het ook opgemerkt worden dat een beding van aanwas (met 

optie) tussen een ouder en een kind ook helemaal niet mogelijk zal zijn. Er zal met name geen geldig 

kanscontract kunnen voorliggen doordat per definitie de gelijkheid van kansen op winst of verlies nooit 

zal kunnen bestaan in dat geval. Zelfs al zou een dergelijke constructie mogelijk zijn, quid non, lijkt het 

bovendien ook niet aan te raden aangezien de kans op discussie in dat geval wel heel groot zou worden, 

bijvoorbeeld wanneer het kind de langstlevende zou zijn, maar er zijn nog broers en zussen die daardoor 

zouden benadeeld worden.  

 

Bij de aankoop van een onroerend goed door een broer en een zus lijkt het eveneens aangewezen dat de 

partijen in dat verband een testament zouden opmaken in elkaars voordeel, ondanks dat een beding van 

aanwas (met optie) evengoed zou overeengekomen kunnen worden. Vooreerst zal een testament fiscaal 

voordeliger zijn dan een beding van aanwas doordat er in deze hypothese zelfs zou genoten kunnen 

worden van de vrijstelling van de gezinswoning en er aldus een grote besparing zou gerealiseerd kunnen 

worden. Ten tweede is het ook zo dat een beding van aanwas tot gevolg zou hebben dat, althans wanneer 

de eerstervende erfgenamen zou hebben, deze volledig zouden uitgesloten worden van diens aandeel in 

het onroerend goed. Dit zou latere discussies alleen maar in de hand werken. De situatie is in dat verband 

vergelijkbaar met de situatie waarbij een onroerend goed zou aangekocht worden in het kader van een 

nieuw-samengesteld gezin.  

 

Dezelfde redenering kan gemaakt worden voor de hypothese waarin een onroerend goed zou aangekocht 

worden door twee vrienden. Een testament lijkt ook hier de meest wenselijke oplossing.  
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Besluit  

 

65. In deze bijdrage is er onderzoek gedaan naar de verschillende aandachtspunten voor de notaris bij 

de aankoop van een onroerend goed door ongehuwden. Uit dat onderzoek is gebleken dat de notaris, als 

instrumenterend ambtenaar ter zake een zeer cruciale rol te vervullen heeft, gelet op zijn functie in het 

kader van de preventieve justitie.  

 

Vooreerst is het in alle gevallen aan te raden dat de partijen, indien zij ongehuwd wensen te blijven, het 

statuut van wettelijk samenwonende partners aannemen. Op die manier bekomt de langstlevende partner 

alvast een beperkt wettelijk erfrecht op de gezinswoning en het aldaar aanwezige huisraad en is er een 

onmiddellijke gelijkschakeling met gehuwden op het vlak van de erfbelasting.  

 

Wanneer de partijen het echter daarbij zouden laten, zal de vermogensrechtelijke verhouding met 

betrekking tot het gezamenlijk aangekocht onroerend goed in overgrote mate beheerst worden door het 

gemeen recht. Vaak zullen de partijen er ten onrechte van uitgaan dat er verder niets hoeft geregeld te 

worden. Het tegendeel is echter waar. Zowel met betrekking tot de vererving van het onroerend goed 

als anticiperend op een eventuele relatiebreuk, zal het vereist zijn dat er een aantal zaken worden 

vastgelegd. Met betrekking tot het overlijden van een van de partners zal het veelal voldoende zijn om 

louter een testament op te maken. Het is echter ook mogelijk om te opteren voor een beding van aanwas 

(met optie), bijvoorbeeld wanneer de langstlevende partner de samenloop met de afstammelingen van 

de eerststervende wenst te vermijden. Daarenboven is het van kapitaal belang dat er reeds bij de aankoop 

van het betrokken onroerend goed wordt geanticipeerd op een eventuele latere relatiebreuk. In dit 

verband is het zeker geen overbodige luxe om conventioneel een aantal beëindigingsmogelijkheden 

overeen te komen alsook om de financieringswijze van het onroerend goed onder de loep te nemen.  

 

Wanneer de ongehuwd samenwonende partners naderhand zouden beslissen om de stap te zetten naar 

een huwelijk zijn er een aantal aandachtspunten voor de notaris met betrekking tot het onroerend goed 

en de eventuele bedingen die in dat verband overeengekomen zouden zijn. Deze aandachtspunten zijn 

verschillend naargelang er gekozen wordt voor het wettelijk stelsel, dan wel het stelsel van scheiding 

van goederen.  

 

Tot slot moet de notaris ook bijzondere aandacht hebben voor de situatie waarbij twee personen 

gezamenlijk een onroerend goed aankopen, buiten de context van een relatie. Ondanks dat de 

theoretische principes, op enkele uitzonderingen na, dezelfde zijn als bij personen in het kader van een 

buitenhuwelijkse relatie, zal de notaris in dit verband zich best heel wat terughoudender opstellen 

omtrent het aanbevelen van een beding van aanwas (met optie).  
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