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INLEIDING 

 

1. In het kader van de vereffening en verdeling van een nalatenschap trachten de 

erfgenamen dikwijls goederen van de erflater weg te maken of verborgen te houden voor 

de overige mede-erfgenamen1. Indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, maakt de 

erfgenaam zich zodoende schuldig aan de heling van erfgoederen. Als sanctie dient de 

erfgenaam/heler de nalatenschap zuiver te aanvaarden en verliest hij bovendien enige 

aanspraak op de geheelde goederen. 

 

De erfgenaam/heler kan ontsnappen aan de sanctie van de heling door het betonen van 

spontaan en tijdig berouw. De invulling van dit begrip heeft in de rechtspraak heel wat 

stof doen opwaaien, waarbij recentelijk een kentering is vastgesteld. 

 

De arresten van het Hof van beroep te Antwerpen2 en het Hof van beroep te Brussel3 

maken toepassing van de voornoemde principes. In deze bijdrage worden, na een 

beknopte uiteenzetting van de feiten, volgende onderwerpen besproken: 

 

 Het begrip heling en haar toepassingsvoorwaarden; 

 De gevolgen van de heling; 

 Gronden van verval van de sanctie; 

 Verhouding tussen de burgerlijke en strafrechtelijke heling. 

 

De heling van goederen uit de huwgemeenschap vormt niet het voorwerp van deze 

bijdrage. 

                                                           
1
  In de rechtspraak en rechtsleer wordt soms de term “deelgenoot” gehanteerd, hoewel dit niet 

altijd correct is. Tussen de langstlevende echtgenoot (vruchtgebruiker) en de erfgenamen van de 
erflater (blote eigenaars) bestaat immers geen onverdeeldheid, zodat zij niet als deelgenoten 
kunnen worden aanzien (Cass. 2 mei 1952, Pas. 1952, I, 542; Rb. Brugge, 9 februari 1981, TBR 1983, 
26. Voor een bespreking, zie M.P. STOEFS-LESCRENIER, “Chronique de jurisprudence en matière de 
recel successoral (1957-1973)”, Rev.not.b. 1974, 291). Hierna wordt steeds de correcte term 
“mede-erfgenaam” of “erfgenaam” vermeld. 

2
  Antwerpen 26 februari 2007, RW 2007-08, 865 (hierna “arrest Antwerpen”). 

3  Brussel 8 maart 2007, JT 2007, 601 (hierna “arrest Brussel”). 
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HOOFDSTUK 1 FEITEN 

AFDELING 1. HET ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN 

 

2. Bij de opmaak van het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden weigeren 

twee van de zes erfgenamen in te stemmen met de door de boedelnotaris opgemaakte 

staat van vereffening en verdeling. De weigerende erfgenamen beweren dat in de staat 

geen melding wordt gemaakt van een buitenlandse bankrekening, waarvan de gelden 

deels voor en deels na het overlijden werden afgehaald. Na de voorlegging van een kopie 

van een bankuittreksel, bekennen twee van de vier overige erfgenamen het bestaan en 

de afhalingen van de desbetreffende gelden. 

 

De weigerende erfgenamen vorderen dat de overige vier erfgenamen hun aanspraken in 

de beweerdelijk geheelde gelden verliezen op grond van art. 792 BW. Laatstgenoemden 

verzetten zich tegen de toepassing van het wetsartikel door zich te beroepen op het 

verval van de sanctie van de burgerlijke heling in geval van spontaan en tijdig berouw.  

 

De rechter in eerste aanleg stelt dat de toepassingsvoorwaarden van art. 792 B.W. niet 

vervuld zijn, gezien de beweerde helers onmiddellijk bekentenissen aflegden zodra zij met 

het bewijsmateriaal werden geconfronteerd. Het Hof van beroep volgt deze zienswijze 

niet en past de sanctie van de burgerlijke heling toe. 

AFDELING 2. HET ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL 

 

3. In de nalatenschap van de erflater worden vier obligaties met een waarde van 

250.000 BEF niet teruggevonden. Wanneer de boedelnotaris geen melding maakt van de 

obligaties in zijn staat van vereffening en verdeling, wordt tegen een van de vier 

erfgenamen een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar aanleiding van een klacht van 

een van de overige erfgenamen. De verdachte doet vervolgens aangifte van de obligaties 
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en beweert dat deze obligaties bij wijze van handgift door de erflater werden 

geschonken. 

 

De rechter in eerste aanleg past de sanctie van de burgerlijke heling toe, en wijst erop dat 

de verdachte niet het bewijs van de handgift kan aantonen. Gezien de verdachte 

verschillende malen haar versie van de feiten wijzigde, blijkt bovendien dat de verdachte 

de bedoeling had om de ware toedracht en bijgevolg de handgift verborgen te houden.  

 

Het Hof van beroep bevestigt de zienswijze van de rechter in eerste aanleg, en bevestigt 

de cassatierechtspraak inzake het betonen van berouw. Het berouw moet in casu niet ten 

laatste bij de sluiting van de boedelbeschrijving worden betoond, aangezien deze 

boedelbeschrijving eenvoudigweg niet werd opgemaakt. De verplichting om berouw te 

betonen bestaat daarentegen wanneer de erfgerechtigde op ondubbelzinnige wijze op de 

hoogte werd gesteld van de draagwijdte van zijn houding en de mogelijke sancties.  

 

AFDELING 3. HET VERBAND TUSSEN BEIDE ARRESTEN 

 

4. In beide arresten worden de toepassingsvoorwaarden inzake de burgerlijke heling 

ontegensprekelijk vervuld. De feitelijke context waarbinnen de heling plaatsgrijpt is 

daarentegen wel verschillend. In het arrest van het Hof te Antwerpen spannen 

verscheidene erfgenamen samen om gelden van de bankrekening van de erflater te 

verduisteren. In het arrest van het Hof te Brussel geschiedt de heling van obligaties in 

hoofde van één erfgenaam. 

 

Beide arresten volgen de meerderheidsvisie in de rechtspraak en passen het begrip heling 

op een ruime wijze toe, hetgeen bijval verdient. Over de vervulling van de 

toepassingsvoorwaarden bestaat weinig discussie, en hier wordt dan ook slechts summier 

aandacht aan besteed. 
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Daarentegen wordt het betonen van berouw wel uitvoerig toegelicht. Uit beide arresten 

blijkt dat geen boedelbeschrijving werd opgemaakt, zodat de klassieke regels inzake de 

vaststelling van het uiterste tijdstip niet zonder meer kunnen worden toegepast. Beide 

hoven stellen dat er geen sprake kan zijn van spontaan berouw wanneer de ware feiten 

aan het licht komen als gevolg van respectievelijk een bankonderzoek of een 

strafrechtelijk onderzoek. 
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HOOFDSTUK 2 BESPREKING 

AFDELING 1 HET BEGRIP “HELING” 

 

5. De heling van erfgoederen wordt vermeld in art. 792 B.W.: “De erfgenamen die 

goederen van de nalatenschap hebben weggemaakt of verborgen gehouden, verliezen de 

bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen; al verwerpen zij deze, toch blijven zij 

zuiver erfgenaam, zonder op enig nadeel in de weggemaakte of verborgen gehouden 

zaken aanspraak te kunnen maken”4. 

 

Het begrip heling wordt in de oudere rechtspraak en rechtsleer omschreven als elke daad 

te kwader trouw, waardoor een erfgenaam een onrechtmatig voordeel nastreeft in de 

goederen van de nalatenschap5. De recente rechtspraak definieert heling als alle gevallen 

van bedrog waarin een erfgenaam, ten nadele van zijn mede-erfgenamen, tracht de 

gelijkheid van de verdeling te verbreken6. De klemtoon ligt in deze laatste definitie dus op 

de bedoeling om de mede-erfgenamen te benadelen, eerder dan het nastreven van een 

persoonlijk voordeel. Deze zienswijze verdient bijval, aangezien art. 792 B.W. niet vereist 

dat de heler handelde in eigen belang7. 

                                                           
4  Een gelijkaardige bepaling ligt vervat in art. 1448 B.W. met betrekking tot heling van goederen uit 

de huwgemeenschap: “De echtgenoot die enig goed uit het gemeenschappelijk vermogen heeft 
weggemaakt of verborgen gehouden, verliest zijn aandeel in dat goed”. Op deze problematiek 
wordt verder niet dieper ingegaan. 

5  Cass. 2 mei 1957, RW 1958-59, 743; Cass. 6 juni 1969, RW 1969-70, 415, noot C. CAENEPEEL; Bergen 
17 april 1990, Pas. 1990, II, 204; Luik 14 september 1998, JLMB 1999, 632, noot J. SACE; Brussel 10 
november 1999, Rev.not.b. 2001, 408; Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308. M.P. STOEFS-
LESCRENIER, “Chronique de jurisprudence en matière de recel successoral (1957-1973)”, Rev.not.b. 
1974, 287; P. DELNOY, L’option héréditaire, Brussel, Larcier, 1994, 140, nr. 181. Voor een recente 
toepassing, zie Gent 11 juni 2009, 2003/AR/1177, onuitg. (www.juridat.be). 

6
  Cass. 4 maart 1920, Rev. not.b. 1920, 563; Cass. 23 mei 1991, Arr.Cass. 1990-91, 945; Cass. 12 

november 2004, Arr.Cass. 2004, 1812; Luik 24 maart 1993, RRD 1994, 45; Bergen 29 december 
1994, JT 1995, 792; Antwerpen 15 februari 1995, JLMB 1999, 1734, noot J. SACE; Luik 17 mei 1995, 
Rev.not.b. 1995, 381; Antwerpen 7 februari 2000, RW 2000-01, 1240; Brussel 5 oktober 2000, 
Rev.trim.dr.fam. 2002, 733; Gent 15 december 2000, JT 2003, 465, noot L. STERCKX; Bergen 8 april 
2003, JLMB 2003, 1227; Bergen 19 april 2005, JLMB 2005, 1790. 

7
  J. VERSTRAETE, “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, W. PINTENS en A. VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, 

Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, 14, nr. 23; J. VAN DE VORST, “Le recel dans les liquidations-
partages”, Rép.prat.not.b. 1923, 453. 

http://www.juridat.be/
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Het spreekt vanzelf dat niet enkel de mede-erfgenamen, maar ook de schuldeisers van de 

nalatenschap kunnen worden benadeeld8. In het geval van heling wordt immers hun 

onderpand verkleind, waardoor het niet altijd mogelijk is om alle schuldvorderingen op 

doeltreffende wijze te gelde te maken. 

 

AFDELING 2 PROCEDURE 

 

6. De vordering tot teruggave van de geheelde goederen kan afzonderlijk worden 

ingesteld9, of samen met de vordering tot verdeling10. Deze vaststelling is van belang, 

aangezien een inwilliging van de vordering tot teruggave enkel gevolgen ressorteert ten 

aanzien van de eisende erfgenaam en niet voor alle erfgenamen11. Daarentegen zal een 

vordering tot teruggave, ingesteld samen met de vordering tot verdeling, gevolgen 

hebben voor alle erfgenamen12. De geheelde goederen die het voorwerp uitmaken van 

een teruggave, vormen in feite een afzonderlijke boedel, te onderscheiden van de te 

vereffenen en te verdelen massa. De eisende erfgenamen kunnen onmiddellijk aanspraak 

maken op deze afzonderlijke boedel, zonder dat zij het resultaat van de vereffening en 

verdeling van de overige nalatenschap dienen af te wachten13. 

 

                                                           
8  Brussel 10 november 1999, Rev.not.b. 2001, 408; Luik 5 december 2001, RRD 2002, 70; Luik 28 mei 

2003, Rev.trim.dr.fam. 2005, 896; Gent 27 november 2003, NjW 2004, 346, noot B.W. Zie ook P. 
DELNOY, L’option héréditaire, Brussel, Larcier, 1994, 140, nr. 181. 

9
  Zie bijvoorbeeld Gent 18 juni 1991, TGR 1991, 117; Luik 10 februari 2004, TBBR 2006, 385. 

10
  Zie bijvoorbeeld Brussel 28 mei 1962, Pas. 1963, II, 183; Antwerpen 15 juni 1989, RW 1990-91, 544; 

Rb. Luik 21 mei 1990, JT 1991, 113. 
11

  Cass. 12 december 1996, Pas. 1996, I, 1279, nr. 504; Antwerpen 7 februari 2000, RW 2000-01, 
1240; Rb. Brugge 21 mei 2001, TGR 2002, 13. 

12
  Antwerpen 7 februari 2000, RW 2000-01, 1240; Brussel 22 juni 2000, Rev.not.b. 2001, 420, noot. 

Zie ook H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Brussel, Bruylant, 1974, nr. 662; J. 
VERSTRAETE, “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, W. PINTENS en A. VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, 
Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, nr. 57. 

13
  Gent 15 december 2000, JT 2003, noot L. STERCKX. Met betrekking tot heling in het 

huwelijksvermogensrecht, zie Gent 20 oktober 2000, RW 2001-02, 1323. 
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7. In het kader van de vereffening en verdeling van de nalatenschap kan de taak van 

de boedelnotaris14 worden vergeleken met deze van eerste rechter. Hij dient dan ook zelf 

uitspraak te doen over de beweerde heling en zijn persoonlijk standpunt weer te geven, 

zonder voorafgaandelijk beroep te doen op de rechter15. Wanneer tussen de partijen 

geen overeenstemming wordt bereikt omtrent de vervulling van de voorwaarden van de 

heling, is het voor de boedelnotaris onmogelijk om zijn werkzaamheden verder te zetten. 

De staat van vereffening en verdeling zal immers door de partijen worden betwist. In dit 

geval zal de boedelnotaris deze betwisting opnemen in een tussentijds proces-verbaal van  

beweringen en zwarigheden en dit proces-verbaal neerleggen op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg16. De rechtspraak toont zich evenwel soepel en aanvaardt 

dat de rechter rechtsgeldig wordt gevat door een document met het opschrift 

“verzoekschrift” wanneer de grondvereisten inzake het proces-verbaal van beweringen 

en zwarigheden vervuld zijn17. 

 

Uitsluitend de boedelnotaris18 kan de rechter rechtsgeldig vatten door de neerlegging van 

het tussentijds proces-verbaal. In de rechtsleer wordt dit beschouwd als een goede zaak, 

aangezien de partijen anders het verloop van de vereffeningsprocedure zouden kunnen 

                                                           
14  De boedelnotaris is de notaris die in het aanstellingsvonnis van de rechtbank van eerste aanleg als 

eerste wordt genoemd. Deze notaris heeft als taak de staat van vereffening en verdeling op te 
maken en de minuten te bewaren. Daarnaast kan de rechtbank van eerste aanleg een tweede 
notaris aanstellen die een nota met opmerkingen kan opstellen (art. 1214 Ger.W.). In elk geval 
wordt een notaris aangesteld om de niet-verschijnende of weigerende partijen te 
vertegenwoordigen (art. 1209, derde lid Ger.W.). 

15  Deze vereiste geldt eveneens wanneer de notaris een tussentijds proces-verbaal van beweringen 
en zwarigheden opmaakt: Luik 8 februari 2000, JT 2000, 402; Luik 12 december 2000, RRD 2001, 
11; Luik 13 juni 2001, JT 2001, 633; Luik 23 januari 2002, JT 2002, 343; Antwerpen 12 november 
2003, T.Not. 2005, 440, noot C. DE BUSSCHERE; Antwerpen 12 mei 2004, T.Not. 2007, 11; Antwerpen 
31 mei 2006, T.Not. 2007, 318, noot F. BOUCKAERT; Antwerpen 11 oktober 2006, T.Not. 2007, 331, 
noot F. BOUCKAERT; Rb. Brussel 30 maart 1998, T.Not. 1998, 463, noot F. BOUCKAERT; Rb. Hasselt 23 
oktober 2000, TBBR 2001, 324. 

16
  Cass. 5 november 1993, Rev.trim.dr.fam. 1995, noot P. DE PAGE. 

17
  Zie bijvoorbeeld Luik 8 februari 2000, JT 2000, 402. 

18
  Zie de samenlezing van Cass. 6 april 1990, Rev.not.b. 1991, 276 en Cass. 5 november 1993, 

Rev.trim.dr.fam. 1995, noot P. DE PAGE. De partijen kunnen zich uitzonderlijk zelf tot de rechter 
wenden indien zij de vervanging van de notaris vorderen, zie bijvoorbeeld Antwerpen 3 maart 
2003, RW 2004-05, 344, noot D. PIGNOLET. Volgens WYLLEMAN kunnen de partijen zich eveneens tot 
de rechter wenden in geval van consensus over de beslechting van het geschil door de rechter. Zie 
A. WYLLEMAN, “Onwil, vertraging en misverstand in de procedure tot gerechtelijke verdeling na 
echtscheiding”, AJT 1995-96, 219, nr. 76. Dit standpunt werd niet gevolgd door C. GIMENNE, “Le 
procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés”, Div.Act. 2003, 117, nr. 12. 
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vertragen19. Bovendien wordt op deze manier de taak van de boedelnotaris als eerste 

rechter onderstreept. 

 

De boedelnotaris beslist soeverein of hij een tussentijds proces-verbaal van beweringen 

en zwarigheden opstelt en neerlegt, m.a.w. hij beslist of de betwisting dermate essentieel 

is dat zij aan de rechter dient te worden voorgelegd20. Wanneer de notaris echter op 

manifest onredelijke wijze zou weigeren om een tussentijds proces-verbaal op te stellen, 

kunnen de partijen beroep doen op de kortgedingrechter. Daarnaast kunnen de partijen 

steeds de vervanging van de boedelnotaris vorderen. Enkel essentiële betwistingen 

kunnen aan de rechter worden voorgelegd; zij dienen van die aard te zijn dat zij de 

werkzaamheden van de notaris volledig blokkeren21. 

 

Het tussentijds proces-verbaal van beweringen en zwarigheden kan in de loop van de 

vereffeningsprocedure worden opgemaakt door de boedelnotaris. Volgens het Hof van 

beroep te Luik is dit zelfs mogelijk voor het opmaken van het proces-verbaal van opening 

van werkzaamheden22. Deze visie dient te worden afgekeurd, aangezien zij de volgorde 

van werkzaamheden niet respecteert23. 

 

                                                           
19  Luik 23 januari 2002, JT 2002, 343. Zie ook P. DE PAGE, “La saisine du tribunal pendant la phase 

notariale de liquidation et de partage” (noot onder Cass. 5 november 1993), Rev.trim.dr.fam. 1995, 
135; P. DE PAGE, “Le procès-verbal intermédiaire de difficultés”, in J.-F. TAYMANS en J. VAN 

COMPERNOLLE (eds.), Les incidents du partage judiciaire, Brussel, Bruylant, 2001, 130, nr. 6; A. 
WYLLEMAN, “Onwil, vertraging en misverstand in de procedure tot gerechtelijke verdeling na 
echtscheiding”, AJT 1995-96, 218, nr. 74. 

20  Bergen 19 mei 1998, JT 1998, 619; Luik 8 maart 1999, Rev.trim.dr.fam. 2000, 710; Luik 13 juni 
2001, RRD 2002, 294; Luik 23 januari 2002, JT 2002, 343. Zie ook P. DE PAGE, “Le procès-verbal 
intermédiaire de difficultés”, in J.-F. TAYMANS en J. VAN COMPERNOLLE (eds.), Les incidents du partage 
judiciaire, Brussel, Bruylant, 2001, 133, nr. 11; C. GIMENNE, “Le procès-verbal intermédiaire de dires 
et difficultés”, Div.Act. 2003, 115, nr. 5. Voor een recent voorbeeld inzake een essentiële 
betwisting, zie Antwerpen 26 maart 2007, RW 2008-09, 239 (geldigheid van een testament). 

21
  Luik 8 maart 1999, Rev.trim.dr.fam. 2000, 710; Luik 8 februari 2000, JT 2000, 402; Luik 23 januari 

2002, JT 2002, 343. Loutere potentiële betwistingen, welke nog niet daadwerkelijk bestaan, zijn 
onvoldoende: zie bijvoorbeeld Rb. Brugge 5 november 1999, RW 2001-02, 108. 

22
  Luik 8 februari 2000, JT 2000, 402. 

23
  In die zin: C. ENGELS, “Gerechtelijk privaatrecht in verband met het notariaat”, in X (ed.), Notariële 

Actualiteit XII. Familiaal Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2002, 120; P. DE PAGE, “Le procès-
verbal intermédiaire de difficultés”, in J.-F. TAYMANS en J. VAN COMPERNOLLE (eds.), Les incidents du 
partage judiciaire, Brussel, Bruylant, 2001, 130, nr. 6. Contra: Y.-H. LELEU, “Procédure de 
liquidation-partage. Actualités de jurisprudence”, in ULB. Revue de la faculté de droit (ed.), 
Questions approfondies de droit familial et de droit patrimonial de la famille, Brussel, Bruylant, 
2003, 333, nr. 30. 
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Elk van de partijen kan hoger beroep instellen tegen het vonnis van de rechtbank van 

eerste aanleg dat uitspraak doet over het tussentijds proces-verbaal van beweringen en 

zwarigheden. Volgens de meerderheid van de rechtsleer gaat in dit geval een aanleg 

verloren, gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep ingevolge art. 1068 

Ger.W.24 

 

8. Uit de onderzochte arresten blijkt dat de procedure vlekkeloos werd gevolgd, en 

dat de notaris zijn taak als eerste rechter in afdoende mate heeft vervuld door zelf stelling 

in te nemen omtrent de beweerde heling. In beide arresten werd de vordering tot 

toepassing van de sanctie van de heling ingesteld samen met de vordering tot verdeling. 

In het arrest Brussel werd daarnaast nog een incidentele vordering ingesteld tegen de 

heler tot betaling van een schadevergoeding van 1250 EUR wegens tergend en roekeloos 

beroep. Deze vordering werd terecht door het Hof afgewezen, aangezien de uitoefening 

van dit recht op hoger beroep geen fout betekende in hoofde van de heler 25. Recent 

besliste het Hof van Cassatie overigens dat het enkele feit van het instellen van hoger 

beroep tegen een bijzonder duidelijk, nauwkeurig en goed gemotiveerd vonnis niet 

noodzakelijk een tergend en roekeloos karakter van dit beroep impliceert26. 

 

AFDELING 3 TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

 

9. Opdat sprake is van burgerlijke heling, dienen vier toepassingsvoorwaarden27 

vervuld te zijn: 

                                                           
24  B. LUYTEN, “Enkele bedenkingen bij de procedure van gerechtelijke verdeling”, T.Not. 1995, 397, nr. 

26; A. WYLLEMAN, “Onwil, vertraging en misverstand in de procedure tot gerechtelijke verdeling na 
echtscheiding”, AJT 1995-96, 209, nr. 11. 

25
  “L’appel constitue un droit dont l’exercice ne dégénère en acte illicite susceptible de donner lieu à 

des dommages et intérêts que lorsqu’il a été intenté avec une légèreté à la suite d’une erreur 
d’appreciation à ce point évidente sur ces chances de succès qu’elle devait être aperçue et évitée 
part out homme normalement prudent et réfléchi. Tel n’est pas le cas en l’espèce, Mme (…) ayant 
pu, sans commettre de faute, vouloir soumettre à la cour le litige qui l’oppose à ses adversaires” 
(Brussel 8 maart 2007, JT 2007, 601). 

26
  Cass. 22 mei 2006, RW 2008-09, 229. Voor de invulling van het begrip procesrechtsmisbruik en 

andere toepassingen, zie o.m. Antwerpen 19 april 2005, NjW 2006, 123, noot N. PEETERS. 
27  Cass. 6 juni 1969, Pas. 1969, I, 900; Brussel 10 november 1999, Rev.not.b. 2001, 408; Gent  15 

december 2000, JT 2003, 465; Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308. H. DE PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil belge, IX, Brussel, Bruylant, 1946, 651; M.P. STOEFS-LESCRENIER, “Chronique 
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 Het wegmaken of verborgen houden van goederen (§1); 

 Die tot de nalatenschap behoren (§2); 

 Met bedrieglijk inzicht (§3); 

 Door een erfgenaam (§4). 

 

De rechtspraak en rechtsleer stellen geen bijkomende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld 

de vereiste dat de heler in zijn opzet dient te slagen of een daadwerkelijk nadeel aan de 

mede-erfgenamen dient te berokkenen28. 

 

10. In de onderzochte arresten komt de heling aan het licht als gevolg van 

respectievelijk een bankonderzoek en een strafrechtelijk onderzoek alvorens de 

definitieve verdeling plaatsvindt29. Bovenstaande toepassingsvoorwaarden, die in de 

besproken arresten uitvoerig aan bod komen, worden hierna toegelicht. 

 

§1. Het wegmaken of verborgen houden van goederen 

 

11. Het wegmaken van goederen duidt op het onrechtmatig verkrijgen van 

erfgoederen. Daarentegen slaat het verborgen houden van erfgoederen op alle situaties 

waarin erfgoederen op een rechtmatige manier werden verkregen maar niet door de 

verkrijger werden aangegeven30. Volgens de gevestigde rechtspraak kunnen de afhaling 

                                                                                                                                                                                
de jurisprudence en matière de recel successoral (1957-1973)”, Rev.not.b. 1974, 287. In 
uitzonderlijke gevallen worden de eerste twee voorwaarden samen behandeld in de rechtspraak, 
zie bijvoorbeeld Rb. Mechelen 20 september 1988, T.Not. 1990, 24. 

28
  Vgl. Rb. Aarlen 3 februari 1993, Rev.not.b. 1995, 386, hervormd door Luik 17 mei 1995, Rev.not.b. 

1995, 381. 
29

  Antwerpen 26 februari 2007, R.W. 2007-08, 865 en Brussel 8 maart 2007, J.T. 2007, 601. Vergelijk 
met Luik 21 juni 2001, JLMB 2002, 743 (de notaris van de tegenpartij verzuimt melding te maken 
van het bestaan van een buitenlandse rekening, waardoor de heler niet wordt gesanctioneerd). 

30
  Cass. 23 mei 1991, Arr.Cass. 1990-91; Bergen 29 december 1994, JT 1995, 792; Antwerpen 4 mei 

1998, RW 1999-00, 748; Brussel  10 november 1999, Rev.not.b. 2001, 408; Bergen 19 april 2005, 
JLMB 2005, 1790. Zie ook J. VERSTRAETE, “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, W. PINTENS en A. 
VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, nr. 5. 
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van gelden31, evenals het overboeken van deze gelden op rekening van een erfgenaam als 

wegmaking worden beschouwd32. 

 

In de praktijk blijkt het onderscheid tussen beide vormen niet altijd makkelijk te maken, 

aangezien de heler zijn onrechtmatig verkregen goederen meestal ook verborgen 

houdt33. Dikwijls stellen zich ook bewijsmoeilijkheden, aangezien het moeilijk is om aan te 

tonen dat de geheelde goederen op rechtmatige wijze werden verkregen, bijvoorbeeld 

door handgift afkomstig van de erflater34. 

 

Het wegmaken of verborgen houden van goederen dient te gebeuren zonder medeweten 

van de mede-erfgenamen, zoniet kan van heling geen sprake zijn35. 

 

12. In de onderzochte arresten staat onmiskenbaar vast dat goederen van de 

nalatenschap, respectievelijk gelden en obligaties, zijn weggemaakt. In beide gevallen 

hebben de helers hun meldingsplicht miskend door na te laten de mede-erfgenamen en 

de notaris in te lichten over de geheelde goederen. Er kan geen sprake zijn van een 

eenvoudige vergissing, gelet op de houding van de helers gedurende de procedure van 

vereffening en verdeling. Uit het arrest Antwerpen blijkt dat slechts bekentenissen 

werden afgelegd op het ogenblik dat de heling niet meer kon worden weerlegd als gevolg 

van de confrontatie met een bankuittreksel. De onwillige houding van de heler komt nog 

beter tot uiting in het arrest Brussel, waar de heler haar versie van de feiten meermaals 

wijzigde tijdens het strafrechtelijk onderzoek. 

 

In de onderzochte arresten komt de positieve meldingsplicht van de helers uitvoerig aan 

bod, maar wordt geen aandacht geschonken aan de meldingsplicht van de mede-

                                                           
31

  Luik 24 maart 1993, JLMB 1994, 1196; Rb. Gent 7 april 1995, T. Not. 1996, 551, noot A. VAN 

MUYLDER; Brussel 5 oktober 2000, Rev.trim.dr.fam. 2002, 733. 
32

  Rb. Charleroi 10 mei 1988, RRD 1990, 68. 
33

  Antwerpen 4 mei 1998, RW 1999-00, 748; Luik 14 september 1998, JLMB 1999, 632; Brussel 10 
november 1999, Rev.not.b. 2001, 408; Brussel 5 oktober 2000, Rev.trim.dr.fam. 2002, 733. Voor 
een buitenlands voorbeeld, zie Montpellier 14 januari 2003, Rev.not.b. 2003, 538, noot J. SACE. 

34
  Voor een bespreking van de handgift, zie infra nr. 15. 

35  Gent 29 september 2000, T.Not. 2000, 586, noot H. DU FAUX; Brussel 5 oktober 2000, 
Rev.trim.dr.fam. 2002, 733 a contrario. Voor een buitenlands voorbeeld, zie Montpellier 14 januari 
2003, Rev.not.b. 2003, 538, noot J. SACE. 
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erfgenamen die dezelfde draagwijdte heeft. Beide plichten zijn gegrondvest op de 

samenwerkingsplicht van de erfgenamen als deelgenoten te goeder trouw. Indien de 

mede-erfgenamen kennis hebben van de heling en nalaten dit te melden aan de heler en 

de notaris, betekent dit een schending van de meldingsplicht en maken zij zich eveneens 

zelf schuldig aan heling. Op deze manier zouden de mede-erfgenamen de heler in de val 

kunnen lokken door de hen beschikbare informatie achter te houden teneinde de heler 

valse verklaringen te laten afleggen. Uit de feitenconstellaties kan niet worden afgeleid 

dat deze intentie bij de mede-erfgenamen aanwezig was, maar het is in elk geval 

betreurenswaardig dat de onderzochte arresten deze nuancering niet vermelden. 

 

§2. Goederen die tot de nalatenschap behoren 

 

13. Er is slechts sprake van heling wanneer de betwiste goederen deel uitmaken van 

de nalatenschap. Indien deze goederen daarentegen tot het vermogen van een 

erfgenaam behoren, kan de heling uiteraard niet worden uitgesproken. Naast de 

bestaande goederen en schuldvorderingen behoren tevens alle schenkingen tot de 

nalatenschap, zowel wat betreft de schenkingen met vrijstelling van inbreng als de 

schenkingen onderworpen aan inbreng36. Schenkingen met vrijstelling van inbreng 

worden volledig tot de nalatenschap gerekend, en niet louter ten belope van het effectief 

in te korten gedeelte37. Door een schenking met vrijstelling van inbreng niet aan te geven, 

wordt immers de fictieve massa verkleind. Dit beïnvloedt op haar beurt de omvang van 

het beschikbaar deel en de reserve, zodat de mede-erfgenamen mogelijks benadeeld 

kunnen worden38. 

 

                                                           
36

  Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308, noot; Rb. Turnhout 3 oktober 1991, Turnh.Rechtsl. 
1995-96, 55. 

37
  Cass. 25 oktober 1985, T.Not. 1986, 26, noot F. BOUCKAERT. Deze rechtspraak vond navolging, zie 

bijvoorbeeld Antwerpen 7 februari 2000, RW 2000-01, 1240; Brussel 22 juni 2000, Rev.not.b. 2001, 
420, noot; Luik 10 februari 2004, TBBR 2006, 385; Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308, noot. 

38
  Cass. 25 oktober 1985, T.Not. 1986, 26, noot F. Bouckaert. Zie ook P. DELNOY, L’option héréditaire, 

Brussel, Larcier, 1994, nr. 184; J. VERSTRAETE, “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, W. PINTENS en A. 

VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, nr. 10; M. PUELINCKX-COENE, J. 
VERSTRAETE en N. GEELHAND, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen 1988-1995”, TPR 1997, nr. 134. 
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14. De erfgenamen die de heling inroepen, dienen te bewijzen dat de 

toepassingsvoorwaarden voldaan zijn39, in toepassing van het algemeen adagium actori 

incumbit probatio. Het bewijs kan worden geleverd met alle bewijsmiddelen, met 

inbegrip van getuigen en vermoedens. 

 

15. In de rechtspraak tracht de heler soms – tevergeefs – aan de sanctie van de heling 

te ontsnappen door aan te tonen dat de betwiste goederen door de erflater waren 

geschonken40. Hierboven werd reeds aangeduid dat alle schenkingen tot de nalatenschap 

mogen worden gerekend ingevolge recente cassatierechtspraak41. Ook indien de gift het 

beschikbaar deel niet overtreft en dus geen daadwerkelijke schade toebrengt aan de 

beschermde personen, kan de heling van toepassing zijn42. De beschermde personen 

hebben er immers belang bij om de correcte samenstelling van de fictieve massa te 

kennen teneinde het beschikbaar deel en het bedrag van de eventuele inkorting te 

kennen43. 

 

Uitsluitend in het arrest Brussel wordt de handgift door de helende erfgenaam 

opgeworpen als verweermiddel tegen de vordering tot toepassing van de burgerlijke 

                                                           
39  Luik 14 september 1998, JLMB 1999, 632, noot J. SACE; Brussel 10 november 1999, Rev.not.b. 2001, 

408; Antwerpen 28 februari 2000, AJT 2000-01, 313; Rb. Turnhout 3 oktober 1991, Turnh.Rechtsl. 
1995-96, 55; Rb. Brugge 21 mei 2001, TGR 2002, 13. Zie ook P. DELNOY, L’option héréditaire, Brussel, 
Larcier, 1994, nr. 195. Van de erfgenamen wordt een tweeledige bewijslast gevergd. Ten eerste 
dienen zij aan te tonen dat de betwiste goederen tot de nalatenschap van de erflater behoren. Ten 
tweede dienen zij te bewijzen dat de goederen op een onrechtmatige manier of om niet de 
nalatenschap hebben verlaten. Het bewijs kan met alle middelen van recht worden geleverd, met 
inbegrip van getuigen en vermoedens. Voor een verdere bespreking van de bewijsproblematiek, 
zie infra nr. 18. 

40
  Gent 18 juni 1991, TGR 1991, 117; Antwerpen 15 februari 1995, Rev.trim.dr.fam. 1998 (verkort), 

316; Luik 14 september 1998, JLMB 1999, 632, noot J. SACE; Gent 31 mei 1999, T.Not. 2000, 456, 
noot F. BLONTROCK; Gent 29 september 2000, T.Not. 2000, 586, noot H. DU FAUX; Bergen 20 april 
2004, Rev.not.b. 2004, 308, noot; Rb. Charleroi 10 mei 1988, RRD 1990, 68; Rb. Mechelen 20 
september 1988, T.Not. 1990, 24; Rb. Turnhout 29 oktober 1991, TBBR 1992, 434; Rb. Aarlen 3 
februari 1993, Rev.not.b. 1995, 386. Voor een uitgebreide bespreking, zie J. FACQ, “Over 
dubbelzinnige en onwaarschijnlijke handgiften”, T.Not. 1993, 139-163. 

41
  Zie randnummer 13 en de verwijzingen aldaar. 

42
  Cass. 20 maart 1970, Pas. 1970, I, 644, noot; Cass. 25 oktober 1985, T.Not. 1986, 251, noot F.B.; 

Cass. 23 mei 1991, RW 1991-92, 635; Rb. Luik 21 mei 1991, JT 1991, 113. 
43  J. VERSTRAETE, “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, W. PINTENS en A. VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, 

Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, nr. 17. 
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heling. Het Hof sluit zich aan bij de weigerachtige houding in de rechtspraak om het 

bewijs van de handgift te aanvaarden. Deze visie verdient bijval, gelet op de houding van 

de heler gedurende het strafrechtelijk onderzoek. De heler wijzigt immers verscheidene 

malen haar versie van de feiten. Vooreerst beweert zij dat de geheelde obligaties waren 

“gevonden”, waarna zij beweerde dat zij deze had verbrand, om vervolgens te bekennen 

dat zij deze nog steeds in haar bezit had, weliswaar onder de belofte van de erflater om 

de obligaties bij notariële akte geschonken te krijgen na diens hospitalisatie. 

 

16. In de praktijk wordt soms gebruik gemaakt van de techniek van de vergeldende 

schenking44 om de heling te weerleggen. De schenking dient hier niet als instrument om 

de gelijkheid tussen de mede-erfgenamen te verbreken, maar om integendeel de 

gelijkheid tussen hen te herstellen45. Als schoolvoorbeeld kan worden gedacht aan de 

terugbetaling van bedragen die aan de erflater waren voorgeschoten46, of aan de 

terugbetaling van onderhoudskosten ten voordele van de erflater gemaakt47. 

 

De techniek van de vergeldende schenking wordt enkel aanvaard indien deze schenking 

aan een aantal voorwaarden voldoet48: 

 

 zij moet een werkelijke vergoeding uitmaken voor een bestaande schuld of 

de uitvoering van een natuurlijke verbintenis49; 

 de geleverde diensten moeten in geld waardeerbaar zijn; 

 de schenking moet in verhouding staan tot een normale vraagprijs voor de 

geleverde diensten. 
                                                           
44  Cass. 12 december 1996, Arr.Cass. 1996, nr. 504, 1208; Brussel 6 maart 1963, Pas. 1963, II, 299; 

Brussel 10 september 1992, RW 1992-93, 884; Bergen 15 september 1992, Rev.not.b. 1995, 22; 
Luik 30 juni 1999, JLMB 1999, 1734, noot J. SACE; Antwerpen 7 februari 2000, RW 2000-01, 1240; 
Rb. Brugge 21 mei 2001, TGR 2002, 13. 

45
  Zie bijvoorbeeld de beweringen van de vermeende heler in Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 

308, noot. 
46

  Gent 15 december 2000, JT 2003, 465, noot L. STERCKX. 
47

  Rb. Turnhout 3 oktober 1995, Turnh.Rechtsl. 1997-98, 41. 
48

  Zie voor een uitvoerige bespreking M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, “Overzicht van 
rechtspraak. Giften 1993-1998”, TPR 1999, nrs. 105-109; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. 
GEELHAND, I. VERHAERT, I., m.m.v. R. BARBAIX, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen 1996-2004”, TPR 
2005, nr. 221. 

49
  Zie bijvoorbeeld Brussel 10 september 1992, RW 1992-93, 884; Bergen 15 september 1992, 

Rev.not.b. 1995, 22. 
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In de onderzochte arresten wordt geen beroep gedaan op de techniek van de 

vergeldende schenking. Deze bevinding is niet verwonderlijk, gezien het in de praktijk 

moeilijk blijkt voor de beschuldigde heler om het bewijs van een vergeldende schenking 

te leveren50. 

 

§3. Bedrieglijk inzicht 

 

17. Naast een materieel element dient ook een intentioneel element aanwezig te zijn 

om van heling te kunnen spreken, nl. de vereiste dat de erfgenaam met bedrieglijk inzicht 

of bedrieglijk opzet handelde51. Beide termen worden in de rechtspraak en rechtsleer 

door elkaar gebruikt en kunnen als synoniemen worden beschouwd. Het bedrog kan zich 

reeds voordoen voor het openvallen van de nalatenschap52. 

 

In navolging van de cassatierechtspraak53, dient de heler goederen van de nalatenschap 

weggemaakt of verborgen hebben met de bedoeling om de gelijkheid tussen de mede-

erfgenamen te verbreken. De bedoeling om de actiefbestanddelen van de nalatenschap 

zo klein mogelijk te houden ten nadele van de schuldeiser van de nalatenschap, wordt 

                                                           
50  Zie voor een zeldzaam voorbeeld Bergen 15 september 1992, Rev.not.b. 1995, 22 (het Hof 

aanvaardde de schenking van een onroerend goed door een grootvader aan zijn kleinzoon, die 
gedurende jaren onbezoldigd in het familiebedrijf had gewerkt en het op die manier in stand had 
gehouden. Volgens het Hof stemde de waarde van de schenking overeen met het loon dat de 
kleinzoon voor zijn gepresteerde arbeid had kunnen ontvangen). Zie voor een gelijkaardig geval 
Gent 17 juni 1964, T.Not. 1965, 13. Voor een voorbeeld waar de vergeldende schenking niet werd 
aanvaard, zie Rb. Brugge 21 mei 2001, TGR 2002, 13. 

51  Antwerpen 17 juni 1992, Limb.Rechtsl. 1994, 129; Antwerpen 15 februari 1995, Turnh.Rechtsl. 
1995-96, 58; Gent 13 december 1996, TGR 2000, 232; Brussel 10 november 1999, Rev.not.b. 2001, 
408; Antwerpen 7 februari 2000, RW 200-01, 1240; Brussel 5 oktober 2000, Rev.trim.dr.fam. 2002, 
733; Gent 15 december 2000, JT 2003, 465, noot L. STERCKX; Luik 5 december 2001, RRD 2002, afl. 
102, 70; Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308, noot; Rb. Charleroi 10 mei 1988, RRD 1990, 68; 
Rb. Brugge 21 mei 2001, TGR 2002, 13; Rb. Turnhout 3 oktober 1991, Turnh.Rechtsl. 1995-96, 55; 
Rb. Turnhout 6 januari 1995, Turnh.Rechtsl. 1997-98, 55; Rb. Turnhout 3 oktober 1995, 
Turnh.Rechtsl. 1997-98, 41. 

52
  Luik 10 februari 2004, TBBR 2006, 385. 

53
  Cass. 4 maart 1920, Rev. not.b. 1920, 563; Cass. 23 mei 1991, Arr.Cass. 1990-91, 945; Cass. 12 

november 2004, Arr.Cass. 2004, 1812. Zie eveneens Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308, 
noot; Rb. Turnhout 3 oktober 1995, Turnh.Rechtsl. 1997-98, 41. In de rechtspraak van het Hof van 
beroep te Brussel worden ook andere termen gebruikt, die eerder aanleunen bij de oudere 
cassatierechtspraak: zie bijvoorbeeld “de kwade trouw” (Brussel 10 november 1999, Rev.not.b. 
2001, 408) en “l’intention de fraude” (Brussel 5 oktober 2000, Rev.trim.dr.fam. 2002, 733). 
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eveneens als bedrieglijk inzicht beschouwd54. De benadeling van de erfgenamen en de 

benadeling van de schuldeisers kunnen cumulatief of alternerend worden vervuld. 

 

18. Het bewijs van het bedrieglijk opzet dient te worden geleverd door de partij die de 

heling inroept55. Deze bewijslast is logisch, gelet op het algemeen principe “actori 

incumbit probatio” en op het beginsel dat kwade trouw of bedrog niet kan worden 

vermoed. Het bedrieglijk opzet maakt een rechtsfeit uit dat met alle rechtsmiddelen kan 

worden kan worden bewezen56, met inbegrip van getuigen en vermoedens57. 

 

Het bewijs van het bedrieglijk opzet komt in de praktijk vaak aan het licht als gevolg van 

een strafrechtelijk onderzoek58. Volgens de rechtspraak is het bedrieglijk opzet voldoende 

aangetoond in geval van een strafrechtelijke veroordeling59 of in geval van bekentenis60. 

In vele gevallen dient het bedrieglijk inzicht te worden afgeleid uit de omstandigheden die 

de heling begeleiden. 

 

Volgens een deel van de rechtspraak en rechtsleer moet het bedrieglijk inzicht 

volgehouden zijn en met zekerheid vaststaan61. In deze optiek zal het bedrieglijk opzet 

slechts bewezen zijn bij afwezigheid van spontaan en tijdig berouw62. 

 

                                                           
54  M. PUELINCKX-COENE en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak (1978-1987). Erfenissen”, TPR 

1988, 895, nr. 87. 
55  Antwerpen 7 februari 2000, RW 2000-01, 1240. 
56  Luik 20 juli 1887, Pas. 1888, II, 84. 
57

  Cass. 8 maart 1974, Arr.Cass. 1974, 748; Rb. Brussel 2 maart 1932, BJ 1932, 370; Rb. Brugge 13 juli 
1943, T.Not. 1945, 107; Rb. Luik 21 mei 1990, Rec.gén.enr.not. 1991, 376. 

58
  Gent 13 december 1996, TGR 2000, 232; Brussel 22 juni 2000, Rev.not.b. 2001, 420, noot; Bergen 

15 januari 2001, Rev.not.b. 2001, 394; Luik 5 december 2001, RRD 2002, afl. 102, 70; Brussel 21 
januari 2003, NjW 2003, 528, noot RdC (heling van goederen van de huwgemeenschap); Rb. 
Turnhout 6 januari 1995, Turnh.Rechtsl. 1997-98, 55. Over de strafrechtelijke heling, zie infra nr. 
34. 

59
  Brussel 22 juni 2000, Rev.not.b. 2001, 420, noot; Bergen 15 januari 2001, Rev.not.b. 2001, 394. 

60
  Antwerpen 15 februari 1995, Turnh.Rechtsl. 1995-96, 58. 

61
  Antwerpen 15 februari 1995, Turnh.Rechtsl. 1995-96, 58; Gent 13 december 1996, TGR 2000, 232; 

Luik 30 juni 1999, JLMB 1999, noot J. SACE. Zie ook D. STERCKX, noot onder Antwerpen 14 mei 2002, 
Rev.not.b. 2003, 582; L. STERCKX, noot onder Gent 12 december 2000, JT 2003, 467, nr. 3. 

62  Voor een uitvoerige bespreking, zie infra nr. 32 e.v. 
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Een bedrieglijke bedoeling op zich is onvoldoende; zij dient zich door een materiële 

handeling veruitwendigd hebben, ook in die gevallen waar de handeling haar uitwerking 

miste ten gevolge van omstandigheden vreemd aan de wil van de heler63. 

 

19. In hoofde van de heler bestaan er verschillende mogelijkheden om aan te tonen 

dat dit bedrieglijk inzicht niet aanwezig was: 

 

 Vooreerst kan de vermeende heler het bestaan van de erfgoederen verzwijgen om 

fiscale redenen64. Goederen die in de aangifte van de nalatenschap worden 

vermeld, geven immers aanleiding tot de heffing van successierechten. Evenwel 

wordt deze ontsnappingsmogelijkheid slechts aanvaard in de gevallen waar het 

verzuim in de aangifte niet makkelijk door de fiscale administratie kan worden 

ontdekt. Hierbij kan worden gedacht aan onroerende goederen die in het 

buitenland gelegen zijn, buitenlandse rekeningen, effecten aan toonder,…  

 

 Ten tweede kan de vermeende heler te goeder trouw zijn, d.w.z. dat hij niet wist 

en behoorde te weten dat hij de betwiste goederen diende aan te geven of terug 

te geven65. Zowel feitelijke als rechtsdwaling worden aanvaard als bewijs van 

afwezigheid van bedrieglijk opzet66. Uiteraard kan er geen bedrieglijk opzet zijn 

                                                           
63  Cass. 6 juni 1969, RW 1969-70, 415, noot C. CAENEPEEL; Brussel 24 januari 1889, Pas. 1889, II, 214; 

Brussel 8 december 1969, Rev.not.b. 1971, 393; Rb. Brussel 10 maart 1926, Rev.prat.not.b. 1927, 
155. 

64  Luik 17 mei 1995, Rev.not.b. 1995, 381; Rb. Aarlen 3 februari 1993, Rev.not.b. 1995, 386; Rb. 
Mechelen 20 september 1988, T.Not. 1990, 24. Zie ook R. Dillemans en J. VERSTRAETE, “Overzicht 
van rechtspraak. Erfenissen (1961-1967), TPR 1968, 381, nr. 17; P. DELNOY, L’option héréditaire, 
Brussel, Larcier, 1994, nr. 196; J. VERSTRAETE, “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, W. PINTENS en A. 

VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, nr. 21. 

65
  Vgl. met Brussel 6 februari 1953, Rec.gén.enr.not. 1974, 378 en Rb. Gent 10 februari 1943, 

Rev.prat.not.b. 1943, 245. Het verzuim om een schenking aan te geven in de nalatenschap toont 
niet het bedrieglijk opzicht aan, omdat de aangifte van nalatenschap een zuiver fiscale akte is 
zonder burgerrechtelijke gevolgen. Zie eveneens T. VAN SINAY en J. VERSTAPPEN, Boedelbeschrijvingen 
inzake familiaal vermogensrecht en faillissement, Gent, Mys en Breesch, 1993, 190, nr. 405. 
Volgens laatstgenoemde auteurs kan de vordering inzake sanctionering van de heling door alle 
belanghebbenden worden ingesteld, met inbegrip van de schuldeisers van de mede-erfgenamen 
(krachtens de zijdelingse vordering overeenkomstig art. 1166 BW.) en de schuldeisers van de 
nalatenschap. Tot deze categorieën mag ook de fiscus worden gerekend. 

66
  H. DE PAGE, o.c., IX, 1974, nr. 653, 493; M.P. STOEFS-LESCRENIER, “Chronique de jurisprudence en 

matière de recel successoral (1957-1973)”, Rev.not.b. 1974, 290. 
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indien men op het ogenblik van de (vermeende) heling krankzinnig is 67 of zich 

heeft vergist68. In de praktijk voert de vermeende heler verschillende 

verweermiddelen aan ter rechtvaardiging van een verzuim van aangifte: de 

erfgoederen behoorden tot zijn eigen vermogen69, of maakten het voorwerp uit 

van een schenking buiten erfdeel70, of waren reeds jaren geleden geschonken 

zodat hij meende zijn mede-erfgenamen hierover niet te hoeven inlichten71. In het 

kader van de beoordeling van de goede trouw is de houding die de notaris 

inneemt van cruciaal belang72. De notaris dient actief mee te werken aan de 

samenstelling van de bestanddelen van de nalatenschap en de partijen te 

bevragen73. Na ondervraging door de notaris mag de goede trouw van de heler 

slechts uitzonderlijk worden aangenomen, bijvoorbeeld in de situatie waar de 

door de notaris gestelde vragen onduidelijk zijn74, of in het geval de verstandelijke 

vermogens van de heler beperkt zijn. Uiteraard kan de heling in hoofde van de 

andere erfgenamen niet als verschoningsgrond dienen75. 

 

                                                           
67  Brussel 4 april 1885, JT 1885, 537. 
68  Luik 18 december 1930, BJ 1931, 211. Dit arrest dient te worden genuanceerd in het licht van 

latere rechtspraak, welke immers vereist dat de dwaling verschoonbaar moet zijn om als grond tot 
nietigverklaring van de betwiste handeling te kunnen dienen (Cass. 6 januari 1944, Pas. 1944, I, 
133, noot R.H.; Cass. 28 juni 1996, JLMB 1997, 12. De voormelde arresten werden niet geveld in 
een erfrechtelijke context maar hebben betrekking op het gemeen recht). De vereiste van 
verschoonbaarheid betekent dat de vergissing ook zou begaan zijn door een normaal zorgvuldig en 
redelijk persoon, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden. 

69  Luik 21 juni 2001, JLMB 2002, 743 a contrario (in het kader van de heling van goederen van een 
huwgemeenschap). 

70  Bergen 15 januari 2001, Rev.not.b. 2001, 394. 
71  M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND, I. VERVAERT, R. BARBAIX, “Overzicht van rechtspraak. 

Erfenissen 1996-2004”, TPR 2005, nr. 226. 
72

  Voor het opmaken van de boedelbeschrijving en de eedaflegging dient de notaris de partijen te 
waarschuwen dat de heling strafbaar wordt gesteld overeenkomstig de wet: zie voor een 
toepassing Luik 28 mei 2003, Rev.trim.dr.fam. 2005, 896. 

73
  Antwerpen 7 februari 2000, RW 2000-01, 1240.  

74
  Voor een bespreking van de informatieverplichtingen van de notaris, zie P. HOFSTRÖSSLER, “Over 

heling en andere leuke erfrechtelijke begrippen” (noot onder Cass. 9 december 1993), R.Cass. 
1994, 57-58. 

75
  Antwerpen 7 februari 2000, RW 2000-01, 1240. Vgl. met Gent 31 mei 1999, T.Not. 2000, 456, 

kritische noot F. BLONTROCK (Schenking met uitgebreide volmacht tot terugname van het voorwerp 
van de schenking was volgens het Hof van beroep te Gent verenigbaar met het principe van de 
onherroepelijkheid van de schenking. De schenking was verbonden aan de last om in te staan voor 
het levensonderhoud van de schenker, en de ruime volmacht vormde volgens het Hof de zekerheid 
om deze doelstelling te realiseren). 
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Dikwijls beroepen de vermeende helers zich op het verzoek van de erflater om 

over de ontvangen giften te zwijgen76. De erflater kan bijvoorbeeld één of 

meerdere erfgenamen begunstigen ten nadele van de anderen, omdat hij met 

deze laatsten een minder sterke familiale genegenheidsband onderhoudt. In de 

rechtspraak wordt dit verzoek van de erflater niet aanvaard als bewijs van goede 

trouw wanneer de vermeende heler uitdrukkelijk werd verzocht om verklaringen 

af te leggen over de betwiste goederen. De erflater kan zijn erfgenamen immers 

niet vrijstellen van de spreekplicht77. 

 

20. In het arrest Antwerpen wordt de aanwezigheid van het bedrieglijk opzet uitvoerig 

geargumenteerd. De helende erfgenamen beweren dat zij enkel de wil van hun vader 

hebben uitgevoerd, aangezien hen in het testament het grootste beschikbaar deel werd 

toebedeeld. Volgens het Hof stroken deze beweringen niet met de werkelijke toedracht, 

aangezien niet uit het testament blijkt dat de geheelde gelden onder de helende 

erfgenamen mogen worden verdeeld. Bovendien werd het merendeel van deze gelden 

opgenomen na het overlijden van de erflater, en gingen de helers slechts over tot 

bekentenissen bij confrontatie met het bankuittreksel. Deze uitspraak verdient navolging, 

gelet op de feiten waarbinnen de heling plaatsgreep. 

 

In het arrest Brussel blijkt het bedrieglijk opzet voldoende uit de verklaringen die de 

helende erfgenaam aflegde gedurende het strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast werden 

de geheelde obligaties uiteindelijk door de heler bezorgd aan de lokale politie, waardoor 

de goede trouw van de heler niet langer kan worden aangenomen. Uit de feitelijke 

omstandigheden kan evenmin worden afgeleid dat fiscale beweegredenen aan de heling 

ten grondslag liggen. 

 

                                                           
76

  Antwerpen 15 februari 1995, Turnh.Rechtsl. 1995-96, 58; Bergen 15 januari 2001, Rev.not.b. 2001, 
394; Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308, noot. Vgl. met Luik 27 juni 2001, Rev.not.b. 2001, 
740. 

77
  Antwerpen 14 mei 2002, RW 2002-03, 908, noot S. VAN OVERBEKE; J. SACE, noot onder Cass. 27 

januari 1987, Rev.not.b. 1987, 218. 
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§4. Uitgaande van een erfgenaam 

 

21. De heling moet uitgaan van een erfgenaam78. In de rechtspraak wordt het begrip 

erfgenaam ruim opgevat, met inbegrip van de algemene legataris en de legataris ten 

algemene titel79. Wanneer de handeling uitgaat van de erflater, kan geen sprake zijn van 

heling80. 

 

Er is sprake van medeplichtigheid in hoofde van een erfgenaam wanneer hij weet heeft 

van de heling, maar verzuimt om hiervan melding te maken in het belang van zijn mede-

erfgenamen of de schuldeisers81. Hierbij is hoegenaamd niet vereist dat de medeplichtige 

erfgenaam de betwiste goederen in zijn bezit heeft82. 

 

22. In de onderzochte arresten lijdt het geen twijfel dat de bovenstaande voorwaarde 

vervuld is. In beide arresten zijn de vermeende helers immers wettige erfgenamen. 

 

AFDELING 4 GEVOLGEN VAN DE HELING 

§1. Gedwongen aanvaarding van de nalatenschap 

 

                                                           
78  Voor een bespreking van de personen die buiten de toepassing van de heling vallen, zie J. 

Verstraete, , “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, W. PINTENS en A. VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, 
Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, nr. 26. 

79
  Bergen 15 september 1998, JT 1999, 110; Gent 31 mei 1999, T.Not. 2000, 456, noot F. BLONTROCK; 

Luik 5 december 2001, RRD 2002, afl. 102, 70; Luik 28 mei 2003, Rev.trim.dr.fam. 2005, 896; Gent 
27 november 2003, NjW 2004, 346, noot BW; 

80
  Zie bijvoorbeeld Rb. Brugge 27 juni 1997, T.Not. 1997, 511, noot H. DU FAUX. Voor een grondige 

bespreking van het begrip, zie M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND, “Overzicht van 
rechtspraak. Erfenissen 1988-1995”, TPR 1997, nr. 142-148. 

81
  Cass. 24 september 1981, Rev.not.b. 1982, 585; Cass. 23 juli 1991, Pas. 1991, I, 947; Cass. 9 

december 1993, Arr.Cass. 1993, 1038. Zie eveneens T. VAN SINAY en J. VERSTAPPEN, 
Boedelbeschrijvingen inzake familiaal vermogensrecht en faillissement, Gent, Mys en Breesch, 
1993, 21, nr. 32. 

82  Cass. 23 juli 1991, Pas. 1991, I, 947. 



23 

 

23. De heler wordt beschouwd als een zuiver aanvaardende erfgenaam, ook al heeft 

hij de nalatenschap reeds verworpen. Hij verliest dus de bevoegdheid om de 

nalatenschap te verwerpen83. 

 

Door de heling van de erfgoederen vermengt de heler zijn persoonlijk vermogen met het 

vermogen van de erflater, waaruit op ondubbelzinnige wijze kan worden afgeleid dat hij 

de nalatenschap zuiver aanvaardt, m.a.w. zonder voorrecht van boedelbeschrijving. Na de 

heling is ook de verwerping van de nalatenschap niet langer mogelijk, aangezien de heler 

onmiskenbaar de wil heeft geuit om de nalatenschap te aanvaarden, door het wegmaken 

of verborgen houden van de goederen behorende tot die nalatenschap. 

 

§2. Verlies van aanspraken in de geheelde goederen 

 

24. De heler verliest zijn aanspraak op de weggemaakte of verborgen gehouden 

goederen84, maar niet op de nalatenschap in zijn totaliteit. De heler zal bijgevolg nog 

steeds zijn aanspraken behouden op de overige goederen van de nalatenschap, in 

verhouding tot zijn erfdeel ingevolge het wettelijk erfrecht, contractuele erfstelling of 

testament85. 

 

25. Indien meerdere erfgenamen zich schuldig maken aan de heling, zijn zij allen 

hoofdelijk gehouden tot teruggave van de geheelde goederen. Evenwel dient te worden 

bewezen dat de erfgenamen hebben samengespannen86. Dit intentioneel element wordt 

recent door het Hof van Cassatie niet meer geëist, hetgeen te betreuren valt87. 

                                                           
83

  Antwerpen 28 februari 2000, AJT 2000-01, 313 a contrario. 
84

  Luik 14 september 1998, JLMB 1999, 632, noot J. SACE; Brussel 22 juni 2000, Rev.not.b. 2001, 420, 
noot; Brussel 5 oktober 2000, Rev.trim.dr.fam. 2002, 733; Gent 15 december 2000, JT 2003, 465, 
noot L. STERCKX; Rb. Turnhout 3 oktober 1991, Turnh.Rechtsl. 1995-96, 55; Rb. Turnhout 3 oktober 
1995, Turnh.Rechtsl. 1997-98, 41. 

85
  Zie bijvoorbeeld het geval in de rechtspraak waar een echtgenote het testament van de erflater 

had vervalst om aanspraak te kunnen maken op het grootst beschikbaar deel, maar ingevolge het 
wettelijk erfrecht nog recht had op haar wettelijk erfdeel: Rb. Turnhout 6 januari 1995, 
Turnh.Rechtsl. 1997-98, 55. Vgl. met Rb. Dendermonde 24 januari 1931, Rev.prat.not.b. 1932, 106: 
de heler verliest alle aanspraken, ook indien zijn reservatair deel hierdoor wordt geschonden. 

86
  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Brussel, Bruylant, 1974, nr. 665; F. LAURENT, 

Principes de droit civil, IX, Brussel, Bruylant, 1887, nr. 345bis; J. VAN DE VORST, “Le recel dans les 
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26. In het geval de heler een schuldvordering heeft jegens de heler, kan geen 

schuldvergelijking plaatsvinden omdat zulks niet mogelijk is bij een vordering tot 

teruggave van een aan de eigenaar wederrechtelijk ontnomen zaak88. 

 

27. De geheelde goederen dienen te worden teruggeven aan de (niet-helende) mede-

erfgenamen89, in de regel in natura. Indien zulks niet mogelijk is, kan de teruggave ook 

geschieden middels vergoeding in waarde90 volgens de staat van de geheelde goederen 

op datum van de heling91. 

 

De geheelde goederen moeten worden teruggegeven, alsook de vruchten en interesten 

die deze goederen hebben voortgebracht92 te rekenen vanaf het ogenblik van de heling93. 

Daarentegen wordt de heler in de rechtspraak vaak veroordeeld om interesten te betalen 

vanaf het overlijden94. Deze laatste visie wordt terecht afgekeurd door DE PAGE
95. De 

                                                                                                                                                                                
liquidations-partages”, Rév.prat.not.b. 1923, 450-451; J. VERSTRAETE, “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, 
W. PINTENS en A. VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, nr. 55. Voor 
een uitgebreide bespreking van de hoofdelijke aansprakelijkheid, zie S. STIJNS, “Over passieve 
hoofdelijkheid en in solidum-gehoudenheid, over gemeenschappelijke fouten en samenlopende 
fouten. Herinnering aan verdrongen beginselen naar aanleiding van het arrest van het Hof van 
Cassatie van 9 december 1993”, R.Cass. 1994, 49-56. 

87  Cass. 9 december 1993, Arr.Cass. 1993, 1038. Zie J. VERSTRAETE, “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, W. 
PINTENS en A. VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, nr. 55. 

88  Art. 1293, 1° BW. 
89  Art. 1289 en 1291 BW. 
90  Cass. 9 december 1993, Arr.Cass. 1993, 1038; Brussel 14 juli 1938, Rev.prat.not.b. 1939, 49; Brussel 

5 oktober 2000, Rev.trim.dr.fam. 2002, 733; Rb. Brugge 13 juli 1943, T.Not. 1945, 107. 
91  Brussel 22 juni 2000, Rev.not.b. 2001, 420, noot. 
92  Wanneer de heler in gebreke blijft om de vruchten terug te geven, dient hij interesten te betalen: 

Gent 4 april 1997, T.Not. 1999, 144; Brussel 5 oktober 2000, Rev.trim.dr.fam. 2002, 733. 
93

  P. DELNOY, L’option héréditaire, Brussel, Larcier, 1994, nr. 205; H. DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil belge, IX, Brussel, Bruylant, 1974, nr. 662; J. VERSTRAETE, “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, W. 
PINTENS en A. VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, nr. 53. Voor 
een toepassing, zie Gent 14 februari 1985, TBR 1985, 6; Brussel 22 juni 2000, Rev.not.b. 2001, 420, 
noot. De problematiek inzake de bepaling van het tijdstip waarop de interesten verschuldigd zijn 
wordt vaak niet aangeraakt in de rechtspraak, zie bijvoorbeeld Antwerpen 26 juni 1991, 
Limb.Rechtsl. 1991, 133. 

94
  Gent 2 mei 1934, Rev.prat.not.b. 1934, 605; Brussel 14 juli 1938, Rev.prat.not.b. 1939, 49; Brussel 6 

februari 1973, Rev.not.b. 1973, 564; Brussel 5 oktober 2000, Rev.trim.dr.fam. 2002, 733; Rb. 
Turnhout 3 oktober 1991, Turnh.Rechtsl. 1995-96, 55. 

95  H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Brussel, Bruylant, 1974, nr. 662, 482. 
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mede-erfgenamen hebben als gevolg van de inwilliging van de vordering ex art. 792 BW. 

immers enkel recht op de geheelde goederen en niet op een deel van de nalatenschap96. 

Het tijdstip waarop de interesten verschuldigd zijn is louter afhankelijk van het ogenblik 

van de heling, waarbij het tijdstip van overlijden irrelevant is97. Volgens DELNOY kan 

interest verschuldigd zijn vanaf het overlijden in geval van verzwijging van een schenking, 

aangezien de heling dan plaatsvindt voor het overlijden98. Om interesten opeisbaar te 

maken is, in afwijking van het gemeen recht, geen ingebrekestelling vereist99. 

 

28. Naast de teruggave van de geheelde goederen, vermeerderd met de vruchten of 

interesten, kan de heler tevens worden veroordeeld voor de betaling van de 

procedurekosten100 en/of tot een buitencontractuele schadevergoeding101. Voor de 

betaling van een dergelijke schadevergoeding kan het bewijs van geleden schade bestaan 

in de fiscale boete als gevolg van een verzuim in de aangifte van de nalatenschap van de 

geheelde goederen102. Daarentegen kan het gevaar om beroofd te worden van zijn 

erfdeel geen daadwerkelijke schade uitmaken103. 

 

29. Wanneer de heler rechtshandelingen stelt met de geheelde goederen als 

voorwerp (bv. een verkoop), zijn deze rechtshandelingen nietig. De verkrijgende derde 

kan zich evenwel beroepen op het bezit te goeder trouw en de verkrijgende verjaring104. 

                                                           
96  Zie bijvoorbeeld het af te keuren vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, waar de 

vruchten als een accessorium van het erfdeel worden beschouwd, zodat interesten verschuldigd 
zijn vanaf het openvallen van de nalatenschap: Rb. Brussel 2 maart 1932, Rev.prat.not.b. 1932, 541. 

97  Vgl. met Cass. 9 december 1993, Arr.Cass. 1993, 1038: interesten worden toegekend vanaf het 
overlijden, hoewel de heling dateert voor het overlijden. 

98  P. DELNOY, L’option héréditaire, Brussel, Larcier, 1994, nr. 205, 164. Voor een toepassing, zie Rb. 
Luik 21 mei 1990, JT 1991, 113 waar de rechtbank uitsluitend de teruggave van de verzwegen 
geldsom heeft bevolen. 

99
  M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen 1988-

1995”, TPR 1997, nr. 174 en de verwijzingen aldaar. 
100

  Gent 18 juni 1991, TGR 1991, 117. Zie ook J. VAN DE VORST, “Le recel dans les liquidations-partages”, 
Rev.not.b. 1923, 450. 

101
  P. DELNOY, L’option héréditaire, Brussel, Larcier, 1994, nrs. 208 en 212; L. RAUCENT, Les successions, 

Brussel, Bruylant, 1988, nr. 423, 469. 
102

  M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen 1988-
1995”, TPR 1997, nr. 174. 

103
  Luik 17 mei 1995, Rev.not.b. 1995, 381; Rb. Aarlen 3 februari 1993, Rev.not.b. 1995, 386. 

104  J. VERSTRAETE, “Art. 792 B.W.”, in M. COENE, W. PINTENS en A. VANSTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, 
Schenkingen en Testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1994, 27-28, nr. 60. 
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De mede-erfgenamen verkrijgen een voorrecht op de geheelde goederen dat door de 

schuldeisers van de heler dient te worden gerespecteerd105. 

 

AFDELING 5 VERVAL VAN DE SANCTIE 

§1. Afstand van de vordering door de benadeelde erfgenamen 

 

30. De sanctie van de heling is van louter dwingend recht, aangezien zij ertoe strekt de 

mede-erfgenamen te beschermen en de gelijkheid onder hen te bewaren106. Bijgevolg 

beschikken de mede-erfgenamen over de mogelijkheid om afstand te doen van de sanctie 

van de heling107. 

 

De rechtsleer en de rechtspraak vereisen wel dat deze afstand met de nodige kennis 

gebeurt, d.w.z. dat de mede-erfgenamen op de hoogte dienen te zijn van de omvang van 

de heling. De afstand kan uitdrukkelijk geschieden middels het sluiten van een dading, 

maar zij kan ook worden gedaan middels een omstandig stilzwijgen108. In dit laatste geval 

mag de houding van de mede-erfgenamen niet anders worden aanzien dan als een 

afstand van de sanctie van de heling. 

 

31. In de onderzochte arresten komt deze mogelijkheid van verval niet aan de orde. In 

de rechtspraak blijkt overigens dat de afstand eerder een zeldzaamheid is109. De mede-

erfgenamen stellen in de praktijk immers een vordering in tegen de vermeende heler 

omdat zij de betwiste goederen bij de te verdelen massa wensen te voegen. Indien de 

mede-erfgenamen in staat zijn om in afdoende mate het bewijs van de heling te leveren, 

kan de heler geen enkele aanspraak meer maken op de geheelde goederen. In dergelijke 

                                                           
105

  J. VAN DE VORST, “Le recel dans les liquidations-partages. Conséquences des déchéances pour 
l’établissement des droits des parties”, Rev.prat.not.b. 1923, 603. 

106
  Antwerpen 4 mei 1998, RW 1999-00, 478. 

107
  P. DELNOY, L’option héréditaire, Brussel, Larcier, 1994, nr. 212. 

108
  Een uitdrukkelijke dading valt te verkiezen boven een stilzwijgende dading. Zie bijvoorbeeld Luik 5 

december 2001, RRD 2002, afl. 102, 70 (het niet eisen van de vermelding van ontbrekende effecten 
in de aangifte van nalatenschap kan niet als een dading worden gezien, omdat deze handelswijze 
mogelijks door fiscale redenen was ingegeven). 

109  Zie bijvoorbeeld Gent 28 december 1990, T.Not. 1992, 217, noot F. BOUCKAERT. 
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situatie zal de kans op een dading gering zijn, gezien de verzuurde relatie tussen de heler 

en de mede-erfgenamen. 

 

§2. Spontaan en tijdig berouw in hoofde van de heler 

 

32. De heler kan ontsnappen aan de sanctie van de heling wanneer hij berouw 

betoont110. In de rechtspraak en rechtsleer bestaan er verscheidene strekkingen omtrent 

de betekenis van het begrip berouw111. 

 

Volgens een eerste strekking dient berouw te worden gezien als een negatieve 

voorwaarde, die een grond tot verval van de sanctie uitmaakt. In de regel is er slechts 

sprake van heling wanneer zowel een materieel als een intentioneel element aanwezig 

zijn. In het geval van berouw is er van heling geen sprake meer 112. De eerste strekking 

draagt de voorkeur weg in de onderzochte arresten Antwerpen113 en Brussel114. 

 

Volgens een tweede strekking dient de afwezigheid van berouw te worden aanzien als 

een positieve voorwaarde. In deze optiek vormt het berouw niet zozeer een grond tot 

verval, maar eerder een bestaansvereiste van de heling. Deze bijkomende voorwaarde 

kan worden gezien als inherent aan het materieel en intentioneel element. Pas op het 

                                                           
110  Cass. 23 mei 1991, RW 1991-92, 635; Antwerpen 26 juni 1991, Limb.Rechtsl. 1991, 133; Luik 24 

maart 1993, RRD 1994, 45, noot J.-L. LEDOUX; Bergen 29 december 1994, JT 1995, 792; Luik 17 mei 
1995, Rev.not.b. 1995, 381; Luik 30 juni 1999, JLMB 1999, 1734, noot J. SACE; Brussel 10 november 
1999, Rev.not.b. 2001, 408; Gent 15 december 2000, JT 2003, noot L. STERCKX; Gent 27 november 
2003, NjW 2004, 346, noot BW; Rb. Charleroi 10 mei 1988, RRD 1990, 68; Rb. Mechelen 20 
september 1988, T.Not. 1990, 24; Rb. Luik 21 mei 1990, JT 1991, 113; Rb. Turnhout 29 oktober 
1991, TBBR 1992, 434; Rb. Luik 9 maart 1992, JLMB 1993, 384; Rb. Brugge 21 mei 2001, TGR 2002, 
13. 

111
  Voor een bespreking, zie P. DELNOY, L’option héréditaire, Brussel, Larcier, 1994, nr. 194 en volgende. 

112
  Gent 15 december 2000, JT 2003, noot L. STERCKX; Gent 27 november 2003, NjW 2004, 346, noot 

BW; Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308, noot. 
113

  “Maar de heler ontsnapt aan de sanctie zo hij tijdig en spontaan berouw betoonde” (Antwerpen 26 
februari 2007, RW 2007-08, 865). 

114
  “Pour échapper à la sanction du recel successoral, le successible doit manifester son repentir (…)” 

(Brussel 8 maart 2007, JT 2007, 601). 
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ogenblik dat deze voorwaarde is vervuld, kan er sprake zijn van heling; voordien bestaat 

slechts een poging tot heling115. 

 

33. De aanwezigheid van berouw is op zich onvoldoende, maar dient tevens tijdig en 

spontaan te zijn. In de oudere rechtspraak stond vooral het tijdig karakter op de 

voorgrond: het berouw diende getoond te worden voor de afsluiting van de 

boedelbeschrijving of, bij gebrek aan boedelbeschrijving, voor de verdeling. Het opmaken 

van een boedelbeschrijving is immers geen verplichte voorwaarde om de sanctie van de 

heling mogelijk te maken116. Aan het spontaan karakter van het berouw besteedde de 

rechtspraak weinig aandacht. Volgens de recente rechtspraak dienen deze voorwaarden 

evenwel – geheel terecht – cumulatief te zijn voldaan117. 

 

Het spontaan karakter van het berouw betekent dat de erfgenaam uit eigen beweging 

terugkomt op de afgelegde verklaringen, zonder hiertoe door de omstandigheden 

gedwongen te zijn118. De erfgenamen hebben allen een positieve meldingsplicht: zij 

moeten spontaan melding maken van alle goederen die van de erflater werden verkregen 

en van alle goederen die zij zelf uit de te verdelen massa hebben genomen119. Deze 

positieve meldingsplicht wordt gegrondvest op de goede trouw tussen de erfgenamen als 

deelgenoten, die wordt ingevuld door de verplichting om aan elkaar juist en volledig te 

informeren omtrent de omvang van de nalatenschap met het oog op verdeling 120. De 

                                                           
115  Luik 17 mei 1995, Rev.not.b. 1995, 381; Luik 30 juni 1999, JLMB 1999, 1734, noot J. SACE; Rb. 

Charleroi 10 mei 1988, RRD 1990, 68. F. LAURENT, o.c., IX, nr. 336; J. VAN DE VORST, o.c., nr. 4; L. 
STERCKX, “La preuve du recel successoral et l’exception dite de repentir”, Rev.not.b. 2001, 370 en 
volgende. 

116  Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308, noot. Zie ook L. STERKCX, “De certaines conditions et 
preuves du recel successoral”, JT 2003, 467. 

117
  Brussel 10 november 1999, Rev.not.b. 2001, 408; Gent 15 december 2000, JT 2003, noot L. STERCKX; 

Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308, noot; Rb. Brugge 21 mei 2001, TGR 2002, 13. 
118

  Cass. 12 november 2004, T.Not. 2005, 419. 
119

  Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308, noot. W. PINTENS, K. VANWINCKELEN en J. DU MONGH, 
Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 385-386, nr. 1175. 

120
  Antwerpen 26 februari 2007, RW 2007-08, 865. Deze zienswijze verdient bijval, aangezien art. 

1183, 11° Ger.W. slechts in ontoereikende mate de positieve meldingsplicht kan verklaren. Dit 
wetsartikel bepaalt het volgende: “Behalve de formaliteiten die gemeen zijn aan alle notariële 
akten, bevat de boedelbeschrijving ook (…) de eed van degenen die in het bezit geweest zijn van de 
voorwerpen of die de plaatsen bewoond hebben, dat zij niets hebben verduisterd, en dat zij van 
zodanige verduistering geen kennis dragen”. Voormeld wetsartikel kan immers niet een grondslag 
vormen voor de meldingsplicht indien de boedelbeschrijving niet plaatsgrijpt. 
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meldingsplicht ontstaat vanaf de aanvang van de werkzaamheden, d.i. het ogenblik na 

het overlijden van de erflater waarop één van de erfgenamen de vermeende heler 

benadert met het oog op de samenstelling van de nalatenschap121. De meldingsplicht 

bestaat ontegensprekelijk wanneer de boedelnotaris de erfgenamen ondervraagt over 

activa en passiva van de nalatenschap122. 

 

Het spontaan karakter is niet meer aanwezig indien het berouw wordt afgedwongen 

ingevolge externe omstandigheden, bijvoorbeeld een strafonderzoek of een dreiging tot 

vervolging123. 

 

Volgens DU MONGH moet de meldingsplicht ruim worden geïnterpreteerd, in die zin dat zij 

niet enkel op de heler weegt maar ook op de overige erfgenamen. Wanneer de mede-

erfgenamen de heling ontdekken tijdens de procedure van vereffening en verdeling, 

dienen zij de notaris hiervan onverwijld op de hoogte te brengen124. Zij mogen niet 

talmen om deze informatie te verstrekken en de heler valse verklaringen te laten 

afleggen. Deze zienswijze kan worden goedgekeurd, en vindt m.i. haar oorsprong in 

hetzelfde beginsel van goede trouw tussen de erfgenamen als deelgenoten. 

 

AFDELING 6 VERHOUDING BURGERLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE HELING 

 

34. Doorgaans wordt de heling pas ontdekt nadat door de benadeelde erfgenamen 

een strafrechtelijke klacht is ingediend125. In de onderzochte arresten kwam de heling 

                                                           
121  Brussel 10 november 1999, Rev.not.b. 2001, 408. 
122

  Luik 10 februari 2004, TBBR 2006, 385; Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, 308. 
123

  Luik 10 februari 2004, TBBR 2006, 385. Overigens wordt de heling dikwijls slechts ontdekt nadat 
voldoende druk op de heler werd uitgeoefend, zie infra nr. 34. 

124
  J. DU MONGH, “Heling van erfgoederen” (noot onder Antwerpen 26 februari 2007), RW 2007-08, 

870, nr. 15. 
125

  Brussel 28 mei 1962, Pas. 1963, II, 183; Antwerpen 27 juni 1984, Rev.not.b. 1985, 144; Antwerpen 
15 juni 1989, RW 1990-91, 544; Gent 18 juni 1991, TGR 1991, 117; Bergen 12 januari 1995, 
Rev.not.b. 1995, 374; Antwerpen 15 februari 1995, Turnh.Rechtsl. 1995-96, 58; Antwerpen 4 mei 
1998, RW 1999-00, 748; Luik 14 september 1998, JLMB 1999, 632, noot J. SACE; Bergen 15 
september 1998, JT 1999, 110; Gent 31 mei 1999, T.Not. 2000, 456, noot F. BLONTROCK; Brussel 22 
juni 2000, Rev.not.b. 2001, 420, noot; Brussel 5 oktober 2000, Rev.trim.dr.fam. 2002, 733; Luik 5 
december 2001, RRD 2002, afl. 102, 70; Rb. Neufchâteau 8 oktober 1986, JLMB 1987, 684; Rb. 
Tongeren 9 januari 1990, Limb.Rechtsl. 1990, 105; Rb. Turnhout 3 oktober 1991, Turnh.Rechtsl. 
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eveneens pas aan het licht nadat respectievelijk een bankonderzoek126 en een 

strafrechtelijk onderzoek127 hadden plaatsgevonden. 

 

35. De burgerlijke heling128 en de strafrechtelijke heling dienen evenwel strikt te 

worden onderscheiden. De burgerlijke rechter beslist exclusief, met uitsluiting van de 

strafrechter, of de toepassingsvoorwaarden van art. 792 BW. vervuld zijn129. De 

strafrechter beslist op zijn beurt of er sprake is van strafrechtelijke heling – meer bepaald 

strafrechtelijke diefstal en/of misbruik van vertrouwen – zonder inmenging van de 

burgerlijke rechter. De vordering inzake burgerlijke heling dient dan ook niet noodzakelijk 

te worden gesteund op een strafrechtelijke veroordeling. 

 

De vrijspraak130, de buitenvervolgingstelling131 van de beklaagde heler, of de 

strafrechtelijke verjaring132 heeft in de regel geen repercussies op burgerrechtelijk vlak, 

d.w.z. dat de burgerlijke rechter nog steeds tot de (burgerlijke) heling kan beslissen. Geen 

enkel van de bovenstaande beschikkingen bezit immers gezag van gewijsde t.a.v. de 

burgerlijke rechter133. In het geval van een strafrechtelijke veroordeling geldt het 

strafrechtelijk gewijsde wel erga omnes  en is de burgerlijke rechter gebonden door de 

beslissing van de strafrechter, zowel wat betreft het beschikkend gedeelte als wat betreft 

                                                                                                                                                                                
1995-96, 55; Rb. Turnhout 3 oktober 1995, Turnh.Rechtsl. 1997-98, 41; Rb. Brugge 21 mei 2001, 
TGR 2002, 13. 

126  Antwerpen 26 februari 2007, RW 2007-08, 865. 
127  Brussel 8 maart 2007, JT 2007, 601. 
128  De heling overeenkomstig art. 792 BW. is ontegensprekelijk een burgerlijk misdrijf, zoals bevestigd 

door Antwerpen 15 juni 1989, RW 1990-91, 544; Gent 18 juni 1991, TGR 1991, 117, Rb. Gent 26 
maart 1890, JT 1890, 1088. Zie ook H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, 
IX, Brussel, Bruylant, 1974, 491, nr. 650. 

129  Cass. 3 oktober 2000, Rev.not.b. 2004, 420. 
130

  Antwerpen 27 juni 1984, Rev.not.b. 1985, 144; Rb. Antwerpen 7 februari 1958, RW 1957-58, 1198, 
noot A.D. 

131
  M. VAN QUICKENBORNE en R. DEKKERS, “Examen de jurisprudence (1965-1972), les successions et 

libéralités”, RCJB 1975, 179, nr. 126. Voor een toepassingsvoorbeeld, zie Rb. Tongeren 22 januari 
1965, RW 1967-68, 797. 

132
  Voor een bespreking van de problematiek, zie H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge, IX, 

485, nr. 668. 
133

  Luik 14 september 1998, JLMB 1999, 632, noot J. SACE; Luik 5 december 2001, RRD 2002, 70; Rb. 
Brugge 21 mei 2000, TGR 2002, 13. Uitzonderlijk binden strafrechtelijke beschikkingen op 
strafrechtelijk vlak wel de burgerlijke rechter, bijvoorbeeld in het geval waar de beklaagde 
strafrechtelijk wordt veroordeeld wegens meineed gepleegd in het kader van de 
boedelbeschrijving (zie bijvoorbeeld Antwerpen 4 mei 1998, RW 1990-00, 748). In casu maakte de 
notaris geen boedelbeschrijving op, zodat deze uitzondering verder niet terzake doet. 
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de motieven die aan de beslissing ten grondslag liggen134. Omgekeerd verhindert het 

uitspreken van de burgerlijke heling niet dat de beklaagde heler eveneens op 

strafrechtelijk vlak wordt gesanctioneerd135. 

 

De hierboven geschetste verhouding tussen de burgerlijke en de strafrechtelijke heling 

staat los van de buitencontractuele schadevergoeding die kan worden gevorderd 

ingevolge de toepassing van art. 1382 BW136. Indien de schadevergoeding niet meer kan 

worden gevorderd omwille van de intreding van de verjaring, is de vordering inzake de 

burgerlijke heling nog steeds mogelijk137. 

 

                                                           
134

  T. VAN SINAY en J. VERSTAPPEN, Boedelbeschrijvingen inzake familiaal vermogensrecht en 
faillissement, Gent, Mys en Breesch, 1993, 191, nr. 407; A. WYLLEMAN, “Het gezag van gewijsde: 
uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 1988, 78, nr. 89. 

135
  Cass. 3 oktober 2000, Rev.not.b. 2004, 420. 

136
  Voor een bespreking van de buitencontractuele schadevergoeding, zie supra nr. 28 en nr. 8 

(toepassing in het onderzochte arrest van Brussel). 
137

  Cass. 24 februari 1966, Pas. 1968, I, 138. Zie eveneens M. VAN QUICKENBORNE en R. DEKKERS, “Examen 
de jurisprudence (1965-1972), les successions et les libéralités”, RCJB 1975, 179, nr. 126. 
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BESLUIT 

 

36. De onderzochte arresten van Antwerpen en Brussel handelen over de 

problematiek van het spontaan berouw in het kader van de heling van erfgoederen. Een 

erfgenaam maakt zich overeenkomstig art. 792 BW schuldig aan de burgerlijke heling 

wanneer hij met bedrieglijk inzicht goederen van de nalatenschap wegmaakt of 

verborgen houdt. Ingevolge de toepassing van hetzelfde wetsartikel verliest hij alle 

aanspraken in de geheelde goederen en dient hij de nalatenschap zuiver te aanvaarden. 

Deze burgerlijke heling dient te worden onderscheiden van de strafrechtelijke heling en 

beantwoordt aan geheel eigen toepassingsvoorwaarden. 

 

De rechtspraak en rechtsleer voorzien echter dat de heler aan de sanctie van art. 792 BW 

kan ontsnappen wanneer hij berouw betoont. Het zou immers onfair zijn om de heler te 

straffen wanneer hij alsnog melding maakt van de geheelde goederen en de gelijkheid 

onder zijn mede-erfgenamen herstelt. Recentelijk wijzigde de rechtspraak inzake de 

vereisten die aan het berouw worden gesteld. 

 

Vóór het cassatiearrest van 12 november 2004 werd aanvaard dat het berouw 

voornamelijk tijdig diende te zijn, d.w.z. dat de heler tot bekentenissen moest overgaan 

voor het tijdstip van de sluiting van de boedelbeschrijving. Wanneer geen 

boedelbeschrijving werd opgemaakt, moest het berouw ten laatste worden betoond voor 

de verdeling, m.n. op het ogenblik van de aanvang van de werkzaamheden van de notaris. 

De notaris heeft immers de verplichting om elk van de partijen te ondervragen over de 

samenstelling van de nalatenschap, en kan bij aangifte door de erfgenaam/heler alsnog 

rekening houden met de geheelde goederen bij de opmaak van de staat van vereffening 

en verdeling. Zowel in het arrest Antwerpen als in het arrest Brussel werd geen 

boedelbeschrijving opgemaakt en vond het berouw slechts plaats na de aanvang van de 

werkzaamheden van de notaris. 
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Sinds het voornoemd cassatiearrest kan een kentering worden vastgesteld, waarbij het 

berouw tijdig én spontaan dient te zijn, d.w.z. dat de heler uit eigen beweging tot 

bekentenissen dient over te gaan, zonder hiertoe door de omstandigheden gedwongen te 

zijn. Uit het arrest Antwerpen blijkt dat de heler slechts melding maakte van de geheelde 

goederen na de confrontatie met een bankuittreksel. In het arrest Brussel wijzigde de 

heler gedurende het strafrechtelijk onderzoek verschillende malen haar versie van de 

feiten om uiteindelijk onder psychologische druk van de ondervragers alsnog 

bekentenissen af te leggen. In beide arresten kan er hoegenaamd geen sprake zijn van 

enige spontaniteit: de heler wenst immers niet de gelijkheid tussen de erfgenamen te 

herstellen, maar wil de sanctie van de heling in extremis ontwijken. De onderzochte 

arresten verdienen daarom bijval, aangezien een te ruime interpretatie van het berouw 

een uitholling van de sanctie van de heling betekent. Slechts in het geval de heler 

werkelijk zijn fout poogt te herstellen, uit eigen vrije wil en zonder externe druk, kan hij 

aan de sanctie van de heling ontsnappen. 

 

37. Het is evenwel betreurenswaardig dat in beide arresten geen melding wordt 

gemaakt van de spreekplicht van de mede-erfgenamen. Wanneer de mede-erfgenamen 

de heling ontdekken tijdens de procedure van vereffening en verdeling, dienen zij de 

notaris hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Zij mogen niet talmen om deze 

informatie te verstrekken en de heler valse verklaringen te laten afleggen, op grond van 

de goede trouw die tussen erfgenamen bestaat als deelgenoten van de nalatenschap.  

 

38. Evenmin wordt in beide arresten de taak toegelicht van de notaris. 

Laatstgenoemde heeft de verplichting om de partijen te ondervragen over de 

samenstelling van de nalatenschap, met inbegrip van de vraagstelling naar eventuele 

geheelde goederen. Wanneer een partij verzuimt om van deze heling melding te maken, 

kan niet meer van een spontaan berouw worden gewaagd, tenzij de goede trouw van de 

heler alsnog zou kunnen worden bewezen. In deze optiek vormt de vereiste van 

spontaniteit geen afzonderlijke voorwaarde, maar eerder een verfijning van de vereiste 

van tijdigheid. 
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Het is in elk geval aanbevelenswaardig dat in de toekomst wordt verduidelijkt dat de 

notaris de sleutelfiguur vormt in de beoordeling van het berouw. Wanneer de notaris de 

partijen bevraagt omtrent de heling, vormt dit meteen het eindpunt van de termijn 

waarbinnen nog van tijdig berouw kan worden gesproken. Het afleggen van een 

leugenachtige verklaring voor de notaris levert tegelijk het bewijs van afwezigheid van 

enige spontaniteit. Na ondervraging door de notaris, kan het spontaan en tijdig berouw 

bijgevolg slechts in uiterst uitzonderlijke omstandigheden worden aanvaard. 

 

 

* * 
 

* 
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