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DE STRIJDIGHEID VAN DE BEDINGEN BETREFFENDE 
TOEKOMSTIGE NALATENSCHAPPEN MET DE  

OPENBARE ORDE 
 

( noot bij Cass. 31 oktober 2008 ) 

 

I. INLEIDING 
 

A. Probleemschets 
 

1. Successieplanning is een zeer belangrijk begrip in de hedendaagse maatschappij. Iedereen 
wil zijn nalatenschap op een zo voordelige en snel mogelijke manier overdragen. Men mag 
echter niet vergeten dat aan de successieplanning ook grenzen zijn.  

In het Belgisch recht kan de overgang van een vermogensbestanddeel naar aanleiding van 
het overlijden van een erflater in principe alleen gebeuren overeenkomstig de wet of een 
testament1. Het is verboden de erfovergang via overeenkomst te regelen, behoudens 
wettelijke uitzonderingen.2  In artikel 1130, 2e lid BW vinden we het verbod van bedingen3 
betreffende nog niet opengevallen nalatenschappen4, ook wel het verbod van 
erfovereenkomsten genoemd. Dit artikel stelt dat men een nalatenschap die nog niet is 
opengevallen niet kan verwerpen en dat men evenmin daaromtrent een beding kan maken, 
zelfs niet met toestemming van de toekomstige erflater.  

2. Bij wet van 22 april 2003, ook wel de Wet Valkeniers genoemd, werden wettelijke 
uitzonderingen op het verbod van erfovereenkomsten uitdrukkelijk toegelaten. Op 31 
oktober 2008 velde het Hof van Cassatie een arrest waarin naar de Wet Valkeniers werd 
verwezen. Sommige auteurs menen uit dit arrest te kunnen afleiden dat het Hof van Cassatie 
het openbare orde5 karakter van het verbod van erfovereenkomsten uitdrukkelijk bevestigt.6 

                                                      
1
 Testament : Een eenzijdige en uiterste wilsbeschikking waarbij de erflater voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, 

over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt en die hij steeds kan herroepen; E. DIRIX, B. TILLEMAN, en P. VAN 
ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001, 309. 
2
 Zie bijvoorbeeld Rb. Dendermonde 8 maart 1990, T.Not. 1990, 188. 

3
 Beding = clausule : Bepaling in een contract, die een verbintenis van een of beide contractspartijen doet ontstaan; E. 

DIRIX, B. TILLEMAN, en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001, 38.  
4
 Nalatenschap = erfenis : Vermogen bestaande uit goederen en schulden door een overledene bij versterf (ab intestato) of 

bij testament nagelaten; E. DIRIX, B. TILLEMAN, en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, 
Intersentia, 2001, 211.   
5
 Openbare orde : Bijzondere categorie van dwingende rechtsregels die gekenmerkt worden door het feit dat zij de 

bescherming beogen van het algemeen belang, dit is het geheel van essentiële belangen van de staat of van de 
gemeenschap en de juridische grondslagen waarop de economische of morele orde van de maatschappij geacht wordt te 
rusten; E. DIRIX, B. TILLEMAN, en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001, 
230. 
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Anderen leiden daarentegen uit dit arrest af dat het verbod van erfovereenkomsten sinds de 
inwerkingtreding van de Wet Valkeniers niet meer van openbare orde is, en dit op basis van 
een a contrario-redenering7.8 

3. Dit alles lijkt een theoretische discussie, maar de uitkomst ervan heeft aanzienlijke 
gevolgen in de praktijk. Indien men het standpunt inneemt dat het verbod van openbare 
orde is, zal een inbreuk op het verbod gesanctioneerd worden met een absolute nietigheid9. 
Indien men daarentegen het standpunt inneemt dat erfovereenkomsten strijdig zijn met de 
wet, maar niet langer met de openbare orde, zal een inbreuk gesanctioneerd worden met de 
relatieve nietigheid10.  

Het verschil tussen deze twee nietigheden heeft gevolgen op 3 niveaus : het burgerrechtelijk 
en procesrechtelijk niveau, het niveau van de notaris, en het fiscaalrechtelijk niveau.  

B. Onderzoeksvraag 
 

4. In deze uiteenzetting wordt de volgende vraag behandeld: “Heeft het arrest van het Hof 
van Cassatie van 31 oktober 2008 voor gevolg dat het verbod van erfovereenkomsten niet 
meer van openbare orde is vanaf 1 juni 2003, namelijk de datum van inwerkingtreding van 
de Wet Valkeniers?”  

Indien men deze vraag positief beantwoordt moet men zich nog enkele bijkomende vragen 
stellen, meer bepaald : “Wat zijn de gevolgen hiervan op burgerrechtelijk en procesrechtelijk 
vlak? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de notaris? En wat zijn de gevolgen op 
fiscaalrechtelijk vlak?”  

C. Opbouw van de verhandeling 
 

5. Eenvoudig gesteld is het doel van deze verhandeling na te gaan of erfovereenkomsten 
thans nog strijdig zijn met de openbare orde en welke gevolgen dit heeft in de praktijk. Op 
deze vragen wordt stapsgewijs een antwoord gegeven. 

                                                                                                                                                                      
6
 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010,  

964-966; C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, (77) 99. 
7
 A contrario : Bij een a contrario-redenering wordt bij een wettelijke regeling die een bepaalde rechtsvraag niet bestrijkt, 

de regeling niet van toepassing verklaard omdat er een overtuigend verschil bestaat tussen het wel en het niet geregelde. 
Bij het gebruik van de a contrario-redenering valt het tegendeel niet onder de wettelijke regeling; 
http://www.rechtenwiki.net/wiki/A_contrario-redenering ( datum consultatie 3 mei 2012 ); In casu gaat het om een 
rechterlijke uitspraak, en niet om een wettelijke regeling.  
8
 M. PUELINCKX-COENE, “De wet Valkeniers, een gemiste kans?”, in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 5; 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, afl. 3, (126) 136; E. TURPYN, “Het finaal verrekenbeding: een verboden erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, (59) 64; R. 
DEKKERS en H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht IV : Huwelijksstelsels – Erfrecht – Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010,  
342. 
9
 Nietigheid : Door de rechter uit te spreken ongeldigheid, afwezigheid van rechtsgevolgen van een rechtshandeling;  

Absolute nietigheid = volstrekte nietigheid : Nietigheid wegens miskenning van een dwingende regel die van openbare orde 
is; E. DIRIX, B. TILLEMAN, en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001, 216. 
10

 Relatieve nietigheid = betrekkelijke nietigheid : Nietigheid wegens miskenning van een dwingende regel, die evenwel niet 
van openbare orde is; E. DIRIX, B. TILLEMAN, en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, 
Intersentia, 2001, 216. 
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Eerst wordt het verbod van erfovereenkomsten gedefinieerd, en worden de verschillende 
constitutieve elementen ervan toegelicht.(II) Vervolgens wordt een opsomming gegeven van 
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek waarin men het verbod kan terugvinden.(III) 
Daarna volgt een beknopte bespreking van de draagwijdte van het verbod. Hier wordt eerst 
nagegaan op welke categorieën met betrekking tot nalatenschappen het verbod van 
toepassing is, en vervolgens wordt gekeken of het verbod enkel van toepassing zal zijn op 
nalatenschappen, of ook op andere vermogens, zoals het gemeenschappelijk vermogen.(IV) 
Aansluitend vindt men een toelichting van de ontstaansredenen van het verbod.(V) Dit is 
noodzakelijk voor een goed begrip van de discussie omtrent het openbare orde karakter, 
aangezien vele auteurs argumenten putten uit onder meer deze ontstaansredenen, om hun 
standpunt te onderbouwen.  

Eenmaal de ontstaansredenen zijn verduidelijkt, worden de verschillende standpunten en 
hun civielrechtelijke en procesrechtelijke gevolgen toegelicht. In dit onderdeel kan men ook 
de argumenten terugvinden waarop de auteurs zich beroepen om hun standpunt te 
verdedigen. (VI, VII) 

Nadat de verschillende standpunten zijn toegelicht, volgt een weergave van wat de 
ontwikkeling in de praktijk is, meer bepaald in de rechtsleer, de wetgeving en de 
rechtspraak.(VIII) Qua wetgeving wordt vooral de Wet Valkeniers aangehaald en wat de 
rechtspraak betreft is vooral het cassatiearrest van 31 oktober 2008 van belang. Voor een 
goed begrip van het contentieux moet eerst de feitelijke context worden geschetst. Daarna 
kan men terugvinden wat er in het arrest zelf te lezen valt, en uit welke passages auteurs 
hun argumenten putten om hun mening te staven. 

Vervolgens worden de gevolgen van deze evolutie voor de notaris (IX) en de gevolgen op 
fiscaal vlak toegelicht. (X) 

Tenslotte wordt een kijkje genomen bij onze buurlanden, meer bepaald Duitsland, 
Nederland en Frankrijk. (XI) 

Na dit alles licht ik mijn eigen mening toe. (XII) 

Om het geheel af te sluiten wordt een korte samenvatting gegeven van alles wat werd 
besproken en licht ik toe wat er volgens mij uit dit alles kan worden afgeleid. (XIII)  
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II. BEGRIP ERFOVEREENKOMST 
 

6. Alvorens het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen11 te 
bespreken, is het belangrijk het begrip erfovereenkomst te definiëren. 

De wetgever heeft nagelaten het begrip erfovereenkomsten te omschrijven of te definiëren. 
De definiëring van het begrip is daardoor, eerder moeizaam, tot stand gekomen via 
rechtspraak en rechtsleer. De definitie werd meer bepaald door DILLEMANS en VERSTRAETE 
afgeleid uit de overwegingen van het cassatiearrest van 10 november 1960. Later werd deze 
definitie overgenomen door het Hof van Cassatie12, door andere rechtspraak13 en door de 
rechtsleer14. 
 

Een erfovereenkomst kan als volgt omschreven worden: “Een beding waardoor louter 
eventuele rechten op een niet opengevallen nalatenschap of een bestanddeel ervan worden 
toegekend, gewijzigd of afgestaan”15. Deze definitie behoeft een korte verduidelijking.16  
 

7. Men kan vijf belangrijke elementen onderscheiden in deze definitie. Ten eerste moet het 
gaan om een beding. Ten tweede moet het gaan om een verbintenis ten aanzien van een 
niet opengevallen nalatenschap. Ten derde moet men afwijken van enige wettelijke regeling 
ter zake. Ten vierde moet het een nalatenschap betreffen van een persoon die op het 
ogenblik van het opmaken van het beding nog in leven is. Tenslotte moeten louter eventuele 
rechten worden afgestaan, gewijzigd of toegekend. Al deze elementen zullen hieronder 
nader worden toegelicht. 

 

                                                      
11

 Kort : het verbod van erfovereenkomsten 
12

 Cass. 11 april 1980, Arr.Cass. 1979-80, 996. 
13

 Zie bijvoorbeeld Gent (11e k.) nr. 2003/AR/1222, 16 december 2004, CABG 2006, afl. 6, 12, noot MICHIELS, D; T.Not. 
2006, afl. 3, 126, noot BOUCKAERT, F. 
14

 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, afl. 3, (126) 127; C. CASTELEIN, “Het 
verbod op erfovereenkomsten”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2005, 
(195) 202; J. VERSTRAETE, “ Erfovereenkomsten”, in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. 
WYLLEMAN (eds.), Familiale vermogensplanning, XXXste postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 
2004, (75) 78; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 255; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake 
familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
vermogensplanning”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, (31) 33; E. 
TURPYN, “Het finaal verrekenbeding: een verboden erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, (59) 61; J. BAEL, “Een pleidooi voor 
een fundamenteel andere interpretatie van het verbod van erfovereenkomsten”, in F. SWENNEN en R. BARBAIX, Over 
erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, (17) 20; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en 
N. GEELHAND DE MERXEM, “Erfenissen. Overzicht van rechtspraak 1988-1995”, TPR 1997, (149) 150. 
15

 R. DILLEMANS, en J. VERSTRAETE, “Erfenissen. Overzicht van rechtspraak 1961-1967”, TPR 1968, 375, nr. 5; Cass. 10 
november 1960, RCJB 1961, 8, noot J. RENAULD; Cass. 11 april 1980, Arr.Cass. 1979-80, 996; enz. 
16

  Zie ook J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in Reeks Notariële Praktijkstudies, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 5-118; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Actualia vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2005, (195) 202-208; J. VERSTRAETE, “ Erfovereenkomsten”, in J. BAEL, H. 
BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale vermogensplanning, XXXste 
postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, (75) 78-85;  K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen 
inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
vermogensplanning”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, (31) 33-
36; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 256-268; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. 
GEELHAND DE MERXEM, “Erfenissen. Overzicht van rechtspraak 1988-1995”, TPR 1997, (149) 151-158. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300055460&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300046022&bron=doc
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A. Beding 
 

8. Het moet vooreerst gaan om een beding. Volgens een meerderheidsopvatting17 in de 
rechtsleer bedoelt men hiermee zowel eenzijdige verbintenissen als overeenkomsten.  Dit 
wordt ook bevestigd door de rechtspraak.18

 

B. Verbintenis ten aanzien van de niet opengevallen nalatenschap 
 

9. De bedinger moet zich ten aanzien van de niet opengevallen nalatenschap hebben willen 
verbinden.19 Een loutere belofte is geen verbintenis.20

 Bepalend is of men zich al dan niet 
juridisch verbonden heeft, los van het feit of men zich moreel verplicht voelt zijn belofte na 
te komen.  Ingeval men zijn volledige vrijheid behoudt, kan er dus geen sprake zijn van een 
erfovereenkomst.21   
 

10. De erflater moet bovendien zijn toekomstige erfenis verbinden, en niet zichzelf.22
 Indien 

de toekomstige erflater enkel zichzelf juridisch verbindt kan er geen sprake meer zijn van 
een verboden erfovereenkomst. Deze aanverwante maar geldige overeenkomsten worden 
‘Bedingen post mortem’ genoemd.23

 Men moet deze geldige bedingen dus duidelijke 
onderscheiden van de verboden erfovereenkomsten. De bedingen post mortem scheppen 
onmiddellijk wederzijdse rechten en verplichtingen, het is alleen de eisbaarheid van het 
recht dat wordt uitgesteld tot aan het overlijden, en dus niet het bestaan van het recht.24

 

Een voorbeeld van een categorie van deze bedingen zijn de bedingen onder opschortende 
termijn van overlijden, men denke bijvoorbeeld aan een verkoop waarbij de 
eigendomsoverdracht is uitgesteld tot aan het overlijden van de verkoper.25

 

                                                      
17

 J. VERSTRAETE, “ Erfovereenkomsten”, in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN 
(eds.), Familiale vermogensplanning, XXXste postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, (75) 
78; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 256; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale 
schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
vermogensplanning”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, (31) 33; E. 
TURPYN, “Het finaal verrekenbeding: een verboden erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, (59) 64. 
18

 Zie bijvoorbeeld Cass. 23 oktober 1970, RW 1970-71, 1465; Bergen 15 september 1992, Rev.not.b. 1995, 22; enz. 
19

 Cass. 2 december 1960, Rec.gén.enr.not. 1962, 348. 
20

 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 256.   
21

 K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke 
schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal 
vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, (31) 33. 
22

 R. DILLEMANS, en J. VERSTRAETE, “Erfenissen. Overzicht van rechtspraak 1961-1967”, TPR 1968, 376. 
23

 K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke 
schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal 
vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, (31) 47. 
24

 R. DILLEMANS, en J. VERSTRAETE, “Erfenissen. Overzicht van rechtspraak 1961-1967”, TPR 1968, 376. 
25

 J. VERSTRAETE, “ Erfovereenkomsten”, in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN 
(eds.), Familiale vermogensplanning, XXXste postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, (75) 
85-87. 
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C. Afwijking van enige wettelijke regeling ter zake 
 
11. Men moet afwijken van enige wettelijke regeling ter zake. Een loutere bevestiging van 
een toch bij wet voorziene regeling kan dus geen verboden erfovereenkomst inhouden.26

 

 

D. Nalatenschap van een persoon die op het ogenblik van het beding 
nog in leven is 
 
12. Het beding moet betrekking hebben op een nalatenschap van een persoon die op het 
ogenblik van het beding nog in leven is.27  

Het is hierbij volgens de traditionele opvatting28 van geen belang of het beding betrekking 
heeft op de nalatenschap van een derde of van een contractspartij. Het moet volgens die 
strekking niet noodzakelijk gaan om de geheelheid van een nalatenschap. Het volstaat dat 
het beding betrekking heeft op een deel van een nalatenschap of een welbepaald 
bestanddeel daaruit. Professor Doctor Jan Bael29 volgt deze strekking niet en is hierover een 
andere mening toegedaan. Deze zal besproken worden onder de hoofding ‘Draagwijdte van 
het verbod’.30   
 

Het verbod heeft ook betrekking op rechten die verbonden zijn met het erfgenaamschap. 
Hierbij gaat het zowel om eigendomsrechten als genotsrechten, zakelijke rechten en 
persoonlijke rechten.31 Ook rechten die niet behoren tot de nalatenschap als dusdanig, maar 
welke men bezit als attribuut van zijn erfaanspraak, worden dus geviseerd door het 
verbod.32 Een voorbeeld van een dergelijk recht is het recht om inbreng of inkorting te 
vorderen.33 Afstand van een dergelijk recht moet strikt geïnterpreteerd worden, en kan niet 
afgeleid worden uit omstandigheden die ook voor een andere interpretatie vatbaar zijn.34

 

 

                                                      
26

 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 258; N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten – 
Quo vadimus? – Rechtsvergelijkende studie over de toekomst van het verbod en mogelijke oplossingen voor het Belgisch 
erfrecht”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 9, (254) 256. 
27

 J. VERSTRAETE, “ Erfovereenkomsten”, in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN 
(eds.), Familiale vermogensplanning, XXXste postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, (75) 
81. 
28

 E. CEREXHE, “La notion de pacte sur succession future”, JT 1958, 491; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, 259; K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
Familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, (31) 34; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND DE 
MERXEM, “Erfenissen. Overzicht van rechtspraak 1988-1995”, TPR 1997, (149) 152. 
29

 Hierna : BAEL 
30

 Infra randnr. 18-28 
31

 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 260. 
32

 K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke 
schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal 
vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, (31) 34-35; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND DE MERXEM, 
“Erfenissen. Overzicht van rechtspraak 1988-1995”, TPR 1997, (149) 153. 
33

 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 260; Bergen 15 september 1992, Rev.not.b. 1995, 29; 
Antwerpen 27 april 1993, RW 1994-95, 1194; Luik 25 maart 1998, J.L.M.B. 1998, 1726, noot SACE; enz. 
34

 M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND DE MERXEM, “Erfenissen. Overzicht van rechtspraak 1988-1995”, 
TPR 1997, (149) 153. 
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13. Een vraag die men zich in dit verband kan stellen is wat er zal gebeuren indien de 
partijen zich vergissen over het al dan niet opengevallen zijn van een nalatenschap. Uit de 
rechtsleer blijkt dat dit van geen belang is, en dat het dus de werkelijke toestand is waarmee 
men rekening dient te houden.35 Het beding zal gekwalificeerd worden als een verboden 
erfovereenkomst, ook al zijn de partijen ten onrechte maar te goeder trouw van mening dat 
de toekomstige erflater overleden is.36 
 

E. Toekenning, wijziging of afstand van louter eventuele rechten 
 

14. Tenslotte moet het gaan om de toekenning, wijziging of afstand van louter eventuele 
rechten. Het beding moet meer bepaald betrekking hebben op rechten die pas zullen 
ontstaan bij het openvallen van de nalatenschap en waarvan niet zeker is of ze ooit zullen 
bestaan. Zolang de toekomstige erflater nog in leven is, is het namelijk onduidelijk waaruit 
de nalatenschap zal bestaan, of er iets nagelaten zal worden en wie erfgerechtigd zal zijn.  
 
In het Belgisch recht vormen de ‘louter eventuele rechten’ dus hét criterium om de geldige 
bedingen met uitwerking bij het overlijden te onderscheiden van de bedingen die strijdig zijn 
met het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen.  
 
15. Er is sprake van louter eventuele rechten zodra de wil van degene die zich verbindt een 
invloed uitoefent op het feit of een goed bij het overlijden nog deel zal uitmaken van de 
nalatenschap. Het moet daarbij niet volledig of enkel afhangen van de wil van degene die 
zich verbindt, maar deze wil kan bijvoorbeeld ook samengaan met een externe gebeurtenis 
of de wil van een derde.37 Men moet zich dus de vraag stellen of de bedinger zich al dan niet 
het recht heeft voorbehouden om nog over het goed te beschikken.38

  Indien dit het geval is 
en degene die de verbintenis aangaat hierop kan terugkomen, zal men te maken hebben 
met een verboden erfovereenkomst. Indien het beding daarentegen daadwerkelijk een recht 
toekent, wijzigt of afstaat, is er geen sprake van een verboden erfovereenkomst.39  
 

  

                                                      
35

 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 
970; C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht, 
Brugge, die Keure, 2005, (195) 211. 
36

 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 260. 
37

 J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap? Naar een andere 
opvatting inzake het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen?”, in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. 
WEYTS (eds.), Notariële actualiteit 2010-2011, Brussel, Larcier, 2011, (177) 184. 
38

 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 261; N. VAN HIMME, “Het verbod van erfovereenkomsten – 
Quo vadimus? – Rechtsvergelijkende studie over de toekomst van het verbod en mogelijke oplossingen voor het Belgisch 
erfrecht”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 9, (254) 258. 
39

 C. CASTELEIN, “Het verbod op erfovereenkomsten”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht, 
Brugge, die Keure, 2005, (195) 206-207. 
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III. VINDPLAATSEN IN HET BURGERLIJK WETBOEK 
 
16. Er zijn een aantal bepalingen in het Burgerlijk Wetboek die handelen over het verbod van 
erfovereenkomsten. Het verbod vindt volgens de huidige opvatting zijn rechtsgrondslag in 
de artikelen 791, 1130,2e lid, 1388,1e lid, 1478,4e lid en 1600 van het Burgerlijk Wetboek.40 In 
artikel 1130, 2e lid BW is het verbod in algemene bewoordingen geformuleerd. De andere 
artikelen hebben betrekking op eerder specifieke gevallen, meer bepaald de geanticipeerde 
afstand van erfrechten, de wijziging van de wettelijke orde van erfopvolging bij 
huwelijkscontract en de verkoop van een toekomstige nalatenschap.  

Art. 791 BW : “Men kan, zelfs bij huwelijkscontract, de nalatenschap van een persoon die nog 
in leven is, niet verwerpen, noch de toekomstige rechten vervreemden die men op zodanige 
nalatenschap mocht hebben, tenzij in de gevallen bij de wet bepaald.” 

Art. 1130, 2e lid BW : “Men kan echter een nalatenschap die nog niet is opengevallen, niet 
verwerpen en evenmin omtrent zodanige nalatenschap enig beding maken, zelfs niet met 
toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft, tenzij in de gevallen bij de wet 
bepaald.” 

Artikel 1388, 1e lid BW : “De echtgenoten mogen niet afwijken van de regels die hun 
wederzijdse rechten en verplichtingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk 
gezag en de voogdij noch van de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen.” 

Art. 1478, 4e lid BW : “Voorts regelen de samenwonenden hun wettelijke samenwoning naar 
goeddunken door middel van een overeenkomst, voor zover deze geen beding bevat dat 
strijdig is met artikel 1477 BW, met de openbare orde of de goede zeden, noch met de regels 
betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch met de regels die de wettelijke orde van 
de erfopvolging bepalen. Die overeenkomst wordt in authentieke vorm verleden voor de 
notaris en wordt vermeld in het bevolkingsregister.” 

Art. 1600 BW : “De nalatenschap van een nog levend persoon kan niet verkocht worden, zelfs 
niet met zijn toestemming”. 

17. Er dient op gewezen te worden dat deze artikelen restrictief moeten toegepast worden. 
Dit is immers de algemene regel betreffende de interpretatie van verbodsbepalingen. 
Bovendien geldt ook de interpretatieregel van artikel 1157 BW die bepaalt dat men een 
overeenkomst eerder moet interpreteren in de zin dat aan de overeenkomst uitwerking kan 
worden gegeven, dan in de zin dat de overeenkomst ongeldig is.41  

                                                      
40

Contra  J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap? Naar een andere 
opvatting inzake het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen?”, in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. 
WEYTS (eds.), Notariële actualiteit 2010-2011, Brussel, Larcier, 2011, (177) 191 : BAEL is van mening dat de artikel 1388 en 
1478 niet bij dit lijstje behoren.  
41

 J. VERSTRAETE, “ Erfovereenkomsten”, in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN 
(eds.), Familiale vermogensplanning, XXXste postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, (75) 
86 en verwijzing aldaar in voetnoot 43 : J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in 
Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2006, 313 e.v. 
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IV. DRAAGWIJDTE VAN HET VERBOD 
 

A. Categorieën met betrekking tot nalatenschappen  
 

18. Men kan de bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen opdelen in drie 
categorieën.  

1. Geheel of een deel 
 

19. Een eerste categorie bedingen zijn deze betreffende een niet opengevallen nalatenschap 
in zijn geheel of betreffende een deel ervan. Deze categorie omvat meer bepaald de 
bedingen onder algemene titel. Het kan hierbij zowel gaan om de eigen nalatenschap, als om 
die van een derde. Dit soort bedingen zijn steeds bedingen waarbij louter eventuele rechten 
worden toegekend, afgestaan of gewijzigd, en zijn bijgevolg altijd verboden. Dit is zo omdat 
men op het moment van het maken van de clausule niet weet waaruit de nalatenschap bij 
het overlijden zal bestaan.  

2. Rechten die men eventueel zal hebben in de nalatenschap van een derde 
 

20. Een tweede categorie bedingen zijn deze die betrekking hebben op rechten die men 
eventueel zal hebben in de nalatenschap van een derde en die men als attribuut van het 
erfgenaam42 of legataris43 zijn kan beschouwen. Een voorbeeld hiervan is het recht om 
inkorting44 of inbreng45 te vorderen. Ook hier gaat het steeds om louter eventuele rechten, 
en dus om verboden erfovereenkomsten.  

3. Welbepaald bestanddeel  
 

21. Een derde categorie bedingen zijn deze die handelen over een welbepaald bestanddeel 
van een niet opengevallen nalatenschap. Deze categorie betreft meer bepaald de bedingen 
onder bijzondere titel. Hierbij dient men wel een onderscheid te maken naargelang het gaat 
om de nalatenschap van een derde, dan wel de eigen nalatenschap.  

                                                      
42

 Erfgenaam : Persoon die bij versterf tot de nalatenschap geroepen wordt, in de brede zin eveneens de persoon die onder 
algemene titel tot de nalatenschap wordt geroepen met inbegrip van de algemene legataris; E. DIRIX, B. TILLEMAN, en P. 
VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001, 107. 
43

 Legataris : Degene aan wie een legaat is toegekend; Legaat : Testamentaire beschikking waarbij de testator het geheel of 
een deel van zijn goederen aan een of meerdere legatarissen vermaakt of hen rechten op deze goederen verleent; E. DIRIX, 
B. TILLEMAN, en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001, 192. 
44

 Inkorting : Vermindering op vordering van reservataire erfgenamen van de giften die het beschikbaar deel van de 
nalatenschap overschrijden, in de regel in natura; E. DIRIX, B. TILLEMAN, en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch 
woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001, 165. 
45

 Inbreng : Terugbrengen in de nalatenschap van de giften die een erfgenaam van de erflater heeft ontvangen, in de regel 
voor onroerende goederen in natura, voor roerende goederen in mindere ontvangst; E. DIRIX, B. TILLEMAN, en P. VAN 
ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001, 162. 
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3.1  Niet opengevallen nalatenschap van een derde 
 
22. De bedingen die betrekking hebben op een bestanddeel van de nalatenschap van een 
derde zijn steeds ongeldig. Ofwel gaat het om louter eventuele rechten, ofwel om bedingen 
die rechten toekennen betreffende andermans zaak, wat eveneens verboden is. Het betreft 
bedingen over andermans zaak, indien er geen voorwaarde van overlijden aan verbonden is. 
In dit geval is er sprake van relatieve nietigheid. Enkel de belanghebbende partijen, meer 
bepaald de koper of diegene die de rechten in andermans zaak verkrijgt, zullen deze 
nietigheid dus kunnen inroepen. 46   

3.2  Eigen niet opengevallen nalatenschap 
 
23. De bedingen die betrekking hebben op een welbepaald goed van de eigen nalatenschap 
kunnen zowel geldig als ongeldig zijn. Deze bedingen zullen ongeldig zijn als ze louter 
eventuele rechten toekennen, wijzigen of afstaan. Dit is het geval zodra de wil van diegene 
die zich verbindt of rechten toekent een invloed uitoefent op het feit of een goed nog deel 
zal uitmaken van het vermogen van de bedinger bij diens overlijden.47 Men spreekt dus van 
louter eventuele rechten wanneer diegene die de verbintenis aangaat daarop kan 
terugkomen, en hij zich dus met andere woorden het recht heeft voorbehouden om nog 
over het goed te beschikken.  

24. Om uit te maken in de praktijk of een beding geldig dan wel ongeldig is, zullen er veel 
moeilijkheden rijzen. Daarom stelt BAEL een andere interpretatiewijze voor, die een 
belangrijk aantal interpretatieproblemen en discussiepunten zal doen verdwijnen.  

Hij maakt vooreerst een strikter onderscheid tussen de nalatenschap van een derde en de 
eigen nalatenschap. Hij neemt de stelling in dat het verbod van erfovereenkomsten, dat is 
terug te vinden in de artikelen 791, 1130,2e lid en 1600 BW, enkel betrekking heeft op de 
overeenkomsten en bedingen betreffende de nalatenschap van een derde. Voor bedingen 
over de eigen nalatenschap dient men volgens hem een beroep te doen op de artikelen 895 
en 968 BW. Het hoofdargument hiervoor is dat in de voorbereidende werken geen enkele 
passage is terug te vinden waar men het verbod van erfovereenkomsten toepasselijk acht op 
de eigen toekomstige nalatenschap. Andere argumenten die deze stelling onderbouwen zijn 
de tekst van de wet zelf en het gebrek aan logica van de huidige interpretatie.48  

Hij meent bovendien dat deze artikelen geen bepaling voorschrijven voor bedingen en 
overeenkomsten met betrekking tot een welbepaald bestanddeel van het eigen vermogen 
met uitwerking bij of na het overlijden. Hieruit volgt dat deze bedingen steeds geldig zijn. Dit 
standpunt put hij uit de lezing van artikel 895 BW: “Een testament is een akte waarbij een 
erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn 

                                                      
46

 J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap? Naar een andere 
opvatting inzake het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen?”, in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. 
WEYTS (eds.), Notariële actualiteit 2010-2011, Brussel, Larcier, 2011, (177) 236 en verwijzingen aldaar in voetnoot 261; J. 
BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten” in C. ENGELS (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat, XV, Brugge, 
Die Keure, 2009, (200) 206. 
47

 J. BAEL, “Een pleidooi voor een fundamenteel andere interpretatie van het verbod van erfovereenkomsten”, in 
PUELINCKX-COENE, M., Over erven, Mechelen, Kluwer, 2006, 24-32. 
48

 J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap? Naar een andere 
opvatting inzake het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen?”, in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. 
WEYTS (eds.), Notariële actualiteit 2010-2011, Brussel, Larcier, 2011, (177) 191-202. 
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goederen beschikt, en dat hij kan herroepen.” In deze bepaling heeft men het over het 
geheel en over een gedeelte van een nalatenschap, maar niet over een welbepaald 
bestanddeel. De interpretatiewijze van BAEL heeft dus tot gevolg dat een overeenkomst 
betreffende een welbepaald goed uit de eigen nalatenschap niet enkel uitgesloten is van het 
toepassingsgebied van artikel 1130, 2e lid BW, maar dus ook van dat van artikel 895 BW. Dit 
heeft voor gevolg dat dergelijke bedingen niet eenzijdig en niet in testamentvorm moeten 
worden opgemaakt, ongeacht of zij herroepelijk zijn of niet. 49  

De stelling die bepaalt dat het verbod van erfovereenkomsten geen betrekking heeft op de 
eigen nalatenschap wordt nu ook gevolgd door MICHIELS, CASMAN, LELEU, PUELINCKX-
COENE enz.50

 

 

25. CASMAN verdedigt een nog verdergaande interpretatiewijze van artikel 895 BW. Zij legt 
hierbij de nadruk op het volgende element van dit artikel: “Een testament is een akte waarbij 
de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn 
goederen beschikt, en die hij kan herroepen.” CASMAN stelt een zeer letterlijke interpretatie 
van het zinsdeel “een deel van zijn goederen” voor. Indien men die interpretatiewijze volgt 
moet men concluderen dat enkel de bedingen waarin de toekomstige erflater ten algemene 
titel over zijn nalatenschap beschikt ongeldig zijn. Deze uitlegging heeft voor gevolg dat heel 
wat overeenkomsten geldig worden, bijvoorbeeld bedingen betreffende een bepaalde 
categorie goederen die een partij in zijn bezit heeft bij zijn overlijden. Enkel bedingen 
betreffende de volledige eigen toekomstige nalatenschap of betreffende een abstract deel 
ervan zijn volgens deze zienswijze ongeldig.51 52

 

 

26. De door BAEL en CASMAN verdedigde standpunten kunnen volgens sommige auteurs 
niet worden afgeleid uit het op dit ogenblik geldende recht. DU MONGH en DEKNUDT stellen 
namelijk dat een dergelijke interpretatie vandaag de lege ferenda53 is en dat ze een 
wetgevende tussenkomst behoeft, gelet op het traditionele standpunt van de rechtspraak 
en de rechtsleer in ons land.54 
 

                                                      
49

 J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten” in C. ENGELS (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat, XV, 
Brugge, Die Keure, 2009, (200) 210-211; J. BAEL, “ Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten? Enkele 
bedenkingen de lege ferenda betreffende het verbod van erfovereenkomsten” in L. WEYTS, F. BUYSSENS, K. GEENS, H. 
LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Over naar familie. Liber amicorum Luc Weyts, Brugge, Die Keure, 2011, (43) 46-47. 
50

 J. BAEL, “ Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten? Enkele bedenkingen de lege ferenda betreffende 
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4. Conclusie 

 

27. We kunnen dus concluderen dat de meerderheid in de rechtsleer55 de stelling aanhangt 
dat het verbod van erfovereenkomsten zowel betrekking heeft op de eigen nalatenschap, als 
op de nalatenschap van een derde, en dat het verbod zowel slaat op bedingen over de 
gehele nalatenschap, als over een deel ervan, als over een welbepaald bestanddeel. 
 

28. Men mag echter de door BAEL aangehangen interpretatiewijze56  niet uit het oog 
verliezen, aangezien deze interpretatie langzamerhand vaker gevolgd wordt in de rechtsleer. 
Deze strekking verdedigt de stelling dat de bedingen en overeenkomsten betreffende de 
eigen toekomstige nalatenschap niet vallen onder de toepassing van artikel 1130,2e lid BW, 
doch wel onder de toepassing van artikel 895 BW. Daarnaast wordt door deze strekking ook 
de stelling verdedigd dat artikel 895 BW niet van toepassing is op bedingen betreffende een 
welbepaald bestanddeel van de eigen toekomstige nalatenschap. 57

 

B. Enkel nalatenschappen? 
 

29. Men kan zich de vraag stellen of het verbod van erfovereenkomsten enkel betrekking 
heeft op nalatenschappen, dan wel dat het ook van toepassing is op andere vermogens. 
Voorbeelden van andere vermogens zijn het vermogen van vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid, de goederen die het voorwerp uitmaken van een erfstelling over de 
hand of een bedongen terugkeer, een gemeenschappelijk vermogen, enz. 

De meerderheid in de rechtsleer58
  is van mening dat het verbod niet van toepassing is op 

overeenkomsten met betrekking tot andere vermogens dan nalatenschappen.  

BAEL is een ander standpunt toegedaan. Hij meent dat een overeenkomst over het 
gemeenschappelijk vermogen een overeenkomst over een toekomstige nalatenschap kan 
zijn.59 Op deze problematiek wordt in deze verhandeling niet verder ingegaan.60   
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V. ONTSTAANSREDENEN 
 

30. Voor een goed begrip van de verschillende interpretatiewijzen van het verbod van 
erfovereenkomsten, en de argumenten die daarbij naar voor gebracht worden, is het 
belangrijk eerst de ontstaansredenen van het verbod toe te lichten. 

Er zijn verschillende ontstaansredenen voor het verbod van bedingen over niet opengevallen 
nalatenschappen. Ten eerste werd het verbod ingevoerd in het Romeins recht om 
verschillende redenen, die hierna uiteengezet zullen worden. Ten tweede is het verbod 
ontstaan om bij te dragen tot de afschaffing van de feodale orde en de bestrijding van het 
behoud van de politieke en economische macht bij grote families aan het einde van de 
achttiende eeuw. Ten derde is het verbod ingevoerd als gevolg van de vrees voor speculaties 
op iemands leven. Ten vierde dient het verbod ter bescherming van de testeervrijheid. Ten 
vijfde is het verbod ingegeven door de vrees voor benadeling ingevolge een onberedeneerde 
afstand van rechten, misbruik of bedrog. En ten zesde dient het verbod ook ter bescherming 
van het voorbehouden erfdeel.  

A. Romeins recht 
 
31. Het verbod was reeds terug te vinden in het Romeins recht. De erfopvolging was in Rome 
ofwel testamentair (erfopvolging ex testamento), ofwel wettelijk (erfopvolging ab intestato). 
De contractuele erfstelling (Pactum de seccedendo) werd er niet aanvaard. Een contractuele 
erfstelling zou de vrije uitoefening van de testeervrijheid61 en de herroepbaarheid van het 
testament miskennen, twee principes die als fundamenteel werden beschouwd in het 
Romeins recht. Men wou ook verhinderen dat vermoedelijke erfgenamen hun aandeel in de 
nalatenschap zouden verkopen. Dergelijke verkopen werden namelijk strijdig geacht met de 
goede zeden, omdat zij het leven van degene over wiens nalatenschap een overeenkomst 
werd gesloten in gevaar zouden brengen. Een andere beweegreden voor het verbod van 
erfovereenkomsten in het Romeins recht was het feit dat een vervroegde verzaking aan een 
nalatenschap strijdig was met de regels inzake erfopvolging. Deze regels waren in het 
Romeins recht uitermate belangrijk voor de maatschappelijke organisatie.62 

B. Afschaffing van de feodale orde 
 

32. Het verbod werd vroeger ook ingevoerd om een geheel andere reden. Het moest 
namelijk bijdragen tot de afschaffing van de feodale orde en tot de bestrijding van het 
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behoud van de politieke en economische macht bij grote families.63 In het feodale erfrecht 
werd, voor de beïnvloeding door het Romeins recht, veelvuldig gebruik gemaakt van 
erfovereenkomsten. Deze overeenkomsten dienden in de feodale context als waarborg om 
goederen binnen een bepaalde familie te houden, en op die manier de versnippering van de 
familie-eigendom te vermijden. Dit was vooral van belang voor adellijke families, wiens 
politieke en economische macht verbonden was aan grondbezit. Door het behoud van de 
gronden binnen de familie trachtten zij hun gevestigde macht te behouden en te 
vergroten.64 Het verbod van erfovereenkomsten werd dan ook ingevoerd ter bevordering 
van de maximale opsplitsing van het familievermogen om aan het einde van de achttiende 
eeuw de economische en politieke macht van de vroegere grootgrondbezitters te breken.65

 

In de voorbereidende werkzaamheden van het Burgerlijk Wetboek werd dit motief echter 
verbloemd door te stellen dat het verbod van erfovereenkomsten werd gemotiveerd door 
de gelijkheid tussen de erfgenamen.66 

C. Vrees voor speculaties op iemands leven 
 

33. Het verbod werd ook steeds gemotiveerd door te wijzen op het immoreel en gevaarlijk 
karakter van een overeenkomst die speculeert op iemands overlijden.67 Uit de 
voorbereidende werkzaamheden van het Burgerlijk Wetboek van 1804 blijkt namelijk dat 
door overeenkomsten en bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen een situatie 
ontstaat waarbij iemand een rechtstreeks belang krijgt bij het overlijden van een persoon.68 
De vrees voor speculaties op iemands leven wordt ook wel het ‘votum mortis’ genoemd.69

 

D. Bescherming testeervrijheid  
 

34. Bovendien wilde men met dit verbod verhinderen dat afbreuk zou worden gedaan aan 
de mogelijkheid om te allen tijde vrij en herroepelijk over de nalatenschap te beschikken bij 
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testament.70 Het diende met andere woorden ter bescherming van de testeervrijheid, dit is 
de vrijheid om over zijn vermogen te beschikken voor de periode na zijn overlijden.   

De huidige rechtsleer stelt dat het argument van de testeervrijheid enkel geldig is ten 
aanzien van overeenkomsten door de erflater gesloten over zijn eigen nalatenschap, en niet 
ten aanzien van overeenkomsten waarbij afstand wordt gedaan van rechten in de 
nalatenschap van de medecontractant of van een derde.71 BAEL wijst er echter op dat het 
motief van de aantasting van de testeervrijheid nog meer geldt voor overeenkomsten met 
betrekking tot de nalatenschap van een derde, waaraan de derde zijn toestemming niet 
verbindt, aangezien daarbij door een ander dan de toekomstige erflater zelf afbreuk wordt 
gedaan aan de testeervrijheid.72 

E. De vrees voor benadeling  
 
35. Bovendien was ook de vrees voor benadeling73  ingevolge een onberedeneerde afstand 
van rechten, misbruik of bedrog een van de beweegredenen voor het invoeren van het 
verbod van erfovereenkomsten.74 Er was de vrees dat men zichzelf zou benadelen bij 
overeenkomsten betreffende een niet-opgevallen nalatenschap, ofwel doordat men de 
overeenkomst zou sluiten zonder de juiste draagwijdte ervan te beseffen, ofwel omdat de 
toekomstige erflater wegens zijn gezag druk zou kunnen uitoefenen om een ongunstige 
rechtshandeling te stellen.75 Men wou dus de vrije beschikking over een vermogen blijven 
waarborgen tijdens de ganse levensloop van de erflater.   

F. Bescherming voorbehouden erfdeel 
 

36. Een laatste argument voor het verbod kan worden gevonden in de regels met betrekking 
tot het voorbehouden erfdeel76 van de reservataire erfgenamen. Indien men bedingen 
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betreffende toekomstige nalatenschappen zou toelaten zonder er enige beperkingen of 
grenzen aan te stellen, zou de betekenis van het voorbehouden erfdeel worden uitgehold.77
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VI. KLASSIEKE INTERPRETATIE 
 

A. Interpretatiewijze 
 

37. Enerzijds is er de klassieke interpretatie, met andere woorden de traditionele kwalificatie 
van de nietigheidssanctie van een verboden erfovereenkomst. De verdedigers van deze 
strekking78 menen dat de niet-naleving van het verbod met absolute nietigheid moet 
gesanctioneerd worden. Volgens hen is de overtreding van het verbod namelijk zonder meer 
strijdig met de openbare orde. Wetten van openbare orde worden door de meerderheid van 
de rechtspraak en rechtsleer gedefinieerd als volgt : “Wetten die de essentiële belangen van 
de Staat of van de gemeenschap raken, of die in het privaatrecht de juridische grondslagen 
vastleggen waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust.” 79   

38. De klassieke interpretatie steunt  niet zo zeer op de wettelijke bepalingen met 
betrekking tot het verbod van bedingen over nog niet opengevallen nalatenschappen. De 
verdedigers van de klassieke interpretatiewijze grijpen voornamelijk terug naar een arrest 
van het Hof van Cassatie van 28 november 1946, dat later zal besproken worden.80   

B. Gevolgen  
 

39. Deze interpretatie heeft enkele belangrijke gevolgen, die zeker ook waarneembaar zijn in 
de praktijk.  

Ten eerste kan elke belanghebbende de nietigheid inroepen. Ten tweede is de nietigheid 
niet vatbaar voor bevestiging. Ten derde moet de rechter de nietigheid ambtshalve 
opwerpen. Ten vierde kan de nietigheid in elke stand van het geding worden opgeworpen, 
zelfs voor het eerst in cassatie. Ten vijfde kan de uitvoering van de erfovereenkomst niet 
worden afgedwongen. En ten zesde zal de nietigheid verjaren na tien jaar op grond van 
artikel 2262 bis BW.  

1. Elke belanghebbende kan de nietigheid inroepen 
 
40. De nietigheid kan ingeroepen worden door elke belanghebbende. Het vereiste belang 
wordt beoordeeld in het licht van de artikelen 17 en 18 Ger. W.81 Deze artikelen luiden 
respectievelijk als volgt: “De rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser 
geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.” en “Het belang moet een reeds 
verkregen en dadelijk belang zijn. De rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs 
tot verkrijging van een verklaring van recht, is ingesteld om een schending van een ernstig 
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bedreigd recht te voorkomen.” De vordering tot nietigverklaring vereist dus geen benadeling 
in hoofde van diegene die het beding aanvecht. Het louter bestaan van een erfovereenkomst 
is een noodzakelijke maar voldoende voorwaarde om de nietigheid te vorderen.82

 

Het zijn dus niet enkel diegenen die partij zijn bij de overeenkomst die de nietigheid kunnen 
inroepen. Ook de toekomstige erflater kan de nietigheid van een erfovereenkomst 
betreffende zijn toekomstige nalatenschap vorderen, ongeacht of hij partij was bij de 
overeenkomst.83 Bovendien kunnen ook de descendenten en/of de echtgenoot van deze 
toekomstige erflater de erfovereenkomst aanvechten. Wat de partijen betreft is het 
belangrijk te benadrukken dat ook diegene die zich verbonden heeft de nietigheid kan 
inroepen. Dit betekent dat ook diegene die schuld heeft aan de ongeoorloofdheid van het 
contract de nietigverklaring ervan kan vorderen. Een erfgenaam die bijvoorbeeld afstand 
heeft gedaan van zijn recht om inkorting of inbreng te vorderen, kan hiertegen opkomen.84  

41. Een vraag die men zich hierbij kan stellen is of de Fiscale Administratie de nietigheid van 
erfovereenkomsten kan inroepen. Hierover bestaan verschillende standpunten in de 
rechtsleer.  

Volgens GHYSELEN85 is de fiscus niet gerechtigd om de nietigheid op te werpen van 
rechtshandelingen die de fiscale grondslag kunnen beïnvloeden, ongeacht of het gaat om 
een relatieve of een absolute nietigheid. Indien deze strekking wordt gevolgd, mag de fiscus 
zich dus enkel op de nietigheid beroepen van een rechtshandeling die hem wordt 
tegengesteld met de bedoeling de belasting op een andere rechtshandeling te ontlopen. De 
fiscus bezit, indien men deze stellingname volgt, enkel het recht om de nietigheid in te 
roepen indien er sprake is van veinzing, ook wel simulatie genoemd. Bij fiscale veinzing 
sluiten de partijen naar buiten toe en pro forma een (schijn)overeenkomst, maar komen zij 
overeen om in werkelijkheid een andere overeenkomst te sluiten. Van zodra de 
belastingplichtige echter alle rechtsgevolgen van de door hem gestelde rechtshandelingen 
aanvaardt, is er geen sprake meer van veinzing.86 

Volgens anderen87 kan de administratie zich wel op de nietigheid van een rechtshandeling 
beroepen indien het gaat om een absolute nietigheid. Zij moet echter wel de nietigverklaring 
vragen en bekomen bij de rechter, alvorens zich op deze nietigheid te kunnen beroepen. 
Niemand kan zichzelf namelijk recht doen en een titel heeft bewijskracht zolang hij niet 
betwist is. De rechter dient dus ook in geval van absolute nietigheid deze nietigheid uit te 
spreken.88 Het argument dat voor deze stelling wordt aangevoerd is dat de administratie 
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inzake registratie- en successierechten als een derde wordt beschouwd, en dat de absolute 
nietigheid door elke belanghebbende derde kan worden ingeroepen.  

Het standpunt dat de administratie de absolute nietigheid kan inroepen, doch niet de 
relatieve nietigheid, dat door de meerderheid van de auteurs wordt gevolgd, wordt ook 
ingenomen in de teksten van de Fiscale Administratie.89

 De administratie heeft onder meer 
in de circulaire van 5 april 2005 het volgende geschreven: “Dat de Fiscale Administratie geen 
rechter is over de geldigheid van overeenkomsten en geen stelling inneemt ten aanzien van 
de burgerrechtelijke geldigheid daarvan, maar dat zij met betrekking tot de absolute 
nietigheid wel deze nietigheid kan inroepen.”90

 

Volgens een derde opvatting in de rechtsleer91 mag de fiscus zich op de nietigheid beroepen, 
ongeacht of het om een relatieve of een absolute nietigheid gaat. 

Het meerderheidsstandpunt is echter dat de Fiscale Administratie de nietigheid kan 
inroepen indien het een absolute nietigheid betreft, omdat de administratie er volgens deze 
auteurs duidelijk belang bij kan hebben dat een tijdens het leven opgezette verrichting van 
successieplanning wordt vernietigd. Indien men de fiscus dus ziet als een belanghebbende, 
kan zij de nietigheid vorderen.92

  

42. Indien de nietigverklaring wordt toegekend, worden ook de civielrechtelijke gevolgen 
van de opgezette successieplanning ondermijnd.93 Het door de partijen gewenste 
burgerrechtelijk effect kan dus verloren gaan. De successieplanner dient dus in de praktijk 
zeer omzichtig met bepalingen betreffende erfovereenkomsten om te gaan, gezien een fout 
ernstige gevolgen kan hebben.94   

2. De nietigheid is niet vatbaar voor bevestiging  
 

43. De nietigheid is niet vatbaar voor bevestiging. Bevestiging wordt algemeen als volgt 
omschreven: “Een eenzijdige rechtshandeling, waarbij een persoon verzaakt aan zijn recht 
om de nietigheid van een rechtshandeling te vorderen of op te werpen”.95 Aangezien artikel 6 
BW bepaalt dat bijzondere overeenkomsten geen afbreuk mogen doen aan wetten die de 
openbare orde of de goede zeden betreffen, is de bevestiging van de schending van 
dergelijke wetten niet mogelijk. Er kan dus met andere woorden niet worden verzaakt aan 
het recht de nietigheid op te werpen indien een rechtshandeling een schending inhoudt van 
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een bepaling van openbare orde.96 De wil van het individu kan niet rechtvaardigen dat de 
inbreuk op een wet van openbare orde blijft voortbestaan.97  Een bevestiging is noch voor, 
noch na het overlijden van de erflater toegelaten. Na het overlijden zijn zowel de 
uitdrukkelijke als de stilzwijgende bevestiging verboden. Het feit dat een absolute nietigheid 
niet vatbaar is voor bevestiging heeft tot gevolg dat de tienjarige verjaring van artikel 1304 
BW niet geldt, aangezien deze juist gesteund is op de stilzwijgende bevestiging door de 
partijen.98 

44. Men kan wel na het overlijden van de erflater een nieuwe overeenkomst over de 
nalatenschap sluiten. Op dat moment is deze namelijk opengevallen en gaat het niet meer 
om een verboden erfovereenkomst. Indien de inhoud van deze nieuwe overeenkomst 
dezelfde is als deze van de voorheen aangegane verboden erfovereenkomst, gebruikt men in 
sommige rechtsleer ook wel eens de term  ‘indirecte bevestiging’. Het gaat eigenlijk gewoon 
om een nieuwe overeenkomst.99 Door deze hernieuwing kan men dus na het overlijden de 
erfovereenkomst zuiveren van elke vordering tot nietigverklaring.100

  

Hoewel dit niet terug te vinden is in alle rechtsleer, stelt BAEL dat men bij deze hernieuwing 
een aantal voorwaarden moet respecteren. De nieuwe overeenkomst moet gesloten worden 
met kennis van zaken. Dit houdt in dat de partijen moeten weten dat de oorspronkelijke 
overeenkomst nietig was wegens strijdigheid met het verbod van erfovereenkomsten. 
Bovendien is het volgens BAEL aangewezen om in de nieuwe overeenkomst melding te 
maken van de reden waarom de vernietiging kon worden gevorderd, en van de bedoeling 
om het gebrek waarop die vordering bij de vroegere overeenkomst kon berusten te 
verbeteren.101 Dit gebrek was het feit dat de nalatenschap nog niet was opengevallen op het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.  
 

3. De rechter moet de nietigheid ambtshalve opwerpen 
 

45. De rechter is verplicht de nietigheid ambtshalve op te werpen. Deze nietigheid heeft wel 
pas gevolg vanaf het ogenblik dat ze effectief is uitgesproken door de rechter, zo niet bestaat 
de rechtshandeling nog en hebben de rechtsgevolgen ervan nog uitwerking.102 
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4. De nietigheid kan in elke stand van het geding worden ingeroepen 
 

46. De nietigheid kan in elke stand van het geding worden voorgehouden, zelfs voor het 
eerst in cassatie.103 Dit houdt verband met de verplichting voor de feitenrechter om de 
nietigheid ambtshalve op te werpen. Een middel dat steunt op een wetsbepaling van 
openbare orde maakt immers noodzakelijk deel uit van de door de feitenrechter 
beoordeelde betwisting. Ofwel werd het middel door een partij ingeroepen, ofwel hebben 
de partijen hieromtrent het stilzwijgen bewaard. In dat laatste geval heeft de rechter echter 
de verplichting om het middel, in dit geval de absolute nietigheid, ambtshalve op te werpen. 
Indien hij dit niet heeft gedaan, wordt hij geacht het impliciet te hebben verworpen.104 
Tegen het impliciet verwerpen van de absolute nietigheid kan dan nog steeds worden 
opgekomen in hoger beroep, en zelfs in cassatie.  

5. De uitvoering van de erfovereenkomst kan niet worden afgedwongen 
 

47. De uitvoering van de erfovereenkomst kan niet worden afgedwongen. Men zal zich dus 
bijvoorbeeld niet kunnen beroepen op een strafbeding om de uitvoering van de 
erfovereenkomst te bekomen.105

 

6. De nietigheid zal verjaren op grond van artikel 2262 bis BW  
 

48. De nietigheid zal na verloop van een bepaalde tijd verjaren op grond van artikel 2262 bis 
BW. Deze verjaringstermijn bedraagt sinds de wet van 10 juni 1998106 tien jaar voor 
persoonlijke rechtsvorderingen.107 Deze termijn geldt ook voor vorderingen die gesteund zijn 
op de absolute nietigheid van contractuele bepalingen.108  
 
49. De verjaring van de vordering tot nietigverklaring van de erfovereenkomst loopt in 
beginsel vanaf het tijdstip van de ondertekening van de overeenkomst, maar op grond van 
artikel 2257 BW begint deze termijn voor de erfgenamen pas te lopen vanaf het overlijden 
van de erflater.109 De reden hiervoor is dat de erfovereenkomst een overeenkomst op 
termijn is, die pas uitvoering zal krijgen bij het overlijden van de toekomstige erflater. 
Daardoor wordt de verjaring dus geschorst tot de datum van het overlijden.110 In de 
rechtsleer wordt soms gesteld dat het eigenlijk niet gaat om een schorsing, maar eerder om 
een toepassing van de algemene regel dat de verjaring pas een aanvang neemt op het 
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ogenblik dat de aanspraak opeisbaar wordt, dus dat het beletsel is opgeheven.111 Ondanks 
deze discussie is men het er in elk geval over eens dat de verjaringstermijn pas begint te 
lopen vanaf het overlijden van de persoon over wiens toekomstige nalatenschap men heeft 
bedongen.112

 Dit alles verhindert uiteraard niet dat men de nietigheid kan vorderen tijdens 
het leven van de erflater.113

 

 
50. Men kan zich afvragen welke verjaringstermijn er van toepassing is op rechtsvorderingen 
die zijn ontstaan voor de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998, dus voor 27 juli 
1998.114 Daarover is een overgangsbepaling terug te vinden in deze wet, meer bepaald in 
artikel 10. Dit artikel bepaalt dat wanneer de rechtsvordering is ontstaan voor de 
inwerkingtreding van deze wet, de nieuwe verjaringstermijn pas begint te lopen vanaf haar 
inwerkingtreding. De totale duur van de verjaringstermijn mag echter de dertig jaar niet 
overschrijden.115

  
 

C. Draagwijdte van de nietigheid 
 

51. De nietigheid van het beding betreffende een niet opengevallen nalatenschap brengt 
niet onmiddellijk de nietigheid van de gehele overeenkomst met zich mee.116 Dit is enkel het 
geval indien het beding verknocht117 is aan de rest van de overeenkomst.118 De rechter moet 
met andere woorden nagaan of er ondeelbaarheid is tussen het ongeldig beding en de rest 
van de overeenkomst.119 120 Indien het slechts gaat om een louter toevallig of bijkomstig 
beding, zodat de partijen de hoofdovereenkomst ook zonder de erfovereenkomst hadden 
gesloten, blijft de hoofdovereenkomst bestaan. Bijkomende bedingen die betrekking hebben 
op de erfovereenkomst, zoals strafbedingen of bedingen die ertoe strekken dat de partijen 
zich niet op de nietigheid beroepen, zullen daarentegen wel nietig verklaard worden.121 
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Indien de verboden erfovereenkomst is ingelast als voorwaarde van een overeenkomst, dan 
zal de ganse overeenkomst nietig zijn, of zal enkel de voorwaarde als niet geschreven 
worden beschouwd, naargelang zij al dan niet van doorslaggevende betekenis was voor de 
overeenkomst.122  
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VII. NIEUWE INTERPRETATIE 
 

A. Interpretatiewijze 
 

52. Benevens de hierboven uiteengezette klassieke interpretatie, heeft men in de rechtsleer 
een andere, nieuwe, interpretatiewijze ontwikkeld. Volgens de aanhangers van deze 
strekking123  wordt het niet eerbiedigen van het verbod gesanctioneerd met een relatieve 
nietigheid. Zij stellen dat het verbod niet meer steunt op de openbare orde, maar dat het 
louter particuliere belangen beoogt te beschermen. Men dient te benadrukken dat volgens 
deze interpretatie erfovereenkomsten nog steeds verboden zijn, maar dat de gevolgen ervan 
anders zijn dan bij de klassieke interpretatie.124 

B. Argumenten  
 

53. De aanhangers van de nieuwe interpretatie onderbouwen hun standpunt met een aantal 
argumenten. Ten eerste stellen zij dat er zoveel wettelijke uitzonderingen zijn, dat er geen 
sprake kan zijn van openbare orde. Ten tweede benadrukken zij dat de openbare orde 
fluctueert in de tijd. Ten derde zijn naar hun mening de ontstaansredenen van het verbod 
achterhaald. Ten vierde zeggen zij dat rechtsvergelijkend werk een ander inzicht verleent op 
het verbod van erfovereenkomsten. En bovendien stellen zij in de praktijk vast dat het de 
opvatting van de burger is dat erfovereenkomsten niet strijdig zijn met de openbare orde. 

 

1. Wettelijke uitzonderingen 
 

54. Een van de argumenten is dat er zoveel wettelijke uitzonderingen zijn, dat er geen sprake 
meer kan zijn van openbare orde. Elke categorie van erfovereenkomsten kent wettelijke 
uitzonderingen, afgezien van overeenkomsten ten aanzien van de nalatenschap van een 
derde zonder zijn instemming.125  
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1.1 Niet-exhaustieve opsomming van de uitzonderingen : 
 

55. De volgende gevallen werden of worden meestal126 als uitzonderingen aangemerkt :  
 

* Het vroegere artikel 300 BW : Deze wettelijke uitzondering op het verbod van 
erfovereenkomsten bestaat niet meer sinds 2007. Door dit artikel konden ex-echtgenoten 
een vergelijk treffen ten aanzien van de contractuele erfstelling die ten voordele van de 
onschuldig bevonden echtgenoot was blijven bestaan. Deze bepaling is echter opgeheven 
door artikel 6 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de 
echtscheiding.127

  

* Artikel 745 bis § 2 BW : “De langstlevende echtgenoot heeft bovendien het vruchtgebruik 
van de goederen onderworpen aan het recht van terugkeer waarin de artikelen 366 § 1 en 2, 
747 en 766 voorzien, tenzij in de akte van schenking of in het testament anders is bepaald.” 
Hier gaat het dus om een overeenkomsten waarin bepaald kan worden dat de aan wettelijke 
terugkeer onderworpen goederen niet belast zullen zijn met het erfrechtelijk vruchtgebruik 
van de langstlevende echtgenoot van de begunstigde.  

* Artikelen 915 bis § 5 en 1388, 2e lid BW : Respectievelijk : “Van het bepaalde in dit artikel 
kan worden afgeweken in het geval als bedoeld in artikel 1388, tweede lid.” en “De 
echtgenoten kunnen bij huwelijkscontract of bij wijzigingsakte, wanneer op dat tijdstip een 
van hen één of meer afstammelingen heeft die voortkomen uit een andere relatie van voor 
hun huwelijk, of afstammelingen van de geadopteerden, geheel of ten dele, zelfs zonder 
wederkerigheid, een regeling treffen over de rechten die de ene in de nalatenschap van de 
andere kan uitoefenen. Deze regeling doet geen afbreuk aan het recht van de ene, om bij 
testament of bij akte onder de levenden te beschikken ten gunste van de andere en kan in 
geen geval aan de langstlevende het recht van vruchtgebruik ontnemen van het onroerend 
goed dat bij het openvallen van de nalatenschap van de eerststervende het gezin tot 
voornaamste woning diende en van het daarin aanwezige huisraad, volgens de voorwaarden 
bepaald in artikel 915bis, §§ 2 tot 4.” Deze regeling in verband met reservataire erfrechten in 
aanwezigheid van stiefkinderen werd ingevoerd door de Wet Valkeniers. 

* Artikel 918 BW : “De waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de 
erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met 
afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, wordt toegerekend op 
het beschikbaar gedeelte; en het overschot, indien er een is, wordt in de massa ingebracht. 
Deze toerekening en deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan 
wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben 
toegestemd, noch in enig geval door de erfgerechtigde, in de zijlijn.” Hierdoor kunnen de 
reservatairen in sommige gevallen op voorhand afstand doen van hun recht op de 
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aanrekening van een bepaalde schenking op het beschikbaar deel en eventueel inkorting te 
vorderen. 

* Artikelen 1082-1084 en 1093 BW : Respectievelijk : “De vader en de moeder van de 
echtgenoten, hun verdere bloedverwanten in de opgaande lijn, hun bloedverwanten in de 
zijlijn en zelfs vreemden mogen bij huwelijkscontract beschikken over het geheel of een 
gedeelte van de goederen die zij op de dag van hun overlijden zullen nalaten, zowel ten 
voordele van de echtgenoten, als ten voordele van de kinderen die uit hun huwelijk zullen 
worden geboren, voor het geval de schenker de begiftigde echtgenoot overleeft.  
Zodanige schenking, hoewel alleen ten voordele van de echtgenoten of van een van beiden 
gedaan, wordt steeds in het hierboven genoemde geval van overleving van de schenker, 
vermoed gedaan te zijn ten voordele van de kinderen en afstammelingen die uit het huwelijk 
zullen worden geboren.”, “De schenking die gedaan wordt in de bij het vorig artikel bepaalde 
vorm, is onherroepelijk, doch slechts in die zin dat de schenker niet meer om niet mag 
beschikken over de in de schenking begrepen goederen, behalve over geringe bedragen, tot 
beloning of anderszins.”, “De schenking bij huwelijkscontract mag de tegenwoordige en 
toekomstige goederen samen, geheel of ten dele, omvatten, mits aan de akte een staat 
gehecht wordt van de schulden en lasten van de schenker, zich tot tegenwoordige goederen 
te bepalen, en van de overige goederen van de schenker afgezien.” en “De schenking van 
toekomstige goederen of van tegenwoordige en toekomstige goederen, tussen echtgenoten 
bij huwelijkscontract gedaan, hetzij door een van beiden, hetzij wederkerig, is onderworpen 
aan de regels in het vorige hoofdstuk bepaald met betrekking tot zodanige schenkingen die 
hun door derden gedaan worden; behalve dat deze schenking niet overgaat op de kinderen 
uit het huwelijk geboren, ingeval de begiftigde echtgenoot overlijdt voor de echtgenoot die 
de schenking gedaan heeft.” Deze artikelen handelen over de toegelaten contractuele 
erfstellingen.128 

* Artikel 1452, 1e lid BW : “Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de tegenwoordige en 
toekomstige roerende of onroerende goederen, bedoeld in artikel 1399, geheel of ten dele tot 
het gemeenschappelijk vermogen zullen behoren.” Dit artikel verschaft dus de mogelijkheid 
om bij huwelijkscontract te bedingen dat alle toekomstige goederen, ook deze bij erfenis 
verkregen, in het gemeenschappelijk vermogen zullen vallen. Het gaat dus meer bepaald 
over de inbreng van een door een erfenis of testament te verwerven toekomstig goed. 

* Artikel 1287, 3e lid Ger. W. : “In dezelfde akte moeten zij vaststellen wat zij zijn 
overeengekomen met betrekking tot de uitoefening van de rechten bedoeld in de artikelen 
745 bis en 915 bis van het Burgerlijk Wetboek, voor het geval één van hen zou overlijden voor 
het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken.” Dit artikel 
voorziet meer bepaald dat echtgenoten die bij onderlinge toestemming uit de echt scheiden 
een regeling moeten treffen over hun wederzijdse erf- en reserveaanspraken, zo een van 
beide tijdens de procedure zou overlijden.  

* Artikel 42 W. Venn. : “Indien bedongen is dat de vennootschap in geval van overlijden van 
een van de vennoten zal voortduren met zijn erfgenaam, of alleen tussen de overlevende 

                                                      
128

 Contractuele erfstelling : Contractuele erfstelling van een erfgenaam door schenking van het geheel of een deel van de 
tegenwoordige of toekomstige goederen; is slechts mogelijk bij huwelijkscontract tussen echtgenoten of door derden aan 
de echtgenoten en aan de kinderen die uit het huwelijk zullen worden geboren of tijdens het huwelijk van de echtgenoten; 
Erfstelling : testamentaire beschikking die aan een persoon de hoedanigheid van erfgenaam verleent; E. DIRIX, B. 
TILLEMAN, en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001, 82 en 108. 



32 
 

vennoten, moeten deze bepalingen worden nagekomen: in het tweede geval heeft de 
erfgenaam van de overledene enkel recht op de verdeling van de vennootschap, 
overeenkomstig de toestand waarin zij zich ten tijde van het overlijden bevond, en hij deelt in 
de latere rechten slechts voorzover die een noodzakelijk gevolg zijn van hetgeen verricht 
werd voor de dood van de vennoot wiens erfgenaam hij is.” Dit artikel handelt dus over 
statutaire bepalingen houdende beperking van de rechten van de erfgenaam van een 
overleden aandeelhouder.129 

Er dient benadrukt te worden dat deze lijst niet exhaustief is, en dat er in de wet nog andere 
uitzonderingen op het verbod zijn terug te vinden.  Enkel deze uitzonderingen werden 
opgesomd die in de rechtsleer het meest worden besproken en in de praktijk het meest 
voorkomen. 

1.2 Artikel 918 BW 
 

56. In deze verhandeling worden de uitzonderingen niet uitgebreider besproken. Enkel 
artikel 918 BW wordt nader toegelicht, aangezien deze uitzondering aanleunt bij de materie 
waarover het cassatiearrest van 31 oktober 2008 handelt, meer bepaald een overeenkomst 
waarin erfgenamen hun rechten in een nalatenschap afstaan tijdens het leven van de 
toekomstige erflater. Het gaat meer bepaald om de goedkeuring van schenkingsakten door 
vermoedelijke erfgenamen. 

57. Vroeger lieten notarissen vaak de vermoedelijke erfgenamen tussenkomen om een 
regeling goed te keuren bij het verlijden van een schenkingsakte. Indien deze goedkeuring 
geen juridische verbintenis inhoudt van de vermoedelijke erfgenaam, dan brengt een 
dergelijke tussenkomst geen ongeldigheid met zich mee. Toch hebben velen hiertegen 
deontologische bezwaren. Op basis van de onpartijdigheidsplicht moet de notaris bij het 
stellen van dergelijke handeling de partijen goed inlichten over de draagwijdte van hun 
handelingen. Hij moet er dus op wijzen dat de goedkeuring niet betekent dat de erfgenamen 
niet meer tegen deze regeling zullen kunnen opkomen.130

 

 

Anders ligt het bij een geanticipeerde afstand van een erfrecht. Indien een schenkingsakte 
de geanticipeerde afstand van enig erfrecht inhoudt, is er sprake van een nietige 
erfovereenkomst. Van zodra de erfgenaam zich door de tussenkomst in de regeling juridisch 
verbindt, gaat men te ver. De tussenkomst waarbij de vermoedelijke erfgenamen van de 
begiftigde in de schenkingsakte verklaren te verzaken aan de rechten die de wet hen zou 
kunnen voorbehouden, kan geen uitwerking hebben aangezien de reservataire erfgenamen 
niet aan hun voorbehouden erfdeel kunnen verzaken vóór het openvallen van 
de  nalatenschap.131 

58. Een wettelijke uitzondering hierop is terug te vinden in artikel 918 BW. Dit artikel heeft 
betrekking op de verzaking aan het recht op de toerekening van schenkingen op het 
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beschikbaar deel132 en eventueel de inkorting133 ervan te vorderen. Het gaat meer bepaald 
om de verzaking door reservataire erfgenamen aan de vordering tot inkorting bij een 
vervreemding door een ascendent aan een erfgenaam in de rechte lijn met last van lijfrente, 
met afstand van kapitaal of met voorbehoud van vruchtgebruik.134

  

59. Het komt er op neer dat de wetgever dergelijke vervreemdingen onderwerpt aan een 
dubbel vermoeden: 

Vooreerst is er een onweerlegbaar vermoeden in het belang van de reservataire erfgenamen 
dat de gestelde rechtshandelingen vermoed worden schenkingen te zijn voor de volle 
eigendom. Daarnaast is er een weerlegbaar vermoeden in het belang van de verkrijger dat 
deze rechtshandelingen vermoed worden vooruit en buiten deel te zijn gedaan.135 

60. Het tweede lid van artikel 918 BW voorziet in de mogelijkheid om de andere reservataire 
erfgenamen bij de vervreemding te betrekken om aanrekening op het beschikbaar deel en 
de eventuele inkorting te vermijden, op voorwaarde dat zij hiermee hebben ingestemd.136 
Als gevolg van de laatste alinea van dit artikel kan de aanrekening ( en bijgevolg de inkorting 
) niet worden gevorderd door de vermoedelijke mede-erfgenamen die in de vervreemding 
hebben toegestemd, ongeacht of deze vervreemding is geschied om niet, dan wel ten 
bezwarende titel.137 Deze bepaling maakt de facto een onterving mogelijk, mits toestemming 
van de mede-erfgenamen. Deze toestemming kan bovendien zowel voor, bij als na de akte 
van vervreemding worden gegeven.138

 

 

61. De oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was de volgende : hij wou de reservataire 
erfgenamen beschermen tegen geveinsde akten onder bezwarende titel die gesteld werden 
door de erflater ten gunste van een erfgerechtigde afstammeling, tegen toen te evalueren 
aleatoire prestaties.139

 

 

62. Omdat deze bepaling een uitzondering betreft op een algemene regel, namelijk het 
verbod van erfovereenkomsten, moet ze strikt geïnterpreteerd worden.140

 Een uitzondering 
op de basisregels van het erfrecht moet trouwens steeds restrictief worden geïnterpreteerd, 
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omwille van het gevaar voor een zekere manipulatie van het erfrecht en de reserve.141
 Men 

moet dus strikt het toepassingsgebied respecteren. De toepassingsvoorwaarden van artikel 
918 BW moeten bijgevolg allemaal cumulatief zijn vervuld.  
 

63. Vooreerst moet men het materieel toepassingsgebied van naderbij bekijken. Het betreft 
goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn, hetzij met last 
van lijfrente, hetzij met afstand van kapitaal, hetzij met voorbehoud van vruchtgebruik. 
Sommige auteurs zijn van mening dat dit toepassingsgebied moet uitgebreid worden tot het 
recht van bewoning, en zelfs tot alle soorten schenkingen, dus ook de onbelaste.142 Er wordt 
meer bepaald op gewezen dat het niet logisch is dat een verzaking aan de vordering tot 
inkorting bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik als perfect geldig wordt 
gezien, en dat hetzelfde beding bij een schenking met voorbehoud van een recht van gebruik 
en bewoning als strijdig met de openbare orde en de goede zeden wordt beschouwd.143 Het 
maakt niet uit of de vervreemding om niet dan wel ten bezwarende titel gebeurde.144

 In het 
geval van vervreemdingen onder bezwarende titel is de tussenkomst eigenlijk een 
bevestiging door de reservataire erfgenamen dat het effectief om een overdracht ten 
bezwarende titel gaat. Indien de vervreemding om niet geschiedt, houdt de toestemming 
door de reservatairen een werkelijke verzaking in aan het recht om de inkorting te 
vorderen.145

 

 

64. Daarnaast is er het personeel toepassingsgebied. Artikel 918 BW is enkel van toepassing 
wanneer met de schenking werd ingestemd ten gunste van een erfgerechtigde in de rechte 
lijn die op het ogenblik van de schenking de hoedanigheid van vermoedelijke erfgenaam 
bezat.146 Het moet dus gaan om een schenking door ouders aan de kinderen. Zijn bijgevolg 
uitgesloten: kinderen ten opzichte van hun ouders, echtgenoten ten opzichte van elkaar, 
enz.147 Bij bijvoorbeeld een vervreemding door de grootvader in het voordeel van zijn 
kleinzoon bij leven van de vader van deze laatste, bezit deze kleinzoon niet de hoedanigheid 
van erfgenaam op het ogenblik van de vervreemding. Bijgevolg zal artikel 918 BW in dat 
geval niet van toepassing zijn.148  VAN HIMME is van oordeel dat het personeel 
toepassingsgebied van artikel 918 BW moet worden uitgebreid in die zin dat reservataire 
erfgenamen, hun erfgenamen en hun rechtverkrijgenden zouden kunnen verzaken aan hun 
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recht tot inkorting ten voordele van willekeurige personen, dus ook bijvoorbeeld kinderen 
ten opzichte van hun ouders, echtgenoten ten opzichte van elkaar, enz.149  
 

65. Wat zijn nu de formele vereisten in verband met artikel 918 BW? Buiten het feit dat de 
afstand van het recht van inkorting klaar en duidelijk moet zijn, is er geen formalisme in dit 
verband. De instemming kan dus in om het even welke vorm worden gegeven. Bovendien 
zijn er geen herroepingsmogelijkheden voorzien. Het gebrek aan formalisme en 
herroepingsmogelijkheden wordt in de rechtsleer bekritiseerd. Onder andere VAN HIMME 
stelt dat men een zeker formalisme moet weerhouden bij erfovereenkomsten, omwille van 
het feit dat deze vaak ingrijpende wijzigingen aan het vermogen veroorzaken, en dat om 
dezelfde reden herroepingsmogelijkheden zouden moeten worden voorzien.150 Ook BAEL 
stelt vast dat als een wettelijke uitzondering op het verbod wordt toegestaan, de wetgever 
vaak geen enkele waarborg inbouwt op het vlak van de bescherming van de personen die, 
op grond van die wettelijke uitzondering, schikkingen treffen over een toekomstige 
nalatenschap. Hij bekritiseert het feit dat een verzaking aan de vordering tot inkorting in 
overeenstemming met artikel 918 BW kan gebeuren bij onderhandse akte, buiten elke 
notariële akte om. Indien men een notariële vorm zou verplicht maken, zou de reservataire 
erfgenaam bijvoorbeeld beter de draagwijdte van de door hem gestelde rechtshandeling 
beseffen.151

 

 

1.3 Conclusie  
 

66. Het feit dat er zoveel uitzonderingen zijn is volgens de aanhangers van de nieuwe 
interpretatiewijze een bewijs dat het verbod niet langer van openbare orde is.  

Ook het feit dat wat betreft de wettelijke uitzonderingen op artikel 1130, 2e lid BW geen 
enkele waarborgen worden ingebouwd, doet toch wel vragen rijzen over het openbare orde 
karakter van deze bepaling. Eenmaal men een bepaald beding betreffende een toekomstige 
nalatenschap wettelijk toelaat, blijkt men de motieven van het verbod van 
erfovereenkomsten geheel uit het oog te verliezen. Zo geeft men bijvoorbeeld geen enkele 
blijk meer van de vrees voor een onberedeneerde afstand van rechten. Het gebrek aan 
logica van de wetgever wijst erop dat men met de verbodsbepaling eerder louter 
particuliere belangen beoogt te beschermen, en dus niet de openbare orde.152
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2. Openbare orde fluctueert in de tijd 
 

67. Een ander argument gehanteerd door de aanhangers van de nieuwe interpretatie, is dat 
de openbare orde een begrip is dat sterk in de tijd wijzigt 153

 en dat vandaag geen collectief 
bewustzijn meer kan worden vastgesteld om nog tot de absolute nietigheid van een 
erfovereenkomst te besluiten.154  

3. Ontstaansredenen zijn achterhaald 
 

68. De voorstanders van de nieuwe interpretatie benadrukken dat de politieke, 
psychologische, morele en technisch-juridische motieven die aan de basis lagen van het 
inschrijven van het verbod in het Burgerlijk Wetboek van 1804 zijn voorbijgestreefd.  

3.1 Afschaffing van de feodale orde 
 

69. Het politiek motief van de versnippering van familievermogens is niet langer relevant. De 
wetgever wil, integendeel, deze versnippering bestrijden. De huidige maatschappijordening 
is namelijk niet meer gebaat bij een verplichte versnippering.155 Uit de wetgeving blijkt 
duidelijk dat de wetgever nu de bedoeling heeft de eenheid van het familievermogen te 
bewaren, en dan vooral met betrekking tot familiale ondernemingen. Men wil verhinderen 
dat door het overlijden van de bedrijfsleider de continuïteit van de onderneming in het 
gedrang zou komen.156

  

3.2 Vrees voor speculatie op iemands leven 
 

70. Ook de vrees voor immorele speculaties op iemands leven blijkt niet meer gegrond. Dit 
blijkt uit het groot aantal levensverzekeringen en lijfrenten. Men kan ook verwijzen naar 
hetzelfde gevaar bij aanverwante geldige bedingen met uitwerking bij het overlijden.157

 

Hierbij kan men denken aan een aantal bedingen post mortem:  Een aankoopoptie die 
slechts kan worden gelicht na het overlijden van de optiegever, de overeenkomst van 
eigendomsoverdracht onder ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van diegene die 
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de eigendom verworven heeft, enz.158
 En tenslotte wijst BAEL erop dat een testament 

hetzelfde gevaar inhoudt indien de inhoud van het testament aan de legataris bekend is. Een 
testament is namelijk herroepbaar. Door de vrees van de legatarissen dat de testator159 zou 
terugkomen op zijn testament, ontstaat ook het risico op de bedreiging van het leven van de 
testator.160

 

 

3.3 Bescherming testeervrijheid  
 

71. Ook de considerans van de testeervrijheid is achterhaald, doordat de wetgever zelf 
steeds meer beperkingen oplegt wat de testeervrijheid betreft, denk bijvoorbeeld maar aan 
de reserve.161  

3.4 De vrees voor benadeling ingevolge een onberedeneerde afstand van rechten, 
misbruik of bedrog 
 

72. De vrees voor een onbezonnen afstand van iemands toekomstige erfrechten blijkt nu 
ook niet meer of althans minder gegrond. De burger is in de huidige maatschappelijke 
context veel mondiger geworden en hij is zich veel meer bewust van zijn rechten. Bovendien 
zijn er allerlei kanalen ter zijner beschikking om de nodige informatie te bekomen. Een 
onberedeneerde afstand van zijn rechten zal dus steeds zeldzamer worden.162  

4. Rechtsvergelijking  
 

73. Ook rechtsvergelijkend werk biedt een andere  kijk op het verbod van 
erfovereenkomsten.  Er zijn namelijk andere moderne samenlevingen die op economisch, 
politiek en sociaal vlak vergelijkbaar zijn met de Belgische samenleving, die zich veel minder 
streng opstellen op het gebied van de bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, 
zonder dat deze aanleiding hebben gegeven tot misbruiken of wetsaanpassingen. In 
sommige landen, zoals Duitsland, worden dergelijke bedingen in ruime mate als geldig 
beschouwd. In andere vergelijkbare samenlevingen zijn dan weer een hele reeks bedingen 
betreffende toekomstige nalatenschappen toegelaten. Deze elementen wijzen erop dat het 
verbod niet als dermate belangrijk moet worden beschouwd dat het van openbare orde zou 
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zijn.163 Voor een meer gedetailleerd overzicht per land verwijs ik naar de hoofding 
‘Rechtsvergelijking’.164 

5. De opvatting van de burger  
 

74. BAEL haalt een argument aan dat hij put uit de notariële praktijk. Hij wijst erop dat in 
heel wat gevallen de partijen niet weten dat zij handelen in strijd met de wet, laat staan dat 
zij zouden handelen in strijd met de openbare orde. Hij stelt daarbij vast dat heel wat 
bedingen die door de toekomstige erflater als wenselijk geacht worden, onder het verbod 
vallen.165  Mensen voelen zich in de praktijk vaak gehinderd doordat ze geen gebruik mogen 
maken van erfovereenkomsten bij hun successieplanning.166  

 

C. Gevolgen  
 

75. Deze nieuwe interpretatiewijze heeft belangrijke implicaties. Ten eerste kunnen enkel de 
door het verbod beschermde partijen de nietigheid inroepen. Ten tweede kan de nietigheid 
bevestigd worden. Ten derde kan en mag de rechter de nietigheid niet ambtshalve 
opwerpen. Ten vierde moet de nietigheid in limine litis worden ingeroepen. Ten vijfde kan de 
uitvoering van de erfovereenkomst niet worden afgedwongen. En ten zesde zal de nietigheid 
verjaren na tien jaar op grond van artikel 1304 BW.  

1. Enkel de door het verbod beschermde partijen kunnen de nietigheid 
inroepen 
 

76. Niet elke belanghebbende, maar enkel de door het verbod beschermde partijen, kunnen 
de nietigheid oproepen.167 In het kader van erfovereenkomsten zijn dit vooreerst de beide 
partijen van de overeenkomst. Dit betekent dat zowel de persoon die rechten in een 
toekomstige nalatenschap afstaat, als diegene die rechten op de toekomstige nalatenschap 
verwerft, zich op de nietigheid kunnen beroepen.168 Daarnaast zijn ook de erfgenamen en 
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rechtverkrijgenden van ieder van de partijen bij de erfovereenkomst titularis van de 
nietigheidsvordering.169

  

Sommigen menen dat de relatieve nietigheid na overlijden kan worden ingeroepen door 
dezelfde categorieën van personen als diegenen die na het overlijden van de schenker de 
relatieve nietigheid van de schenking kunnen inroepen.170

 Aldus kunnen de wettelijke 
erfgenamen, de algemene legatarissen en de legatarissen ten algemene titel, met 
uitzondering van de bijzondere legatarissen en de schuldeisers, de nietigverklaring 
vorderen.171

 

77. Een vraag die men zich hierbij kan stellen is of de Fiscale Administratie de nietigheid van 
een verboden overeenkomst kan inroepen.  

Uit de geldende rechtsleer172, rechtspraak van het Hof van Cassatie173, en een parlementaire 
vraag van senator Delcroix aan de minister van Financiën174 kunnen we concluderen dat de 
Fiscale Administratie een maatregel van successieplanning, die een verboden 
erfovereenkomst inhoudt, niet  kan aanvechten, althans niet indien men het standpunt volgt 
dat de niet-naleving van het verbod gesanctioneerd wordt met een relatieve nietigheid. De 
fiscus kan zich enkel aansluiten bij een geslaagde vordering die werd ingesteld door een 
mede-erfgenaam. “De administratie kan haar heffing dus aanpassen naargelang de 
nietigheid wordt uitgesproken of niet, maar zij kan zelf niet het initiatief tot nietigverklaring 
en tot aanpassing van haar heffing op grond van relatieve nietigheid nemen.”175 Dit betekent 
dat, indien de nietigverklaring wordt gevorderd én verkregen door een titularis die wel 
gerechtigd is om de nietigverklaring te vorderen, de Fiscale Administratie zich hierbij kan 
aansluiten en op basis hiervan dus wel successierechten zal kunnen heffen.176 Het komt er 
dus eigenlijk op neer dat de fiscus in geval van relatieve nietigheid het standpunt van de 
erfgenamen zal respecteren en dus enkel zelf het initiatief zal kunnen nemen om een 
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vordering tot nietigverklaring in te stellen in het geval het gaat om een absolute 
nietigheid.177 

 

Dit standpunt wordt ook ingenomen in de teksten van de Fiscale Administratie zelf.178
 

Enerzijds stelt de administratie dus dat zij geen rechter is over de geldigheid van een 
overeenkomst en geen stelling inneemt ten aanzien van de burgerrechtelijke geldigheid 
daarvan.179

 Anderzijds stelt zij dat zij wel de nietigheid kan inroepen indien een 
rechtshandeling behept is met een absolute nietigheid.180

 

 

Deze officiële standpunten van de fiscus worden niet altijd even consequent toegepast in de 
praktijk. Daaruit blijkt namelijk dat de Fiscale Administratie toch soms de relatieve nietigheid 
van een rechtshandeling inroept om aan te tonen dat bepaalde goederen die het voorwerp 
zijn van de erfovereenkomst zich toch nog in de nalatenschap bevinden, zodat zij derhalve 
kunnen belast worden met successierechten.181

  

 

Ook GHYSELEN is van mening dat de fiscus de nietigheid niet kan inroepen indien het gaat 
om een relatieve nietigheid. Zij gaat echter verder en stelt dat de fiscus in principe niet 
gerechtigd is om de nietigheid op te werpen van rechtshandelingen die de fiscale grondslag 
kunnen beïnvloeden, ongeacht of het gaat om een relatieve of een absolute nietigheid.182 
Volgens haar kan de fiscus dus evenmin de absolute nietigheid inroepen. 

Er is een kleine strekking in de rechtsleer183
 die meent dat de fiscus zich op de nietigheid mag 

beroepen, zelfs al betreft het een relatieve nietigheid. Deze stellingname is echter 
betwistbaar.184   

78. We kunnen dus concluderen dat de meerderheid in de rechtsleer aanneemt dat de 
Fiscale Administratie de nietigheid enkel mag en kan inroepen indien het een absolute 
nietigheid betreft, en dus niet indien er sprake is van een relatieve nietigheid. 

2. De nietigheid kan bevestigd worden 
  
79. De relatieve nietigheid van de overeenkomst kan na het overlijden van de erflater 
impliciet of expliciet worden bevestigd.185 Dit betekent dat de persoon die bevestigt afziet 
van de mogelijkheid de nietigheid van de gebrekkige rechtshandeling in te roepen.186 Het is 
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belangrijk te benadrukken dat de bevestiging een relatief karakter heeft. Dit betekent dat ze 
enkel werkt ten aanzien van de bevestigende persoon, en dat zij het recht van de andere 
titularissen van de nietigheidsvordering om de nietigheid op te werpen onverkort laat 
bestaan.187 De bevestiging heeft dus enkel gevolgen ten aanzien van de persoon die 
bevestigt.188 Van zodra echter alle titularissen van de vordering tot nietigverklaring de 
erfovereenkomst hebben bevestigd, kan deze dus niet meer worden vernietigd.189  

80. Aan de bevestiging van een relatieve nietigheid worden een aantal voorwaarden gesteld. 
De bevestiging houdt immers een verzaking aan beschermde rechten in, en kan aanzienlijke 
gevolgen met zich meebrengen.  

Vooreerst moet er een geldige wilsuiting zijn van de betrokkene, die niet is aangetast door 
wilsgebreken.  

Bovendien dient de bevestiging te gebeuren met volledige kennis van zaken. De betrokkene 
moet kennis hebben van het gebrek waardoor de rechtshandeling is aangetast, en moet wel 
degelijk de bedoeling hebben om de nietigheid te bevestigen.190 Over deze wil om te 
bevestigen mag bovendien geen twijfel bestaan. De bedoeling om af te zien van het recht 
om de nietigheid te vorderen moet met andere woorden zeker en ondubbelzinnig 
vaststaan.191 

Dit betekent echter niet dat de bevestiging schriftelijk dient te gebeuren. De bevestiging kan 
namelijk ook blijken uit het feit dat de betrokkene de met relatieve nietigheid aangetaste 
rechtshandeling geheel of gedeeltelijk uitvoert, op voorwaarde dat hieruit met zekerheid 
kan worden afgeleid dat de partij de nietigheid wou bevestigen. De bevestiging is dus niet 
aan vormvereisten onderworpen.  

De laatste voorwaarde houdt in dat het gebrek waardoor de rechtshandeling was aangetast 
verdwenen moet zijn op het moment van de bevestiging.192

 Met betrekking tot 
erfovereenkomsten betekent dit dat de bevestiging slechts kan plaatsvinden na het 
overlijden van de betrokken erflater, aangezien men anders te maken zal hebben met een 
nieuwe verboden erfovereenkomst.193

 

 

3. De rechter kan en mag de nietigheid niet ambtshalve opwerpen 
 

 81. De rechter moet en mag de nietigheid niet ambtshalve opwerpen.194 Er moet op 
gewezen worden dat er wel een strekking in de rechtsleer is die de stelling verdedigt dat de 
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rechter de bevoegdheid en de plicht heeft om ambtshalve een middel van relatieve 
nietigheid in te roepen.195 Dit is echter een minderheidsstrekking, die in de praktijk niet 
gevolgd wordt. 

82. Een vraag die men zich kan stellen is wat nu het praktisch belang is van het feit dat de 
rechter de nietigheid niet ambtshalve kan inroepen. Dit feit draagt vooral bij tot  de 
rechtszekerheid van de erfgenamen van de erflater. Zij hoeven namelijk in een geschil met 
de Fiscale Administratie niet meer te vrezen dat de rechtbank of het hof de nietigheid zou 
opwerpen, en de Fiscale Administratie zich dus zou kunnen aansluiten bij de gevolgen van de 
nietigverklaring.196 

4. De nietigheid moet in limine litis worden ingeroepen 
 
83. De nietigheidsvordering moet in limine litis worden opgeworpen. Dit betekent dat dit 
moet gebeuren voor de aanvang van het rechtsgeding, dus voor elk ander verweer.197 
 

5. De uitvoering van de erfovereenkomst kan worden afgedwongen 
 

84. De berusting in de door de nietigheid aangetaste verrichting van successieplanning kan 
worden afgedwongen.198 Een strafbeding of een alternatieve beschikking die tot doel heeft 
om een verboden erfovereenkomst te doen naleven is in dat geval bijgevolg ook geldig.199  

6. De nietigheid zal verjaren op grond van artikel 1304 BW 
 

85. De vordering tot nietigverklaring verjaart200 na verloop van tien jaar, op grond van artikel 
1304 BW.201 Het eerste lid van dit artikel bepaalt het volgende: “In alle gevallen waarin de 
rechtsvordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van een overeenkomst niet door een 
bijzondere wet tot een kortere tijd is beperkt, duurt deze rechtsvordering tien jaren.” De 
rechtszekerheid gaat namelijk na deze tijd primeren. Men is van mening dat artikel 1304 BW 
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steunt op het vermoeden dat de beschermde personen de rechtshandeling stilzwijgend 
hebben bevestigd na verloop van tien jaar.202

 Dergelijke bevestiging is in elk geval maar 
mogelijk vanaf het overlijden, aangezien de bevestiging voor het overlijden op zichzelf 
opnieuw een beding betreffende een toekomstige nalatenschap uitmaakt. Dit is de reden 
waarom de tienjarige verjaringstermijn begint te lopen vanaf het overlijden van de persoon 
over wiens toekomstige nalatenschap het gaat.203 

 

D. Draagwijdte van de nietigheid 
 

86. De draagwijdte van de nietigheid is hier dezelfde als bij de sanctionering met absolute 
nietigheid. Samengevat komt het erop neer dat de nietigheid van een beding betreffende 
een niet opengevallen nalatenschap niet onmiddellijk de nietigheid van de gehele 
overeenkomst met zich meebrengt. Dit is enkel het geval indien het beding verknocht is aan 
de rest van de overeenkomst.  

Men neemt in de rechtsleer echter aan dat ook als er ondeelbaarheid wordt vastgesteld, de 
nietigverklaring van de volledige overeenkomst op grond van ondeelbaarheid niet kan 
worden gevorderd, indien de verwerver van actuele en louter eventuele rechten betreffende 
een toekomstige nalatenschap verkiest dat niet de volledige overeenkomst wordt nietig 
verklaard.204
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VIII. ONTWIKKELING IN DE RECHTSLEER, WETGEVING EN 
RECHTSPRAAK 
 

A. Rechtsleer 
 

87. Al vanaf het begin van de 20e eeuw werd de aard van het verbod van erfovereenkomsten 
in vraag gesteld. NAST stelde meer bepaald het volgende: “Maintenir la prohibition absolue 
des pactes sur succession future serait conserver une règle qui n’est plus en harmonie avec 
les nécessités actuelles”.205

 

88. De nieuwe interpretatiewijze werd concreet in de rechtsleer geïntroduceerd door 
BAEL.206 Hij verdedigde als eerste uitdrukkelijk het standpunt dat de bedingen betreffende 
toekomstige nalatenschappen wel strijdig zijn met de wet, maar niet langer met de 
openbare orde of de goede zeden.  

BAEL stelde meer bepaald het volgende: “Bedingen betreffende toekomstige 
nalatenschappen zijn wel strijdig met de wet, gezien de uitdrukkelijke wettelijke bepalingen 
in die zin, maar niet met de openbare orde, noch met de goede zeden. Er blijkt eigenlijk maar 
één argument meer te bestaan voor de stelling dat alle ongeldige bedingen betreffende 
toekomstige nalatenschappen, de openbare orde en de goede zeden schenden, en dat is het 
gezagsargument. Inhoudelijke argumenten voor de stelling van de strijdigheid met de 
openbare orde en de goede zeden worden in de recente rechtspraak en rechtsleer eigenlijk 
niet meer gegeven. Het meer dan vijftig jaar oude arrest van het Hof van Cassatie, waarin de 
strijdigheid met de openbare orde werd vastgesteld, kan zelfs nog moeilijk als 
gezagsargument ingeroepen worden, gezien algemeen aanvaard wordt dat de opvattingen 
betreffende de openbare orde en de goede zeden in de tijd sterk kunnen wijzigen”.207

 

Het “meer dan vijftig jaar oude arrest” waarover BAEL het heeft, is het arrest van 28 
november 1946208. In dit arrest werd uitdrukkelijk bepaald dat een overeenkomst over een 
nog niet opengevallen nalatenschap op dat ogenblik bestraft werd met een absolute 
nietigheid wegens strijdigheid met de openbare orde. Die absolute nietigheid kon dus voor 
de eerste maal voor het Hof van Cassatie aangevoerd worden. Het Hof van Cassatie stelde 
meer bepaald het volgende: “Dat verscheidene der aanleggers heden een eigen woning 
betrekken en allen een beroep uitoefenen, dat geen verband houdt met het landbouwbedrijf 
tot hetwelk het kwestieus erf beschikt is, dan wanneer de aanleggers in verbreking op 4 
augustus 1942 niet geldig zouden kunnen verzaken aan de uitoefening van het recht tot 
overneming, mits op dien datum de nalatenschap van hun moeder niet opengevallen was ( 
artikel 718 van het Burgerlijk Wetboek ) en de rechter over de feiten door het 
tegenovergestelde te beslissen, uitwerksel heeft gegeven aan een beweerd beding 
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betreffende een toekomstige erfenis, beding, dat verboden is door de bepalingen van 
openbare orde van artikelen 6, 791 en 1130 van het Burgerlijk Wetboek, en, bijgevolg, 
artikel 4 van de wet van 16 mei 1900 heeft geschonden.” ( Eigen beklemtoning ). De 
volstrekte nietigheid werd in de daaropvolgende jaren meerdere malen bevestigd in de 
rechtspraak.209 

B. Wetgevend ingrijpen: Wet Valkeniers 
 

89. Bij wet van 22 april 2003, ook wel de Wet Valkeniers210 genoemd, werden wettelijke 
uitzonderingen op het verbod van erfovereenkomsten uitdrukkelijk toegelaten. In de 
artikelen 1130 en 791 BW werd expliciet gesteld dat erfovereenkomsten verboden zijn, 
“tenzij in de gevallen bij de wet bepaald”. De toevoeging van dit tweede zinsdeel duidt 
volgens BAEL toch wel op een verandering van gedachtegang van de wetgever. Wat van 
openbare orde is, duldt immers geen uitzonderingen.211 Enkele jaren later werd dit 
standpunt bijgetreden door PUELINCKX-COENE.212 Zij verdedigt namelijk de stelling dat de 
toevoeging door de wet van 22 april 2003 van de woorden “tenzij in de gevallen bij de wet 
bepaald” aan artikel 1130,2e lid en artikel 791 van het Burgerlijk Wetboek, en dus de 
uitdrukkelijke precisering in de wet dat erfovereenkomsten slechts nietig zijn zo ze niet bij 
wet zijn toegestaan, nu een tekstargument biedt voor de stelling dat erfovereenkomsten 
niet meer strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden.213

 

C. Rechtspraak: Cassatiearrest 31 oktober 2008 
 
90. Ondanks deze evolutie in de rechtsleer en wetgeving bleef de rechtspraak gedurende 
lange tijd onbewogen. Er was geen sprake van een kentering, tot een arrest van het Hof van 
Cassatie van 31 oktober 2008.214 En ook over de draagwijdte van dit arrest is nog steeds 
discussie in de rechtsleer. Sommigen215 zien het arrest als een argument voor het standpunt 
dat het verbod niet langer van openbare orde is, terwijl anderen216 het juist als een 
uitdrukkelijke bevestiging van de absolute nietigheid van verboden erfovereenkomsten zien. 

                                                      
209

Cass. (Fr.) 22 november 1949, Rec.gén.enr.not. 1951, 61;  Gent 24 november 1954, T. Not. 1955, 71; RW 1954-55, 1393. 
210

 Wet van 22 april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van 
de langstlevende echtgenoot, BS 22 mei 2003. 
211

 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in Reeks Notariële Praktijkstudies, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 885 e.v. 
212

 M. PUELINCKX-COENE, “De wet Valkeniers, een gemiste kans?”, in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de 
nalatenschap, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 5. 
213

 J. BAEL, “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige nalatenschap? Naar een andere 
opvatting inzake het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen?”, in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. 
WEYTS (eds.), Notariële actualiteit 2010-2011, Brussel, Larcier, 2011, (177) 236; M. PUELINCKX-COENE, “De wet Valkeniers, 
een gemiste kans?”, in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 5. 
214

 Cass ( 1
e
 k. ) 31 oktober 2008, AR C.06.0445.N/1, RTDF 2009, afl. 2, 587, verkort. 

215
 J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten” in C. ENGELS (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat, XV, 

Brugge, Die Keure, 2009, (200) 204; E. TURPYN, “Het finaal verrekenbeding: een verboden erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, 
(59) 64; 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, afl. 3, (126) 137; R. DEKKERS en H. 
CASMAN, Handboek burgerlijk recht IV : Huwelijksstelsels – Erfrecht – Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 342. 
216

 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 966; C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Erfrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, (77) 99.   



46 
 

Daarnaast zijn er ook auteurs217 die een neutraler standpunt innemen en zeggen dat men 
een volgend arrest van het Hof van Cassatie dient af te wachten alvorens conclusies te 
kunnen trekken over de aard van de nietigheid van verboden erfovereenkomsten na de 
inwerkingtreding van de wet Valkeniers.  
 

Alvorens deze verschillende standpunten toe te lichten, is het belangrijk eerst kort de 
feitelijke context van het geschil dat aanleiding gaf tot deze rechtspraak te schetsen.  

1. Feitelijke context 
 
91. De feiten hadden betrekking op 2 overeenkomsten tussen de kinderen en de 
langstlevende ouder, gesloten op 22 december 1968 en 11 november 1970. De kinderen 
verbonden zich er tijdens het leven van hun vader toe de door hem gedane schenkingen te 
respecteren en er zelfs inbreng, noch inkorting van te vorderen. Het ging met andere 
woorden om een overeenkomst waarin erfgenamen hun rechten in een nalatenschap 
afstonden tijdens het leven van de erflater. Het hof van beroep van Antwerpen oordeelde bij 
arrest van 10 januari 2006 dat het verboden erfovereenkomsten betrof, en bijgevolg 
verklaarde het hof deze overeenkomsten nietig. Eisers in Cassatie waren echter van mening 
dat de vordering tot nietigverklaring verjaard was door het verstrijken van een termijn van 
tien jaar vanaf het overlijden van de erflater en zij beriepen zich hiervoor op artikel 1304 
BW.218  

2. Het arrest 
 
92. Er zijn een aantal passages van het arrest die van belang zijn in het kader van de discussie 
over de erfovereenkomsten. Het is voornamelijk de volgende passage, die terug te vinden is 
onder de hoofding ‘beslissing van het Hof’, die volgens de voorstanders van de nieuwe 
interpretatiewijze blijk geeft van een kentering: “Krachtens artikel 1130, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging door de wet van 22 april 2003, kan men een 
nalatenschap die nog niet opengevallen is, niet verwerpen en evenmin omtrent zodanige 
nalatenschap enig beding maken, zelfs niet met toestemming van hem wiens nalatenschap 
het betreft. In het toen geldende recht raakte dit verbod de openbare orde en een handeling 
die hiermee in strijd was kon niet worden bekrachtigd. Hieruit volgt dat de tienjarige 
verjaringstermijn bepaald in artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek voor vorderingen tot 
nietigverklaring geen toepassing kon vinden.”219  

De voorstanders van de nieuwe interpretatiewijze steunen hun standpunt ook op de 
volgende passage:  ”Het onderdeel dat aanvoert dat onder vigeur van het toepasselijk recht 
het verbod tot bedingen omtrent nog niet opengevallen nalatenschappen slechts tijdelijk is 
en wegvalt na het openvallen van de nalatenschap waarna de bedingen kunnen bekrachtigd 
worden, faalt naar recht.” ( Eigen beklemtoning ) 
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93. Zoals reeds hoger vermeld, voegt de Wet Valkeniers de volgende zinsnede toe aan de 
artikelen 791 en 1130, 2e lid BW: “tenzij in de gevallen bij de wet bepaald”. Er werd dus 
duidelijk en uitdrukkelijk in het Burgerlijk Wetboek geschreven dat de wetgever 
uitzonderingen op het verbod van erfovereenkomsten kan bepalen.220

  

94. Betekent het arrest van 31 oktober 2008 nu dat het Hof van Cassatie terugkomt op zijn 
voorafgaande interpretatiewijze, die werd vastgesteld in een arrest van 28 november 
1946221? We kunnen hier volgens sommige auteurs inderdaad a contrario en impliciet, maar 
niettemin duidelijk, uit afleiden dat het Hof van Cassatie anno 2008 van oordeel was dat na 
de wijziging door de Wet Valkeniers, het verbod van bedingen betreffende toekomstige 
nalatenschappen niet langer van openbare orde was. 222 

95. BAEL223  meent dat uit de motivering van het Hof blijkt dat het verbod vroeger wel van 
openbare orde was, maar nu niet meer, en dat de schending van dit verbod dus 
gesanctioneerd wordt met de relatieve nietigheid. E. TURPYN224 stelt het volgende “Er weze 
opgemerkt dat volgens een recente strekking in de rechtsleer het Hof van Cassatie in een 
arrest van 31 oktober 2008 de stelling volgt dat het verbod van erfovereenkomsten niet meer 
van openbare orde is, en dat een schending van dit verbod gesanctioneerd wordt door een 
relatieve nietigheid”. Zij omschrijft dus de door BAEL verdedigde interpretatie van het arrest 
van het Hof van Cassatie, zonder zich daar uitdrukkelijk over uit te spreken. CASMAN en 
DEKKERS zijn van mening dat er geen sprake meer is van een verbod van openbare orde.225

 

Volgens CASIER, GEELHAND DE MERXEM, SCHUERMANS en VERDICKT226 is er zelfs sprake 
van een mijlpaalarrest. Deze auteurs stellen namelijk dat men inzake successieplanning een 
fundamenteel onderscheid moet maken tussen gebreken die gesanctioneerd worden met 
een absolute nietigheid, en deze die gesanctioneerd worden met een relatieve nietigheid. Bij 
de eerste categorie kan namelijk ook de Fiscale Administratie  de nietigheid inroepen, en de 
rechter moet dit zelfs ambtshalve doen. Bij de tweede categorie is dit niet het geval en 
kunnen enkel de partijen en hun erfgenamen zich beroepen op de nietigheid van de 
betrokken rechtshandeling. Eenmaal al deze personen berusten in een door een met 
relatieve nietigheid aangetaste maatregel van successieplanning, wordt deze maatregel 
onaanvechtbaar. Net daar zit hem het revolutionaire karakter volgens de betrokken auteurs. 
Zij menen dus dat sedert het cassatiearrest van 31 oktober 2008 de weg openstaat om door 
middel van erfovereenkomsten aan successieplanning te doen.227
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96. Andere auteurs228 zijn echter van mening dat het cassatiearrest de lege lata229 een 
uitdrukkelijke bevestiging is van de absolute nietigheid van verboden erfovereenkomsten. 
Deze auteurs stellen dat het openbare orde-karakter van artikel 1130, 2e lid BW in de 
cassatiemiddelen niet werd betwist en dat bovendien enkel de schending werd aangevoerd 
van artikel 1130,2e lid BW zoals dit gold voor de wet van 22 april 2003. Zij argumenteren dus 
dat het Hof van Cassatie enkel antwoordt op een middel. Deze auteurs verwerpen dan ook 
de a contrario redenering dat erfovereenkomsten na 22 april 2003 niet langer absoluut 
nietig zijn.  

97. BAEL dient op zijn beurt de voormelde auteurs van antwoord. Hij stelt namelijk het 
volgende: “ Het is correct dat de eisers in cassatie de schending inroepen van ‘artikel 1130,2e 
lid BW zoals van toepassing voor de wijziging bij artikel 4 van de wet van 22 april 2003 tot 
wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht 
van de langstlevende echtgenoot.’ Maar in het eerste onderdeel van het middel wordt door 
de eisers in cassatie ook volgende overweging gemaakt: ‘Het door artikel 1130, 2e lid BW 
opgelegde verbod van bedingen omtrent nog niet opengevallen nalatenschappen raakt de 
openbare orde.’ De eisers is cassatie maken hier niet de overweging dat ‘in het recht zoals 
dit gold voor de wet van 22 april 2003’ het verbod de openbare orde raakt. En toch 
antwoordt het Hof van Cassatie op het middel dat het verbod ‘in het toen geldende recht’ de 
openbare orde raakte. De eisers in cassatie maken in het eerste onderdeel van het middel 
daarenboven volgende overweging: ‘Het beletsel tot bedingen omtrent nog niet 
opengevallen nalatenschappen is evenwel slechts tijdelijk, in die zin dat na het openvallen 
van de nalatenschap, volkomen wettig over de nalatenschap kan bedongen worden…’ De 
eisers in cassatie maken niet de overweging dat ‘in het recht zoals het gold voor de wet van 
22 april 2003’ het verbod van bedingen omtrent niet opengevallen nalatenschappen slechts 
tijdelijk is. En toch antwoord het Hof van Cassatie op het middel dat het onderdeel, dat 
aanvoert dat ‘onder vigeur van het toepasselijk recht’ het verbod tot bedingen omtrent niet 
opengevallen nalatenschappen slechts tijdelijk is en wegvalt na het openvallen van de 
nalatenschap waarna de bedingen kunnen worden bekrachtigd, naar recht faalt.” ( Eigen 
beklemtoning ).230 

BAEL leidt hieruit af dat het Hof van Cassatie zeer bewust een onderscheid heeft willen 
maken tussen de periode vóór de inwerkingtreding van de wet Valkeniers en de periode 
erna, en dat het Hof dus daadwerkelijk heeft willen terugkomen op haar vroegere 
rechtspraak, waarin het verbod van erfovereenkomsten van openbare orde werd geacht.231 
Ook CASIER, GEELHAND DE MERXEM, SCHUERMANS en VERDICKT volgen deze redenering en 
stellen het volgende : “Had het Hof willen stellen dat erfovereenkomsten ook nu nog 
absoluut nietig zijn, dan had zij kunnen en moeten volstaan met te stellen dat het verbod op 
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erfovereenkomsten de openbare orde raakt zonder de toevoeging “voor de wijziging van de 
wet van 22 april 2003” en “in het toen geldende recht”.”232

 

 

98. Bovendien benadrukt BAEL dat wanneer een wettelijke bepaling van openbare orde is, 
de nietigheid ingevolge de schending van deze bepaling ambtshalve moet worden 
vastgesteld door de rechter, en dat deze nietigheid dus ook voor het eerst in cassatie kan en 
moet worden vastgesteld. In materies van openbare orde antwoordt het Hof van Cassatie 
niet enkel op de door partijen aangevoerde middelen, maar zal zij ook zelf de schending van 
bepalingen van openbare orde vaststellen, ook al hebben de partijen deze schending niet 
specifiek aangevoerd. Ook dit is volgens BAEL een bewijsgrond om te stellen dat het 
argument dat het Hof van Cassatie enkel antwoordt op het door de eisers in cassatie 
aangevoerde middel niet opgaat voor materies die betrekking hebben op de openbare 
orde.233

 

99. De auteurs die het standpunt verdedigen dat het Hof van Cassatie met het arrest van 31 
oktober 2008 terugkomt op zijn vroegere rechtspraak, wijzen er bovendien nog op dat het 
gaat om een ‘obiter dictum’. Dit is een passage die een rechter schrijft indien hij het van 
belang vindt dat over een bepaalde rechtsvraag duidelijkheid wordt verschaft, hoewel zijn 
oordeel niet afhangt van het antwoord op deze rechtsvraag. Het gaat dus meer bepaald om 
een vrijwillige toevoeging, waaraan volgens de betreffende auteurs dus zeker extra belang 
moet worden gehecht. Het Hof van Cassatie heeft dus volgens de aanhangers van de nieuwe 
interpretatiewijze meer duidelijkheid willen scheppen omtrent de aard van de 
nietigheidssancties van verboden erfovereenkomsten.234 

100. Naast het standpunt dat beweert dat het Hof van Cassatie de absolute nietigheid 
bevestigt en het standpunt dat beweert dat het Hof de absolute nietigheid verwerpt, zijn er 
ook auteurs die beweren dat het Hof een neutrale positie in de discussie inneemt. Onder 
andere VAN GEEL, DECLERCK en DEKNUDT zeggen dat er geen sprake is van een 
mijlpaalarrest. Deze auteurs zijn van mening dat het Hof geen standpunt inneemt in de 
discussie, en dus geen uitspraak doet over het karakter van de nietigheid na de wet van 22 
april 2003. Uit hun bewoordingen blijkt niettemin dat ook zij het nuttig zouden vinden dat 
het verbod niet meer van openbare orde zou zijn. Zij stellen namelijk het volgende: “Gezien 
de mogelijkheden die dergelijke stelling in het kader van de vermogensplanning te bieden 
heeft, is het enthousiasme van deze auteurs begrijpelijk”.235 Ook VAN HIMME stelt dat er 
enige voorzichtigheid geboden is wegens gevaar voor overhaaste conclusies. Zij is van 
mening dat men een volgend en duidelijker standpunt van het Hof van Cassatie dient af te 
wachten alvorens conclusies te kunnen trekken. Zij benadrukt dat het aan de wetgever is om 
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op te treden en duidelijkheid te scheppen, opdat men een beslissend standpunt zou kunnen 
innemen. Deze auteur concludeert als volgt: “Ondanks het feit dat de relatieve nietigheid als 
sanctie wenselijker en flexibeler is, kan uit het arrest van 31 oktober 2008 niet worden 
afgeleid dat het Hof het geweer van schouder heeft veranderd, zodat niet kan worden 
aangenomen dat voortaan erfovereenkomsten niet langer gesanctioneerd worden met de 
absolute nietigheid.” 236 

3. Nut verwijzing naar Wet Valkeniers 
 
101. Men kan zich afvragen wat nu precies het nut is van de verwijzing naar de Wet 
Valkeniers. BAEL stelt dat het Hof van Cassatie hierdoor een duidelijke overgangsregel 
aanreikt.  

Hij benadrukt hierbij dat de erfovereenkomsten die voor de inwerkingtreding van de wet 
Valkeniers, dus voor 1 juni 2003, werden aangegaan, absoluut nietig waren tot die datum. 
Vanaf 1 juni 2003 worden echter ook deze overeenkomsten gesanctioneerd met een 
relatieve nietigheid. Overeenkomsten die gesloten waren voor die datum blijven dus niet 
absoluut nietig, maar worden relatief nietig. Alle erfovereenkomsten die na deze datum 
werden gesloten worden uiteraard gesanctioneerd met een relatieve nietigheid.237

 

 

De overgangsregel heeft echter ook belang wat de bevestiging betreft. Voor 1 juni 2003 was 
een bevestiging van een erfovereenkomst na het overlijden van de persoon over wiens 
toekomstige nalatenschap men de overeenkomst sloot ongeldig. Na die datum is dergelijke 
bevestiging wel geldig. Vanaf die datum worden alle erfovereenkomsten namelijk 
gesanctioneerd met een relatieve nietigheid, waardoor eenzijdige bevestiging mogelijk 
wordt gemaakt.238 Een bevestiging van een erfovereenkomst voor het overlijden van de 
persoon over wiens nalatenschap men heeft gecontracteerd is en blijft uiteraard ongeldig 
zolang die persoon nog in leven is, aangezien dergelijke bevestiging op zichzelf een beding 
betreffende een nog niet opengevallen nalatenschap uitmaakt.  

D. Draagwijdte van het arrest 
 

102. BAEL benadrukt dat het Hof van Cassatie in het arrest van 31 oktober 2008 geen 
onderscheid maakt tussen de verschillende soorten erfovereenkomsten. Het arrest geeft dus 
de indruk dat erfovereenkomsten in geen enkel geval de openbare orde schenden, ook niet 
als het gaat om de toekomstige nalatenschap van een derde die tot stand gekomen is zonder 
diens akkoord.239
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IX. GEVOLGEN VAN DE NIEUWE INTERPRETATIEWIJZE VOOR DE 
NOTARIS 
 

103. Indien men nadenkt over de toepassing van de nieuwe interpretatiewijze in de praktijk, 
kan men zich de vraag stellen welke gevolgen dit heeft voor de notaris. 

104. Artikel 3 van de wet 25 Ventôse jaar XI op het notarisambt240
 bepaalt het volgende over 

de plichten van de notaris: “Zij zijn verplicht hun dienst te verlenen wanneer zij daartoe 
worden verzocht.” Deze ambtsverleningsplicht, ook wel ministerieplicht genoemd, volgt uit 
de combinatie tussen het monopolie van de notaris voor bepaalde handelingen en de 
numerus clausus, die het aantal notarissen beperkt.241

 

105. Artikel 3 van de Deontologische Code van het Notariaat242  bepaalt het volgende 
omtrent de specifieke plichten van de notaris als openbaar ambtenaar:  

“De notaris verleent zijn ambt telkens wanneer hij daartoe verzocht wordt. 
Hij kan dit enkel weigeren in de volgende gevallen: 
1° wanneer de akte die hem gevraagd wordt te verlijden bepalingen bevat die strijdig 
zijn met een wet van openbare orde of derden kunnen misleiden; 
2° wanneer de partijen in de akte handelen met miskenning van de rechten van een 
derde of van de overheid; 
3° wanneer hij onbevoegd is om één van de redenen opgesomd in de organieke wet 
van het notariaat; 
4° wanneer partijen hem verzoeken hetzij een overeenkomst te authentificeren in een 
materie die buiten de juridische bekwaamheid valt die kan verwacht worden van 
elke notaris, hetzij authentiek verklaringen of vaststellingen te akteren die niet 
onder de notariële ambtsplichten vallen.” 
 
106. Zoals reeds vermeld verwijst dit artikel naar artikel 3 van de Organieke Wet van het 
Notariaat. Op grond van laatstgenoemd artikel wordt aan notarissen de openbare dienst 
toevertrouwd van het authentificeren van akten en overeenkomsten tussen partijen. 
Aangezien het een openbare dienst betreft kunnen zij, in tegenstelling tot de vrije beroepen, 
niet weigeren hun ambt te verlenen om persoonlijke redenen, of om de reden dat er tussen 
hen en de partijen geen voldoende vertrouwensrelatie zou bestaan.243

 Dit is terug te vinden 
in de toelichting van de Nationale Kamer bij artikel 3 van de Deontologische Code. De notaris 
mag in geen geval zijn ambt weigeren omwille van persoonlijke opvattingen of 
overtuigingen. Hij bekleedt namelijk een openbaar ambt, en aangezien hij een monopolie 
bezit voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen mag hij zich bij de uitoefening van 
zijn ambt niet laten leiden door persoonlijke opvattingen en overtuigingen, zoals religie.244
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107. Er zijn wel een aantal wettige redenen op grond waarvan de notaris zijn ambtsverlening 
kan weigeren, en dus rechtsmatig aan ambtsweigering kan doen. VERSTAPPEN wijst er 
echter terecht op dat de term “kan” in de Deontologische Code ongelukkig gekozen en 
misleidend is. Uit de aard van de vermelde gevallen ( bijvoorbeeld de strijdigheid met de 
openbare orde) blijkt namelijk dat het om gevallen van verplichte ambtsweigering gaat.245

 

108. In het kader van de problematiek betreffende erfovereenkomsten is voornamelijk 
artikel 3, 2e lid, 1° Deontologische Code van belang. Op grond van die bepaling mag de 
notaris weigeren om zijn ambt te verlenen bij akten die bepalingen bevatten die strijdig zijn 
met de openbare orde.246 Hij zal dit zelfs moeten doen.247 

109. Een vraag die men zich hierbij kan stellen is wat dit artikel nu betekent voor akten die 
bepalingen bevatten die niet strijdig zijn met de openbare orde, maar wel met een wet van 
dwingend recht. De vraag of de notaris akten mag verlijden waarin bepalingen van dwingend 
recht worden geschonden is delicaat en in de rechtsleer en de rechtspraktijk is hieromtrent 
geen eenduidig antwoord terug te vinden.  

In dit kader dient eerst benadrukt te worden dat de notaris de partijen grondig moet 
inlichten over de gevolgen van door hun gestelde rechtshandelingen. Deze plicht rust op de 
notaris op grond van artikel 9 van de Organieke Wet van het Notariaat. De notaris moet 
namelijk niet louter passief de verklaringen van de partijen akteren, hij moet de partijen ook 
actief bijstaan bij de totstandkoming, het authentificeren en het uitvoeren van hun 
overeenkomsten.248 Artikel 9, § 1, 3e lid stelt meer bepaald het volgende: “De notaris licht 
elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de 
rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze 
raad.” Het komt er dus op neer dat de notaris als openbaar en onpartijdig ambtenaar alle 
partijen moet informeren over de draagwijdte en de gevolgen van de door hun voorgelegde 
akte of de door hun gesloten overeenkomst. Hij dient dus ook de relatieve nietigheid ervan 
onder de aandacht te brengen. 

Indien dit gebeurd is kunnen de meerderjarige en bekwame partijen, voor zoverre zij 
daarvoor, uiteraard, de verantwoordelijkheid nemen nadat de notaris hen degelijk heeft 
ingelicht over het risico dat zij nemen, de notaris verzoeken overeenkomsten te akteren die 
strijdig zijn met een wet van dwingend recht en die enkel de belangen beschermt van één 
van hen. Vermits een relatieve nietigheid door een partij moet worden opgeworpen, kan 
een partij, die door de notaris over de nietigheid is geïnformeerd, met kennis van zaken 
afstand doen van deze exceptie. In principe kan de notaris dus in dat geval zijn 
ambtsverlening niet weigeren. Op voorwaarde dat de betrokkenen juist en volledig worden 
ingelicht over de rechtsgevolgen van de akte, kan de notaris dus de akte verlijden waarin 
bepalingen van dwingend recht worden geschonden.249 
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Ook hieraan wordt echter een grens gesteld. De schijn van regelmatigheid die gewekt wordt 
door de medewerking van de notaris mag geen schade berokkenen aan een derde. De 
notaris kan dus op een gewettigde manier weigeren een gebrekkige titel in het juridisch 
circuit te brengen.250

 Volgens VERSTAPPEN moet de notaris dit zelfs weigeren.251 

Sommige rechtsleer is evenwel terughoudend in die zin dat strijdigheid met of niet-naleving 
van bepalingen van dwingend recht ambtsweigering rechtvaardigt.252

 

110. Samenvattend kunnen we stellen dat het standpunt dat in de rechtsleer het meest 
verdedigd wordt er in feite op neerkomt dat de notaris zijn ambtsverlening moet weigeren 
indien hem gevraagd wordt een akte te verlijden die bepalingen bevat die strijdig zijn met 
een wet van openbare orde of derde kunnen misleiden. Indien de akte enkel behept is met 
een relatieve nietigheid dient de notaris de partijen zorgvuldig in te lichten over de gevolgen 
van de door hen gestelde handeling. Indien deze partijen met kennis van zaken toch de akte 
willen verlijden, kan de notaris zijn medewerking niet weigeren. 
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X. GEVOLGEN VAN DE NIEUWE INTERPRETATIEWIJZE OP 
FISCAAL VLAK 
 

111. In het kader van de erfovereenkomsten zal de volgende vraag zich in de praktijk 
regelmatig stellen : “Zal de fiscale administratie registratie- en successierechten heffen 
indien de betrokken rechtshandeling een grond voor nietigverklaring bevat, maar de 
nietigheid door de rechter nog niet werd uitgesproken? Met andere woorden, in welke mate 
zal de nietigheid van een rechtshandeling de belastbaarheid ervan beïnvloeden?” 

De meeste auteurs maken hierbij een onderscheid tussen de registratie- en de 
successierechten.  

A. Registratierechten 
 

112. Er dient benadrukt te worden dat er omtrent de heffing van registratierechten253 op 
nietige rechtshandelingen een evolutie heeft plaatsgevonden. In het kader van deze 
masterproef zal echter enkel de moderne opvatting worden toegelicht. Deze opvatting 
bestaat erin dat de registratierechten kunnen geheven worden, ongeacht de aard van de 
nietigheid waardoor de rechtshandeling is aangetast.254

 Volgens deze opvatting, die tevens 
ook door de Fiscale Administratie wordt verdedigd, en wordt gevolgd in de rechtsleer en de 
rechtspraak, is de administratie geen rechter over de geldigheid van de akten of 
overeenkomsten, en dit ongeacht de aard van de nietigheid waardoor de rechtshandeling is 
aangetast.255 De nietige rechtshandeling blijft dus haar uitwerking hebben en blijft gevolgen 
sorteren, zolang de nietigheid niet door de rechter is uitgesproken. De nietigheid vormt dus 
geen beletsel voor het heffen van de registratierechten.  

113. Ter staving van deze opvatting worden 3 hoofdargumenten aangevoerd:  

- Ten eerste beroept men zich op de moderne leer van de nietigheid. Deze leer stelt 
dat er geen enkele nietigheid is die van rechtswege effect sorteert, ook niet deze die 
de openbare orde raakt. Er is steeds een rechterlijke tussenkomst vereist om de 
nietigheid uit te spreken. Zolang de akte niet nietig is verklaard sorteert zij 
rechtsgevolgen, en zal zij bijgevolg onderworpen worden aan de 
registratierechten.256 

- Ten tweede hanteert men het argument van de realiteit van het belastingrecht. Dit 
houdt in dat het registratierecht dient te worden geheven op de werkelijke 
rechtstoestand zoals die tussen partijen bestaat. De belasting treft dus de 
economische waardeverplaatsing die het gevolg is van een bepaalde 
rechtshandeling. De handeling bestaat dus economisch, ook al is ze juridisch vatbaar 
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voor nietigverklaring.257
 De registratierechten zijn namelijk verschuldigd op basis van 

een bewezen realiteit, zoals deze voor de belastingplichtige bestaat. Men is het er 
over eens dat een nietige rechtshandeling  voor de partijen uitwerking blijft hebben 
tot aan de nietigverklaring door de rechter. Bijgevolg moet de registratie hiermee 
rekening houden bij de heffing van het recht.258 

- Ten derde wijst men op de rol van de ontvanger259 bij de heffing. Deze heeft namelijk 
het recht én de plicht om, zolang de nietigheid niet uitgesproken is door een in kracht 
van gewijsde getreden vonnis of arrest, het verschuldigde recht te vorderen.260 Het is 
volgens de meerderheid in de rechtsleer niet de taak van de ontvanger om na te gaan 
of de te registreren rechtshandeling voldoet aan alle geldigheidsvoorwaarden, zolang 
de wet haar die verplichting niet oplegt. De ontvanger mag dus voor de heffing van 
registratierechten afgaan op de uiterlijke kenmerken van de rechtshandeling. In de 
praktijk beschikt de ontvanger bovendien niet over de nodige middelen om de 
intrinsieke geldigheid van rechtshandelingen na te gaan.261 

114. Naast de moderne opvatting over registratierechten, die hierboven werd toegelicht, is 
er een auteur die teruggrijpt naar de klassieke opvatting. De verdediger van deze opvatting 
is DEBLAUWE. Hij bepleit het standpunt dat wat nietig is geen gevolgen kan hebben, ook niet 
op fiscaal vlak. Hierbij beroept hij zich op het Latijnse adagium “Quod nullum est, nullum 
producit effectum”. Volgens deze opvatting mag de administratie niet tot heffing overgaan 
wanneer een absolute nietigheid wordt vastgesteld.262

  Het betreft hier echter een 
minderheidsopvatting. 

115. Men kan dus concluderen dat inzake registratierechten het principe wordt gehanteerd 
dat de administratie geen rechter is over de geldigheid van de akten of overeenkomsten, en 
dit ongeacht de aard van de nietigheid waardoor de rechtshandeling is aangetast. De Fiscale 
Administratie zal bijgevolg registratierechten heffen op nietige rechtshandelingen, zowel 
deze die aangetast zijn door een relatieve nietigheid, als deze die aangetast zijn door een 
absolute nietigheid.  

B. Successierechten 
 

116. De fiscus zal ook met het probleem van nietige rechtshandelingen geconfronteerd 
worden bij het heffen van successierechten263.  

Als algemene regel wordt ook inzake successierechten aangenomen dat een rechtshandeling 
bestaat en gevolgen sorteert tot aan haar nietigverklaring. Men moet bijgevolg met een 
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nietige rechtshandeling rekening houden bij de heffing van de successierechten, en dit 
ongeacht de aard van de nietigheid.264 

Zelfs het feit dat een vordering tot nietigverklaring werd ingesteld, belet niet dat men met 
de betrokken rechtshandeling rekening zal houden voor de heffing van de rechten, en dit tot 
aan de nietigverklaring.265

 

Op het gebied van de toepassing van het successierecht zijn geen administratieve 
beslissingen of rechterlijke uitspraken in dit verband terug te vinden, maar er schijnen 
volgens DECUYPER en RUYSSEVELDT geen redenen te bestaan waarom de Administratie een 
andere houding zou aannemen dan deze welke ze aanhoudt betreffende de heffing van 
registratierechten.266

 

C. Conclusie  
 

117. We kunnen dus concluderen dat een nietige rechtshandeling uitwerking blijft hebben 
zolang de nietigheid niet is uitgesproken, en dit ongeacht of het gaat om een relatieve of een 
absolute nietigheid. Een nietige rechtshandeling vormt dus in principe geen beletsel voor het 
heffen van registratie- en successierechten. Het praktisch belang hiervan is dat de 
belastingplichtige zich niet zal kunnen beroepen op de nietigheid om zich te verzetten tegen 
de heffing van deze rechten, zolang deze nietigheid niet is uitgesproken door een rechter. Hij 
zal de belasting dus moeten ondergaan.  

118. Er dient wel benadrukt te worden dat de Fiscale Administratie over alle middelen van 
recht beschikt om veinzing te bewijzen.267 
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XI. RECHTSVERGELIJKING 
 

119. In dit hoofdstuk wordt de problematiek van de erfovereenkomsten in enkele andere 

landen kort geschetst. Het is niet de bedoeling hierbij werkelijk aan rechtsvergelijking te 

doen, maar het is interessant om te weten hoe andere, met België vergelijkbare, 

samenlevingen het concept erfovereenkomsten regelen in hun wetgeving. In deze 

masterproef werd gekozen voor Nederland, Frankrijk en Duitsland. De reden hiervoor is dat 

het drie samenlevingen zijn die op economische, politiek en sociaal vlak in grote lijnen 

vergelijkbaar zijn met onze samenleving.  

A. Nederland 
 
120. In verband met rechtshandelingen betreffende een niet opengevallen nalatenschap 
dient men in Nederland terug te grijpen naar artikel 4:4 van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek268

. Artikel 4:4 stelt het volgende:  

“1. Een voor het openvallen van een nalatenschap verrichte rechtshandeling is nietig, voor 
zover zij de strekking heeft een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om bevoegdheden uit 
te oefenen, welke hem krachtens dit Boek met betrekking tot die nalatenschap toekomen.  

2. Overeenkomsten strekkende tot beschikking over nog niet opengevallen nalatenschappen 
in hun geheel of over een evenredig deel daarvan, zijn nietig.” 

Artikel 4:4 N.B.W. heeft zowel betrekking op de eigen toekomstige nalatenschap, als op deze 
van derden. 

121. Het eerste lid van artikel 4:4 N.B.W. handelt over de belemmering van erfrechtelijke 
bevoegdheden. De bedoelde bevoegdheden zijn onder andere de bevoegdheid tot het 
maken en het herroepen van uiterste wilsbeschikkingen, tot het verwerpen of aanvaarden 
van een nalatenschap of van legaten, tot het opkomen tegen inbreuken op de rechten van 
de reservataire erfgenaam of het vernietigen van een uiterste wilsbeschikking.269 Hieronder 
valt dus ook de verzaking aan het recht om inkorting te vorderen. 

122. Het tweede lid van artikel 4:4 N.B.W. handelt over de beschikking over niet 
opengevallen nalatenschappen.  

De toelichting bij deze tekst maakt duidelijk dat het tweede lid slechts een beperkte 
betekenis heeft, en dus restrictief dient geïnterpreteerd te worden. In de Memorie van 
Toelichting is meer bepaald het volgende terug te vinden: “Het belangrijkste geschilpunt in 
de doctrine betreft de vraag in hoeverre een erflater bij overeenkomst over zijn goederen kan 
beschikken, in dier voege dat de contractuele rechten van de wederpartij pas na het 
overlijden van de erflater kunnen worden uitgeoefend. Het nieuwe tweede lid van artikel 
4.1.3b, dat in de plaats komt van artikel 6.5.2.13, heeft nu een zeer beperkte inhoud: de 
sanctie van nietigheid treft slechts overeenkomsten strekkende tot beschikking over nog niet 
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opengevallen nalatenschappen in hun geheel of over een evenredig deel daarvan”.270
 Dit 

houdt in dat enkel de beschikkingen over het geheel of een deel van een nog niet 
opengevallen nalatenschap verboden zijn. Bedingen over bepaalde goederen met uitwerking 
na het overlijden zijn dus in beginsel geldig. Dit is van groot belang voor de praktijk. Zo zijn 
schenkingen en giften ter zake des doods, overnemings-, optie-, en verblijvingsbedingen met 
uitwerking na het overlijden mogelijk.271

 Volgens de meerderheid in de rechtsleer kan er 
nooit sprake zijn van een overtreding van het verbod op erfovereenkomsten, indien het gaat 
om concrete goederen, ook al zijn dit op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst 
de enige goederen van de betrokkene.272

 Bijgevolg zijn ook de overeenkomsten waarin een 
erfgenaam of een legataris beschikt over een bepaald goed dat hem ten dele zal vallen 
geldig in het Nederlands recht.273

  

Bovendien is het tweede lid ook beperkt tot overeenkomsten waarbij een toekomstig 
erflater als partij optreedt. Een toekomstig legataris valt dus niet binnen het 
toepassingsgebied van de regel.274  

Het tweede lid van artikel 4:4 N.B.W. wordt voornamelijk gebruikt indien geen erfrechtelijk 
bevoegdheden in het geding zijn. Men denke bijvoorbeeld aan het geval waarbij de 
toekomstige erflater zijn gehele nalatenschap verkoopt.  

123. In de Memorie van Toelichting wordt bepaald dat het verbod dient gezien te worden als 
een concretisering van de regel dat een rechtshandeling nietig is die door de inhoud of 
strekking in strijd is met de goede zeden, meer bepaald met artikel 3:40 N.B.W.275 

124. We kunnen dus concluderen dat men in Nederland beschikt over een duidelijk 
geformuleerd en beperkt verbod. Men beschouwt bedingen betreffende toekomstige 
nalatenschappen in Nederland in strijd met de goede zeden, maar als tegengewicht hiervoor 
wordt de draagwijdte van het verbod in grote mate beperkt.  

B. Frankrijk 
 
125. In Frankrijk is de erfovergang via overeenkomst in beginsel verboden. De overgang van 
een vermogen ingevolge een overlijden kan in principe enkel gebeuren overeenkomstig de 
wet of een testament. Artikel 722 van de Code Civil bepaalt namelijk het volgende: “Les 
conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou 
partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent d’effet 
que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.”  

126. In Frankrijk heeft de wetgever nagelaten om het begrip erfovereenkomst te definiëren. 
Het Hof van Cassatie in Frankrijk gebruikt doorgaans de volgende omschrijving van een 
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erfovereenkomst : “Toute stipulation ayant pour objet d’attribuer un droit privatif sur tout ou 
partie d’une succession non ouverte.” Men wijkt echter soms af van deze formulering, en 
spreekt in sommige gevallen ook van een “droit éventuel” of van een “droit privatif 
éventuel”.276 

De elementen van het begrip erfovereenkomsten stemmen voor een groot deel overeen 
met wat men in België gebruikt. Dit is logisch aangezien België zijn rechtstraditie voor een 
groot deel te danken heeft aan de bezetting door Frankrijk in het begin van de 19e eeuw. Het 
bewijs hiervan is het Belgisch Burgerlijk Wetboek, dat voor een groot deel is overgenomen 
van de Franse Code Napoléon.277 

Toch ontwikkelt de rechtspraak zich niet volledig parallel. Het grootste verschil is dat men in 
Frankrijk een ander criterium gebruikt dan de louter eventuele rechten, dat in België 
nochtans als sleutelcriterium wordt beschouwd om geldige en ongeldige overeenkomsten te 
onderscheiden. In België is het niet verboden om eventuele rechten toe te kennen bij 
overlijden. Dit zijn rechten die daadwerkelijk en meteen worden verkregen, ook al is de 
uitvoering ervan uitgesteld of van een voorwaarde afhankelijk gesteld. Enkel de louter 
eventuele rechten zijn verboden. Dit is het geval indien de bedinger zich het recht heeft 
voorbehouden om nog over het goed te beschikken. Dit is anders in Frankrijk. Daar wordt 
ook de erfovereenkomst die eventuele rechten in een nalatenschap doet ontstaan nietig 
geacht. In Frans recht spreekt men dus ook van louter eventuele rechten indien diegene die 
de verbintenis aangaat daarop niet kan terugkomen.  

Men kan dus concluderen dat in Frankrijk elke overeenkomst die betrekking heeft op de 
periode na het overlijden van een persoon beschouwd wordt als een erfovereenkomst, en 
dus altijd ongeldig  is, tenzij de wet bij uitzondering bepaalt dat een bepaalde overeenkomst 
geldig is. Het nadeel hiervan is dat nagenoeg alle overeenkomsten met uitwerking bij het 
overlijden onder het verbod van erfovereenkomsten vallen, en dat het criterium om het 
onderscheid tussen geldige en ongeldige overeenkomsten te maken niet precies is. 

Het grote voordeel in België is dat het criterium nauwkeuriger is en dat een reeks bedingen 
met uitwerking bij het overlijden, die men maatschappelijk als nuttig acht, toegelaten 
worden.278 

127. Een ander groot verschil tussen het Belgisch en het Frans recht is dat men in de Franse 
Code Civil279 een verregaande uitzondering heeft ingelast op het verbod van 
erfovereenkomsten en de regels omtrent de reserve, die niet terug te vinden is in het 
Belgisch recht. Deze uitzondering is ingevoerd bij wet van 23 juni 2006, die in werking is 
getreden op 1 januari 2007.280

 Het betreft in het bijzonder de artikelen 929 en 930 C.C.. Deze 
artikelen handelen over wat men in het frans “La rénonciation anticipée à l’action en 
réduction” noemt, met andere woorden de geanticipeerde afstand van het recht op 
inkorting. Dit houdt in dat de reservataire erfgenaam bij een nog niet opengevallen 
nalatenschap op onherroepelijke wijze afstand kan doen van zijn recht op inkorting van 
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schenkingen of legaten die zijn voorbehouden erfdeel aantasten, en dit in het voordeel van 
één of meer welbepaalde personen. Doordat de erfgenaam nog voor de nalatenschap is 
opengevallen afstand kan doen van dit recht, is dit een zeer vernieuwende en verstrekkende 
uitzondering op het verbod van erfovereenkomsten en op de regels omtrent de reserve.281  

128. Doordat de uitzondering zo verregaand is worden strenge vereisten gesteld aan de 
artikelen 929 en 930 C.C. Men moet bijgevolg strikt het toepassingsgebied van de wet 
respecteren.  

Vooreerst is er het materieel toepassingsgebied. Het kan zowel gaan om schenkingen die de 
gehele nalatenschap betreffen, dan wel een deel ervan, dan wel een welbepaald goed van 
de nalatenschap.282 

Daarnaast is er ook het personeel toepassingsgebied. Er zijn drie personen betrokken bij de 
toepassing van artikel 929 en 930-5 C.C.. De eerste betrokken persoon is diegene die afstand 
doet van zijn rechten. Deze persoon moet de hoedanigheid van vermoedelijke erfgenaam 
bezitten. Dit wordt beoordeeld op het moment van de afstand. Bovendien moet  deze 
persoon de bekwaamheid hebben om te schenken onder levenden en gezond van geest zijn. 
De tweede betrokken persoon is de erflater, ook wel decujus genoemd. Deze dient de 
geanticipeerde afstand te aanvaarden. Echter, de instemming van de erflater heeft enkel 
betrekking op de geldigheid van de akte. Deze kan zich niet verbinden tot een 
tegenprestatie. De afstandsakte is dus een op zichzelf staande akte die geen verplichtingen 
mag doen ontstaan voor de erflater. De wetgever heeft op die manier de testeervrijheid van 
de erflater zoveel mogelijk willen behouden. Doordat hij instemt met de afstand behoudt hij 
bovendien ook de zeggenschap over de erfopvolging van zijn goederen. De derde betrokken 
persoon is de begunstigde of de begunstigden. Het kan zowel gaan om een andere 
erfgenaam, als om een derde. Deze personen dienen op straffe van nietigheid vermeld te 
worden in de akte van afstand.283

 De afstand kan dus in het voordeel zijn van één of 
meerdere personen, op voorwaarde dat deze duidelijk bepaald zijn.284 

Naast de materiële vereisten zijn er ook formele vereisten om diegene die afstand doet te 
beschermen, die op straffe van nietigheid dienen nageleefd te worden. De akte van afstand 
dient in authentieke vorm verleden te zijn, in aanwezigheid van twee notarissen. De tweede 
notaris dient aangeduid te zijn door de voorzitter van de Kamer van Notarissen. De akte 
dient specifiek en afzonderlijk te zijn, en mag dus geen onderdeel uitmaken van een andere 
akte. Tenslotte dient de akte gedetailleerd de gevolgen van de afstand van het recht van 
inkorting weer te geven.285

 

Indien men een persoon wil beschermen tegen door hem gestelde handelingen zal de 
wetgever vaak herroepingsmogelijkheden voorzien. Een geanticipeerde afstand van het 
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recht om inkorting te vorderen kan echter slechts in uitzonderlijke gevallen herroepen 
worden. De wetgever acht een herroeping gerechtvaardigd in de volgende drie gevallen: Ten 
eerste wanneer de erflater nalaat zijn onderhoudsverplichtingen na te komen tegenover 
diegene die afstand doet van zijn recht inkorting te vorderen; Ten tweede wanneer diegene 
die afstand doet, zich op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap in een staat 
van behoefte bevindt; En ten derde in het geval de begunstigde een misdrijf of een 
onrechtmatige daad zou begaan tegenover diegene die afstand doet. Om een herroeping te 
bekomen zal men zich steeds moeten wenden tot een rechter.286 

129. Wat is nu de draagwijdte van de mogelijkheid om afstand te doen van het recht om 
inkorting te vorderen? Sommige auteurs benadrukken dat, ondanks de versoepelde 
wetgevende bewegingen, het principieel verbod van erfovereenkomsten toch overeind is 
gebleven en dat er in de gewijzigde tijdsgeest toch voor geopteerd werd om enkel een 
aantal uitzonderingen toe te voegen. Buiten deze uitzonderingsgevallen blijft elke 
erfovereenkomst bijgevolg nietig op grond van artikel 722 C.C..287

 

130. Op het 72e congres van het Franse notariaat werd nochtans voorgesteld om de regel 
om te draaien en erfovereenkomsten in principe geldig te verklaren, op voorwaarde dat ze in 
authentieke vorm werden verleden en ze uitgingen van de decujus, mits uitzonderingen door 
de wet opgesomd. Dit voorstel werd niet ongunstig onthaald.288

 

131. BAEL verdedigt het standpunt dat in Frankrijk een evolutie aan de gang is in de richting 
van de stelling dat het verbod van erfovereenkomsten niet langer van openbare orde is.289 
Hij leidt dit voornamelijk af uit een arrest van het Hof van Cassatie van 9 juli 2003. In dat 
arrest wordt namelijk een middel dat gebaseerd is op de schending van het verbod van 
erfovereenkomsten onontvankelijk verklaard omdat het voor het eerst wordt opgeworpen in 
cassatie. Het Hof steunde hierbij op de volgende overweging: “que le moyen est nouveau et, 
mélangé de fait, irrecevable”.290 In Frankrijk oordeelt men nochtans, net zoals in België, dat 
een nietigheid die gesteund is op een regel van openbare orde voor het eerst in cassatie kan 
worden ingeroepen. Hieruit leidt de auteur af dat het verbod niet langer van openbare orde 
is.291  

Andere auteurs, in het bijzonder VAN HIMME, vinden dit een voorbarige conclusie. Zij stellen 
dat, ondanks het feit dat het Hof van Cassatie zich had kunnen uitspreken over de 
gegrondheid van het middel, de stelling dat in Frankrijk enkel nog de relatieve nietigheid zou 
spelen na dit arrest, te kort door de bocht gaat.292 Ook PINTENS, DECLERCK, DU MONGH en 
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VANWINCKELEN zijn het niet eens met BAEL en zeggen dat het arrest alleszins geen 
argument biedt naar Belgisch recht.293

 

132. Men kan zich afvragen of het Frans recht omtrent erfovereenkomsten nu beter is dan 
het Belgisch recht. Het is in elk geval duidelijk dat men in Frankrijk het begrip “bedingen 
betreffende toekomstige nalatenschap” strenger invult dan bij ons, en dat men ook minder 
uitzonderingen kent. Men kan zeker stellen dat het Franse recht rechtlijniger is dan het 
Belgische.294

  

C. Duitsland 
 
133. In het Duits recht worden erfovereenkomsten (‘Erbvertrag’)  in principe als geldig 
beschouwd.295 Bepalingen § 2274-2303 van het Bürgerliches Gesetzbuch296 handelen over 
erfovereenkomsten. De erfovereenkomst wordt in het Duits recht omschreven als een 
contractuele beschikking des doods. Deze omschrijving kenmerkt zich door zijn dubbele 
aard. Enerzijds betreft het een beschikking ter zake des doods, met andere woorden een 
uiterste wilsbeschikking. Dit betekent dat de beschikkingen geen onmiddellijke gevolgen 
zullen tot stand brengen.297 Anderzijds gaat het om een daadwerkelijke overeenkomst, die 
ervoor zorgt dat er een contractuele erfrechtelijke binding ontstaat tussen de partijen.298

 

134. Opdat een erfovereenkomst299 geldig zou zijn, zijn een aantal vereisten ingebouwd. 
Vooreerst moet de erfovereenkomst notarieel worden opgesteld, en in aanwezigheid van 
beide partijen.300 Bovendien kan de erflater zich niet laten vertegenwoordigen301, en moet 
hij volledig handelingsbekwaam zijn302. Indien deze vereisten niet worden nageleefd is de 
overeenkomst nietig.303

 

135. Of het algemeen geldig beschouwen van erfovereenkomsten wenselijk is, is zeker 
vatbaar voor discussie. Wat echter niet kan betwist worden is dat er in het Duits recht 
duidelijk een rode draad terug te vinden is en dat de wetgever zeer gedetailleerd en duidelijk 
is te werk gegaan. Dit draagt bij tot een grotere rechtszekerheid.304 
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D. Conclusie 
 

136. Uit dit hoofdstuk blijkt dat vier samenlevingen, die op economisch, sociaal en politiek 
vlak vergelijkbaar zijn, de problematiek van de erfovereenkomsten elk op een andere manier 
benaderen.   
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XII. EIGEN MENING 

 

A. Cassatiearrest 31 oktober 2008 
 

137. De vraag die in deze masterproef werd behandeld is de volgende :  

“Heeft het arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 2008 voor gevolg dat het verbod 

van erfovereenkomsten niet meer van openbare orde is vanaf 1 juni 2003, namelijk de 

datum van inwerkingtreding van de Wet Valkeniers?” 

138. Naar mijn mening is de onderliggende betekenis van het cassatiearrest van 31 oktober 
2008 inderdaad dat het verbod van erfovereenkomsten na de inwerkingtreding van de Wet 
Valkeniers niet meer van openbare orde is. Zo niet zou de toevoeging van de woorden “voor 
de wijziging door de wet van 22 april 2003”, “in het toen geldende recht” en “onder vigeur 
van het toepasselijke recht” geen enkele betekenis hebben. Indien het Hof van mening was 
geweest dat het verbod van openbare orde blijft, had het volstaan te stellen dat het verbod 
zonder meer de openbare orde raakt, zonder de toevoeging van de woorden “in het toen 
geldende recht”. 

De voorstanders van de klassieke interpretatie stellen dat het openbare orde-karakter van 
artikel 1130, 2e lid BW in de cassatiemiddelen niet werd betwist en dat bovendien enkel de 
schending werd aangevoerd van artikel 1130,2e lid BW zoals dit gold voor de wet van 22 april 
2003. Zij argumenteren dus dat het Hof van Cassatie enkel antwoordt op een middel. Dat 
argument gaat volgens mij niet op. Indien men het verbod beschouwt als zijnde van 
openbare orde, is de feitenrechter namelijk verplicht ambtshalve de nietigheid van de 
erfovereenkomst op te werpen. Een middel dat steunt op een wetsbepaling van openbare 
orde maakt namelijk noodzakelijk deel uit van de door de feitenrechter beoordeelde 
betwisting. Zelfs het Hof van Cassatie moet de schending van bepalingen van openbare orde 
vaststellen, ook al hebben de partijen deze schending niet specifiek aangevoerd. Ik meen dus 
dat het Hof van Cassatie de woorden “in het toen geldende recht” niet louter kan 
toegevoegd hebben om te antwoorden op een middel dat werd aangevoerd. 

Mijns inziens heeft het Hof dus zeer bewust een onderscheid willen maken tussen de 
periode vóór de inwerkingtreding van de Wet Valkeniers en de periode erna. Het Hof heeft 
dus 1 juni 2003 willen introduceren als scharniermoment. Alle erfovereenkomsten zullen na 
1 juni 2003 gesanctioneerd worden met relatieve nietigheid, zelfs deze die voor die datum 
absoluut nietig waren. Bovendien is vanaf die datum ook bevestiging mogelijk, op 
voorwaarde dat de persoon over wiens nalatenschap men een overeenkomst sluit op het 
ogenblik van de bevestiging reeds overleden is.  

139. Het belang van het cassatiearrest van 31 oktober 2008 moet echter gerelativeerd 

worden. Gerechtelijke uitspraken zijn namelijk niet bindend als algemene regel. Dit is terug 

te vinden in artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek : “De rechters mogen in de zaken die aan 

hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wijze van algemene en als regel 

geldende beschikking”. De uitspraak van een rechter heeft met andere woorden geen 
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bindende werking als precedent. Niettemin kan de uitspraak van een hoger rechtscollege en, 

vooral, van het Hof van Cassatie, wel invloed hebben op het oordeel van lagere 

feitenrechters. De uitspraken van het Hof van Cassatie zijn namelijk gezaghebbend.305 Men 

moet dus afwachten hoe de feitenrechters het arrest van 31 oktober 2008 zullen 

interpreteren. 

140. Ik wil dus concluderen dat het Hof van Cassatie naar mijn mening in zijn arrest van 31 

oktober 2008 inderdaad heeft willen zeggen dat het verbod na de inwerkingtreding van de 

Wet Valkeniers niet meer van openbare orde is.  

141. Desondanks wil ik benadrukken dat men voorzichtig moet zijn met de toepassing van de 

nieuwe interpretatie in de huidige stand van zaken. Zolang men het in de rechtspraak niet 

unaniem eens is over de interpretatie van het verbod of zolang er geen wetgevend initiatief 

is genomen, zullen sommige rechters nog steeds oordelen dat het verbod van openbare 

orde is. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor de bij de erfovereenkomst betrokken 

partijen. Deze gevolgen uiten zich op een aantal vlakken. Zij hebben ten eerste een invloed 

op de categorieën van personen die de nietigheid kunnen inroepen, ten tweede op het 

tijdstip waarop de nietigheid moet worden ingeroepen en ten derde op de vatbaarheid voor 

bevestiging. 

Vooreerst uit zich dit door de categorie van personen die de nietigheid van de overeenkomst 

kunnen inroepen. Indien het verbod wordt beschouwd als zijnde van openbare orde, zullen 

de met het verbod strijdige overeenkomsten gesanctioneerd worden met een absolute 

nietigheid. Deze nietigheid kan ingeroepen worden door iedere belanghebbende, en dus niet 

enkel door de door het verbod beschermde partijen. Ook de Fiscale Administratie kan een 

absolute nietigheid inroepen. Eenmaal de nietigverklaring is uitgesproken door de rechter 

kan zij dan bijvoorbeeld bewijzen dat de betrokken goederen zich nog in de nalatenschap 

bevinden, zodat op die goederen successierechten kunnen geheven worden. Ten slotte kan 

en moet de rechter ambtshalve de nietigheid van een met het verbod strijdige 

overeenkomst of beding opwerpen. Dit betekent dat, indien de partijen een geschil omtrent 

de erfovereenkomst voor de rechter brengen, zonder daarbij de geldigheid van de 

overeenkomst aan te vechten, de rechter ambtshalve de nietigheid ervan zal moeten 

inroepen.  

Ten tweede zal de absolute nietigheid ook zijn weerslag hebben op het tijdstip waarop de 

nietigheid moet worden ingeroepen. Indien men van oordeel is dat het verbod van openbare 

orde is, moet men de nietigheid van een daarmee strijdige overeenkomst niet noodzakelijk 

inroepen bij de aanvang van het rechtsgeding. De nietigheid kan namelijk ingeroepen 

worden in elke stand van het geding, zelfs voor het eerst tijdens een procedure voor het Hof 

van Cassatie. 

                                                      
305

 http://www.elfri.be/een-gerechtelijke-uitspraak-niet-bindend-als-algemene-regel?oldsite=1 (datum van consultatie : 30 
april 2012)  



66 
 

Ten derde is een absoluut nietige rechtshandeling niet vatbaar voor bevestiging. Partijen die 

meenden dat de door hen gestelde rechtshandeling slechts relatief nietig was, en die deze 

hadden bevestigd, zullen dus voor verrassingen komen te staan. De door hen gestelde 

bevestiging zal namelijk ongeldig zijn. Het feit dat bevestiging niet mogelijk is heeft 

bovendien voor gevolg dat de verjaringstermijn van artikel 2262 bis BW steeds volledig 

uitwerking zal hebben. De partijen kunnen dus pas tien jaar na het overlijden van de erflater 

zeker zijn dat de door hen gestelde rechtshandeling niet meer nietig verklaard kan worden 

op grond van de schending van het verbod van erfovereenkomsten.  

142. Indien de overeenkomst of het beding wordt nietig verklaard, kan dit enkele nare 

gevolgen hebben. 

Door de nietigverklaring wordt de overeenkomst geacht nooit juridisch te hebben bestaan 

en worden alle gevolgen ervan in principe retroactief306 teniet gedaan. 

Dit betekent dat de goederen waarop de nietige erfovereenkomst betrekking heeft, zich 

retroactief in de nalatenschap zullen bevinden. Dit heeft onder andere voor gevolg dat de 

Fiscale Administratie op die goederen successierechten zal heffen. De nietigverklaring heeft 

dus gevolgen op fiscaal vlak. Bovendien heeft de nietigverklaring ook gevolgen op 

burgerrechtelijk vlak. Doordat de nietige overeenkomst retroactief wordt tenietgedaan, zal 

het door de partijen gewenste burgerrechtelijk effect van de door hen gestelde 

rechtshandeling verloren gaan. Het doel van de erfovereenkomst op het vlak van 

successieplanning zal met andere woorden niet worden bereikt.  

143. Uit dit alles kan men naar mijn mening concluderen dat het toepassen in de praktijk van 

de nieuwe interpretatie op dit ogenblik nog te grote risico’s inhoudt. Ik geloof dan ook dat 

men, in de huidige stand van zaken en zolang niet onomstootbaar vaststaat dat de nieuwe 

interpretatiewijze unaniem wordt aanvaard in de rechtspraak, voorzichtigheidshalve de 

klassieke interpretatie moet blijven toepassen.  

B. Klassieke versus nieuwe interpretatie 
 

144. Ik ben echter wel van oordeel dat het ten zeerste aangewezen is de nieuwe 

interpretatie te introduceren in de wetgeving en de rechtspraak. Volgens mij is de nieuwe 

interpretatie met andere woorden te verkiezen boven de klassieke. 

145. In de huidige stand van zaken zijn er reeds een aantal elementen terug te vinden die 
erop wijzen dat bedingen betreffende niet opengevallen nalatenschappen niet strijdig zijn 
met de openbare orde. 

Ik denk bijvoorbeeld aan het grote aantal uitzonderingen op het verbod. Indien de wetgever 
van mening zou zijn dat het verbod effectief de essentiële belangen van de Staat of van de 
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gemeenschap raakt, of in het privaatrecht de juridische grondslagen vastlegt waarop de 
economische of morele orde van de maatschappij rust, zou hij naar mijn mening niet zoveel, 
of logischerwijze zelfs geen, uitzonderingen voorzien. Wat ik bovendien eigenaardig vind, is 
dat men voor die uitzondering vaak geen enkel formalisme en geen enkele mogelijkheid tot 
herroeping voorziet. Een rechtshandeling, die wordt toegelaten als uitzondering op een 
verbod dat van openbare orde is, zou in principe toch de nodige waarborgen moeten bieden 
om de betrokkenen en de maatschappelijke orde alsnog te beschermen. De wetgever blijkt 
hieromtrent echter helemaal niet bekommerd. Eenmaal men een uitzondering wettelijk 
toelaat zijn de betrokkenen vrij, zonder enige wettelijke beperking.  

Bovendien moet men zich ervan bewust zijn dat het begrip openbare orde naar tijd en plaats 
wordt bepaald. De voorstanders van de klassieke interpretatiewijze beroepen zich op een 
meer dan vijftig jaar oud cassatiearrest307 om hun standpunt te onderbouwen. Dat 
erfovereenkomsten toen strijdig werden bevonden met de openbare orde wordt door mij 
niet betwist, en evenmin door de aanhangers van de nieuwe interpretatie. Ik meen 
daarentegen wel dat de maatschappelijke opvattingen over het concept erfovereenkomsten 
sterk gewijzigd zijn in de tijd. Dit omwille van een aantal redenen, die verder zullen worden 
besproken.308 

Ik ga dus volledig akkoord met de stelling dat de ontstaansredenen van het verbod 
grotendeels achterhaald zijn. Het enige argument dat volgens mij nog kan spelen in het 
voordeel van de voorstanders van de klassieke interpretatie is de bescherming van het 
voorbehouden erfdeel. Niettemin meen ik dat de relatieve nietigheid een voldoende 
bescherming biedt tegen de aantasting van de reserve.  

Bovendien werpt rechtsvergelijkend werk ook een ander licht op het verbod van 
erfovereenkomsten. Daarbij lijkt mij vooral het Duitse recht met betrekking tot bedingen 
betreffende toekomstige nalatenschappen een goede illustratie van het feit dat de klassieke 
interpretatie is voorbijgestreefd. Zoals reeds werd beschreven zijn erfovereenkomsten in 
Duitsland toegelaten, behoudens wettelijke uitzonderingen. Uit een aantal onderzoeken 
blijkt dat in Duitsland veelvuldig gebruik wordt gemaakt van dit wettelijk toegelaten 
‘Erbvertrag’, en dat er dus wel degelijk behoefte aan bestaat.309 Het feit dat 
erfovereenkomsten in Duitsland wettelijk worden toegelaten, en dat er ook effectief gebruik 
van gemaakt wordt in de praktijk, is zeker een argument om te stellen dat de klassieke 
interpretatie volledig is achterhaald.  

146. Naast de elementen die er volgens mij reeds op wijzen dat er een evolutie plaatsvindt in 
de richting van de nieuwe interpretatie, zijn er bovendien een aanzienlijk aantal voordelen 
die deze interpretatie kan bieden. 
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Een van deze voordelen is dat de partijen die betrokken zijn bij een erfovereenkomst meer 
vat zullen hebben op het al dan niet voortbestaan van de door hen gestelde rechtshandeling. 
Het zijn namelijk enkel de door het verbod beschermde partijen die de relatieve nietigheid 
kunnen inroepen. Niet elke belanghebbende zal een vordering tot nietigverklaring kunnen 
instellen. Volgens de meerderheid in de rechtsleer en volgens de Fiscale Administratie zelf, 
zal ook deze administratie zich niet op de relatieve nietigheid kunnen beroepen. De rechter 
kan en mag dit bovendien niet ambtshalve doen. De betrokken partijen hebben dus het heft 
in eigen handen. 

Dit alles heeft voor gevolg dat, indien alle beschermde partijen de nietigheid bevestigen, de 
rechtshandeling niet meer vatbaar is voor nietigverklaring, althans niet op grond van 
strijdigheid met het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen. Vanaf 
dat moment is de rechtshandeling dus gezuiverd van elke vordering tot nietigverklaring. De 
tienjarige verjaringstermijn heeft op dat moment geen betekenis meer.  

Indien de beschermde personen niet bevestigd hebben, moet men bovendien niet vrezen 
dat iemand de nietigheid zal inroepen in de loop van een procedure over een bepaalde 
erfovereenkomst. De vordering tot nietigverklaring moet namelijk in limine litis worden 
ingesteld, dit betekent voor elk verweer. Ze mag dus evenmin voor het eerst worden 
ingesteld voor het Hof van Cassatie.  

Deze meer flexibele houding ten aanzien van erfovereenkomsten lijkt mij ten zeerste 
aangewezen in het kader het regelen van iemands toekomstige nalatenschap. Indien het 
verbod van erfovereenkomsten slechts gesanctioneerd wordt met een relatieve nietigheid, 
kunnen bedingen betreffende niet opengevallen nalatenschappen namelijk dienen als 
instrument van successieplanning.  

Het is naar mijn mening de behoefte van de burger om regelingen te treffen omtrent zijn 
toekomstige nalatenschap. De behoefte om dit op een steeds vrijere manier te doen blijkt 
uit een aantal maatschappelijke evoluties. Ten eerste valt niet te ontkennen dat zich de 
laatste 50 jaar een sterke tendens heeft voorgedaan in het erkennen en toekennen van 
individuele rechten en vrijheden. Men kan daarbij denken aan de ontwikkeling inzake de 
erkenning van mensenrechten. Ook het privacy-beleid wordt de laatste jaren steeds sterker 
omkaderd. Daarnaast vragen ook de gewijzigde familiale en sociale verhoudingen om meer 
flexibele mogelijkheden in het kader van successieplanning. Zo wordt steeds vaker 
afgeweken van de klassieke gezinsvorm. De laatste jaren stijgen het aantal nieuw 
samengestelde gezinnen, alleenstaande ouders, enz. gestaag. Tenslotte is de 
vermogenssamenstelling ook steeds complexer geworden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
onroerend goed in het buitenland, (familiale) ondernemingen en handelszaken, 
effectenportefeuilles, kunstcollecties, enz. Er is dus weldegelijk nood aan meer flexibele 
mogelijkheden inzake successieplanning.  

Bovendien houdt de nieuwe interpretatie het voordeel in dat de notaris zijn medewerking 
mag verlenen. De meerderheid in de rechtsleer310 is het er namelijk over eens dat de notaris 
zijn ambtsverlening niet mag weigeren bij akten die bepalingen bevatten die strijdig zijn met 

                                                      
310

 C. DECKERS, N. GEELHAND DE MERXEM en J. DE HERDT, Handboek estate planning, bijzonder deel I : (Fiscale) 
successieplanning in extremis in Vlaanderen : Naar een nieuw concept inzake fiscale successieplanning, Gent, Larcier, 2008, 
75; J. VERSTAPPEN, De deontologische code van het notariaat : een artikelsgewijze commentaar, Gent, Larcier, 2009, 24 en 
verwijzingen aldaar in voetnoot 113. 



69 
 

dwingend recht, maar niet met de openbare orde. De notaris moet daarbij voldoen aan zijn 
informatieplicht.311 Hij zal dus vanuit professioneel oogpunt de partijen kunnen bijstaan bij 
het verlijden van hun akten. Indien men het verbod van erfovereenkomsten zou blijven 
sanctioneren met een absolute nietigheid moet de notaris zijn ambtsverlening weigeren, en 
bestaat het risico dat partijen zelf de overeenkomst opstellen zonder op de hoogte te zijn 
van de draagwijdte van de door hen gestelde rechtshandelingen. Naar mijn oordeel is het 
dus beter dat de notaris zijn medewerking kan verlenen en de partijen dus goed kan 
inlichten over de gevolgen van de door hen gestelde rechtshandelingen, zodat zij met 
volledige kennis van zaken de overeenkomst kunnen sluiten. 

Ik ben bovendien van mening dat er bij relatieve nietigheid nog voldoende bescherming 
wordt geboden aan alle betrokken partijen. Sanctionering met enkel relatieve nietigheid, 
zoals de nieuwe interpretatie voorhoudt, betekent immers niet dat een rechtshandeling is 
toegelaten. Erfovereenkomsten blijven verboden, ook als men de nieuwe interpretatie volgt. 
Indien de partijen die beschermd worden door het verbod bezwaren hebben tegen een 
bepaalde rechtshandeling kunnen zij hier nog steeds tegen opkomen, zolang zij de 
rechtshandeling niet hebben bevestigd. Zij zijn dus weldegelijk beschermd en kunnen 
optreden indien een bepaalde rechtshandeling tegen hun belangen ingaat.  

C. Conclusie  
 

147. Naar mijn mening heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 31 oktober 2008 
inderdaad bedoeld dat het verbod na de inwerkingtreding van de Wet Valkeniers niet meer 
van openbare orde is. 

Omwille van de hierboven beschreven risico’s312 raad ik echter aan dat men in de praktijk de 
klassieke interpretatie blijft toepassen, zolang de rechtspraak niet unaniem de nieuwe 
interpretatie toepast of zolang de wetgever niet beslist in die zin.   

Volgens mij is het wel noodzakelijk dat de wetgever en de rechtspraak in die zin besluiten. Ik 
ben namelijk om de hierboven beschreven redenen313 van mening dat de nieuwe 
interpretatie te verkiezen is boven de klassieke.  

 

  

                                                      
311

 Artikel 9 van de Organieke Wet van het Notariaat. 
312

 Supra randnr. 140-141. 
313

 Supra randnr. 143-145. 
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XIII. BESLUIT  
 

148. In deze verhandeling werd getracht een antwoord te bieden op de volgende vraag :  

“Heeft het arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 2008 voor gevolg dat het verbod 
van erfovereenkomsten niet meer van openbare orde is vanaf 1 juni 2003, namelijk de 
datum van inwerkingtreding van de zogenoemde Wet Valkeniers?”  

Bovendien werden in subsidiaire orde de volgende vragen onder de loep genomen : “Wat 
zijn de gevolgen hiervan op burgerrechtelijk en procesrechtelijk vlak? Wat zijn de gevolgen 
hiervan voor de notaris ? En wat zijn de gevolgen op fiscaalrechtelijk vlak?” 

Wat al vrij snel duidelijk werd bij het onderzoek, is dat het antwoord hierop niet eenduidig 
is.  

 

A. Klassieke interpretatie 
 

149. De klassieke interpretatiewijze wordt gevolgd door PINTENS, DECLERCK, DU MONGH en 
VANWINCKELEN. Zij achten het verbod van erfovereenkomsten van openbare orde, zowel 
vóór als na het arrest van het Hof van Cassatie. Zij zien het arrest van het Hof van Cassatie 
als een uitdrukkelijke bevestiging van de absolute nietigheid van verboden 
erfovereenkomsten.  

150. Deze interpretatie heeft op burgerrechtelijk en procesrechtelijk vlak zes gevolgen : 1. 
Elke belanghebbende kan de nietigheid inroepen; 2. De nietigheid is niet vatbaar voor 
bevestiging; 3. De rechter moet de nietigheid ambtshalve opwerpen; 4. De nietigheid kan in 
elke stand van het geding worden ingeroepen, dus ook voor het eerst in cassatie; 5. De 
uitvoering van de erfovereenkomst kan niet worden afgedwongen; 6. De nietigheid zal 
verjaren na tien jaar op grond van artikel 2262 bis BW.  

151. Vervolgens werd de vraag opgeworpen welke gevolgen deze interpretatie heeft voor de 
notaris. Op grond van artikel 3 Wet 25 Ventôse jaar XI op het Notarisambt juncto artikel 3, 1° 
Deontologische Code zal de notaris zijn ambt moeten weigeren, aangezien hij geen aktes 
mag verlijden die bepalingen bevatten die strijdig zijn met de openbare orde. 

152. Tenslotte werd de vraag opgeworpen welke gevolgen deze interpretatie heeft op fiscaal 
vlak. Hierbij dient men een onderscheid te maken tussen het opwerpen van de nietigheid, en 
het effectief heffen van registratie- en successierechten. Wat het opwerpen van de 
nietigheid betreft, is gebleken dat de Fiscale Administratie de absolute nietigheid kan en zal 
inroepen. Wat het heffen van de rechten betreft is duidelijk geworden dat een nietige 
rechtshandeling geen beletsel vormt voor de heffing. De nietige rechtshandeling blijft 
namelijk uitwerking hebben zolang de nietigheid niet is uitgesproken. Als gevolg daarvan 
kunnen de betrokkenen zich niet op de nietigheid beroepen om zich te verzetten tegen de 
heffing van registratie- of successierechten op deze nietige rechtshandeling.  
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B. Nieuwe interpretatie 
 

153. De nieuwe interpretatiewijze wordt gevolgd door BAEL, PUELINCKX-COENE, CASIER, 
GEELHAND DE MERXEM, SCHUERMANS, VERDICKT, DEKKERS en CASMAN. Zij menen, geheel 
in tegenstelling tot de aanhangers van de klassieke interpretatie, dat uit de motivering van 
het cassatiearrest van 31 oktober 2008 blijkt dat het verbod vroeger wel van openbare orde 
was, maar na voormeld arrest niet meer, en dat dit tot gevolg heeft dat een inbreuk op het 
verbod gesanctioneerd wordt met de relatieve nietigheid. Zij komen tot dit standpunt op 
basis van een a contrario redenering. BAEL stelt bovendien dat het Hof van Cassatie in het 
arrest een duidelijke overgangsregel aanreikt. Op basis hiervan zijn alle erfovereenkomsten 
met ingang van 1 juni 2003 relatief nietig. Zelfs de overeenkomsten die voor deze datum 
werden aangegaan, en dus absoluut nietig waren, worden vanaf die datum slechts 
gesanctioneerd met de relatieve nietigheid. Dit betekent dus ook dat na die datum 
bevestiging van die overeenkomsten mogelijk is, onder voorwaarde dat de nalatenschap 
reeds is opengevallen op de datum van de bevestiging.  

154. Op basis van het standpunt van deze auteurs, kunnen we nagaan wat de gevolgen op 
burgerrechtelijk en procesrechtelijk vlak zijn.  Het zijn er meer bepaald zes : 1.Enkel de door 
de regel beschermde partijen kunnen de nietigheid inroepen; 2. De nietigheid kan bevestigd 
worden; 3. De rechter kan de nietigheid niet ambtshalve opwerpen; 4. De nietigheid moet in 
limine litis worden opgeworpen; 5. De uitvoering van de erfovereenkomst kan worden 
afgedwongen; 6. De nietigheid zal verjaren na verloop van tien jaar op basis van artikel 1304 
BW.  

155. Wat zijn nu de gevolgen van deze interpretatiewijze voor de notariële praktijk? De 
notaris heeft een ministerieplicht op grond van artikel 3 van de Wet 25 Ventôse jaar XI op 
het Notarisambt. Gezien het monopolie dat de notaris heeft met betrekking tot het verlijden 
van notariële akten, kan de notaris slechts aan ambtsweigering doen in de gevallen van 
artikel 3 van de Deontologische Code. Op grond van artikel 9 van de Wet 25 Ventôse jaar XI 
op het Notarisambt moet de notaris de partijen zorgvuldig inlichten over de gevolgen van de 
door hen gesteld handelingen. Indien deze partijen met kennis van zaken toch de akte willen 
verlijden, kan de notaris zijn medewerking niet weigeren voor akten die slechts behept zijn 
met een relatieve nietigheid omdat ze bepalingen bevatten die strijdig zijn met een wet van 
dwingend recht. 

156. Tenslotte werd onderzocht welke gevolgen deze interpretatiewijze sorteert op fiscaal 
vlak. Ook hier dient men een onderscheid te maken tussen het opwerpen van de nietigheid 
en het effectief heffen van de registratie- en successierechten. Wat het inroepen van de 
nietigheid betreft kunnen we concluderen dat de Fiscale Administratie de nietigheid in 
principe niet zal inroepen indien men te maken heeft met een relatief nietige 
rechtshandeling. De administratie kan zich wel aansluiten bij een geslaagde vordering die 
werd ingesteld door een van de erfgenamen. Indien de nietigheid dus werd ingeroepen en 
bekomen door een van de beschermde partijen zal de administratie haar heffing hieraan 
aanpassen. Wat de effectieve heffing van rechten op relatieve rechtshandelingen betreft 
kunnen we concluderen dat een nietige rechtshandeling geen beletsel vormt voor deze 
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heffing. De erfgenamen zullen zich dus niet op de nietigheid van een rechtshandeling 
kunnen beroepen om het heffen van registratie- of successierechten tegen te gaan.  

C. Eigen mening 
 

157. Naar mijn mening kan het antwoord op de onderzoeksvraag niet zonder meer met ja of 
neen beantwoord worden.  

158. Op de vraag of het Hof van Cassatie in zijn arrest van 31 oktober 2008 bedoeld heeft 
dat het verbod van erfovereenkomsten sinds de inwerkingtreding van de Wet Valkeniers niet 
meer van openbare orde is, durf ik volmondig “ja” antwoorden.  

159. Op de vraag of het arrest van het Hof van Cassatie in de praktijk daadwerkelijk voor 
gevolg heeft dat het verbod na 1 juni 2003 niet meer van openbare orde is, is het antwoord 
minder eenduidig.  

Volgens mij moet men eerst afwachten of het door het Hof van Cassatie ingenomen 
standpunt zal gevolgd worden door de feitenrechters, en of het Hof in zijn latere rechtspraak 
opnieuw dit standpunt zal innemen. Op dit moment heerst er naar mijn mening nog te veel 
onduidelijkheid, om de nieuwe interpretatie reeds toe te passen. Aan deze toepassing zijn 
namelijk risico’s verbonden, die ik hierboven heb uiteengezet.314 

160. Mijn conclusie is dus dat de rechtspraak en de wetgever zo snel mogelijk een standpunt 
moeten innemen in de discussie, om de huidige onduidelijkheid en risico’s in de praktijk weg 
te werken. De nieuwe interpretatie is, om de hierboven uiteengezette redenen315, naar mijn 
mening de beste oplossing, en ik hoop dan ook dat de rechtspraak en de wetgever in die zin 
zullen beslissen.  

  

                                                      
314

 Supra randnr. 140-141. 
315

 Supra randnr. 143-145. 
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XIV. SLOTWOORD 
 

Deze verhandeling is beperkt tot een intern rechtsdogmatische studie. Dergelijke studie 

bestaat voor een belangrijk deel uit de beschrijving van de huidige stand van zaken in de 

wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Mijn masterproef bestaat dan ook hoofdzakelijk uit de 

weergave van de huidige situatie omtrent bedingen betreffende toekomstige 

nalatenschappen en de verschillende interpretaties ervan. Daarnaast heb ik ook gepoogd de 

problematiek kritisch te benaderen en mijn eigen mening daaromtrent weer te geven.  

In deze masterproef heb ik getracht dit ruime onderwerp af te bakenen en een antwoord te 

bieden op een specifieke onderzoeksvraag. Mijn bedoeling hierbij is geweest om een 

beknopt maar zo volledig mogelijk overzicht te maken van alles wat omtrent deze 

onderzoeksvraag is terug te vinden in de rechtsleer. Het beoogde resultaat was een 

bruikbaar werkstuk voor personen die zich willen verdiepen in de materie van het verbod 

van erfovereenkomsten en de interpretatie ervan in de rechtsleer. De essentie van de 

problematiek is terug te vinden in mijn verhandeling en wie zijn kennis hieromtrent nog wil 

verbreden vindt hierin ook de relevante bronverwijzingen.  

Naast een keuze tussen de verschillende interpretaties, zijn echter nog verdergaande 

oplossingen mogelijk. De materie van de erfovereenkomsten zou volledig moeten 

herbekeken worden, en omstandig en duidelijk geregeld worden in de wetgeving. Een 

grondige hervorming van de wetgeving inzake erfovereenkomsten is volgens mij dus 

aangewezen. Dit valt echter niet binnen het bestek van deze masterproef. Omtrent deze 

materie zou ik graag volgend jaar onderzoek doen in het kader van de Master na Master 

Notariaat. Daarbij zou ik ons systeem, waar erfovereenkomsten principieel verboden zijn, 

willen plaatsen tegenover systemen waar erfovereenkomsten principieel worden 

toegelaten. Ik zou de voor- en nadelen van beide regelingen willen bespreken en enquêtes 

afnemen via een representatieve steekproef van al de personen die met deze materie 

geconfronteerd worden, om te peilen naar de wens en/of de behoefte om 

erfovereenkomsten te gebruiken als instrument van successieplanning. 

 

  



74 
 

XV. BIBLIOGRAFIE 
 

A. Wetgeving 

Belgisch Burgerlijk Wetboek 

Franse Code Civil  

Nederlands Nieuw Burgerlijk Wetboek 

Duitse Bürgerliches Gesetzbuch 

Wet van 22 april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in 
verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, BS 22 mei 2003. 

Vr. en Antw. Senaat 1997-1998, 30 april 1998, nr. 1-77, 4043-44 en Rec.gén.enr.not. 1999, 
45, nr. 24.883. (Vr. nr. 1049 L. DELCROIX) 

Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, JO 24 juin 
2006. 
 

B. Rechtspraak  

Luik 20 mei 1843, Pas. 1845, II, 90. 

Dinant 13 oktober 1943, Pas. 1944, III, 62. 

Cass. 28 november 1946, RW 1946-47, 1033; T. Not. 1947, 40; Pas. 1946, I, 449; JT 1946, 
627; T. Vred. 1947, 272; Rec. gén. enr. not. 1947, 214; Rev. prat. not. b. 1949, 296. 

Cass. (Fr.) 22 november 1949, Rec.gén.enr.not. 1951, 61. 
Cass. 9 december 1948, RCJB 1954, 251, noot P. DE HARVEN. 

Cass. (Fr.) 22 november 1949, Rec.gén.enr.not. 1951, 61. 

Gent 24 november 1954, T. Not. 1955, 71; RW 1954-55, 1393. 

Cass. 10 november 1960, RCJB 1961, 11-31, noot J. RENAULD. 

Cass. 2 december 1960, Rec.gén.enr.not. 1962, 348. 

Brussel 31 januari 1961, Pas. 1962, II, 132. 

Cass. 23 oktober 1970, RW 1970-71, 1465. 

Brussel 13 april 1972, JT 1972, 731; Pas. 1972, II, 130; RCJB 1978, 35, noot P. DELNOY; 
Rec.gén.enr.not. 1974, 154. 

Cass. 11 april 1980, Arr.Cass. 1979-80, 996. 

Rb. Dendermonde 8 maart 1990, T.Not. 1990, 188. 



75 
 

Bergen 15 september 1992, Rev.not.b. 1995, 22-39. 

Antwerpen 27 april 1993, RW 1994-95, 1194.  

Cass. 19 mei 1994, Pas. 1994, I, 498; RW 1994-95, 743. 

Luik (9e k.) 25 maart 1998, JLMB 1999, 1726, noot J. SACE; Pas. 1997, II, 62. 

Rb. Hasselt (5e k.) 23 oktober 2000, TBBR 2001, 324. 

Gent (11e k.) 16 december 2004, nr. 2003/AR/1222, CABG 2006, afl. 6, 12, noot D. MICHIELS; 
T.Not. 2006, afl. 3, 126, noot F. BOUCKAERT. 

Cass. 19 maart 2007, Rev.trim.dr.civ. 2007, afl. 4, 1256. 

Gent (11e k.) 3 mei 2007, T.Not. 2009, afl. 4, 188, noot M. PUELINCKX-COENE. 

Cass (1e k.) 31 oktober 2008, AR C.06.0445.N/1.  

 

C. Rechtsleer 

 

BAEL, J., Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in Reeks 
Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2006, 1040 p. 

BAEL, J., “Een pleidooi voor een fundamenteel andere interpretatie van het verbod van 
erfovereenkomsten”, in F. SWENNEN en R. BARBAIX, Over erven. Liber amicorum Mieken 
Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, 17-51. 

BAEL,  J., “Naar een afschaffing van het verbod van erfovereenkomsten? Enkele bedenkingen 
de lege ferenda betreffende het verbod van erfovereenkomsten” in L. WEYTS, F. BUYSSENS, 
K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Over naar familie. Liber amicorum Luc 
Weyts, Brugge, Die Keure, 2011, 43-90. 

BAEL, J., “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten” in C. ENGELS (ed.), 
Rechtskroniek voor het notariaat, XV, Brugge, Die Keure, 2009, 200-215. 

BAEL, J., “Wat kan wel en wat kan niet bij bedingen betreffende een toekomstige 
nalatenschap? Naar een andere opvatting inzake het verbod van bedingen betreffende 
toekomstige nalatenschappen?”, in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële 
actualiteit 2010-2011, Brussel, Larcier, 2011, 177-274. 

BARBAIX, R., Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst 
schenking en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het contractueel statuut van de 
schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 1130 p. 

CASIER, H., GEELHAND DE MERXEM, N., SCHUERMANS, I. en VERDICKT, B., “De 
erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde. Een nieuw mijlpaalarrest 
inzake successieplanning”, TEP 2010, afl. 3, 126-146. 



76 
 

CASTELEIN, C., “Het verbod op erfovereenkomsten”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Actualia vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2005, 195-218. 

CASTELEIN, C., VERBEKE, A. en WEYTS, L., Notariële clausules. Liber amicorum Professor 
Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 804 p.  

CLAEYS, I., “De nieuwe verjaringswet : een inleidende verkenning”, RW 1998-1999, 377-403. 

DECKERS, C., GEELHAND DE MERXEM, N. en DE HERDT, J., Handboek estate planning, 
bijzonder deel I : (Fiscale) successieplanning in extremis in Vlaanderen : Naar een nieuw 
concept inzake fiscale successieplanning, Gent, Larcier, 2008, 467 p.  

DECLERCK, C. en DEKNUDT, G., “Erfrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 
2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 77-109. 

DE CLERCQ, M., “Actuele ontwikkelingen inzake ambtsweigering”, Not. Fisc. M. 2004, afl. 10, 
247-259.  

DE CONINCK, J., “Toetsing van de geoorloofdheid van een overeenkomst: de openbare orde 
herbekeken”, TBBR 2004, afl. 6, 301-323. 

DECUYPER, J. en RUYSSEVELDT, J., Successierechten 2010 – 2011, volume II, Mechelen, 
Kluwer, 2010, 1972 p.  

DEKKERS, R. en CASMAN, H., Handboek burgerlijk recht IV : Huwelijksstelsels – Erfrecht – 
Giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 917 p. 

DEKKERS, R., VERBEKE, A., CARETTE, N. en VANHOVE, K., Handboek burgerlijk recht III : 
Verbintenissen – bewijsleer - gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 820 p. 

DE LANGHE, L., Kan de fiscale administratie in het kader van de registratierechten en de 
successierechten de nietigheid enkel inroepen wanneer het om een absolute nietigheid gaat?, 
onuitg. masterproef rechten Universiteit Gent, 2009, 60 p. 

DILLEMANS, R. en VERSTRAETE, J., “Erfenissen. Overzicht van rechtspraak 1961-1967”, TPR 
1968, 375, nr. 5. 

DIRIX, E., TILLEMAN, B. en VAN ORSHOVEN, P. (eds.), De Valks juridisch woordenboek, 
Antwerpen, Intersentia, 2001, 431 p.  

DU MONGH, J., “Vennootschapstechnieken bekeken vanuit het burgerlijk wetboek” in J. DU 
MONGH en W. PINTENS, Familiaal vermogensbeheer, Antwerpen, Intersentia, 2004, 201-
245. 

DU MONGH, J. en DEKNUDT, G., “Erfrecht” in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, 227-299. 

FERRAND, F., “Le droit français des successions: une avancée réformatrice vers la 
modernité”, in W. PINTENS (ed.), De vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 193-215. 



77 
 

GEELHAND DE MERXEM, N., “Beschouwingen, denkpistes en valkuilen van de 
successierechten bij familiale vermogensplanning”, in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, 
M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale vermogensplanning, XXXste 
Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, 275-348. 

GEELHAND DE MERXEM, N., Cursus successierechten academiejaar 2011-2012, Gent, 
Universiteit Gent, 2011, 526 p. 

GHYSELEN, M., Fiscale gevolgen van nietige rechtshandelingen, Kalmthout, Biblo, 1996, 390 
p. 

LELEU, Y.-H., “Les pactes successoraux en droit comparé”, in K.F.B.N. (ed.), De internationale 
contractuele relaties. De rol van de notaris, Notarieel congres 1995 Tongeren, Antwerpen, 
Maklu, 1995, 545-611.  

LOCRE, J.-G., La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et 
complément des codes français, XXXI dln., Parijs, Treuttel en Würtz, 1827.  

MICHIELSEN, A. en VAN PELT, L., Notarieel zakboekje 2009-2010, Mechelen, Kluwer, 2009, 
819 p. 

NAST, M., Etude sur la prohibition des pactes sur succession future. Histoire. Droit civil 
modern. Législation, Parijs, L. Larose & Forcel, 1905, 503 p. 

PINTENS, W., DECLERCK, C., DU MONGH, J. en VANWINCKELEN, K., Familiaal 
vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1345 p. 

PUELINCKX-COENE, M., “De wet Valkeniers, een gemiste kans?”, in W. PINTENS (ed.), De 
vereffening van de nalatenschap, Antwerpen, Intersentia, 2007, 1-36. 

PUELINCKX-COENE, M., Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 508 p. 

PUELINCKX-COENE, M., VERSTRAETE, J. en GEELHAND DE MERXEM, N., “Erfenissen. 
Overzicht van rechtspraak 1988-1995”, TPR 1997, 149-161.  

PUELINCKX-COENE, M., VERSTRAETE, J., GEELHAND DE MERXEM, N., VERHAERT, I. en 
BARBAIX, R., “Erfenissen. Overzicht van rechtspraak 1996-2004”, TPR 2005, afl. 2, 471-481. 

PUTTEMANS, A., “L’ordre public et la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et 
la protection du consommateur” in V. SIMONART, J-F. ROMAIN,A. PUTTEMANS en M. 
GREGOIRE, L’ordre public: concepts et applications, Brussel, Bruylant, 1995,  327 p. 

RENAULD, J., “Le pacte sur succession future” (noot onder Cass. 16 oktober 1959 en Cass. 10 
november 1960), RCJB 1961, 11-31. 

SCHOLS, F.W.J.M., Quasi-erfrecht met bindende elementen, Nijmegen, s.n., 2005, 279 p. 

SCHOLS, F.W.J.M., “L’automne, de Indian Summer en erfrechtelijke binding”, in Notarieel 
Congres Comité (ed.) , A l’automne de ma vie - In de herfst van mijn leven, Brussel, De Boeck 
& Larcier n.v., 2007, 135-148. 



78 
 

TAYMANS, J.-F., “Quand let notaire peut-il légitimement refuser de prêter son ministère?”, 
in C. BIQUET-MATHIEU, A. DELIEGE, P. LECOCQ, Y.-H. LELEU en M. VANWIJCK-ALEXANDRE 
(eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 765-776. 

TURPYN, E., “Het finaal verrekenbeding: een verboden erfovereenkomst?”, T.Not. 2010, 59-
65. 

VAN GEEL, A. en DECLERCK, C., “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not.Fisc.M. 
2011, afl. 7, 178-198. 

VAN GERVEN, W. en COVEMAEKER, S., Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 728 p. 

VAN HIMME, N., “Het verbod van erfovereenkomsten – Quo vadimus? – Rechtsvergelijkende 
studie over de toekomst van het verbod en mogelijke oplossingen voor het Belgisch 
erfrecht”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 9, 254-281. 

VAN MOURIK, M.J.A en SCHOLS, F.W.J.M., Handboek nieuw erfrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 
2002, 595 p. 

VANWINCKELEN, K., “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden 
erfovereenkomsten en onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een 
vermogensplanning”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal vermogensrecht, 
Brugge, Die Keure, 2004, 31-48. 

VERBEKE, A.-L., “Hervorming van het Belgisch erfrecht”, TEP 2011, 3-13. 

VERSTAPPEN, J., De deontologische code van het notariaat : een artikelsgewijze 
commentaar, Gent, Larcier, 2009, 146 p. 

VERSTRAETE, J., “Erfovereenkomsten”, in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. 
PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale vermogensplanning, XXXste 
postunivrsitaire Cyclus Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, 75-146. 

WERDEFROY, F., Registratierechten 2010 – 2011, volume I, Mechelen, Kluwer, 2011, 820 p. 

 


