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I. INLEIDING 

 

1. Reeds lange tijd werd in België de nood ervaren om het erfrecht te hervormen.1 

De wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het 

Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, 

het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling2  werd gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad op 11 januari 2013, en is op 21 januari 2013 in werking getreden.3  Deze wet is een eerste 

stap in de modernisering van het erfrecht, die door Minister van Justitie Annemie Turtelboom werd 

aangekondigd.4 

De doelstelling van deze wet is dubbelzijdig. Enerzijds worden de regels met betrekking tot 

onwaardig gedrag geactualiseerd en geharmoniseerd. Dit zowel voor wat betreft nalatenschappen, 

als schenkingen, legaten, huwelijksvoordelen en vorderingen tot levensonderhoud ten laste van de 

nalatenschap. Anderzijds wordt door deze wet plaatsvervulling mogelijk gemaakt bij verwerping en 

onwaardigheid, en dus niet meer enkel bij vooroverlijden en gelijktijdig overlijden, zoals vroeger het 

geval was.5 

De wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling voert in feite op drie vlakken veranderingen door: Ten 

eerst op het vlak van de erfrechtelijke onwaardigheid. Ten tweede wat betreft de 

huwelijksvoordelen, schenkingen en legaten, en vorderingen tot levensonderhoud ten laste van de 

nalatenschap. En ten derde op het vlak van de plaatsvervulling.  

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld A. VERBEKE, “Hervorming van Belgisch erfrecht”, Tijdschrift Estate Planning 2011, afl. 1-2, 3-13; W. PINTENS, “Pleidooi 
voor een globale hervorming van het erfrecht”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), 365-368, enz. 
2 Verkort: Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling. 
3 Deze wet werd voorafgegaan door een hele reeks wetsvoorstellen: Wetsvoorstel van 19 februari 1992 (E. CEREXHE) tot wijziging van de 
artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek, , Parl.St. Senaat, BZ 1992, nr. 185-1, 3 p.; Wetsvoorstel van 23 november 1995 (J. 
MILQUET ) tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Senaat 1995-1996, nr. 1-176/1, 3 p.; Wetsvoorstel 
van 3 mei 2002 (P. VANVELTHOVEN en E. HAEGEMAN) tot wijziging van artikel 744 wat de wijzen van plaatsvervulling betreft, Parl.St. 
Kamer 2001-2002, nr. 50-1789, 4 p.; Wetsvoorstel van 22 januari 2004 (G. SWENNEN) tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk 
Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, Parl.St. Kamer 2003-2004, nr. 51-0727/001, 7 p.; Wetsvoorstel van 15 april 
2005 (A. BORGIGNON en M. TAELMAN) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam 
toe te laten, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1711/001, 9 p.; Wetsvoorstel van 24 juni 2005 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1885/001, 43 p.; 
Wetsvoorstel van 23 januari 2007 (S. BEX et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter invoering van de vrijwillige erfenissprong, 
Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 51-2856/001, 13 p.; Wetsvoorstel van 31 juli 2007(M. TAELMAN) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten, Parl.St. Senaat, BZ 2007, nr. 4-131/1, 4 p.; Wetsvoorstel van 10 
augustus 2007 (M. TAELMAN) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde, 
Parl.St. Senaat, BZ 2007, nr. 4-138/1, 22 p.; Wetsvoorstel van 6 november 2007 (G. SWENNEN) tot wijziging van artikel 727 van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, Parl.St. Senaat 2007-2008, nr. 4-355/001, 3 p.; Wetsvoorstel van 8 
april 2008 (C. VAN CAUTER en S. LAHAYE-BATTHEU) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van de verwerpende 
erfgenaam mogelijk te maken, Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 52-1037/001, 6 p.; Wetsvoorstel van 6 mei 2008 (G. SWENNEN) met het oog 
op de invoering van een vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de andere 
erfgenamen, Parl.St. Senaat 2007-2008, nr. 4-733/001, 6 p.; Wetsvoorstel van 2 juli 2008 (VAN CAUTER et al.) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2007-2008, 52-1309/001, 25 p.;  
Bespreking van deze wetsvoorstellen in de rechtsleer: W. PINTENS en J. DU MONGH, Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, 
330, 70 en 73; W. PINTENS en J. DU MONGH, Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, 187, 52; W. PINTENS, J. DU MONGH en C. 
DECLERCK, Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 169-171, 36, 37, 39 en 178-180, 47-49; W. PINTENS, J. DU MONGH en C. 
DECLERCK, Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 167-168, 42-43; W. PINTENS en C. DECLERCK, Patrimonium 2010, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 130, 42. 
4 Algemene beleidsnota Justitie, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 53-1964/002, 5: “Het erfrecht zal worden hervormd, rekening houdende met 
de maatschappelijke ontwikkelingen”. 
5 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 1-2. 
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II. ERFRECHTELIJKE ONWAARDIGHEID 

A. Algemeen 

 

2. In het erfrecht vinden we een aantal vereisten terug om te kunnen erven. Men moet vooreerst 

bestaan op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap. Dit houdt in dat men op dat 

moment reeds verwekt moet zijn en dat men later levend en levensvatbaar geboren moet worden 

(art. 725 BW). Deze regel komt er in de praktijk op neer dat iemand die overleden is op het ogenblik 

van het overlijden van de erflater, niet meer zal kunnen erven. Daarnaast mag men niet onwaardig 

zijn om te erven.6 De onwaardigheid om te erven is een sanctie waarmee de wet een erfgenaam 

uitsluit uit de nalatenschap ten gevolge van een aantal in de wet omschreven ernstige feiten die hij 

gepleegd heeft (of gepoogd heeft te plegen) op de persoon van de overledene.7 Indien men het 

voorwerp uitmaakt van een van de in de wet opgesomde onwaardigheidsgronden, zal men dus 

uitgesloten kunnen worden uit de nalatenschap. Het is belangrijk te benadrukken dat de 

onwaardigheid om te erven betrekking heeft op het erfrecht ab intestato, dus ingevolge de wettelijke 

devolutie.8 

B. Oude regeling 

 

3. De regeling omtrent de erfrechtelijke onwaardigheid die tot 21 januari 2013 gold, was de code 

civil- wetgeving die sinds 1804 quasi9 ongewijzigd was gebleven.  

Men definieerde de onwaardigheid doorgaans als volgt: “Een burgerlijke straf die erfgenamen van 

rechtswege treft wanneer deze zich dermate onbetamelijk tegenover de erflater of zijn nagedachtenis 

hebben gedragen, dat het niet langer moreel of verantwoord voorkomt dat ze nog van hem zouden 

erven.” 10 

In de oude regeling waren drie algemene onwaardigheidsgronden terug te vinden in artikel 727 BW, 

en drie bijzondere, respectievelijk in artikel 33 van de Wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 

hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade11, artikel 745 septies BW en 

745 octies BW.12 Deze moesten volgens de rechtsleer limitatief geïnterpreteerd worden.13 

                                                           
6 J. RUYSSEVELDT, Sterven en erven, Roeselare, Roularta Books, 2012, 19-20.  
7 X., “Nieuw: generation skipping in België”, http://www.dvp-law.com/documents/news-items/20130123-generation-skipping.xml?lang=nl 
8 E. ADRIAENS,  “De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Notariaat 2013, afl. 7, 1. 
9 De enige wijziging die had plaatsgevonden was deze naar aanleiding van de afschaffing van de doodstraf, waarover later meer (infra nr. 6) 
10 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010,  748 ; K. 
VANWINCKELEN, Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, afl. 8, 
221. 
11 BS 15 april 1965; Hierna verkort: Jeugdbeschermingswet. 
12 Sommigen beweren dat bij artikel 745 septies en octies BW geen sprake is van een bijzondere grond van onwaardigheid, maar eerder van 
een bijkomende sanctie bij de ontzetting uit het ouderlijk gezag: M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging 
van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-
1998, Brussel, Bruylant, 2000, 697, voetnoot 26; M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid 
en andere (mogelijke) sancties bij onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, 
Not.Fisc.M. 1997, 137, voetnoot 2. 
13 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010,  749; M. 
PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 69; K. VANWINCKELEN, Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar 
aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, afl. 8, 219. 
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1° Veroordeling wegens doding van de erflater of poging daartoe14 

 

4. Onder doding diende men doodslag en moord te verstaan. Doodslag betekent het opzettelijk 

beroven van andermans leven. Moord is de doodslag gepleegd met voorbedachten rade.15 Bij beide 

misdrijven moet het wel degelijk de bedoeling van de dader geweest zijn om zijn slachtoffer van het 

leven te beroven. Andere strafbare handelingen die de dood tot gevolg hadden, maar niet met dit 

oogmerk werden verricht, vielen met andere woorden buiten het toepassingsgebied van deze 

onwaardigheidsgrond. Men kan hierbij denken aan opzettelijke slagen en verwondingen, waarbij de 

dood van het slachtoffer niet beoogd werd. 

5. Voor de toepasselijkheid van deze onwaardigheidsgrond was een in kracht van gewijsde getreden 

veroordeling door een strafgerecht vereist. Deze vereiste werd in het verleden echter steeds 

soepeler geïnterpreteerd. Men nam steeds vaker aan dat een strafrechtelijke veroordeling niet 

noodzakelijk was, en nam genoegen met de vaststelling van schuld, bijvoorbeeld door de raadkamer 

van internering16, of door de jeugdrechter ten aanzien van jongeren, indien deze betrekking had op 

feiten die normaal de erfrechtelijke onwaardigheid zouden meebrengen.17 

2° Lasterlijk geoordeelde beschuldiging ten laste van de erflater van een feit waarop levenslange 

opsluiting of levenslange hechtenis is gesteld18 

 

6. Ten tijde van de Code Napoléon had men het niet over feiten waarop levenslange opsluiting of 

hechtenis is gesteld, maar over de doodstraf. Het was namelijk ten tijde van de Franse Revolutie niet 

uitzonderlijk dat iemand door een verwant ten onrechte beschuldigd werd van een feit dat 

gesanctioneerd werd met de doodstraf. Door deze beschuldiging19 wilde men bewerkstelligen dat de 

nalatenschap ten gevolge van het voltrekken van de doodstraf vervroegd openviel, en men op die 

manier tot de nalatenschap zou komen. Ten gevolge van de wettelijke devolutie kon de verwant dus 

aanspraak maken op zijn aandeel in de nalatenschap van de erflater.20 De opstellers van de Code civil 

wilden dergelijke praktijken tegengaan, en ervoor zorgen dat de verwant bestraft zou worden indien 

bleek dat de door hem gedane beschuldigingen vals21 waren. Daarom sanctioneerde men dergelijke 

gedragingen met de erfrechtelijke onwaardigheid. 

Het oude artikel 727, 2° BW bleef echter niet juridisch werkzaam. De doodstraf was in België sinds 

1950 niet meer operationeel, en werd uiteindelijk afgeschaft in 1996.22 Omwille van de limitatieve 

                                                           
14 Oud artikel 727, 1° BW. 
15 E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN, De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001, 209. 
16 Luik (3e k.) 23 november 2009, not P. MOUREAU, “Ah! Doit-on hériter de ceux qu’on assassine?”, JLMB 2010, afl. 35, 1678. 
Let wel: in geval van krankzinnigheid zal de schulduitsluitingsgrond van art. 71 Sw. van toepassing zijn en zal er dus geen sprake zijn van 
schuld. In dit geval zal er geen onwaardigheid plaatsvinden. Daders die ontoerekeningsvatbaar worden verklaard zullen dus wel nog erven 
van hun slachtoffer: A. VERBEKE, “Art. 727 B.W.”, in M. COENE, J. DU MONGH en N. GEELHAND, Commentaren met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., I A, 6. 
17 M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in 
KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, Bruylant, 2000, 700; M. PUELINCKX-COENE, 
“Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij onbetamelijk gedrag van een 
begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 145 en verwijzing daar in voetnoot 62. 
18 Oud artikel 727, 2° BW. 
19 Bedoeld wordt dat de verwant een aangifte heeft gedaan of een klacht heeft neergelegd: A. VERBEKE, “Art. 727 B.W.”, in M. COENE, J. 
DU MONGH en N. GEELHAND, Commentaren met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., I A, 9. 
20 K. VANWINCKELEN, Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, 
afl. 8, 220, 8. 
21 In die zin dat de verwant wist dat de beschuldiging niet gegrond was: A. VERBEKE, “Art. 727 B.W.”, in M. COENE, J. DU MONGH en N. 
GEELHAND, Commentaren met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., I A, 9. 
22 Wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, BS 1 augustus 1996. 
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interpretatie van artikel 727 BW was men van oordeel dat men de term ‘doodstraf’ niet zomaar 

mocht vervangen door ‘levenslange opsluiting of hechtenis’. Een wetgevend ingrijpen werd hiervoor 

noodzakelijk geacht. 

Deze wijziging kwam er dan ook door de Wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de 

geldende wetsbepalingen met de Wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot 

wijziging van de criminele straffen23. Vanaf de datum van inwerkingtreding van die wet24 werd 

lasterlijk geoordeelde aangifte ten laste van de erflater van een feit waarop levenslange opsluiting of 

hechtenis is gesteld dus gesanctioneerd met de onwaardigheid om te erven.25 

3° Verzuim van aangifte door een meerderjarige erfgenaam van de moord of doodslag op de 

erflater26 

 

7. Deze onwaardigheidsgrond stamde af van de ‘Vendetta-figuur’. Volgens dit principe was het de 

plicht van een erfgenaam om de niet-natuurlijke dood van de erflater te wreken en ervoor te zorgen 

dat de schuldige werd bestraft. Vroeger diende dit te gebeuren door de schuldige zelf te doden, later 

volstond het de doding van de erflater aan te geven. Bij gebrek aan dergelijke handelingen werd men 

verondersteld de nagedachtenis van de overledene te beledigen, en hieruit leidde men een gebrek 

aan affectie af.27 Om die reden achtte men de erfgenaam niet waardig om te erven. 

Deze grond van onwaardigheid gold echter niet voor de onmiddellijke bloedverwanten van de 

moordenaar, waardoor deze regel slechts een uiterst beperkte draagwijdte had.28 

4° Onwaardigheid van de ouder ten aanzien van zijn kind en diens afstammelingen: ontzetting uit 

het ouderlijk gezag 

 

8. De ontzetting uit het ouderlijk gezag heeft voor de ouder tot gevolg dat hij ten aanzien van het 

betrokken kind en diens afstammelingen geheel of ten dele uit de nalatenschap wordt uitgesloten.29 

De volledige ontzetting uit het ouderlijk gezag brengt voor de ouder een van rechtswege uitsluiting 

uit de gehele nalatenschap met zich mee (Art. 33, lid 3, 5° Jeugdbeschermingswet). Een gedeeltelijke 

ontzetting heeft slecht gevolgen voor de rechten die de rechtbank bepaalt (Art. 33, lid 6 

                                                           
23 BS 13 maart 2003. 
24 13 maart 2003. 
25 K. VANWINCKELEN, Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, 
afl. 8, 218, 3. 
26 Oud artikel 727, 3° BW. 
27 K. VANWINCKELEN, Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, 
afl. 8, 220, 12. 
28 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 5. 
29 In artikel 33, lid 3, 5° Jeugdbeschermingswet staat het volgende te lezen: “uitsluiting van het recht om hun nalatenschap geheel of ten 
dele te verkrijgen overeenkomstig het artikel 746 van het Burgerlijk Wetboek”. Art. 746 BW regelt de devolutie wanneer de erflater 
overlijdt en enkel ouders nalaat, en dus geen broers of zussen. Sommige auteurs (DONNAY en DE BUSSCHERE) menen hieruit af te leiden 
dat de ouder in geval van art. 748 BW, meer bepaald de situatie van samenloop tussen de ouders en broers of zussen, niet wordt 
uitgesloten uit de nalatenschap van het overleden kind. Zij steunen zich hierbij op de ‘duidelijke-tekst-doctrine’. De meerderheid in de 
rechtsleer en de rechtspraak is echter van mening dat het een loutere onnauwkeurigheid in de wet betreft, en dat de ouder ook onwaardig 
is om te erven in geval van art. 748 BW. Zij steunen zich hierbij op een teleologische interpretatie: M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke 
gevolgen van de ontzetting uit het ouderlijk gezag of hoe artikel 33, 5° Jeugdbeschermingswet interpreteren”, T.Not. 1991, 123-127. 
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Jeugdbeschermingswet).30 De jeugdrechter beslist dus in dit geval op welk deel van de nalatenschap 

de uitsluiting betrekking zal hebben.31  

9. Om goed de draagwijdte van deze bepaling te kunnen inschatten is het belangrijk te weten in 

welke gevallen de ouder uit het ouderlijk gezag ontzet wordt of kan worden. Dit is terug te vinden in 

artikel 32 van de Jeugdbeschermingswet: 

“ Van het ouderlijk gezag ten aanzien van alle kinderen, of van één of meer onder hen, kan geheel of 

ten dele worden ontzet: 

1° De vader of de moeder die is veroordeeld tot een criminele of een correctionele straf wegens enig 

feit gepleegd op de persoon of met behulp van een van de kinderen of afstammelingen; 

2° De vader of de moeder die, door slechte behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag 

of erge nalatigheid, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar brengt. 

Hetzelfde geldt voor de vader of de moeder die huwt met een persoon die van het ouderlijk gezag is 

ontzet.  

De ontzetting wordt uitgesproken door de jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar 

ministerie.” 

10. Op grond van artikel 60 van de Jeugdbeschermingswet kan men steeds terugkomen op de 

ontzetting. Hierdoor zal ook de eraan verbonden sanctie vervallen.32 Dit geldt echter enkel voor de 

toekomst, en dus niet voor reeds opengevallen nalatenschappen.33 

5° Onwaardigheid van de langstlevende echtgenoot ten aanzien van de eerststervende echtgenoot: 

ontzetting uit het ouderlijk gezag 

 

11. In artikel 745 septies BW vinden we een bijzondere erfrechtelijke onwaardigheid terug ten 

aanzien van de nalatenschap ab intestato van de eerststervende echtgenoot. De echtgenoot die 

geheel of gedeeltelijk ontzet is uit het ouderlijk gezag over de kinderen die uit het huwelijk met de 

erflater zijn geboren, kan geheel of gedeeltelijk van zijn erfrecht in de nalatenschap van de 

eerststervende echtgenoot worden uitgesloten of vervallen verklaard.34 

Uitsluiting is van toepassing indien de langstlevende echtgenoot reeds vóór het overlijden van de 

erflater uit het ouderlijk gezag was ontzet. Verval geldt voor het geval deze maatregel slechts na het 

overlijden werd getroffen.35 

12. Deze onwaardigheid behoort tot de appreciatiebevoegdheid van de burgerlijke rechter.36 De 

rechter dient de onwaardigheid uit te spreken, en beschikt in dit geval over een 

beoordelingsbevoegdheid.37 Dit is zo omwille van de bijzondere aard van deze onwaardigheid. Het 

                                                           
30 K. VANWINCKELEN, Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, 
afl. 8, 224. 
31 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 30. 
32 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 77. 
33 K. VANWINCKELEN, Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, 
afl. 8, 222. 
34 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010,  757. 
35 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 79. 
36 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 31. 
37 K. VANWINCKELEN, Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, 
afl. 8, 222. 
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betreft namelijk het erfrecht van de langstlevende met betrekking tot de nalatenschap van zijn 

partner als gevolg van een gedraging ten opzichte van de kinderen, en dus niet ten opzichte van de 

partner zelf.38 

13. Enkel de kinderen uit het huwelijk met de erflater geboren, of hun afstammelingen, kunnen deze 

sanctie inroepen.39 Elk kind kan op dit vlak afzonderlijk optreden.40 Zij kunnen dit echter slechts op 

voorwaarde dat zij daadwerkelijk tot de nalatenschap komen. Deze vereiste is verbonden met de 

ratio legis van de bepaling. Men wou met behulp van deze bepaling namelijk vermijden dat de 

kinderen het vruchtgebruik op de goederen verkregen uit de nalatenschap van hun eerststervende 

ouder zouden moeten dulden van iemand die zich tegenover hen onwaardig heeft gedragen.41 

14. De termijn voor het inroepen van de onwaardigheid bedraagt in geval van uitsluiting één jaar 

vanaf het openvallen van de nalatenschap. Bij de vordering tot verval bedraagt deze één jaar vanaf 

de ontzetting uit het ouderlijk gezag.42 Deze termijnen zijn vervaltermijnen.43 

6° Onwaardigheid van de langstlevende wettelijk samenwonende partner ten aanzien van de 

eerststervende partner: ontzetting uit het ouderlijk gezag 

 

15. Artikel 745 octies § 3 BW maakt dezelfde regeling als artikel 745 septies BW ook toepasselijk op 

de wettelijk samenwonende partners. De hierboven beschreven onwaardigheidsgrond vindt dus 

onder dezelfde voorwaarden toepassing op de langstlevende wettelijk samenwonende partner die 

geheel of gedeeltelijk is ontzet uit het ouderlijk gezag over de kinderen die uit de relatie geboren zijn. 

Deze zal met andere woorden uitgesloten of vervallen verklaard worden van het erfrecht in de 

nalatenschap van de eerststervende wettelijk samenwonende partner. BAEL wijst erop dat door de 

formulering van artikel 745 octies § 3 BW44 deze onwaardigheidsgrond enkel kan ingeroepen worden 

voor wat betreft het recht van vruchtgebruik, en niet op het recht om het huurcontract verder te 

zetten.45 

                                                           
38 K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 107. 
39 Een zijdelingse vorderingsrecht vanwege de schuldeisers dient gezien het zodanig persoonlijk karakter te worden afgeweze: M. 
PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 81. 
40 K. VANWINCKELEN, Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, 
afl. 8, 223. 
41 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 80; M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke gevolgen van de ontzetting uit het 
ouderlijk gezag of hoe artikel 33, 5° Jeugdbeschermingswet interpreteren”, T.Not. 1991, 126. 
42 Art. 745 septies § 2 B.W. 
43 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 80. 
44 “De regels inzake het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot die zijn opgenomen in de artikelen 745 quater tot 745 septies zijn 
van overeenkomstige toepassing op het vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende”. 
45 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 18. 
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C. Redenen tot wetswijziging46 

1. De bestaande gevallen van onwaardigheid actualiseren 

1.1 Bestaande gevallen uitbreiden 

 

1.1.1 Opzettelijke feiten die de dood van de erflater hebben veroorzaakt 

16. Uit het oude artikel 727, 1° BW bleek dat de onwaardigheid enkel toepassing vond op hem die 

veroordeeld was voor de moord of de doodslag op de erflater, of een poging daartoe. Wie 

veroordeeld werd voor andere ernstige feiten die ook de dood tot gevolg hadden, werd niet 

onwaardig verklaard en dus niet uitgesloten uit de nalatenschap.47 Burgerlijke sancties moeten 

namelijk limitatief geïnterpreteerd worden, en men moest dus strikt het toepassingsgebied van 

artikel 727, 1° BW respecteren. In de rechtspraak werd dit uitdrukkelijk bevestigd.48 

Dit werd reeds lange tijd als restrictief ervaren.49 Vergeleken met onze buurlanden waren deze 

gronden in België te beperkt. In Frankrijk kan men zich bijvoorbeeld beroepen op opzettelijke slagen 

en verwondingen met de dood tot gevolg50, en ook het niet helpen van een erflater in nood51 wordt 

er gesanctioneerd met de onwaardigheid. In Nederland wordt bijvoorbeeld ook het feit dat men druk 

uitoefent op de erflater om een bepaald testament te maken of de inhoud van een testament niet te 

herroepen bestraft met de onwaardigheid om te erven.52 In andere wetgevingen worden nog veel 

verschillende andere onbetamelijke gedragingen op dezelfde wijze gesanctioneerd, zoals de 

weigering door een ouder zijn buitenechtelijk kind te erkennen wiens afstamming later gerechtelijk 

werd vastgesteld, doding of poging tot doding van zeer nauwe verwanten van de erflater, enz.53 Ook 

vergeleken met het vroegere Romeinse recht bevatte de tot voor kort geldende wetgeving veel 

minder gronden van onwaardigheid.54 

17. Men heeft er dus nu in België voor geopteerd om de onwaardigheid uit te breiden naar een 

aantal limitatief en uitdrukkelijk opgesomde bijzonder ernstige feiten die de dood van de erflater tot 

gevolg hebben.55 Er is dus niet langer een beperking tot de strikte categorie van moord en doodslag. 

Men argumenteerde deze wijziging als volgt: “Het kan toch niet zijn dat wie bewust en flagrant de 

                                                           
46  Bron opsomming: H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire 
voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 5-6. 
47 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 3. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
48  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 139. 
49  Zie bijvoorbeeld Wetsvoorstel van 19 februari 1992 (E. CEREXHE) tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek, , 
Parl.St. Senaat, BZ 1992, nr. 185-1, 2. 
50 Art. 726 Franse Code civil 
51 Art. 727 Franse Code civil 
52 Art. 4.3.1 d) Nederlands Burgerlijk Wetboek; M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 
727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, 
Bruylant, 2000, 690. 
53 M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in 
KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, Bruylant, 2000, 690. 
54 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 73: Het Romeinse recht kende 14 gevallen van erfrechtelijke onwaardigheid. 
55 E. ADRIAENS,  “De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Notariaat 2013, afl. 7, 2. 



8 
 

solidariteit met de erflater geweld heeft aangedaan, zelf ook aanspraak kan maken op diens 

nalatenschap?”.56 

1.1.2 Gezinsgeweld en schuldig verzuim 

18. Bovendien werd de onwaardigheid ingevoerd in geval van gezinsgeweld en schuldig verzuim, ook 

al heeft dit niet tot de dood van het slachtoffer geleid.57  Deze onwaardigheidsgrond werd 

verantwoord door de nood aan sanctionering van deze gedragingen, omwille van de steeds 

toenemende gevallen van familiaal geweld. 

1.2 Bestaande gevallen afschaffen 

 

19. Naast de uitbreiding van de gronden, was er ook nood aan de afschaffing van enkele bestaande 

gronden. 

1.2.1 Lasterlijke beschuldiging 

20. Zoals reeds vermeld, werd het oude artikel 727, 2° BW in 1804 ingevoerd in het Burgerlijk 

Wetboek om te voorkomen dat een erfgenaam zou proberen de nalatenschap voortijdig te laten 

openvallen door de erflater te laten veroordelen tot de doodstraf. Deze doelstelling was echter reeds 

lange tijd achterhaald. In 1997 werd, naar aanleiding van een wetsvoorstel van MILQUET58, de vraag 

opgeworpen of dit artikel diende te worden aangepast, dan wel afgeschaft.59 In 2003 opteerde men 

ervoor een aanpassing door te voeren, en de term ‘doodstraf’ te vervangen door ‘levenslange 

opsluiting of hechtenis’.60 In 2013 heeft men ervoor geopteerd om dit artikel af te schaffen, en de 

lasterlijke beschuldiging niet langer te beschouwen als een onwaardigheidsgrond.61 

1.2.2 Niet-aangifte  

21. Ook het oude artikel 727, 3° BW was aan herziening toe. Naar het Franse voorbeeld heeft men de 

niet-aangifte van de moord of doodslag op de erflater afgeschaft als onwaardigheidsgrond. De 

draagwijdte van dit artikel was vooreerst zeer beperkt. Bovendien was dit gestoeld op de private 

‘Vendetta-leer’, die zoveel betekende als een familiale wraakplicht.62 Het principe ‘oog-om-oog, tand-

om-tand’ is echter niet meer van deze tijd, en de beslissing dit artikel af te schaffen valt dan ook niet 

te verwonderen. 

2. De onwaardigheid uitbreiden tot de mededader en medeplichtige 

 

22. In de oude wet werd enkel uitdrukkelijk melding gemaakt van de dader. Om de onwaardigheid 

                                                           
56 Wetsvoorstel van 24 juni 2005 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag 
van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1885/001, 5. 
57 X., “Erfrecht hervormd”, Juristenkrant 2013, afl. 262, 2; H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op 
basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 6. 
58 Wetsvoorstel van 23 november 1995 (J. MILQUET ) tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Senaat 
1995-1996, nr. 1-176/1, 3 p. 
59 M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in 
KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, Bruylant, 2000, 692. 
60 Wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de Wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de 
doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, BS 13 maart 2003. 
61 Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot 
de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling, BS 11 januari 2013. 
62 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 10; H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en 
plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 7. 
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toepassing te laten vinden op de mededader deed men een beroep op artikel 66 Sw. De meerderheid 

in de rechtsleer63 breidde de sanctie van onwaardigheid echter ook uit tot de medeplichtige (art. 67 

en 68 Sw.). Slechts een klein aantal auteurs was hier niet mee akkoord, en argumenteerde zijn 

standpunt als volgt: “Dat de medeplichtige de erflater niet gedood heeft en dat civiele sancties 

limitatief moeten geïnterpreteerd worden”.64 Een groot deel echter vond het onderscheid tussen 

mededaderschap en medeplichtigheid te formalistisch, “omdat ook bij de medeplichtige een 

gelijkaardige laakbare intentie voorhanden was, en hij ook had meegewerkt aan de organisatie van 

de strafbare feiten”.65 

23. Hoewel dus in de rechtsleer vrij algemeen aanvaard werd dat de onwaardigheid ook van 

toepassing was op de mededader en de medeplichtige, is er in de nieuwe wet voor gekozen om dit 

uitdrukkelijk in de wetsbepalingen op te nemen. Op die manier vermijdt men elke discussie. 

3. De gevallen van onwaardigheid uitbreiden naar het geval waarin de dader niet 

veroordeeld kon worden omdat hij reeds overleden was 

 

24. Zoals reeds beschreven werd in het oude recht een voorafgaande veroordeling door een 

strafgerecht vereist. Deze vereiste maakte reeds lange tijd het voorwerp uit van kritiek. Men stelde 

dat dit tot gevolg had dat de sanctie ontlopen kon worden indien men om een of andere reden niet 

meer tot een veroordeling kon komen, terwijl het anderzijds wel degelijk kon bewezen worden dat 

de erfgenaam zich schuldig had gemaakt aan feiten die normaliter de onwaardigheid met zich 

meebrengen. Bij vrijspraak en verjaring kon men dit nog begrijpen, maar men vond het al heel wat 

minder aannemelijk in geval van zelfmoord door de dader vóór zijn veroordeling.66 In geval van 

familiedrama’s leidde deze regeling tot zeer onbillijke gevolgen. 

Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan kinderloze koppels, gehuwd onder het wettelijk stelsel. 

Voor het eigen vermogen stelde deze regeling weinig problemen. De erfaanspraak van de 

langstlevende beperkte zich namelijk tot het vruchtgebruik bij samenloop met niet-afstammelingen 

van de erflater. Door de zelfmoord van de langstlevende waste zijn vruchtgebruik aan bij de blote 

eigenaars, dit zijn de erfgenamen van het slachtoffer. Wel problematisch was de ververving van het 

gemeenschappelijk vermogen bij samenloop met niet-afstammelingen. De langstlevende erfde in dat 

geval namelijk de volle eigendom op het gemeenschappelijk vermogen. Bij zijn eigen overlijden 

erfden zijn erfgenamen dus de totaliteit van de gemeenschap, met uitsluiting van de familie van het 

slachtoffer.67 Zijn erfdeel kwam met andere woorden toe aan zijn erfgenamen, en dit ten nadele van 

de erfgenamen van het slachtoffer. Dit werd algemeen als choquerend en onaanvaardbaar ervaren.68 

                                                           
63 R. DILLEMANS, Erfrecht, Gent, Story-scientia, 1984, 80; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 71, 46 en verwijzingen 
aldaar in voetnoot 16. 
64 Zie verwijzingen in M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) 
sancties bij onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 139, 20. 
65 Zie verwijzingen in M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het 
Burgerlijk Wetboek” in KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, Bruylant, 2000, 693, 12; 
A. VERBEKE, “Art. 727 B.W.”, in M. COENE, J. DU MONGH en N. GEELHAND, Commentaren met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Kluwer, losbl., I A, 5. 
66  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 141-142. 
67  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 142; W. PINTENS, C. 
DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010,  751, 1418; K. VANWINCKELEN, 
Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, afl. 8, 224, 26. 
68 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 3-4. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
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4. De appreciatiebevoegdheid van de rechter vergroten 

 

25. De uitbreiding van de gronden van onwaardigheid ging gepaard met de vraag of het verantwoord 

bleef dat de erfrechtelijke onwaardigheid van rechtswege werd opgelopen.69 Het was vroeger 

namelijk zo dat de onwaardigheid van rechtswege van toepassing was. 

Het nadeel van een regeling waarin de sanctie steeds van rechtswege wordt opgelopen, is dat een 

gebrek aan appreciatiebevoegdheid van de rechter nuanceringen onmogelijk maakt.70 

Maar ook de appreciatiebevoegdheid van de rechter kan nadelen met zich meebrengen. Tijdens de 

voorbereidende werkzaamheden werd namelijk benadrukt dat men de rechtszekerheid wilde 

waarborgen, en de rechter dus geen al te grote macht wilde toebedelen.71 Bovendien brengt het 

invoeren van een vereiste van burgerrechtelijke vaststelling van de erfrechtelijk onwaardigheid een 

zeer zware procedurelast voor de erfgenamen met zich mee.72 

26. Om deze redenen heeft men een onderscheid gemaakt. In de gevallen van artikel 727 § 1, 1° en 

2° BW vindt de onwaardigheid van rechtswege toepassing (art. 727 §2, lid 1 en 2 BW). De feiten 

vermeld in deze artikelen leiden automatisch tot erfrechtelijk onwaardigheid bij een strafrechtelijke 

schuldigverklaring, en kunnen zelfs bij gebrek aan dergelijke schuldigverklaring wegens het overlijden 

van de dader tot erfrechtelijke onwaardigheid aanleiding geven. De in artikel 727 §1, 3° BW 

omschreven gevallen worden daarentegen onderworpen aan de appreciatiebevoegdheid van de 

rechter (art. 727 §2, lid 3 BW). Deze feiten leiden dus niet automatisch tot de erfrechtelijke 

onwaardigheid.73 

5. De mogelijkheid tot vergiffenis invoeren 

 

27. Onder het oude recht kon de erflater die vergiffenis schonk aan zijn onwaardige erfgenaam de 

sanctie enkel neutraliseren door middel van een testament. De onwaardigheid speelde namelijk 

enkel een rol voor het erfrecht ab intestato, en had geen betrekking op de testamentaire 

beschikkingen. Toch verschilde deze manier van de vergiffenis. Indien men vergiffenis zou kunnen 

schenken, zouden de normale regels van de wettelijke devolutie weer spelen, waaronder deze over 

het voorbehouden erfdeel, eventuele inkorting, enz. Deze bescherming was er niet bij testamentaire 

beschikkingen. Hierop werd kritiek geuit. PUELINCKX-COENE leidde namelijk uit de voorbereidende 

werken74 van het Burgerlijk Wetboek af dat de onwaardigheid gebaseerd is op de vermoedelijke wil 

                                                           
69  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 138. 
70 M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in 
KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, Bruylant, 2000, 697; M. PUELINCKX-COENE, 
“Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij onbetamelijk gedrag van een 
begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 142. 
71 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 9. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
72 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 14. 
73 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de 
plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1163-1165. 
74 M. TREILHARD, “”exposé de motifs” in J.-G. LOCRE, La législation civile, commerciale, criminelle ou commentaire et complément des 
codes français, Brussel, Tarlier, 1936, deel V, 88, nr. 8-9. 
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van de erflater.75 Indien men voortbouwt op deze redenering is het niet logisch dat de vergiffenis de 

onwaardigheid niet kan opheffen. 

Bovendien stelde men dat het verschil met de herroeping van schenkingen en legaten wegens 

ondankbaarheid niet verantwoord was. De vergiffenis kon namelijk wel een rol spelen bij de 

herroeping wegens ondankbaarheid, maar werd uitgesloten met betrekking tot de sanctie van de 

erfrechtelijke onwaardigheid, zonder dat een redelijke verantwoording voor dit onderscheid 

voorhanden was.76 

28. Onder deze impulsen maakt de nieuwe wet vergiffenis mogelijk, zij het onder strikte 

voorwaarden.  

Vergiffenis kan namelijk enkel geschonken worden voor strafbare feiten die niet de dood van het 

slachtoffer hebben veroorzaakt en waarbij de strafrechter de onwaardigheid uitspreekt. Het is met 

andere woorden enkel mogelijk voor de feiten opgesomd in het nieuwe artikel 727 § 1, 3° BW, 

waarover later meer.77 

Bovendien moet vergiffenis schriftelijk verleend worden, en in dezelfde vorm die voor een 

testamentaire beschikking vereist is. Op die manier wil men impliciete en stilzwijgende vergiffenis 

onmogelijk maken. Men wil dus elke dubbelzinnigheid voorkomen.78 

Er werd vroeger voor gepleit om, naar het Nederlandse voorbeeld, vergiffenis door de erflater te 

kunnen inroepen om bij euthanasie de erfrechtelijke onwaardigheid uit te schakelen. Men 

argumenteerde dat uit het uitdrukkelijk verlangen van de erflater om een einde te zien komen aan 

zijn leven het ondubbelzinnig vermoeden van vergiffenis kan worden afgeleid. Dit argument werd in 

België echter niet aanvaard, net zomin als in Frankrijk. De Belgische wetgever heeft er namelijk voor 

geopteerd om vergiffenis enkel mogelijk te maken na de feiten. 79  Het geschrift betreffende 

vergiffenis moet met andere woorden ‘post factum’ opgemaakt zijn.80 Iemand kan zich niet bij 

voorbaat ertoe verbinden sommige feiten niet ter sprake te brengen, en kan dus geen vrijbrief 

verlenen om bepaalde feiten te plegen.81 Het begrip vergiffenis is dus met andere woorden 

gekoppeld aan concrete feiten.82 Zo kan de erflater met volledige kennis van zaken een oordeel 

vellen over de onbetamelijke gedraging.83  

De vergiffenis kan ook enkel gebeuren door het slachtoffer. Eens deze persoon overleden is, is geen 

vergiffenis meer mogelijk, ook niet door de mede-erfgenamen van de onwaardige.84 Dit verklaart ook 

waarom vergiffenis enkel mogelijk is bij misdrijven die niet tot de dood van het slachtoffer hebben 

geleid. 

                                                           
75 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 73. (Zie ook Wetsvoorstel van 24 juni 2005 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1885/001, 
10). 
76 M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in 
KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, Bruylant, 2000, 701. 
77 Infra nr. 48 e.v. 
78 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 5. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
79  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 145. 
80 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 5. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
81 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de 
plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1165. 
82 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 16. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
83 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 15. 
84 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 7. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
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29. Het gevolg van een succesvolle vergiffenis is dat de onwaardigheid gehinderd wordt en de 

vordering dus zonder voorwerp wordt.85 De erfgenaam komt tot de nalatenschap van de erflater 

volgens de gewone regels van de wettelijke devolutie. 

6. Het nauwkeurig regelen van de gevolgen van de onwaardigheid 

 

30. Onder het oude recht kon het feit dat men niet waardig was om tot de nalatenschap te komen 

nefaste gevolgen hebben voor derden te goeder trouw die met de schijnbare erfgenaam hadden 

gehandeld. De onwaardige werd namelijk geacht nooit erfgenaam geweest te zijn. Zijn rechten 

werden met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Alle handelingen die hij ten aanzien van 

goederen verkregen uit de nalatenschap van de erflater ten aanzien van wie hij onwaardig was had 

gesteld, waren bijgevolg nietig. De verkoop van die goederen werd bijvoorbeeld retroactief 

ongedaan gemaakt.86 

31. Derden te goeder trouw konden zich vroeger enkel beroepen op het vermoeden van eigendom 

dat volgt uit artikel 2279 BW87 en de verkrijgende verjaring van artikel 2265 BW88.89 De rechten van 

dergelijke derden werden met andere woorden maar matig tot niet beschermd. Bij de herroeping 

wegens ondankbaarheid werd zo’n bescherming bijvoorbeeld wel voorzien, en in de rechtsleer werd 

gesteld dat dit verschil niet te verantwoorden was. Er werd dan ook reeds lange tijd gepleit voor een 

herziening op dit vlak.90 Stilaan vond de theorie van de schijnerfgenamen91 ingang.92 Een sluitende 

oplossing kwam er echter slechts met de nieuwe wet, die een uitdrukkelijke bescherming van derden 

te goeder trouw invoert, waarover later meer.93 

32. Bovendien had de onwaardigheid nefaste gevolgen voor de afstammelingen van de onwaardige. 

Er was namelijk geen plaatsvervulling mogelijk in geval van onwaardigheid. De afstammelingen van 

de onwaardige konden dus enkel uit eigen hoofde tot de nalatenschap van de erflater komen, maar 

hiervoor stonden zij meestal niet in de nuttige graad. Dit zal later uitgebreider worden uitgelegd.94 

                                                           
85 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 15. 
86 Wetsvoorstel van 24 juni 2005 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag 
van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1885/001, 8. 
87 “Met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel”. 
88 “Hij die te goeder trouw en uit kracht van een wettige titel een onroerend goed verkrijgt, bekomt daarvan de eigendom door verjaring na 
tien jaren, indien de ware eigenaar woont binnen het rechtsgebied van het hof van beroep waarin het onroerend goed gelegen is; en na 
twintig jaren, indien hij buiten dat gebied zijn woonplaats heeft.” 
89 K. VANWINCKELEN, Mijmeringen over erfrechtelijke onwaardigheid naar aanleiding van de Wet van 23 januari 2003, Not.Fisc.M. 2003, 
afl. 8, 229. 
90 M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in 
KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, Bruylant, 2000, 698; M. PUELINCKX-COENE, 
“Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij onbetamelijk gedrag van een 
begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 143; Wetsvoorstel van 24 juni 2005 (M. TAELMAN et 
al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2004-2005, 
nr. 51-1885/001, 3. 
91 Theorie van de schijnerfgenaam: “Het beginsel krachtens welke derden, die te goeder trouw goederen of rechten van een 
schijnerfgenaam hebben verkregen, zich op grond van hun goede trouw met succes kunnen verzetten tegen een vordering uitgaande van de 
werkelijke erfgenamen.” 
Schijnerfgenaam: “de persoon die bij het sluiten van de overeenkomst of bij het stellen van de rechtshandeling schijnbaar een erfgenaam is, 
meestal omdat hij een schijnbaar geldige titel heeft en vooral omdat hij in het bezit is van de nalatenschap. Hij lijkt gerechtigd over de 
goederen van de nalatenschap te beschikken of de nalatenschap te verbinden. Na het stellen van de rechtshandeling of na het sluiten van 
de overeenkomst wordt echter vastgesteld dat de schijn niet met de werkelijkheid overeenstemde, met het gevolg dat de rechtsgeldigheid 
of de efficiëntie van de rechtshandeling op de helling komt te staan.” 
N. GEELHAND, Het vertrouwensbeginsel als instrument van belangenafweging in het erfrecht, Antwerpen, Maklu, 1995, 2-3. 
92 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 6. 
93 Infra nr. 56. 
94 Infra nr. 116 
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De nieuwe wet laat de plaatsvervulling door de afstammelingen van de onwaardige erfgerechtigde 

wel toe (art. 729, lid 3 BW en 730, lid 1 BW).95 

D. Nieuwe regeling 

1. Gronden 

1° Schuldig bevonden zijn aan opzettelijke feiten die de dood  van de erflater hebben veroorzaakt of 

poging daartoe 

 

33. De wet vereist niet langer een veroordeling. Het volstaat nu dat men strafrechtelijk schuldig 

wordt bevonden, en het is irrelevant hoe deze schuldigverklaring tot uiting komt. Zij kan dus niet 

enkel voortvloeien uit een effectieve veroordeling, maar ook uit een schuldigverklaring zonder een 

straf uit te spreken96 of uit een opschorting van de uitspraak tot veroordeling, of bij uitstel van de 

tenuitvoerlegging van de straf97.98 Bovendien is het irrelevant welke strafrechtelijke straf werd 

opgelegd, en of er bijvoorbeeld rekening werd gehouden met verzachtende omstandigheden.99 

34. Men is onwaardig om te erven indien men zich schuldig maakt aan een strafrechtelijk feit zoals 

vermeld in de opsomming van artikel 727 § 1, 1° BW, en dit treft zowel de dader als de mededader 

en de medeplichtige.100 

Deze strafbare feiten zijn de volgende101: 

- Verkrachting of aanranding van de eerbaarheid die de dood heeft veroorzaakt (art. 376 Sw.); 

- Doodslag (art. 393 Sw.); 

- Moord, waaronder ouder- en kindermoord (art. 394-396 Sw.); 

- Vergiftiging met het oogmerk te doden (art. 397 Sw.); 

- Opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg 

(art. 401 Sw.); 

- Opzettelijke vergiftiging zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg (art. 404 Sw.); 

- Opzettelijke verminking van de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht zonder het 

oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg (art. 409 § 4 Sw.). 

Ook de poging tot het plegen van een van de bovenvermelde misdrijven wordt gesanctioneerd met 

de onwaardigheid.102 

Deze opsomming is limitatief.103 Dit betekent bijvoorbeeld dat het plegen van strafbare feiten ten 

aanzien van een mede-erfgenaam, om op die manier zijn eigen aandeel in de nalatenschap te 

vergroten, niet gesanctioneerd wordt met de onwaardigheid. Tijdens de parlementaire 

                                                           
95 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de 
plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1166-1167. 
96 Art. 21 ter Sv. 
97 Respectievelijk artikel 3 tot 7 en artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 17 juli 
1964. 
98 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 33. 
99 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de 
plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1163-1164. 
100 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 6. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
101 X., “Hervorming erfrecht”, NJW 2013, afl. 275, 69. 
102 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 4. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
103 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 7. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
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werkzaamheden werd de vraag opgeworpen waarom dit geval niet op dezelfde manier bestraft 

wordt. Daarop werd geantwoord dat men zich momenteel heeft beperkt tot feiten die gepleegd zijn 

tegen de erflater zelf, maar dat men dit geval misschien in overweging zal nemen in de toekomst.104 

De wetgever stelde dat dit niet paste binnen het opzet van de huidige hervorming.105 

35. Bij het aanpassen van de onwaardigheidsgronden was iedereen het erover eens dat men niet 

mocht doen aan moralisering. Men vond het belangrijk een grote mate van objectiviteit aan de dag 

te leggen, en op die manier de rechtszekerheid te dienen.106 De wetgever heeft dan ook getracht om 

objectieve gronden van onwaardigheid in te voeren. Op die manier wou hij voorkomen dat de 

rechter de intenties en beweegredenen van mensen in bepaalde situaties zou moeten 

achterhalen.107 Dit is de reden waarom men bijvoorbeeld geen onwaardigheid heeft willen invoeren 

ten opzichte van een ouder, indien deze heeft geweigerd de overledene als een eigen kind te 

erkennen, maar de afstammingsband achteraf gerechtelijk werd vastgesteld.108 Op die manier wil 

men lange procedures en disparate rechtspraak vermijden.109 Om de objectiviteit te waarborgen 

heeft men bovendien de uitbreiding van de onwaardigheidsgronden beperkt tot strafbare feiten die 

reeds omschreven werden in het Strafwetboek. Men verwijst dus naar de artikelen in het 

Strafwetboek met betrekking tot bepaalde strafbare feiten, in plaats van vage omschrijvingen te 

gebruiken. Op deze manier vindt de sanctie enkel toepassing op duidelijk afgebakende misdrijven.110 

36. De sanctie vindt in geval van art. 727 § 1, 1° BW van rechtswege plaats (art. 727 § 2, lid 1 BW). Ze 

moet dus niet door de rechter worden uitgesproken, maar is een automatisch gevolg van het 

schuldig bevinden aan de hierboven omschreven feiten. De rechter beschikt dus niet over een 

appreciatiebevoegdheid, en moet met andere woorden niet nagaan of de feiten wel ernstig genoeg 

waren voor de sanctionering. Men maakt dus geen onderscheid of afweging naargelang de specifieke 

omstandigheden van het strafbaar feit.111 De rechter kan dus ook niet vrijstellen van de sanctie van 

onwaardigheid.112 

37. In deze gevallen van onwaardigheid wordt vergiffenis niet toegelaten. Dit verhindert niet dat het 

slachtoffer de schuldige nog bij schenking of legaat bevoordeelt, indien hij niet overleden is. Deze 

schenkingen zijn echter steeds buiten deel en zullen vatbaar zijn voor inkorting in de mate dat ze het 

beschikbaar deel hebben overschreden.113 

38. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd de vraag gesteld of deze gevolgen niet te streng zijn 

in geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Daarop werd geantwoord dat dit geen probleem stelt 

                                                           
104 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 10. 
105 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1163. 
106 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 32. 
107 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 11. 
108 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 7 & 9. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
109 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1163. 
110  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 139. 
111 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 10-11. 
112 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 11. 
113 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1164. 
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omdat er geen sprake is van een strafbaar feit indien de euthanasie is gebeurd onder de strikte 

voorwaarden van de euthanasiewetgeving. Aangezien er in dat geval geen sprake is van een misdrijf, 

zal dit dus ook niet gesanctioneerd worden met de onwaardigheid.114 

2° Opzettelijke feiten die de dood van de erflater hebben veroorzaakt, of poging daartoe, zonder 

dat een schuldigverklaring mogelijk was omwille van de dood van de geweldpleger 

 

39. De tweede algemene onwaardigheidsgrond omvat de gevallen omschreven in art. 727 § 1, 1° BW, 

maar waar geen schuldigverklaring heeft kunnen plaatsvinden omdat de geweldpleger intussen 

overleden is (artikel 727 § 1, 2° BW). Ook hier treft de sanctie zowel de dader, de mededader, als de 

medeplichtige. 

40. Het doel van de invoering van deze bepaling is vermijden dat de geweldpleger tot de 

nalatenschap van zijn slachtoffer komt, en dat zijn erfgenamen ten gevolge van zijn overlijden alles 

erven ten nadele van de erfgenamen van het slachtoffer.115 Deze situatie werd bij de redenen tot de 

wetswijziging reeds uitgebreid omschreven.116 

41. Als voorbeeld van deze grond wordt in de voorbereidende werkzaamheden verwezen naar een 

gezinsdrama, waarbij een persoon zijn echtgenoot of echtgenote vermoordt en daarna zelfmoord 

pleegt. Men benadrukt echter dat deze onwaardigheidsgrond niet beperkt is tot dit geval. Het is 

bijvoorbeeld ook mogelijk dat de dader, mededader of medeplichtige een hele tijd na de strafbare 

feiten overlijdt, bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte, maar er nog geen uitspraak is geweest door 

de strafrechter.117 

De opstellers van de nieuwe wet hebben ervoor geopteerd om de onwaardigheid niet uit te breiden 

tot verjaarde feiten. “De maatschappij heeft immers reeds zijn kans gehad om maatregelen te 

treffen”, klinkt het.118 Bovendien benadrukt men dat de verjaring van openbare orde is.119 

42. Om een vordering te kunnen instellen dient men te weten welke de bevoegde rechter is. 

Aangezien de strafvordering vervalt door het overlijden van de dader, kan de strafrechter zich niet 

langer uitspreken over de strafbare feiten. Men acht het aanvaardbaar dat in dergelijk geval de 

burgerlijke rechter nog uitspraak kan doen over de onwaardigheid.120 De bevoegde burgerlijke 

rechter is de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen (art. 

569, 3° juncto 627, 3° Ger. W.).121 De plaats waar de nalatenschap is opengevallen is de plaats waar 

de erflater zijn woonplaats had bij zijn overlijden (art. 110 BW).122 

43. De vordering wordt in dit geval enkel toegekend aan het Openbaar Ministerie, en meer bepaald 

aan de Procureur des Konings (art. 727 § 2, lid 2 BW). Men is namelijk van mening dat de vordering 

vooral dient ter bescherming van het openbaar belang, en dus niet het particulier belang van de 

                                                           
114 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 27-28. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
115 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 12. 
116 Supra nr. 24. 
117 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 5. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
118 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 29. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
119 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 15 en 28. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
120 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 4. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
121 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 12. 
122 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 12. 
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erfgenamen beoogt te beschermen. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werd benadrukt dat 

men de deur niet wou openzetten voor tal van procedures en betwistingen tussen erfgenamen.123 

Sommige erfgenamen en legatarissen hebben er namelijk een persoonlijk en materieel belang bij dat 

een andere erfgenaam wordt uitgesloten uit de nalatenschap.124 Zij hebben in dat geval een 

subjectief persoonlijk, en geen objectiveerbaar algemeen belang.125 Dit is de reden waarom de 

vordering enkel werd toegekend aan het parket, en dus niet aan de erfgenamen of legatarissen.126 

Ook de schuldeisers beschikken niet over een dergelijke vordering. Door de vordering enkel toe te 

kennen aan het parket behoudt men ook de strafrechtelijke waarborgen voor een persoon die 

postuum onwaardig wordt verklaard.127 Het openbaar ministerie beschikt namelijk over meer 

onderzoeksbevoegdheden dan de burgerlijke rechtbank om de waarheid aan het licht te brengen en 

waarborgt de rechten van verdediging.128 

44. Indien de rechter oordeelt dat de erfgenaam schuldig is aan de opgeworpen strafbare feiten, 

moet hij de onwaardigheid uitspreken. Ook hier volgt de onwaardigheid dus uit het schuldig 

bevinden en is er dus geen afzonderlijke beoordeling van de ernst van de gepleegde feiten. Er is dus 

in die zin sprake van onwaardigheid van rechtswege (art. 727 § 2, lid 2 BW).129 

45. Er is geen termijn voor het instellen van de vordering. Dit wordt als volgt verantwoord: “Het moet 

ten allen tijde mogelijk zijn om die grond van onwaardigheid in te roepen, gelet op de ernst van de 

feiten en de omstandigheden waarin ze moeten worden beoordeeld, na het overlijden van de 

dader”.130 

46. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werd de vraag opgeworpen of het feit dat men de 

sanctie kan uitspreken na het overlijden niet strijdig is met het vermoeden van onschuld. Daarop 

werd geantwoord dat het louter de burgerrechtelijke gevolgen van een strafbaar feit betreft, en dus 

niet het strafrecht als dusdanig. Men benadrukt dat het burgerlijk proces tot enkel doel heeft het 

erfrecht te laten vervallen in situaties waar het erven als onaanvaardbaar en choquerend wordt 

ervaren, men denkt hierbij bijvoorbeeld aan het geval van de moord gevolgd door de zelfmoord. 

Bovendien benadrukt men dat voldoende garantie voorhanden is, omdat de vordering enkel wordt 

toegekend aan de Procureur des Konings, en de sanctie enkel plaatsvindt voor de feiten zoals deze 

omschreven zijn in het strafwetboek.131 132 

47. Tenslotte is ook dit soort van onwaardigheid niet vatbaar voor vergiffenis.  

                                                           
123 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 17. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
124 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 14-15. 
125 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 30. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
126 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 4. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
127 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 18. 
128 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 30. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
129 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 12. 
130 K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 105. 
131 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 14-15. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
132 CASMAN stelt bovendien dat de wet in overeenstemming is met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM 1 december 2009, nr. 64301/01, Velcea en Mazare v. Roemenië, www.echr.coe.int): zie H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en 
plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 14-15.  

http://www.echr.coe.int/
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3° Het schuldig bevinden aan bepaalde gewelddaden die niet tot de dood van de erflater hebben 

geleid, of een poging daartoe  

 

48. Vooreerst verwijst artikel 727 § 1, 3° BW naar een aantal bepalingen die feiten omvatten die een 

gewilde aantasting inhouden van de fysieke integriteit van de erflater.133 Deze gevallen hebben 

vooral betrekking op gezins- en intra-familiaal geweld, ook al heeft dit niet tot de dood van het 

slachtoffer geleid: 

- Verkrachting (art. 375 Sw.); 

- Opzettelijke slagen en verwondingen, zonder de dood tot gevolg( met hetzij (een ongeneeslijk 

lijkende) ziekte, hetzij een (blijvende) arbeidsongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van het 

gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking tot gevolg)134(art. 398-400 Sw.); 

- Vergiftiging, zonder het oogmerk te doden, met ziekte of arbeidsongeschiktheid tot gevolg (art. 402 

Sw.) of met een ongeneeslijk lijkende ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid of volledig verlies van 

het gebruik van een orgaan tot gevolg (art. 403 Sw.) alsmede de poging tot vergiftiging zonder het 

oogmerk te doden (art. 405 Sw.);  

- Opzettelijke verminking van genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht die niet de 

dood tot gevolg heeft, of poging daartoe (art. 409 §§ 1, 2, 3 en 5 Sw.). 

Daarnaast verwijst dit artikel naar het schuldig verzuim135: 

- Schuldig verzuim om hulp te verlenen of verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, door 

een persoon die hetzij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven 

door degenen die zijn hulp inroepen (indien hij of zij kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf 

of voor anderen)136 (art. 422 bis Sw.).137 138 

Ook hier is de opsomming limitatief. 

49. De onwaardigheid wordt in geval van art. 727, § 1, 3° BW uitgesproken als een bijkomende straf, 

opgelegd door de strafrechter die zich over de strafbare feiten uitspreekt. In andere gevallen dan in 

een strafrechtelijke procedure wegens deze feiten kan deze sanctie niet worden uitgesproken.139 Op 

die manier wou men voorkomen dat de zaak wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter die veel 

later kennis zou nemen van de feiten en dus niet objectief over de feiten zou worden ingelicht,  

                                                           
133 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 19. 
134 E. ADRIAENS,  “De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Notariaat 2013, afl. 7, 3. 
135 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 19. 
136 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 13. 
137 Dit geval van onwaardigheid werd reeds in 1995 voorgesteld (wetsvoorstel J. MILQUET) maar werd daar omschreven als ‘het niet 
verlenen van bijstand aan de erflater in levensgevaar’. M. PUELINCKX-COENE bekritiseerde dit en stelde voor om naar artikel 422 bis Sw. te 
verwijzen, eerder dan het omschrijven van het misdrijf: M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de 
artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, 
Brussel, Bruylant, 2000, 691. 
138 K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 106. 
139 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 5. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
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omdat hij in dat geval alleen kennis zou krijgen van de elementen die door de partijen zouden 

worden aangevoerd.140 

50. De sanctie is in dit geval geen automatisch gevolg van het schuldig bevinden, en vindt dus niet 

van rechtswege plaats. De rechter beschikt hier over een appreciatiebevoegdheid. Hij kan deze straf 

uitspreken als men schuldig wordt bevonden als dader, mededader of medeplichtige (art. 727 § 2, lid 

3 BW juncto art. 46 Sw.).  

51. De straf moet gevorderd worden door het slachtoffer of door het openbaar ministerie. Eenmaal 

uitgesproken, verjaart deze erfrechtelijke onwaardigheid niet (art. 99, lid 2 Sw.). Het is namelijk zo 

dat de onwaardigheid slechts uitwerking zal hebben indien de schuldig bevonden persoon bij het 

overlijden van zijn slachtoffer ingevolge de wettelijke devolutie een aandeel verkrijgt in diens 

nalatenschap. Dit overlijden kan zich echter vele jaren na het uitspreken van de sanctie voordoen.141 

De erfrechtelijke onwaardigheid zal dus, behoudens in geval van vergiffenis, spelen, ongeacht de 

termijn tussen de gepleegde feiten en het ogenblik van het overlijden.142 

52. Zoals reeds beschreven143  kan in dit geval de vergiffenis een rol spelen (art. 728 BW), in 

tegenstelling tot de twee voorgaande onwaardigheidsgronden.144 Deze vergiffenis moet gebeuren in 

een geschrift dat van het slachtoffer uitgaat, post factum en in de vorm van een testament (art. 728 

BW).145 Deze vergiffenis heft de erfrechtelijke onwaardigheid op, zodat alle erfrechtelijke aanspraken 

van de erfgerechtigde herleven.146 De onwaardige wordt dus opnieuw een wettelijke erfgenaam, 

maar ook, indien van toepassing, een reservataire erfgenaam.147 

De vraag werd in de rechtsleer opgeworpen of de vergiffenis op zijn beurt kan worden herroepen. 

BAEL is van mening dat dit inderdaad op elk ogenblik mogelijk is in de vorm van een testament, 

aangezien de vergiffenis dient te gebeuren in de vorm van een testament en een testament steeds 

kan herroepen worden (art. 895 BW).148 Omwille van het gevaar van een impliciete herroeping van 

de vergiffenis (bvb. door een testamentair beding van herroeping van alle vroegere testamenten) 

raadt hij bovendien aan om bij een later testament telkens uitdrukkelijk te bepalen of men de 

vergiffenis uitdrukkelijk intrekt, dan wel met het nieuwe testament geen afbreuk wil doen aan de 

gegeven vergiffenis.149 

                                                           
140 K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 106. 
141 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 21. 
142 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1165. 
143 Supra nr. 28. 
144 Nieuw artikel 728 BW. 
145 A. MAELFAIT, “Drie recente ingrijpende wijzigingen aan het erfrecht. De wetten van 10 december 2012”, onuitg. slides studieavond 26 
februari 2013, 8, slide 13. 
146R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1165. 
147 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 14. 
148 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 14. 
149 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 14-15. 
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4° Onwaardigheid van de ouder ten aanzien van zijn kind en diens afstammelingen: ontzetting uit 

het ouderlijk gezag 

 

53. Dit geval van onwaardigheid werd behouden zoals het vroeger reeds gold. Er is dus, net zoals 

vroeger, sprake van onwaardigheid indien de ouder jegens het kind geheel of gedeeltelijk uit het 

ouderlijk gezag is ontzet.150 Men heeft ervoor geopteerd om deze onwaardigheidsgrond te behouden 

in artikel 33 Jeugdbeschermingswet, en deze dus niet te integreren in het Burgerlijk Wetboek.151 De 

motivering hiervoor was dat het wegnemen uit de Jeugdbeschermingswet tot gevolg zou hebben dat 

de bevoegdheden van de jeugdrechtbank in verschillende teksten zouden voorkomen, en dit niet 

wenselijk is. Men wou dus de versnippering van de bevoegdheid van de jeugdrechter vermijden. Men 

achtte het evenmin aangewezen de onwaardigheidsgrond zowel in de Jeugdbeschermingswet als het 

Burgerlijk Wetboek op te nemen, aangezien men dubbele wetsbepalingen dient te vermijden.152 

5° Onwaardigheid van de langstlevende echtgenoot ten aanzien van de eerststervende echtgenoot: 

ontzetting uit het ouderlijk gezag 

54. Ook artikel 745 septies BW bleef ongewijzigd gelden.153 

 

6° Onwaardigheid van de langstlevende wettelijk samenwonende partner ten aanzien van de 

eerststervende partner: ontzetting uit het ouderlijk gezag 

 

55. Aan artikel 745 octies BW werden evenmin wijzigingen doorgevoerd.154 

2. Gevolgen 

2.1 Uitsluiting uit de nalatenschap en bescherming van derden te goeder trouw 

 

56. De onwaardige verliest elke aanspraak in de nalatenschap van het slachtoffer. De onwaardigheid  

heeft namelijk terugwerkende kracht tot op het tijdstip van het overlijden van de erflater. De 

onwaardige wordt dus geacht nooit enig recht te hebben gehad in de nalatenschap (art. 729, lid 1 

BW).155 De hoedanigheid van erfgenaam wordt retroactief ontnomen.156 

Dit betekent dat de handelingen die zijn gesteld tussen het tijdstip van het overlijden en de 

vaststelling van de erfrechtelijke onwaardigheid nietig zijn. Dit kan, zoals reeds beschreven157, 

nefaste gevolgen hebben voor derden te goeder trouw. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan een 

verkoop van een goed dat de schijnbare erfgenaam uit de nalatenschap had verkregen. De door de 

schijnerfgenaam gestelde handelingen zijn in principe niet tegenwerpelijk aan de mede-

erfgenamen.158 Op de onwaardige rust in dat geval een teruggaveplicht, met inbegrip van de 

vruchten en de inkomsten van de nalatenschapsgoederen sinds het ogenblik van het openvallen van 

                                                           
150 Supra nr. 8-10. 
151 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 9. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
152 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 10. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
153 Supra nr. 11-14. 
154 Supra nr. 15. 
155 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 5. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
156 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012,  24-25. 
157 Supra nr. 30-31. 
158 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 33. 
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de nalatenschap (art. 729, lid 2 BW). Deze teruggave moet in principe in natura gebeuren.159 De 

wetgever heeft er echter voor gekozen om de rechten van derden te goeder trouw uitdrukkelijk te 

beschermen (art. 729, lid 1 BW).160  Dit is de wettelijke bevestiging van de theorie van de 

schijnerfgenamen.161 De mede-erfgenamen zullen zich moeten tevreden stellen met een vergoeding 

in waarde, en zij kunnen dus geen terugvordering in natura eisen ten aanzien van die derden.162 Zij 

kunnen dus met andere woorden slechts aanspraak maken op de door de onwaardige ontvangen 

prijs.163 Indien een derdeverkrijger te goeder trouw rechten heeft verkregen van de onwaardige, zal 

hij deze dus mogen behouden. De goede trouw wordt bovendien vermoed (art. 2268 BW).164 165 

2.2 Plaatsvervulling of aanwas 

 

57. Daarnaast kan de vraag worden gesteld wat er gebeurt met het erfdeel van de onwaardige. 

Artikel 730 BW heeft de plaatsvervulling na onwaardigheid mogelijk gemaakt. Artikel 729, lid 3 BW 

bepaalt dat het aandeel van de onwaardige toekomt aan zijn afstammelingen, indien plaatsvervulling 

plaatsvindt. De voorwaarden waaronder deze plaatsvervulling mogelijk is zullen later besproken 

worden.166 Indien deze plaatsvervulling niet kan plaatsvinden, zal zijn aandeel aanwassen ten 

voordele van de andere erfgenamen in dezelfde graad. Indien deze er niet zijn, zal zijn aandeel 

toekomen aan de volgende graad of de volgende orde, naargelang het geval. 

2.3 Uitsluiting vruchtgenot en opvolgend erfrecht 

 

58. De erfrechtelijke onwaardigheid brengt ook de uitsluiting van het vruchtgenot en het opvolgend 

erfrecht met zich mee.  Deze uitsluiting heeft betrekking op drie situaties. 

59. De eerste uitsluitingsgrond is terug te vinden in artikel 387, lid 2 BW.167 Dit artikel houdt in dat de 

ouder die onwaardig is om van zijn kind te erven, ook het recht ontzegd wordt op het genot van de 

goederen van dat minderjarig kind.168 Van dergelijke situatie is sprake indien het kind nog in leven is 

en de ouder onwaardig is om bij zijn overlijden van hem te erven. Dit zal zich vooreerst voordoen bij 

een schuldige poging tot een van de misdrijven waarvan sprake is in artikel 727 § 1, 1° BW. 

Bovendien zal dit zich ook voordoen in geval de strafrechter de burgerrechtelijke straf van 

onwaardigheid heeft uitgesproken met toepassing van artikel 727 §1, 3° BW, meer bepaald bij 

                                                           
159 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1165. 
160 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 16. 
161 K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 108. 
162 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 25. 
163 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 15. 
164 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1167. 
165 BAEL is van mening dat, als op het ogenblik van de verkoop de erfgenaam al verdacht werd van een misdrijf dat tot onwaardigheid leidt 
of kan leiden, en de derdeverkrijger daarvan op de hoogte was, er wellicht geen sprake meer kan zijn van goede trouw: J. BAEL, “Erfrecht, 
schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het 
Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 16. 
166 Infra nr. 121-125. 
167 Amendement nr. 22 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/4, 4. 
168 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 27. 
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gezinsgeweld en schuldig verzuim. 169  Tenslotte kan dit zich ook voordoen in de hypothese van een 

poging waarvan sprake is in artikel 727 § 1, 2° BW, gedurende de periode dat de ouder nog niet 

overleden is.170  In deze gevallen zal het recht van genot van de ouder op de goederen van het kind 

vervallen ten gevolge van de erfrechtelijke onwaardigheid.171 BARBAIX en VERBEKE stellen dat 

aangenomen moet worden dat dit ook betrekking heeft op de goederen die de andere kinderen van 

dit overleden kind zouden erven. Zij steunen zich hierbij op de ratio legis van de wet172 en verwijzen 

bovendien naar de parlementaire voorbereidingen173.174 

60. De tweede uitsluitingsgrond vindt men terug in artikel 730, lid 2, 1e zinsnede BW. Dit artikel komt 

op het volgende neer: wat een kind bij plaatsvervulling vererft als gevolg van de onwaardigheid van 

zijn ouder, daar mag die onwaardige ouder, tijdens de minderjarigheid van dat kind, geen 

vruchtgenot op hebben.175 Aan de ouder wordt met andere woorden het vruchtgenot ontnomen dat 

hij zou kunnen hebben op de goederen die ingevolge zijn onwaardigheid door zijn minderjarige 

kinderen worden vererfd176, hoewel hij dit normaal tijdens de minderjarigheid van zijn kinderen zou 

kunnen uitoefenen op grond van artikel 384 BW177.178 BARBAIX en VERBEKE stellen echter dat men 

de woorden “ten gevolge van de onwaardigheid” niet te letterlijk mag nemen. Volgens hen moet 

aangenomen worden dat het verlies van het ouderlijk genotsrecht betrekking heeft op alle 

erfrechtelijke aanspraken die het kind krijgt in de nalatenschap van het slachtoffer, en dus niet enkel 

hetgeen hij extra krijgt als gevolg van de onwaardigheid van zijn ouder. Ingevolge dergelijke 

interpretatie zal de ouder bijvoorbeeld het genot verliezen op de goederen die zijn kind van het 

slachtoffer kreeg op grond van een testamentaire beschikking. De auteurs verantwoorden deze 

interpretatie door te verwijzen naar de geest van de wet, meer bepaald de bedoeling om de 

onwaardige zowel rechtstreeks als onrechtstreeks uit te sluiten van de eigendom of het genot van de 

goederen van zijn slachtoffer.179 BAEL is een andere mening toegedaan en stelt dat wat betreft een 

legaat van het beschikbaar deel de regels van artikel 730, lid 2 en 3 BW niet zullen gelden voor de 

goederen die met vrijstelling van inbreng zijn gelegateerd aan de kinderen van de onwaardige. 

Volgens deze auteur zijn de betrokken regels dus enkel van toepassing wanneer de kinderen van de 

onwaardige tot de nalatenschap komen ingevolge de wettelijke erfopvolging, meer bepaald de 

plaatsvervulling, en dus niet ingevolge een testamentaire beschikking.180 

                                                           
169 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 27. 
170 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 16. 
171 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 27. 
172 Namelijk vermijden dat een onwaardige op gelijk welke manier het genot zou krijgen op de goederen van de persoon ten aanzien van 
wie hij onwaardig is. 
173 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 12-13. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
174 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1165-1166. 
175 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 18. 
176 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 28. 
177 “De ouders hebben het genot van de goederen van hun kinderen tot aan hun meerderjarigheid of hun ontvoogding. Het genot wordt 
gekoppeld aan het beheer […]” 
178 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 5-6; Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-
550/3, 18. 
179 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1166. 
180 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 17. 
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61. De derde uitsluitingsgrond zit vervat in artikel 730, lid 2, 2e zinsnede juncto 730, lid 3 BW. Men 

had hier de situatie voor ogen waarin een kind bij plaatsvervulling tot een nalatenschap komt in de 

plaats van zijn onwaardige ouder, en waarin dit kind later kinderloos overlijdt.181 In die situatie zou 

het mogelijk worden dat de ouder toch goederen zou verkrijgen uit de nalatenschap van de persoon 

ten aanzien van wie hij erfrechtelijk onwaardig was.182 Om dit te vermijden wordt hij dus uitgesloten 

uit de nalatenschap van zijn eigen kind, ten belope van wat dat kind heeft geërfd als gevolg van de 

onwaardigheid van zijn ouder. Indien de betrokken goederen nog in natura in de nalatenschap van 

het kind aanwezig zijn, is de ouder voor wat betreft deze goederen volledig uitgesloten uit de 

nalatenschap van het kind (art. 730, lid 3, 1e zin BW). Indien deze goederen zich niet meer in natura 

in de nalatenschap bevinden, zal de ouder uit die nalatenschap uitgesloten zijn ten belope van de 

waarde van die goederen op het ogenblik waarop het kind deze verkregen heeft (art. 730, lid 3, 1e en 

2e zin BW).183 Indien de goederen daarentegen verbruikt zijn, zal ook de tegenwaarde hiervan niet 

meer in de nalatenschap aanwezig zijn, en zal er geen uitsluiting plaatsvinden, noch in natura, noch 

in waarde (art. 730, lid 3, 2e zin BW).184 Op die manier wordt dus vermeden dat de ouder zich 

rechtstreeks of onrechtstreeks verrijkt met hetgeen hij van zijn eigen ouder niet kon erven omdat hij 

daartoe onwaardig was.185 Het gaat hier om een afgeleide, bijkomende onwaardigheid die kleeft aan 

de goederen van het slachtoffer, en niet aan zijn nalatenschap. Deze blijft aan de 

nalatenschapsgoederen kleven, ook bij verdere verervingen.186 De bewijslast om aan te tonen dat 

onwaardigheid kleeft aan bepaalde goederen ligt bij de andere erfgenamen.187 

E. Samenvatting 

 

62. Er zijn onder het nieuwe recht drie algemene gronden van erfrechtelijke onwaardigheid.  

Ten eerste is er onwaardigheid om te erven in geval van het schuldig bevinden aan bepaalde 

opzettelijke feiten die de dood van de erflater hebben veroorzaakt, of een poging daartoe (art. 727 § 

1, 1° BW). Het gaat meer bepaald om de volgende feiten: moord, doodslag, opzettelijke slagen en 

verwondingen, vergiftiging, verkrachting of aanranding van de eerbaarheid en genitale verminking 

die tot de dood hebben geleid. Deze onwaardigheid vindt van rechtswege plaats (art. 727 § 2, lid 1 

BW).  

Ten tweede is men erfrechtelijk onwaardig indien men dergelijke feiten heeft gepleegd of gepoogd 

heeft te plegen, maar een schuldigverklaring niet meer mogelijk was omdat men intussen zelf 

overleden is. Het is de burgerlijke rechter die in dit geval uitspraak doet over de onwaardigheid, meer 

bepaald de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen. De 

vordering kan enkel worden ingesteld door de Procureur des Konings (art. 727 § 2, lid 2 BW). Indien 

                                                           
181 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 19. 
182 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 34. 
183 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 5-6. 
184 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 29; K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. 
tekst vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 5-6. 
185 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 19; H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en 
plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 29. 
186 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1166. 
187 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1166. 
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de rechter oordeelt dat de betrokkene schuldig is aan een van de in artikel 727 § 1, 2° BW 

opgesomde misdrijven, of een poging daartoe, zal hij de onwaardigheid moeten uitspreken. 

Ten derde zal er sprake zijn van erfrechtelijke onwaardigheid indien men schuldig is bevonden aan 

één of meer van de in artikel 727 § 1, 3° BW opgesomde misdrijven, of een poging daartoe. Deze 

misdrijven hebben betrekking op gezinsgeweld en schuldig verzuim om een persoon in groot gevaar 

hulp te bieden, ook al heeft dit niet tot de dood van het slachtoffer geleid. Deze onwaardigheid moet 

als bijkomende sanctie uitgesproken worden door de strafrechter die over het geweld moet oordelen 

(art. 727 § 2, lid 3 BW). De sanctie vindt in dit geval niet van rechtswege plaats. De rechter beschikt 

dus over een appreciatiebevoegdheid. Eenmaal de onwaardigheid is uitgesproken, zal deze niet 

verjaren (art. 99, lid 2 Sw.) en vergiffenis is mogelijk voor deze feiten (art. 728 BW). 

63. Naast deze drie vernieuwde algemene onwaardigheidsgronden zijn er ook nog drie bijzondere 

onwaardigheidsgronden. Deze drie gronden bestonden reeds, en hebben geen wijzigingen 

ondergaan door de Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling. 

De eerste is de erfrechtelijke onwaardigheid van de ouder ten aanzien van zijn kind en diens 

afstammelingen indien hij ontzet is uit het ouderlijk gezag. Uit een volledige ontzetting uit het 

ouderlijk gezag volgt een van rechtswege uitsluiting uit de gehele nalatenschap (artikel 33, lid 3, 5° 

Jeugdbeschermingswet). Bij een gedeeltelijke ontzetting beschikt de rechter daarentegen over een 

appreciatiebevoegdheid (artikel 33, lid 6 Jeugdbeschermingswet). 

Ten tweede is er de onwaardigheid van de langstlevende ten aanzien van de nalatenschap van de 

eerststervende echtgenoot indien hij ontzet is uit het ouderlijk gezag over de kinderen die uit het 

huwelijk met de erflater zijn geboren (art. 745 septies BW). Deze onwaardigheid behoort tot de 

appreciatiebevoegdheid van de burgerlijke rechter. 

En ten slotte is er een gelijkaardige onwaardigheid ten aanzien van de nalatenschap van de 

eerststervende partner voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner die is ontzet uit het 

ouderlijk gezag over de kinderen geboren uit de relatie met de erflater (art. 745 octies BW). Ook hier 

vindt de sanctie niet van rechtswege plaats, maar beschikt de rechter over een 

beoordelingsbevoegdheid. 

64. De erfrechtelijke onwaardigheid heeft door de nieuwe wet ook enkele nieuwe gevolgen 

gekregen.  

De onwaardige wordt, net zoals vroeger, geacht nooit enig recht te hebben gehad in de nalatenschap 

(art. 729, lid 1). Ook nu nog rust op hem een teruggaveplicht, met de vruchten en de inkomsten (art. 

729, lid 2 BW). Bij dit alles worden nu echter de rechten van derden te goeder trouw uitdrukkelijk 

beschermd. 

Bovendien is nu plaatsvervulling na onwaardigheid mogelijk ( art. 729, lid 3 juncto 730, lid 1 BW). 

Tenslotte brengt de erfrechtelijke onwaardigheid nu ook de uitsluiting van het vruchtgenot en het 

opvolgend erfrecht met zich mee op de goederen uit de nalatenschap van hem ten aanzien van wie 

hij onwaardig was (art. 387, lid 2 en 730, lid 2 en 3 BW). 
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III. HUWELIJKSVOORDELEN, SCHENKINGEN, LEGATEN EN VORDERINGEN TOT 

LEVENSONDERHOUD 

 

65. Naast de ingrepen in het erfrecht werden ook op andere niveaus sancties gekoppeld aan 

onwaardig gedrag. Vooreerst leidt de onwaardigheid tot het verval van huwelijksvoordelen. 

Daarnaast werden de regels met betrekking tot herroeping wegens ondankbaarheid van 

schenkingen, legaten en contractuele erfstellingen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract of akte 

wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel gewijzigd. En tenslotte hebben onwaardige gedragingen 

nu ook een invloed op de zogenaamde Assepoesterverplichting en de vorderingen tot 

levensonderhoud ten laste van de nalatenschap. De wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling bracht 

dus ook veranderingen mee in het huwelijksvermogensrecht, de regels inzake giften en het 

alimentatierecht.188 

A. Huwelijksvoordelen 

1. Algemeen 

 

66. Huwelijksvoordelen zijn voordelen die voor en door de echtgenoten ontstaan uit de 

samenstelling, werking,  vereffening of verdeling van het gekozen huwelijksvermogensstelsel.189 

Elk van deze componenten kan toegelicht worden aan de hand van een voorbeeld. Bij voordelen uit 

de samenstelling kan men denken aan de inbreng door het slachtoffer in het gemeenschappelijk 

vermogen.190 Een illustratie van voordelen uit de werking van het huwelijksvermogensstelsel is de 

situatie waarin één echtgenoot niet beroepsactief is. Er is in dat geval vermenging van ongelijke 

inkomsten of ongelijk opgebouwde besparingen.191 Ook het voordeel dat men kan halen uit het 

vermoeden van gemeenschap (art. 1405, 4° BW) kan een huwelijksvoordeel uit de werking van het 

stelsel vormen. Een eigen goed van de overleden echtgenoot zal namelijk bij gebrek aan sluitend 

bewijs geacht worden gemeenschappelijk te zijn. 192  Een voorbeeld van een voordeel uit de 

vereffening is de afwijking van de regels met betrekking tot de vergoedingsrekeningen. En een 

voordeel uit de verdeling tenslotte, is bijvoorbeeld een beding van ongelijke verdeling, een 

verblijvingsbeding, enz.193 

                                                           
188 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1162. 
189 Nu uitdrukkelijk terug te vinden in artikel 1429 bis BW. 
190 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 42; R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de 
onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1170; V. VANDERHULST, “Alimentaire 
onwaardigheid en verval van huwelijksvoordelen”, onuitg. slides vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 16. 
191 Nuance: behoud helft aanwinsten; V. VANDERHULST, “Alimentaire onwaardigheid en verval van huwelijksvoordelen”, onuitg. slides 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 16. 
192 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1170. 
193 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 42; R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de 
onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1170; V. VANDERHULST, “Alimentaire 
onwaardigheid en verval van huwelijksvoordelen”, onuitg. slides vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 16. 



25 
 

67. Men maakt traditioneel in de rechtsleer betreffende het effect van de onwaardigheid op 

huwelijksvoordelen een onderscheid tussen twee soorten huwelijksvoordelen.194 

Ten eerste zijn er de inbrengbedingen. Dit zijn bedingen van het huwelijkscontract die een wijziging 

van de samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen tot gevolg hebben. Men kan hier 

bijvoorbeeld denken aan het stelsel waarin een gelijke verdeling van het gemeenschappelijk 

vermogen beoogd wordt en één van de echtgenoten een eigen goed inbrengt.195 

Daarnaast zijn er de overlevingsrechten. Dit zijn bedingen die afwijken van de gelijke verdeling van 

het gemeenschappelijk vermogen en die bedongen worden ten voordele van de langstlevende der 

echtgenoten. Men kan hier denken aan een verblijvingsbeding, waarbij het gehele 

gemeenschappelijk vermogen wordt bedongen in het voordeel van de langstlevende echtgenoot.196 

2. De invloed van onwaardigheid op de huwelijksvoordelen 

 

2.1 Oude regeling 

68. Onder de oude regeling hadden onbetamelijke gedragingen nauwelijks een invloed op de 

huwelijksvoordelen.  

69. Ten eerste konden deze huwelijksvoordelen niet herroepen worden wegens ondankbaarheid. 

Huwelijksvoordelen zijn namelijk louter en exclusief verkregen als gevolg van 

huwelijksvermogensrechtelijke regels. 197  Ze zijn principieel ten bezwarende titel. Dit zijn de 

volkomen, onaantastbare, reservebestendige huwelijksvoordelen.198  Op dit principe zijn echter 

uitzonderingen, meer bepaald in de gevallen van artikel 1458, lid 2, 1464, lid 2 en 1465 BW199. 

Hoewel deze huwelijksvoordelen objectief, ongeacht de beweegreden van de echtgenoten om ze tot 

stand te laten komen, geen schenkingen zijn, zullen zij op sommige vlakken toch als schenkingen 

beschouwd worden.200 In deze gevallen worden de huwelijksvoordelen meer bepaald bij de fictieve 

massa van de nalatenschap gevoegd, en zullen zij dus in beschouwing worden genomen voor de 

berekening van de reserve en het beschikbaar deel. Deze voordelen heten de inkortbare, 

aanrekenbare of onvolkomen huwelijksvoordelen.201 In de rechtsleer wordt nu echter aanvaard dat 

dit soort huwelijksvoordelen enkel als schenking worden beschouwd in het kader van de 

reservebescherming, en dus niet in het kader van art. 955 BW.202 Dit soort huwelijksvoordelen kan 

                                                           
194 Wetsvoorstel van 24 juni 2005 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag 
van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1885/001, 10; Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. 
Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 8. 
195  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 146. 
196  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 146. 
197 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 42. 
198 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 43. 
199 Deze artikelen handelen over bedingen van vooruitmaking en verblijvingsbedingen gecombineerd met een inbreng in het 
gemeenschappelijk vermogen, respectievelijk dergelijke bedingen indien een van of beide echtgenoten kinderen uit een vorig huwelijk of 
een vorige relatie hebben. 
200 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 43. 
201 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 43; R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de 
onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1169, voetnoot 56. 
202 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 8. 
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dus niet aangevochten worden via een vordering tot herroeping van schenkingen wegens 

ondankbaarheid. 

70. Ten tweede kunnen deze huwelijksvoordelen ook niet het voorwerp uitmaken van de 

erfrechtelijke onwaardigheid. Zij worden namelijk niet erfrechtelijk verkregen, maar komen louter en 

exclusief voort uit het huwelijksvermogensstelsel.203 

71. Ten derde was er ook geen specifieke regeling voorzien die de invloed van de onbetamelijke 

gedragingen tussen echtgenoten op de huwelijksvoordelen regelde.204 Wat wel specifiek voorzien 

was, was bijvoorbeeld het verval van overlevingsrechten in geval van echtscheiding (art. 1429 BW) en 

bij de erkenning van een buitenechtelijk, overspelig kind (art. 334 ter BW), maar dus niet in geval van 

onwaardig gedrag. In de praktijk trachtte men zich te behelpen door middel van een beroep op de 

algemene verbintenisrechtelijke procedure van artikel 1178 BW205.206 Er werd dan geargumenteerd 

dat men de overlevingsvoorwaarde had gemanipuleerd, dus dat men opzettelijk had belet dat de 

voorwaarde van overleving zich kon vervullen. 207  Men kan bijvoorbeeld denken aan een 

verblijvingsbeding. Daar is de overleving van de langstlevende echtgenoot een voorwaarde opdat het 

gehele gemeenschappelijke vermogen aan deze langstlevende zou toevallen. Door zijn of haar 

echtgenote of echtgenoot te vermoorden had men echter verhinderd dat die hem of haar zou 

overleven. Ten aanzien van de langstlevende werd de voorwaarde dan op grond van artikel 1178 BW 

geacht gerealiseerd te zijn in hoofde van de eerststervende echtgenoot. Deze werd dus fictief geacht 

de langstlevende echtgenoot te zijn en verkreeg dus het bedongen overlevingsrecht.208 Men zag dit 

als een soort forfaitaire schadeloosstelling.209 Dit was echter een zeer omslachtige procedure en 

bood bovendien enkel een lapmiddel voor de overlevingsbedingen, en dus niet voor de 

inbrengbedingen. Daarnaast was het ook niet consistent dat huwelijksvermogensrechtelijk een 

andere maatstaf voor de sanctie werd gehanteerd dan erfrechtelijk.210 

72. De conclusie is dat tal van onbetamelijke gedragingen niet leidden tot het verval van de 

huwelijksvoordelen. Deze problematiek vergde des te meer aandacht omdat de huwelijksvoordelen 

de nalatenschap kunnen uithollen. De vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen gaat deze 

van  de nalatenschap namelijk vooraf.211 Op deze manier werd de erfrechtelijke onwaardigheid in 

sommige gevallen de facto zonder voorwerp.212 

                                                           
203 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 8. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
204 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 1. 
205 “De voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn, wanneer de schuldenaar die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, zelf de vervulling 
ervan verhinderd heeft”. 
206 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 8-9. 
207 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 19-20. 
208 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1169, voetnoot 58. 
209 M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in 
KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, Bruylant, 2000, 702. 
210 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1169. 
211 Wetsvoorstel van 24 juni 2005 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag 
van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1885/001, 11. 
212 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1169. 
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2.2 Nieuwe regeling 

 

73. Het nieuwe artikel 1429 bis BW voert een algemene grond in tot verlies van de 

huwelijksvermogensrechtelijke voordelen in geval van onwaardigheid.213 

De eerste paragraaf van dit artikel bepaalt dat de echtgenoot die onwaardig is om te erven, ook alle 

voordelen verliest die hij had kunnen verkrijgen uit de samenstelling, werking, vereffening of 

verdeling van het gemeenschappelijk vermogen 214 . 215  De onwaardigheid treft dus alle 

huwelijksvoordelen, ongeacht hun verschijningsvorm.216 De onwaardige is echter wel nog gerechtigd 

op de helft van de aanwinsten 217 , ongeacht ongelijke inkomsten, ongelijke besteding of 

besparingen.218 In de parlementaire voorbereiding wordt dit gesteund op het vermoeden dat het 

gaat om ‘zijn’ aandeel in de aanwinsten, en niet om een aandeel dat geacht kan worden hem door de 

overledene te zijn toegekend.219 Dit behoud van de helft van de aanwinsten kan echter toch nog een 

aanzienlijk voordeel meebrengen in geval het gemeenschappelijk vermogen voornamelijk is 

opgebouwd door inkomsten afkomstig van het slachtoffer.220 Indien het huwelijkscontract minder 

dan de helft van de aanwinsten voor de langstlevende had voorzien221, blijft het aandeel van de 

langstlevende evenwel beperkt tot dit voorziene deel.222  

De tweede paragraaf van dit artikel stelt dat de bepalingen inzake erfrechtelijke onwaardigheid 

eveneens van toepassing zijn op de onwaardigheid om huwelijksvoordelen te verkrijgen of te 

behouden. Zowel de bepalingen met betrekking tot de gronden,  de toepassingsvoorwaarden als de 

gevolgen van de erfrechtelijke onwaardigheid worden hierdoor toepasselijk op de 

huwelijksvermogensrechtelijke voordelen. 223 In deze paragraaf wordt ook bevestigd dat de 

onwaardigheid geldt in geval van onterving, uitsluiting of verval van zijn erfrecht  (art. 915 bis § 3BW 

(ontervend testament) of 1287, lid 3 Ger. W. (overeenkomst betreffende de erfrechten voorafgaand 

                                                           
213 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1169. 
214 Het is de eerste keer dat de wet een omschrijving bevat van het begrip huwelijksvoordelen. 
215 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 6 ( Verslag C. BROTCORNE ); S. SEYNS, 
“Generatiesprong wordt mogelijk! – Wetgever scherpt regels over onwaardigheid en herroeping van giften aan”, http://www.b-
right.be/nl/generatiesprong-wordt-mogelijk-wetgever-scherpt-regels-over-onwaardigheid-en-herroeping-van-giften-aan-261.htm. 
216 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1169. 
217 Dit begrip, dat in de rechtsleer reeds lange tijd werd gebruikt, wordt hier voor het eerst gehanteerd door de wetgever: R. BARBAIX en A. 
VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, 
de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1170. 
218 BARBAIX en VERBEKE bekritiseren dit. Zij stellen dat het beter was geweest om de schuldige echtgenoot alle rechten op het 
huwelijksvermogen te ontnemen, behalve op de goederen waarvan hij aantoont dat deze van zijn zijde afkomstig zijn, zowel voor wat de 
aanwinsten als de inbreng betreft: R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  
december inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1171. 
219 Amendement nr. 9 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.st. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/2, 7; Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. 
TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 28. 
220 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1170. 
221 Artikel 1461 BW bepaalt namelijk dat de echtgenoten kunnen overeenkomen dat de langstlevende bij de verdeling een ander deel dan 
de helft, of zelfs het gehele gemeenschappelijke vermogen, zal ontvangen. Op grond van dergelijk beding kan aan de langstlevende 
echtgenoot dus ook minder dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen, of van de aanwinsten, worden toebedeeld: K. BOONE, 
“Huwelijksvermogensrecht: recente wetgeving en rechtspraak”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die 
Keure, 2013, 170. 
222 Amendement nr. 9 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.st. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/2, 7; Amendement nr. 23 op wetsvoorstel M. 
TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/5, 28; Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 8 ( 
Verslag Z. KHATTABI ). 
223 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1171. 
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aan een echtscheiding door onderlinge toestemming))224.225 Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de 

langstlevende reeds door de overledene onterfd was. De vraag naar onwaardigheid om te erven zal 

dan niet rijzen. De wetgever was echter van oordeel dat het ook daar mogelijk moet zijn om de 

langstlevende onwaardig te verklaren, ook al was het effect van die onwaardigheid beperkt tot de 

vermelde huwelijksvoordelen.226 

74. Deze nieuwe regeling is op grond van artikel 1390 BW227 ook toepasselijk op andere dan het 

wettelijk stelsel.228 Men kan hierbij denken aan alle conventionele gemeenschapsstelsels en stelsels 

van scheiding van goederen.229 

75. In sommige rechtsleer wordt aangenomen dat artikel 1429 bis BW van dwingend recht is. Men 

kan deze regel op grond van deze interpretatie niet afzwakken in een huwelijkscontract. Men kan 

deze echter wel verstrengen. De echtgenoten kunnen bijvoorbeeld bij huwelijkscontract de gronden 

tot onwaardigheid uitbreiden en de gevolgen ervan verstrengen.230 

3. De invloed van scheiding231 op de huwelijksvoordelen 

3.1 Oude regeling 

 

76. Het oude artikel 1429 BW bepaalde dat de ontbinding van het wettelijk stelsel door echtscheiding 

of scheiding van tafel en bed op een van de gronden van art. 229 BW (onherstelbare ontwrichting) de 

overlevingsrechten niet opvorderbaar maakte. Bovendien bepaalde dit artikel dat de echtgenoten in 

dat geval het voordeel van de contractuele erfstellingen behielden, behoudens het verval bedoeld in 

art. 299 en 311 bis BW.232 

77. Het oude artikel 1459 BW regelde het lot van de vooruitmaking indien het huwelijksstelsel 

wegens een andere oorzaak dan het overlijden werd ontbonden. Het artikel bepaalde dat de 

bedingen van vooruitmaking niet opvorderbaar waren indien het huwelijksstelsel werd ontbonden 

door echtscheiding of scheiding van tafel en bed  op een van de gronden van art. 229 BW. Het artikel 

bepaalde hetzelfde in geval van de overgang naar scheiding van goederen.  

                                                           
224 K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 110. 
225 V. VANDERHULST, “Alimentaire onwaardigheid en verval van huwelijksvoordelen”, onuitg. slides vormingsnamiddag notariaat 8 januari 
2013, 18. 
226 Amendement nr. 9 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.st. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/2, 7. 
227 “Bij gebreke van bijzondere overeenkomsten vormen de regels bepaald in Hoofdstuk II van deze titel, het gemeen recht”: Hoofdstuk II 
van titel V van het Burgerlijk Wetboek heeft betrekking op de regels betreffende het wettelijk stelsel. 
228 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 28. 
229 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1171. 
230 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1171. 
231 Niet louter echtscheiding, maar ook scheiding van tafel en bed en minnelijke en gerechtelijke overgang naar een stelsel van scheiding 
van goederen. 
232 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 44. 
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3.2 Nieuwe regeling 

 

78. Door de wijziging van het echtscheidingsrecht in 2007233 was er een discrepantie ontstaan tussen 

het echtscheidingsrecht en het huwelijksvermogensrecht.234 

Art. 299 BW bepaalt sinds die wijziging dat de echtgenoten alle voordelen die ze elkaar bij 

huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend verliezen in geval 

van echtscheiding, tenzij zij dit anders bedongen hebben. Dit verlies zal plaatsvinden bij 

echtscheiding, ongeacht de grond. Artikel 311 bis BW bepaalt hetzelfde voor de situatie van 

scheiding van tafel en bed.  

Uit de rechtsleer en rechtspraak235 blijkt dat de voordelen waarover in deze artikelen sprake is 

enerzijds alle schenkingen tussen echtgenoten betreft, en anderzijds alle voordelen die tegelijkertijd 

overlevingsrechten zijn. 236  Men kan hierbij denken aan bedingen van vooruitmaking, 

verblijvingsbedingen, bedingen van ongelijke verdeling enz., indien deze bedongen zijn in het 

voordeel van de langstlevende. Deze voordelen zullen dus vervallen in geval van echtscheiding of 

scheiding van tafel en bed. Een aantal voordelen vallen niet onder het toepassingsgebied van deze 

artikelen, meer bepaald deze die geen loutere overlevingsrechten zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de 

voordelen die volgen uit een inbreng, afwijkende vergoedingsrekeningen, enz.237 De echtgenoot zal 

deze voordelen dus niet verliezen. Dit onderscheid werd door het Grondwettelijk Hof238 niet als 

discriminerend beschouwd. Het Hof stelde dat de wilsautonomie van de partijen dit onderscheid 

verantwoordt.239 

79. Art. 299 en 311 bis BW komen er dus op neer dat bovengenoemde voordelen vervallen bij 

echtscheiding, respectievelijk bij scheiding van tafel en bed, tenzij anders is bedongen. Door deze 

twee artikelen was artikel 1429 BW overbodig geworden voor wat betreft het lot van de 

overlevingsrechten na echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Het lot van de voordelen moest 

enkel nog geregeld worden voor de andere situaties waarin het wettelijk stelsel door een andere 

oorzaak dan het overlijden werd ontbonden. Dit zijn meer bepaald de overgang naar gerechtelijke 

scheiding van goederen (art. 1427, 3° BW) en de conventionele overgang naar een ander 

huwelijksvermogensstelsel (art. 1427, 4° BW). Artikel 1429 BW werd dan ook gewijzigd in die zin240, 

en werd dus beperkt tot de gevolgen van de overgang naar een gerechtelijke scheiding van 

goederen, of de conventionele overgang naar een ander huwelijksvermogensstelsel. Het nieuwe 

artikel 1429 BW voorziet voor die twee situaties in het verval van huwelijksvoordelen die 

                                                           
233 Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, BS 7 juni 2007. 
234 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 27. 
235 Cass. 23 november 2001, Rev.trim.dr.fam. 2003, 634; T.Not. 2002, 86 en TBBR 2003, 242, noot W. PINTENS: “met voordelen in de zin van 
die bepaling wordt bedoeld, eensdeels, alle schenkingen tussen echtgenoten, anderdeels, de voordelen die tegelijk overlevingsrechten zijn, 
met name de bedingen van vooruitmaking en de bedingen van ongelijke verdeling van de huwelijksgemeenschap”. 
236 K. BOONE, “Huwelijksvermogensrecht: recente wetgeving en rechtspraak”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, 
Brugge, Die Keure, 2013, 170. 
237 DE DECKER, P.-J., “Nieuwe regels inzake huwelijksvoordelen”, onuitg. slides vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 4. 
238 GwH 23 november 2005, nr. 170/2005, RW 2006-07, 397, noot M. MUYLLE. 
239 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 44. 
240 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 44-45. 
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overlevingsrechten zijn. De contractuele erfstelling wordt wel behouden, tenzij de echtgenoten 

anders overeenkomen.241 

80. Wat artikel 1459 BW betreft, werd in de rechtsleer gesteld dat deze regeling onder het oude 

recht onvolmaakt was en dat de bepalingen overbodig en tegenstrijdig waren. De wetgever besliste 

deze bepaling af te schaffen en motiveerde dit als volgt: dat van vooruitmaking slechts sprake is 

indien dit bedongen is, en dat het dus mogelijk is in het beding zelf de voorwaarden en modaliteiten 

ervan te bepalen. Volgens hem was dus geen nood aan een wettelijke regeling.242 Echtgenoten 

moeten dus voortaan zelf afspraken maken over de gevolgen van vooruitmaking in geval van de 

gerechtelijke of conventionele overgang van een gemeenschapsstelsel naar de scheiding van 

goederen. Dit moet echter genuanceerd worden aangezien de vooruitmaking een overlevingsrecht is, 

dat onder het toepassingsgebied van artikel 229, 1429 of 1429 bis BW kan vallen. De notaris zal dus 

bijzonder aandachtig moeten zijn met betrekking tot eventuele oorzaken van verval bij de opmaak 

van een huwelijkscontract of wijzigingsakte, waarin een beding van vooruitmaking zou worden 

opgenomen.243 

81. De wijziging komt er dus op neer dat in artikel 1429 BW de bepalingen zijn opgeheven die 

betrekking hadden op de echtscheiding en scheiding van tafel en bed, omdat deze situaties reeds 

geregeld werden in de artikelen 299 en 311 bis BW.244 Artikel 1429 BW heeft nu enkel nog gelding bij 

de ontbinding van het wettelijk stelsel door de overgang naar een gerechtelijke scheiding van 

goederen, of door de conventionele overgang naar een ander huwelijksvermogensstelsel.  Artikel 

1459 BW is daarentegen afgeschaft. Partijen zullen dus het lot van de vooruitmaking moeten 

bedingen, met die nuance dat dergelijke clausules onder het toepassingsgebied van artikel 299, 1429 

of 1429 bis BW kunnen vallen. 

4. Samenvatting 

 

82. Huwelijksvoordelen zijn voordelen die voor en door de echtgenoten ontstaan uit de 

samenstelling, werking,  vereffening of verdeling van het gekozen huwelijksvermogensstelsel. 

83. Op het vlak van de onwaardigheid komt de nieuwe regeling erop neer dat de erfrechtelijke 

onwaardigheid het verval van de huwelijksvoordelen met zich meebrengt. De onwaardige 

echtgenoot blijft evenwel gerechtigd op de helft van de aanwinsten, tenzij in het huwelijkscontract 

een kleiner deel werd bedongen (art. 1429 bis § 1 BW). Bovendien zal de echtgenoot onwaardig zijn 

om de huwelijksvoordelen te verkrijgen of behouden, ook al was hij onterfd, uitgesloten of vervallen 

verklaard van zijn erfrecht, en dus niet onderworpen aan de erfrechtelijke onwaardigheid (art. 1429 

bis § 2 BW). 

84. Om het huwelijksvermogensrecht compatibel te maken met het echtscheidingsrecht, dat in 2007 

werd gewijzigd, heeft de wetgever de artikelen 1429 en 1459 BW aangepast. Artikel 1429 BW werd 

                                                           
 241 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1176-1177. 
242 Amendement nr. 10 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.st. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/2, 8; Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. 
TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 28-29; H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op 
basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 45; R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een 
eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-
2013, afl. 30, 1176-1177. 
243 K. BOONE, “Huwelijksvermogensrecht: recente wetgeving en rechtspraak”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, 
Brugge, Die Keure, 2013, 172. 
244 Amendement nr. 8 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.st. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/2, 6. 
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aangepast in die zin dat het lot van de huwelijksvoordelen die overlevingsrechten zijn niet meer in 

dat artikel wordt geregeld voor het geval het huwelijksstelsel wordt ontbonden door echtscheiding 

of scheiding van tafel en bed, aangezien dit reeds geregeld werd in artikel 299, respectievelijk 311 bis 

BW. Artikel 1429 BW regelt nu enkel nog de gevolgen bij ontbinding door de overgang naar een 

gerechtelijke scheiding van goederen, of door de conventionele overgang naar een ander 

huwelijksvermogensstelsel. In die gevallen wordt meer bepaald voorzien in het verval van dergelijke 

voordelen. De begunstiging via een contractuele erfstelling wordt evenwel behouden, tenzij anders is 

overeengekomen. Artikel 1459 BW, dat over de vooruitmaking handelde, werd afgeschaft. Het komt 

voortaan toe aan de echtgenoten zelf om het lot van dergelijke voordelen te regelen, voor zover de 

bedingen niet onderworpen zijn aan de toepassing van artikel 299, 1429 of 1429 bis BW. 

B. Schenkingen en legaten 

1. Gronden 

1.1 Schenkingen 

 

1.1.1 Algemeen 

85. De herroeping245, ook wel ontbinding genoemd in de rechtsleer, wegens ondankbaarheid is een 

eis van de schenker die oordeelt dat de begiftigde hetgeen hij heeft verkregen dient terug te geven, 

omdat hij zich ondankbaar tegenover hem heeft gedragen.  

86. Onder het oude recht kon een schenking naast de ondankbaarheid en het niet vervullen van de 

voorwaarden ook herroepen worden wegens de geboorte van een kind van de schenker.246 Bij een 

hervorming in het afstammingsrecht in 1987247 werden de artikelen 960 t.e.m. 966 BW, die de regels 

betreffende de herroeping wegens de geboorte van een kind uiteenzetten, opgeheven. De wetgever 

vergat echter de geboorte van een kind te schrappen als grond tot herroeping in artikel 953 BW. In 

de rechtsleer248 en rechtspraak249 werd dit stuk van dat artikel reeds geacht impliciet afgeschaft te 

zijn250, maar door de Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling is de afschaffing er dus ook 

uitdrukkelijk gekomen.251 

87. De ondankbaarheidsgronden bij schenkingen zijn duidelijk ruimer dan de onwaardigheidsgronden 

bij erfenis. Dit verschil is verantwoord omdat een schenking steeds gebaseerd is op de persoonlijke 

genegenheid van de schenker jegens de begiftigde. De schenker had individuele beweegredenen en 

had wel degelijk de intentie om te begunstigen (animus donandi). Tot een nalatenschap kan men 

daarentegen geroepen worden van iemand die men niet of nauwelijks gekend heeft.252 De wettelijke 

                                                           
245 DUBYCQUOY wijst erop dat deze term verkeerdelijk de indruk zou kunnen wekken dat iets eigenhandig wordt ingetrokken of 
opgeheven, wat niet het geval is. Hij geeft de voorkeur aan de term “tenietdoening” of “vervallenverklaring”: F. DEBUCQUOY, “De gronden 
tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, T.B.B.R.2004, afl. 10, 533. (deel 1). 
246 Oud artikel 953 BW. 
247 Wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, BS 27 mei 1987. 
248 J. BAEL, “Schenkingen en testamenten” in C. ENGELS (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 10, Brugge, Die Keure, 2007, 190-192. 
249 Cass. 7 mei 2007, Not.Fisc.M. 2009, 49-56, noot CASMAN. 
250 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 32-34. 
251 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 50. 
252 Wetsvoorstel van 24 juni 2005 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag 
van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1885/001, 9; Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 
2010-2011, nr. 5-550/1, 19. 
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devolutie steunt namelijk niet op de vermoedelijke wil van de erflater, maar wel op hetgeen men 

maatschappelijk het meest aanvaardbaar acht.253 Samengevat komt het er dus op neer dat men bij 

giften een grotere erkentelijkheid van de begiftigde mag verwachten.254 Er zijn drie gronden van 

ondankbaarheid, die limitatief moeten geïnterpreteerd worden.255 

1.1.2 De aanslag op het leven van de schenker 

88. Deze grond van ondankbaarheid is terug te vinden in artikel 955, 1° BW. Ze omvat bijvoorbeeld 

de moord en de doodslag, maar bij gebrek aan enige verwijzing naar het strafwetboek is het echter 

ook mogelijk dat het gewraakte feit geen misdaad of wanbedrijf is in de zin van het strafrecht. Het 

volstaat dat bepaalde opzettelijke feiten zijn verricht met het oogmerk om te doden, en dit al dan 

niet met voorbedachten rade, en ongeacht het resultaat.256 Er wordt echter wel een uitzondering 

gemaakt voor de gevallen van wettige zelfverdediging. Andere opzettelijke misdrijven gericht tegen 

de erflater met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie te doden, vallen niet onder het 

toepassingsgebied van art. 955, 1° BW. Voor dergelijke gevallen zal men een beroep moeten doen op 

art. 955, 2° BW.257 

1.1.3 Mishandelingen van, misdrijven tegenover of grove beledigingen van de erflater 

89. Deze ondankbaarheidsgronden zijn terug te vinden in artikel 955, 2° BW. Onder mishandelingen 

verstaat men geweld gepleegd tegen de persoon van de schenker, zoals wreedheden, brutaliteiten, 

slechte behandeling, enz. Bij gebrek aan een wettelijke omschrijving komt het toe aan de 

feitenrechter om te oordelen of iets al dan niet moet gezien worden als een mishandeling.258 

Misdrijven zijn alle strafbare handelingen die gericht zijn tegen de persoon of de goederen van de 

schenker, ook al werd geen effectieve lichamelijke of materiële schade toegebracht aan de schenker. 

Daaronder verstaat men zowel misdaden, als wanbedrijven en overtredingen.259 Grove beledigingen 

tenslotte zijn alle feiten, handelingen of gedragingen die kwetsend of beledigend zijn voor de 

schenker. Hierbij zal men vooral kijken naar de bedoeling van de begiftigde. De beledigingen komen 

enkel in aanmerking als ondankbaarheidsgrond indien ze een voldoende zwaarwichtig karakter 

hebben.260 

 

 

                                                           
253 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 51. 
254 F. DEBUCQUOY, “De gronden tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, T.B.B.R. 2004, 
afl. 10, 532 (deel 1); M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het 
Burgerlijk Wetboek” in KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, Bruylant, 2000, 700. 
255 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 51. 
256 F. DEBUCQUOY, “De gronden tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, T.B.B.R. 2004, 
afl. 10, 540 (deel 1). 
257 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 686-687. 
258 F. DEBUCQUOY, “De gronden tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, T.B.B.R. 2004, 
afl. 10, 545-546 (deel 1). 
259 F. DEBUCQUOY, “De gronden tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, T.B.B.R. 2004, 
afl. 10, 546-547 (deel 1). 
260 Het zwaarwichtig karakter is enkel vereist in verband met de beledigingen, en dus niet voor de mishandelingen en misdrijven. Dit blijkt 
uit de parlementaire voorbereidingen (J.-G. LOCRE, La législation civile, commerciale, criminelle ou commentaire et complément des codes 
français, Brussel, Tarlier, 1936, deel V, 167) en uit de terminologie (het adjectief grove wordt slechts voor het begrip beledigingen 
geplaatst): F. DEBUCQUOY, “De gronden tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, 
T.B.B.R. 2005, afl. 1, 23 (deel 2);  
Contra W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 688. 
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1.1.4 Weigering de schenker levensonderhoud te verschaffen 

90. Deze ondankbaarheidsgrond is terug te vinden in artikel 955, 3° BW. Er moet niet noodzakelijk 

sprake zijn van een wettelijke onderhoudsplicht waarvan de nakoming verzuimd wordt. Het kan ook 

gaan om een natuurlijke verbintenis.261 Opdat deze ondankbaarheid zou gesanctioneerd worden met 

een herroeping van de schenking wordt een foutief gedrag van de begiftigde vereist. De weigering 

moet dus onwettig zijn en een ondankbaar karakter hebben.262 Dit maakt het voorwerp uit van de 

soevereine beoordeling van de feitenrechter. Deze beoordeling gebeurt in de rechtspraak 

traditioneel volgens drie criteria, meer bepaald de behoeftigheid van de schenker, het vermogen van 

de begiftigde en het feit dat het levensonderhoud al dan niet werd gevraagd.263 

1.2. Legaten 

 

91.  Ook hier gaat het om een limitatieve opsomming van sanctioneerbare gedragingen.  

2.1.1 De aanslag op het leven van de schenker 

Dit is terug te vinden in artikel 1046 juncto 955, 1° BW. 

2.1.2 Mishandelingen van, misdrijven tegenover of grove beledigingen van de erflater 

Deze grond van onwaardigheid is omschreven in artikel 1046 juncto 955, 2° BW. 

2.1.3 Grof beledigen van de nagedachtenis van de erflater264 

Dit is terug te vinden in artikel 1047 BW. 

1.3 Contractuele erfstellingen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract of wijzigingsakte 

 

92. Artikel 1093 BW bepaalt dat contractuele erfstellingen tussen aanstaande echtgenoten in een 

huwelijkscontract en tussen echtgenoten in een akte wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel 

onherroepelijk zijn (in tegenstelling tot deze gedaan buiten huwelijkscontract of akte wijziging, die ad 

nuttum herroepbaar zijn op grond van artikel 1096 BW). Volgens artikel 1083 juncto 1082 BW zijn de 

contractuele erfstellingen die in een huwelijkscontract zijn gedaan door derden ten gunste van de 

aanstaande echtgenoten eveneens onherroepelijk. De vraag stelde zich reeds lange tijd of 

eerstgenoemde contractuele erfstellingen al dan niet herroepbaar waren wegens ondankbaarheid. In 

artikel 959 BW stond namelijk te lezen dat “Schenkingen ten voordele van het huwelijk niet herroepen 

kunnen worden wegens ondankbaarheid”. In de rechtspraak265 en rechtsleer266 werd echter reeds 

een tijd lang aangenomen dat artikel 959 BW niet van toepassing was op de schenkingen tussen 

echtgenoten, ook al werden ze bij huwelijkscontract of akte wijziging gedaan.267 Zij stelden dat dit 

                                                           
261 F. DEBUCQUOY, “De gronden tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, T.B.B.R. 2005, 
afl. 1, 34-35 (deel 2). 
262 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 688; F. 
DEBUCQUOY, “De gronden tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, T.B.B.R. 2005, afl. 
1, 35-36 (deel 2). 
263 F. DEBUCQUOY, “De gronden tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, T.B.B.R. 2005, 
afl. 1, 36. (deel 2). 
264 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 7. 
265 Cass. 9 februari 2007, NjW 2007, afl. 161, 364, noot B. WYLLEMAN. 
266 M. VAN QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling, Brussel, Story-Scientia, 1991, 279-280. 
267 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 19. 
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artikel enkel gold voor schenkingen (van tegenwoordige of toekomstige goederen) door derden bij 

huwelijkscontract gedaan aan de echtgenoten, omdat deze schenkingen veeleer zijn gedaan ten 

voordele van het huwelijk als dusdanig, dan ten behoeve van de echtgenoten. Het persoonlijk 

karakter van de straf verklaart waarom schenkingen door derden ten voordele van het huwelijk niet 

wegens ondankbaarheid kunnen herroepen worden. Deze schenkingen worden namelijk niet enkel 

gedaan in het voordeel van de begiftigde zelf, maar tevens ook ten behoeve van de mede-

echtgenoot en de kinderen die uit het huwelijk zullen geboren worden.268 

Artikel 1093, lid 2 BW bepaalt nu uitdrukkelijk dat contractuele erfstellingen in het voordeel van een 

echtgenoot, opgenomen in een huwelijkscontract of een akte wijziging aan het 

huwelijksvermogensstelsel, kunnen herroepen worden wegens ondankbaarheid zoals bepaald in 

artikel 955, en, wat de schenking van toekomstige goederen betreft, ook zoals bepaald in artikel 

1047 BW.269 

2. Procedure 

2.1 Schenkingen 

 

93. De herroeping wegens ondankbaarheid vindt niet van rechtswege plaats. Er is steeds een 

vordering vereist.270 De procedurele regels hieromtrent zijn opgenomen in artikel 957 BW. Deze 

vordering dient ingeleid te worden voor de burgerlijke rechtbank.  

94. Deze vordering moet in principe worden ingesteld door de schenker zelf. Hij beschikt hiervoor 

over een termijn van één jaar, te rekenen van de dag van het misdrijf271, of van de dag waarop het 

misdrijf de schenker bekend kon zijn (art. 957, lid 1 BW). Dit is een vervaltermijn, en is bijgevolg niet 

vatbaar voor stuiting of schorsing.272 Indien binnen deze termijn geen vordering werd ingesteld, 

wordt de schenker onweerlegbaar vermoed de begiftigde vergiffenis te hebben geschonken. Men 

kan namelijk verzaken aan zijn vordering tot herroeping, en dit zowel stilzwijgend als uitdrukkelijk.273 

Indien de schenker echter overleden is, beschikken zijn erfgenamen over enkele mogelijkheden.  

Vroeger beschikten zij enkel over de mogelijkheid om de door de schenker ingeleide eis verder te 

zetten, dan wel zelf een vordering in te leiden indien de schenker binnen het jaar van het misdrijf, of 

de dag waarop het misdrijf de schenker bekend kon zijn, overleden was. De mogelijkheden zijn nu 

ruimer geworden.  

Indien de schenker de vordering tot herroeping reeds had ingesteld, kunnen zijn erfgenamen deze 

verder zetten (art. 957, lid 3, 1° BW). Alle erfgenamen kunnen deze vordering continueren, net zoals 

onder het vroeger geldende recht. Daarnaast kunnen zij ook zelf de vordering instellen. Hier zijn de 

mogelijkheden ruimer geworden. Zij kunnen de eis namelijk inleiden indien de schenker is overleden 

                                                           
268 F. DEBUCQUOY, “De gronden tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, T.B.B.R. 2004, 
afl. 10, 538 (deel 1). 
269 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 41-42. 
270 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 691, 1303. 
271 Artikel 957 BW heeft het over “het misdrijf”. In de rechtsleer wordt, terecht, gesteld dat moet aangenomen worden dat daarmee elk feit 
wordt bedoeld dat op grond van art. 955 BW tot de herroeping van de schenking wegens ondankbaarheid kan leiden: R. BARBAIX en A. 
VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, 
de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1178. 
272 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 691, 1304. 
273 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 692, 1304. 
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binnen het jaar vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd, of vanaf de dag waarop het misdrijf 

hem bekend kon zijn. Zij beschikken hierbij over de nog lopende periode van de termijn van een jaar, 

die de schenker zelf nog restte ware hij niet overleden (art. 957, lid 3, 2° BW).274 Indien de schenker 

overlijdt zonder dat het misdrijf hem bekend kon zijn, beschikken zijn erfgenamen bovendien over 

een termijn van één jaar om de vordering in te stellen. Deze termijn gaat in op de dag van het 

overlijden van de schenker, dan wel de dag waarop het misdrijf dan wel de schenking zelf275 de 

erfgenamen bekend kon zijn (art. 957, lid 3, 3° BW).276 Over welke erfgenamen deze eis kunnen 

instellen heeft tijdens de voorbereidende werkzaamheden discussie plaatsgevonden. Men vroeg zich 

af of het enkel de wettelijke erfgenamen waren die de eis konden inleiden, dan wel alle erfgenamen, 

dus ook de testamentaire. CASMAN stelt dat de wetgever ervoor heeft geopteerd om de vordering 

toe te kennen aan iedere erfgenaam, dus ook de testamentaire.277 Zij stelt dat men zich hiervoor 

steunde op de wil van de schenker zijn gehele nalatenschap niet aan zijn wettelijke erfgenamen te 

laten overgaan. Het feit dat alle erfgenamen over de eis beschikken is niet terug te vinden in de wet, 

maar is volgens CASMAN af te leiden uit de parlementaire voorbereidingen278.279 

95. De schuldeisers van de schenker beschikken niet over de mogelijkheid om, via een zijdelingse 

vordering, in naam en voor rekening van de schenker de herroeping te vorderen.280 

96. Tegen wie moet de eis nu ingesteld worden? Vooreerst kan dit tegen de begiftigde. Onder het 

oude recht kon men enkel een reeds tegen de begiftigde ingestelde vordering verder zetten tegen 

zijn erfgenamen. Een nieuwe vordering tegen deze erfgenamen inleiden was dus niet mogelijk. Dit 

werd verklaard vanuit het principe van het persoonlijk karakter van de sanctie van de 

ondankbaarheid.281 Een belangrijke wijziging van de nieuwe wet is echter dat de eis nu ook kan 

ingesteld worden tegen de erfgenamen van de begiftigde, indien deze zelf overleden is (art. 957, lid 2 

BW).282  

2.2 Legaten 

 

97. Artikelen 1046, lid 2 en 1047 BW voeren een gelijkaardige regeling in voor de herroeping van 

legaten wegens ondankbaarheid. Men dient dus dezelfde voorwaarden en termijnen te eerbiedigen, 

wil men de vordering succesvol instellen.  

                                                           
274 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1178. 
275 BARBAIX en VERBEKE uiten kritiek op het feit dat enkel in dit geval rekening wordt gehouden met het feit dat de erfgenamen van de 
schenking op de hoogte waren (art. 957, lid 3, 3° BW). Zij stellen dat een soortgelijke regeling moest ingevoerd worden voor het geval de 
schenker op de hoogte was van het misdrijf (art. 957, lid 3, 2° BW): R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste 
commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, 
afl. 30, 1178. 
276 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 52. 
277 Amendement nr. 32 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/6, 3-4. 
278 Amendement nr. 32 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/6, 3-4; Hand. commissie voor de justitie Senaat 
2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 22-23 en 35-37 ( Verslag Z. KHATTABI ). 
279 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 58; K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en het Gerechtelijk 
Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de 
plaatsvervulling”, Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 109. 
280 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1177. 
281 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1177. 
282 Amendement nr. 23-29 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/5, 4. 
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Bij legaten is het wel zo dat de vordering steeds zal moeten ingesteld worden door de erfgenamen, 

aangezien diegene die gelegateerd heeft reeds overleden is. Zoniet zou het legaat geen uitwerking 

hebben, en de herroeping wegens ondankbaarheid dus niet aan de orde zijn. Indien hij nog in leven 

zou zijn volstaat het bovendien voor hem zijn testament gewoon te herroepen. Artikel 895 BW 

bepaalt namelijk dat een testament steeds eenzijdig herroepbaar is, en dit zonder opgave van 

redenen.283 

2.3 Contractuele erfstellingen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract of wijzigingsakte  

 

98. Voor de herroeping wegens ondankbaarheid van contractuele erfstellingen tussen echtgenoten 

die bij huwelijkscontract of akte wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel zijn gedaan, dient men 

de regels van artikel 957 en 1047 BW te respecteren. 

3. Gevolgen 

 

99. Tussen de betrokkenen heeft de herroeping een ex tunc werking. De begiftigde moet bijgevolg de 

geschonken goederen teruggeven, en is verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen of verlies 

door zijn fout.284 Tegenover derden heeft de herroeping echter een ex nunc werking (art. 958 BW). 

De rechten van derden te goeder trouw worden namelijk beschermd. Het persoonlijk karakter van de 

sanctie heeft immers tot gevolg dat deze derden niet mogen getroffen worden door het foutief 

gedrag van de betrokkene.285 

4. Samenvatting 

 

100. Schenkingen, legaten en contractuele erfstellingen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract of 

akte wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel gedaan kunnen herroepen worden wegens 

ondankbaarheid (art. 955, 1046 en 1093, lid 2 BW). 

101. De gronden waarop de herroeping kan plaatsvinden zijn niet gewijzigd. Zowel de schenkingen, 

legaten als voorgenoemde contractuele erfstellingen kunnen herroepen worden omwille van een 

aanslag op het leven van de schenker, en omwille van mishandelingen van, misdrijven tegen of grove 

beledigingen van de erflater. Schenkingen en contractuele erfstellingen kunnen daarnaast herroepen 

worden wegens de weigering aan de schenker levensonderhoud te verschaffen. De legaten kunnen 

ook herroepen worden wegens het grof beledigen van de nagedachtenis van de erflater. 

102. De wijzigingen hebben zich vooral voorgedaan op het vlak van de procedure. Net zoals vroeger 

dient de herroeping gevorderd te worden. Onder het nieuwe recht zijn de vorderingsmogelijkheden 

echter uitgebreid. De schenker kan in elk geval nog de herroeping vorderen. De erfgenamen van de 

schenker kunnen binnen bepaalde termijnen ook nog de vordering zelf instellen, naast hun 

mogelijkheid een reeds door de schenker ingeleide vordering verder te zetten. Ook nieuw is dat de 

vordering niet meer enkel kan worden ingeleid tegen de begiftigde zelf, maar ook tegen zijn 

erfgenamen, indien hijzelf overleden is. De termijnen om die vorderingen in te stellen zijn bij de wet 

bovendien verduidelijkt en aangepast.   

                                                           
283 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 56. 
284 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 692. 
285 F. DEBUCQUOY, “De gronden tot herroeping van een schenking onder levenden wegens ondankbaarheid (art. 955 B.W.)”, T.B.B.R. 2004, 
afl. 10, 539 (deel 1). 
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C. Vorderingen tot levensonderhoud 

1. Algemeen 

 

1.1 Vorderingen tot levensonderhoud ten laste van de nalatenschap 

 

103. De wet voorziet in een aantal vorderingen tot levensonderhoud ten laste van de nalatenschap in 

geval van behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigde, onder meer ten voordele van: 

- De langstlevende echtgenoot, ten laste van de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot286 

(art. 205 bis § 1 BW);  

- De onterfde ascendenten, ten laste van de nalatenschap van een kinderloos overleden descendent, 

ten belope van de erfrechten die ze verliezen ten gevolge van giften die hij deed aan zijn 

langstlevende echtgenoot (art. 205 bis § 2 BW); 

- De langstlevende ex-echtgenoot, die gerechtigd was op een uitkering na echtscheiding, ten laste 

van de nalatenschap van de eerststervende ex-echtgenoot (art. 301 §10 BW); 

- Het kind aan wie de erflater als vermoedelijke vader een uitkering voor zijn huisvesting, 

levensonderhoud, gezondheid, toezicht, opvoeding, opleiding en ontplooiing moet betalen, ten laste 

van de nalatenschap van de vermoedelijke vader287 (art. 339 bis BW); 

- De onterfde adoptanten, ten laste van de nalatenschap van het geadopteerde kind dat kinderloos 

overlijdt (art. 353-14, lid 3 BW); 

- Het pleegkind, ten laste van de nalatenschap van zijn pleegvoogd (art. 475 quinquies, lid 2 BW); 

- De onterfde ascendenten, ten laste van de nalatenschap van een kinderloos overleden descendent, 

ten belope van de erfrechten die ze verliezen ten gevolge van giften die hij deed aan zijn 

langstlevende wettelijk samenwonende partner (art. 1477 § 6 BW).288 

1.2 Vorderingen tot levensonderhoud ten laste van de langstlevende stiefouder of wettelijk 

samenwonende partner (Assepoesterregel) 

 

104. Stiefkinderen beschikken over een vordering tot levensonderhoud tegenover de langstlevende 

stiefouder. Artikel 203 § 1 juncto § 2 BW stelt meer bepaald dat de langstlevende echtgenoot 

gehouden is tot het verschaffen van huisvesting, levensonderhoud, toezicht, opvoeding, opleiding en 

ontplooiing van de kinderen van de eerststervende echtgenoot, van wie hij de ouder niet is, en dit 

binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en 

van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract (of in artikel 1478, lid 4 

                                                           
286 Ook al zijn de echtgenoten gescheiden van tafel en bed: J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit 
het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 21. 
287 Vermoedelijke vader: “degene die gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad” (art. 
336 BW). 
Wettelijk tijdvak van de verwekking: “Het kind wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed te zijn verwekt in het tijdvak van de 300e tot en met 
de 180e dag voor de geboortedag en op het tijdstip dat voor hem het gunstigst is, gelet op het onderwerp van de vordering dat het heeft 
ingesteld of van het verweermiddel dat het heeft voorgedragen” (dit is maximum 10 en minimum 6 maand vóór de geboorte) (art. 326 BW). 
288 Opsomming: K. BOONE, “La loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne 
l’indignité successorale, la revocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution”, Act.dr.fam. 2013, afl. 2, 
22; H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 37. 



38 
 

BW bedoelde overeenkomst), door schenking, of bij testament. Artikel 1477 § 5 BW legt dezelfde 

verplichting op voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner.289 

2. Oude regeling 

 

105. Onder het oude recht werd niets algemeen geregeld over de invloed van onwaardig gedrag op 

de vordering tot levensonderhoud ten laste van de nalatenschap.290 Een onwaardige kon dus nog een 

vordering tot levensonderhoud instellen tegen de nalatenschap, ondanks het feit dat hij onwaardig 

was om uit die nalatenschap te erven.291 Als argument hiervoor stelde men dat sancties restrictief 

moeten worden opgevat, en in de wet geen enkele grond was terug te vinden om de vordering niet 

toe te staan.292 

Er waren vroeger wel een aantal alleenstaande bepalingen die de uitsluiting of het verval van de 

onderhoudsaanspraken voorzagen in bepaalde gevallen.293 Dit werd meer bepaald voorzien voor de 

schuldig bevonden echtgenoot na echtscheiding (art. 301 en 308 BW) en voor de schuldig bevonden 

echtgenoot ten laste van de nalatenschap (art. 301 § 6 en 307 bis BW). Daarnaast werd ook het 

verval van de onderhoudsaanspraken voorzien ten aanzien van de ouder die ontzet was uit het 

ouderlijk gezag (art. 33, 4° Jeugdbeschermingswet).294 

Dit leidde tot vreemde situaties. De ex-echtgenoot die bij echtscheiding schuldig werd bevonden 

verloor namelijk elk recht op levensonderhoud, ook dit ten laste van de nalatenschap. De persoon 

die zijn wederhelft vermoord had behield daarentegen zijn recht om een vordering tot 

levensonderhoud in te stellen ten laste van de nalatenschap van zijn slachtoffer.295 Voor de vordering 

tot levensonderhoud werd behoeftigheid vereist. Door de veroordeling wegens de doding van zijn 

partner werd hij echter uit diens intestaat nalatenschap gesloten, en werden alle schenkingen die hij 

van zijn slachtoffer had ontvangen gerechtelijk herroepen wegens ondankbaarheid. Dit alles werkte 

zijn behoeftigheid in de hand, waardoor de kans dat hij recht had op levensonderhoud nog groter 

werd.296 Dit was toch wel een absurde situatie, die maatschappelijk absoluut onaanvaardbaar was. 

106. Om die reden was in de rechtspraak reeds een tendens te bekennen waar het recht op 

levensonderhoud werd uitgesloten of beperkt bij afkeurenswaardige gedragingen van de schuldeiser, 

die de solidariteit waarop de onderhoudsplicht rustte verbroken had.297 

                                                           
289R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1168-1169. 
290 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 1. 
291 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010,  755. 
292 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 75, 51. 
293 Wetsvoorstel van 24 juni 2005 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag 
van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1885/001, 12-13. 
294 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 10. 
295 M. PUELINCKX-COENE, “Dossier N° 4332-4333: wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek” in 
KFBN, Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, 1997-1998, Brussel, Bruylant, 2000, 703. 
296  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 149. 
297 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010,  755; R. HEPS, 
“Naar een exceptie van onwaardigheid in het onderhoudsrecht?”, T.Fam. 2007, afl. 1, 9-15; M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke 
onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele 
bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 148; Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. 
Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 10. 
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3. Nieuwe regeling 

 

3.1 Vorderingen tot levensonderhoud ten laste van de nalatenschap 

107. Volgens het nieuwe artikel 205 bis § 6 BW kan men geen aanspraak meer maken op een 

onderhoudsuitkering ten laste van de nalatenschap indien men onwaardig is om te erven.298 Alle 

aanspraken tot levensonderhoud ten laste van de nalatenschap vervallen dus bij onbetamelijke 

gedragingen van de alimentatiegerechtigde die aanleiding geven tot onwaardigheid om te erven. 

Erfrechtelijke onwaardigheid leidt met andere woorden tot alimentaire onwaardigheid. De 

alimentatievorderingen vervallen ook indien de eiser niet tot de nalatenschap ab intestato geroepen 

is. Artikel 205 bis § 6 bepaalt namelijk dat de vorderingen vervallen “ongeacht of hij daadwerkelijk 

tot de nalatenschap geroepen is”. Dit betekent dat dit dus ook het geval is na onterving, verval van 

erfrecht of geen erfrecht. Men kan hierbij denken aan de ex-echtgenoot, die ingevolge de 

echtscheiding niet meer tot de nalatenschap geroepen is (art. 731 BW).299 

Via kruisverwijzingen is deze regel ook toepasselijk op de gevallen omschreven in art. 301 § 10, 339 

bis en 353-14 BW. Voor de artikelen 1477 § 6 en 475 quinquies, lid 2 BW ontbreken dergelijke 

verwijzingen. Dit is echter een vergetelheid van de wetgever. CASMAN, die meewerkte bij de 

totstandkoming van de nieuwe wet, stelt uitdrukkelijk dat deze twee bepalingen verwaarloosd zijn, 

en eigenlijk aan dezelfde regel van alimentaire onwaardigheid hadden moeten worden aangepast. 

Deze onvolkomenheid moet volgens haar door een volgende wet worden gerepareerd.300 Enkele 

auteurs pleiten er daarentegen voor dat, op grond van de ratio legis van de wet301, de onwaardigheid 

in dergelijke gevallen reeds de lege ferenda toepassing moet vinden.302 

108. De alimentaire onwaardigheid is een automatisch gevolg van de erfrechtelijke onwaardigheid. 

Een bijkomende beoordeling door de rechter die uitspraak doet over de vordering tot 

levensonderhoud is bijgevolg niet vereist.303 Deze rechter dient zijn uitspraak op te schorten tot de 

beslissing die tot onwaardigheid leidt in kracht van gewijsde is getreden. Het verval van de 

onderhoudsaanspraken wordt op die manier onlosmakelijk verbonden met de erfrechtelijke 

onwaardigheid.304 

109. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werd benadrukt dat men enkel de handelingen in 

beschouwing heeft genomen die aanleiding geven tot erfrechtelijke onwaardigheid, en dus geen 

andere gedragingen, zoals het gebrek aan normale communicatie tussen een kind en zijn ouder. De 

                                                           
298 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 6. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
299 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 37. 
300 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 38. 
301 Bovendien werd in het aanvankelijk neergelegde wetsvoorstel (Wetsvoorstel van 13 januari 2010 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging van 
het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende 
erfgenaam toe te laten, Parl.St. Senaat 2009-2010, nr. 4-1569/1, 20 en 27( wetsvoorstel M. TAELMAN )) artikel 1477 § 6 BW aangevuld met 
een verwijzing naar artikel 205 bis § 6 BW en werd ook artikel 745 quinquies BW in de vroegere versies van het wetsvoorstel aangepast. In 
de toelichting bij het wetsontwerp werden beide vorderingen ook vermeld in de opsomming van onderhoudsaanspraken ten laste van de 
nalatenschap: K. BOONE, “La loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne 
l’indignité successorale, la revocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution”, Act.dr.fam. 2013, afl. 2,  
23-24. 
302 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1168. 
303 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1167. 
304 K. BOONE, “La loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l’indignité 
successorale, la revocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution”, Act.dr.fam. 2013, afl. 2,  23. 



40 
 

nieuwe wetsbepaling heeft bovendien enkel betrekking op onderhoudsvorderingen die ontstaan 

vanaf het overlijden, en dus niet tijdens het leven van de betrokkene. Men was namelijk van mening 

dat een partiële regeling van de onwaardigheid ten aanzien van de onderhoudsplicht bij leven geen 

goed idee was. Een meer globale herziening op dit vlak leek de wetegever eerder aangewezen.305 De 

Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling heeft dus bewust niet beoogd om aan elke vorm van 

verontwaardiging een vermogensrechtelijke sanctie te kleven. Dit zal het voorwerp vormen van een 

ander debat.306 In de rechtsleer wordt er echter op gewezen dat het feit dat men enkel de 

aanspraken na het overlijden in beschouwing heeft genomen tot problemen leidt. De erfrechtelijke 

onwaardigheid kan namelijk ook een gevolg zijn van een gedraging die niet de dood van het 

slachtoffer heeft veroorzaakt. Men kan hierbij denken aan een schuldige poging tot een van de feiten 

vermeld in 727 § 1, 1° BW, of een feit zoals omschreven in art. 727 § 1, 3° BW. In dat geval kan de 

erfrechtelijke onwaardigheid al vaststaan tijdens het leven van het slachtoffer. In die gevallen lijkt 

het eerder aangewezen, en billijk, dat de vermogensrechtelijke gevolgen van de onwaardigheid zich 

ook zouden uitstrekken tot de aanspraken die de onwaardige nog tijdens het leven van het 

slachtoffer zou hebben.307 

3.2 Vorderingen tot levensonderhoud ten laste van de langstlevende stiefouder of wettelijk 

samenwonende partner 

 

110. Het tweede lid van de artikel 203 § 3 en 1477 § 5 BW bepalen nu dat de vordering tot 

levensonderhoud vervalt voor het kind dat onwaardig is om van zijn vooroverleden ouder te erven.308 

Bovendien bepaalt dat artikel dat de rechter de uitspraak over de onderhoudsvordering opschort 

indien reeds een strafvordering of een vordering tot onwaardigverklaring is ingesteld, maar daarover 

nog geen uitspraak is gedaan. De rechter moet zijn uitspraak dan opschorten tot op het ogenblik 

waarop de beslissing over de onwaardigheid in kracht van gewijsde is getreden. Op die manier wil 

men vermijden dat één persoon onwaardig zou worden verklaard om te erven, maar niet om 

onderhoudsgeld te bekomen, of omgekeerd.309 Zo wordt ook verhinderd dat een onterecht betaalde 

uitkering later zal moeten worden teruggevorderd.310 

4. Samenvatting 

 

111. De nieuwe regeling komt erop neer dat men geen aanspraak meer kan maken op een 

onderhoudsuitkering ten laste van de nalatenschap, indien men onwaardig is om te erven van 

diegene van wie men het onderhoud vordert. De vordering tot levensonderhoud vervalt ongeacht of 

de eiser ervan tot de intestaat nalatenschap van de erflater is geroepen. Dit verval geldt dus met 

andere woorden ook als de eiser al onterfd zou zijn, of indien er geen sprake is van erfrecht.  

                                                           
305 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 4. ( Verslag Z. KHATTABI ); Amendement nr. 12 op 
wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 10-11; H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een 
eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 35-36. 
306 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1167. 
307 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1167-1168. 
308 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1169. 
309 Amendement nr. 2 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/2, 4. 
310 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 21 en 24. 
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De erfrechtelijke onwaardigheid zou de alimentaire onwaardigheid moeten meebrengen voor alle 

vorderingen ten laste van de nalatenschap van de erflater, maar door een vergetelheid van de 

wetgever is dit niet zo in het geval van artikel 1477 § 6 en 475 quinquies, lid 2 BW. Het is dus wachten 

op een reparerend wetgevend ingrijpen ter zake. 

112. Ook de zogenaamde Assepoesterverplichting werd aangepast aan de onwaardigheid. De 

vordering tot levensonderhoud ten laste van de langstlevende stiefouder of wettelijk samenwonende 

partner vervalt nu in hoofde van het stiefkind indien deze onwaardig was om te erven in de 

nalatenschap van zijn ouder. 
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IV. PLAATSVERVULLING 

A. Algemeen 

 

113. Er zijn twee manieren om tot een nalatenschap te komen. Men kan vooreerst erven uit eigen 

hoofde. Dit houdt in dat de betrokken erfgenaam rechtstreeks door de wet tot de nalatenschap 

wordt geroepen. Daarnaast heeft men de plaatsvervulling. In dit geval neemt diegene die uiteindelijk 

erft (de plaatsvervuller) de plaats in van een erfgerechtigde (de plaatsvervulde) die niet wil of kan 

erven. 

114. Vooraleer de oude en de nieuwe regeling met betrekking tot de plaatsvervulling te bespreken, 

dient een kleine opmerking te worden gemaakt omtrent de terminologie die in de desbetreffende 

wetsbepalingen wordt gebruikt. Bij de voorbereiding van de Wet Erfonwaardigheid en 

Plaatsvervulling heeft de wetgever veel aandacht besteed aan het onderscheid tussen de termen 

“erfgenaam” en “erfgerechtigde”. Een “erfgerechtigde” is een persoon die tot de nalatenschap 

geroepen wordt. Deze erfgerechtigde mag volgens de wetgever slechts “erfgenaam” genoemd 

worden indien hij de nalatenschap heeft aanvaard, en dus daadwerkelijk tot de nalatenschap komt. 

Wat betreft de plaatsvervulde zal er dus steeds sprake zijn van de “erfgerechtigde”.311 

B. Oude regeling 

 

115. Het oude artikel 739 BW omschreef de plaatsvervulling als volgt: “een fictie van de wet, volgens 

welke de vertegenwoordigers in de plaats, de graad en de rechten van de vertegenwoordigde 

treden”. Plaatsvervulling was oorspronkelijk bedoeld om de nefaste gevolgen te remediëren van de 

tegennatuurlijke volgorde van het overlijden.312 De vroegere wet stelde een aantal voorwaarden voor 

deze plaatsvervulling: 

1. De persoon wiens plaats men vervulde moest zelf bekwaam zijn om van de erflater te erven, 

indien hij deze overleefd zou hebben. Deze vereiste volgde uit het feit dat artikel 739 BW stelde dat 

men in de rechten van de vertegenwoordigde trad. Deze vertegenwoordigde moest dus met andere 

woorden kunnen erven van de erflater.313  Dit betekende echter niet dat men waardig moest zijn ten 

opzichte van de persoon wiens plaats men vervulde. Artikel 744, lid 2 BW bepaalde dat men bij 

plaatsvervulling kon opkomen voor hem wiens nalatenschap men verworpen had. Onwaardigheid 

ten opzichte van die persoon verhinderde de plaatsvervulling evenmin. 

2. De persoon wiens plaats men wou vervullen mocht niet meer in leven zijn. Artikel 744, lid 1 BW 

stelde namelijk dat men enkel bij plaatsvervulling kon opkomen voor personen die overleden waren. 

Plaatsvervulling was dus niet mogelijk voor nog levende personen.314 Dit had voor gevolg dat 

plaatsvervulling voor een verwerpende erfgerechtigde niet mogelijk was. Dit werd nog eens 

                                                           
311 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 3. 
312 A.-S. PAPEIL, “La règle viventis nulla representatio est-elle toujours d’actualité?”, Rev.Not.B. 2008, afl. 3019, 269; R. BARBAIX en A. 
VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, 
de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1172. 
313  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 140. 
314 A.-S. PAPEIL, “La règle viventis nulla representatio est-elle toujours d'actualité?”, Rev.not.b. 2008, afl. 3019, 268. 
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uitdrukkelijk bevestigd in artikel 787 BW. Daarnaast was plaatsvervulling evenmin mogelijk voor een 

onwaardige erfgerechtigde. Dit kon men ook afleiden uit de artikelen 730 en 739 BW.315 

116. Onder de vroegere regeling konden de afstammelingen van een verwerpende of onwaardige 

erfgerechtigde enkel uit eigen hoofde aanspraak maken op de nalatenschap. Zij stonden echter 

meestal niet in de nuttige graad.316 Men verwijst hier bijvoorbeeld naar de situatie van een kleinkind, 

wiens ouder de nalatenschap van de grootouder verwierp. Plaatsvervulling was in dit geval niet 

mogelijk, en het kleinkind kon dus enkel uit eigen hoofde erven van zijn grootouder. De kans was 

echter groot dat de grootouder nog andere kinderen had dan het verwerpende kind. Ofwel kwamen 

die zelf tot de nalatenschap, met uitsluiting van het kleinkind omdat deze in een verdere graad stond, 

ofwel waren deze vooroverleden, en kwamen hun kinderen bij plaatsvervulling tot de nalatenschap. 

Het kleinkind wiens ouder de nalatenschap van zijn grootouder verwierp kwam met andere woorden 

slechts tot de nalatenschap indien de grootouder geen andere kinderen had, of deze allen hadden 

verworpen of onwaardig waren. In de andere gevallen stond het kleinkind niet in de nuttige graad 

om van de grootouder te erven.317 

117. Indien ouders wilden dat het geld uit de nalatenschap van hun eigen ouder toekwam aan hun 

kinderen, konden zij dit dus niet bewerkstelligen door de nalatenschap te verwerpen. Zij moesten 

dus de nalatenschap aanvaarden en het geld dan schenken aan of laten vererven door hun eigen 

kinderen. Dit was echter fiscaal niet interessant omdat het een dure operatie was.318 Men moest in 

beide gevallen eerst successierechten betalen ten gevolge van het aanvaarden van de nalatenschap 

van hun eigen ouder.  

Naast deze successierechten waren in geval van schenking ook nog eens schenkingsrechten 

verschuldigd. Vooral voor onroerende goederen was dit zeer duur, aangezien dit steeds bij notariële 

akte dient te gebeuren, en steeds registratierechten moesten betaald worden. Voor roerende 

goederen had men de keuze: Ofwel de schenking laten registreren en dus registratierechten betalen, 

ofwel niet laten registreren en dus geen schenkingsrechten betalen319. In dat laatste geval moest 

men echter bijzonder opletten voor een voortijdig overlijden. Indien de schenker namelijk overleed 

binnen de drie jaar na de schenking, moesten hierop successierechten betaald worden (art. 7 W. 

Succ.). Indien de schenker daarentegen niet binnen de drie jaar na de schenking overleed, was op de 

hele operatie slechts één maal successierechten betaald.  

Indien iemand de nalatenschap van zijn ouder aan zijn kinderen wilde laten vererven, waren ook 

hierop successierechten verschuldigd. Men betaalde dus in dat geval twee maal successierechten.320 

                                                           
315 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 818, 1554. 
316  M. PUELINCKX-COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 140. 
317 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 12. 
318 A.-S. PAPEIL, “La règle viventis nulla representatio est-elle toujours d’actualité?”, Rev.Not.B. 2008, afl. 3019, 271. 
319 Bijvoorbeeld via een gift van hand tot hand, een onrechtstreekse schenking (bijvoorbeeld een bankgift), … 
320 Wetsvoorstel van 15 april 2005 (A. BORGIGNON en M. TAELMAN) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van 
de verwerpende erfgenaam toe te laten, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1711/001, 3; Wetsvoorstel van 6 mei 2008 (G. SWENNEN) met 
het oog op de invoering van een vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de 
andere erfgenamen, Parl.St. Senaat 2007-2008, nr. 4-733/001, 3; Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 
2010-2011, nr. 5-550/1, 12. 
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C. Nieuwe regeling 

1.  Algemeen 

 

1.1 Definiëring 

118. Indien men de plaatsvervulling van een verwerpende of een onwaardige erfgerechtigde 

mogelijk wilde maken, moest men ook de definitie van en de opvatting over plaatsvervulling grondig 

herzien. Men moest het concept plaatsvervulling loskoppelen van de vertegenwoordigingsgedachte. 

Plaatsvervulling voor een verwerpende of onwaardige kon slechts mogelijk worden indien men ervan 

uitging dat de plaatsvervuller een eigen recht uitoefende.321 

Deze wijziging is er gekomen met de Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling. Het begrip 

plaatsvervulling heeft een nieuwe definiëring gekregen in artikel 739, lid 1 BW, namelijk: “Een regel 

waardoor de afstammelingen van een erfgerechtigde zijn plaats innemen en in zijn graad tot de 

nalatenschap worden geroepen.” Het wordt dus niet langer beschreven als een fictie van de wet.322 

Men grijpt ook niet langer terug naar de figuur van de vertegenwoordiging. De plaatsvervuller treedt 

nu ten persoonlijke titel op.323 

119. In dit kader is ook de Franse term die in het Burgerlijk Wetboek werd gebruikt voor 

plaatsvervulling, meer bepaald “répresentation”, vervangen door het begrip “substitution”.324 De 

term “répresentation” wekte namelijk de indruk dat er sprake was van een werkelijke 

vertegenwoordiging, waarbij een persoon in naam en voor rekening van een andere persoon 

optreedt, hetgeen niet langer het geval is. De plaatsvervuller neemt nu namelijk in eigen 

hoedanigheid de vacante plaats in.325 

120. De nieuwe regeling komt er dus op neer dat plaatsvervulling niet enkel meer plaats zal vinden 

bij vooroverlijden of gelijktijdig overlijden, maar dus ook mogelijk wordt bij verwerping en 

onwaardigheid.326 Dit is nu ook uitdrukkelijk terug te vinden in artikel 739, lid 2 BW. De wetgever was 

namelijk van oordeel dat plaatsvervulling mogelijk moet zijn telkens wanneer een rechtstreeks 

erfgerechtigde wegvalt en zijn plaats dus vacant is, ongeacht wat de reden daarvan is.327 

1.2 Toepassingsgebied 

 

121. In welke gevallen er sprake is van plaatsvervulling wordt nader geregeld in de nieuwe artikelen 

740 tot 744 BW. Deze artikelen werden aangepast aan het feit dat men niet meer enkel voor een 

                                                           
321 C. CAUFFMAN., “Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam? Een kritische analyse van wetsvoorstel nr. 1711 
van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam mogelijk te maken”, RW 2005-06, afl. 
32, 1243-1244. 
322 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 60. 
323 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 16. 
324 In de artikelen 729, 730, 734, 739-745, 749-751, 753, 755, 786, 847, 848, 914 en 1051 BW; K. BOONE, “De plaatsvervulling bij 
onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 2, 
voetnoot 2. 
325 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 2. 
326 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 17. 
327 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 2; Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 
11. 
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vooroverleden erfgerechtigde bij plaatsvervulling tot de nalatenschap kan komen. Om die reden 

werden de oude artikelen 744, lid 1328 en 3329 en 787330 BW opgeheven.  

122. Er zijn drie categorieën van personen in wiens voordeel plaatsvervulling mogelijk is. Ten eerste 

zijn dit de afstammelingen van afstammelingen van de erflater (art. 740 BW). Hieronder vallen ook 

de afstammelingen van ten volle geadopteerde kinderen en van gewoon geadopteerde kinderen.331 

Plaatsvervulling vindt in de rechte nederdalende lijn plaats tot in het oneindige. Er is geen 

plaatsvervulling ten voordele van bloedverwanten in de opgaande lijn (art. 741, lid 1 BW), en 

evenmin van de afstammelingen van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner (art. 741, 

lid 2 BW). Ten tweede zijn dit de afstammelingen van broers en zussen en halfbroers en -zussen (art. 

742 BW) en ten derde de afstammelingen van ooms en tantes (art. 742 BW).  

De plaatsvervuller moet steeds een afstammeling zijn van diegene wiens plaats wordt ingenomen. In 

welke graad de plaatsvervuller tegenover de plaatsvervulde staat en op welke manier de afstamming 

is gevestigd, is hierbij niet relevant. De plaatsvervulde zelf mag daarentegen niet verder dan in de 

vierde graad verwant zijn met de erflater (art. 755 BW).332 

123. Op verzoek van de Raad van State333 werd het standpunt ingenomen dat de plaatsvervulling 

dwingend van toepassing is telkens de voorwaarden daartoe vervuld zijn, zodat het niet aan de 

afstammeling toekomt om te beslissen of hij desondanks niet liever uit eigen hoofde tot de 

nalatenschap wil komen.334 De plaatsvervulling is dus geen mogelijkheid, maar een bij wet bepaalde 

regel van wettelijk erfrecht.335 De erfenissprong heeft dus uitwerking van zodra de erfgerechtigde 

verwerpt of onwaardig is. Dit blijkt ook uit de wijziging in terminologie. Het oude artikel 742 BW 

bepaalde bijvoorbeeld dat plaatsvervulling in het voordeel van de afstammelingen van de broers of 

zussen en ooms of tantes “is toegelaten”. Hierdoor werd de indruk gewekt dat plaatsvervulling een 

mogelijkheid was, en de erfgerechtigde nog steeds kon kiezen om, waar dat mogelijk was, uit eigen 

hoofde tot de nalatenschap te komen. In het nieuwe artikel 742 BW wordt uitdrukkelijk bepaald dat 

plaatsvervulling “plaats heeft”. De plaatsvervuller kan er dus niet voor opteren om uit eigen hoofde 

te erven, zonder evenwel afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen.336 

De afstammelingen van de erfgerechtigde moeten alert blijven. De plaatsvervulling zal namelijk ook 

doorgaan als de passiva de activa overstijgen, en de erfgerechtigde dus om die reden verworpen 

heeft.337 De plaatsvervuller behoudt dus ook de mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen. In 

dat geval kunnen zijn eigen afstammelingen op hun beurt zijn plaats innemen.338 

                                                           
328 “Men kan niet bij plaatsvervulling opkomen voor levende personen, doch alleen voor personen die overleden zijn” 
329 “Plaatsvervulling geschiedt bij gelijktijdig overlijden zoals bij vooroverlijden” 
330 “Men komt nooit bij plaatsvervulling op voor een erfgenaam die de nalatenschap verworpen heeft” 
331 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 29. 
332 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1173. 
333 Advies Raad van State van 25 april 2008 bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde, Parl.St. Senaat 2007-2008, nr. 4-138/2, 3-4. 
334 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 17. 
335 Hand. commissie voor de justitie Senaat 2011-2012, 12 juli 2012, nr 5-550/8, 7. ( Verslag Z. KHATTABI ) 
336 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 4. 
337 C. CAUFFMAN, “Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam? Een kritische analyse van wetsvoorstel nr. 1711 
van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam mogelijk te maken”, RW 2005-06, afl. 
32, 1244. 
338 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 4. 
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124. De vererving in geval van plaatsvervulling gebeurt per staak. Indien van toepassing worden de 

verschillende takken binnen een zelfde staak andermaal in staken opgedeeld en delen de leden van 

dezelfde tak onder elkaar bij hoofden (art. 743, lid 2 BW).339 

 

In artikel 744 BW bleef tenslotte de regel behouden dat men bij plaatsvervulling kan opkomen voor 

hem wiens nalatenschap men verworpen heeft. 

 

125. Wat betreft legaten in een testament, is in de wet geen plaatsvervulling voorzien. Men kan dit 

wel uitdrukkelijk zelf bedingen. Bij de redactie van dergelijke bedingen bepaalt men nu best dat 

plaatsvervulling ook plaatsvindt in geval van verwerping of onwaardigheid, indien men dit wenst. 

BAEL stelt dat men ook gewoon kan bepalen dat het legaat toekomt aan de subsidiaire legatarissen 

indien de eerst aangestelde legataris niet tot de nalatenschap komt wegens vooroverlijden of om een 

andere reden.340 

 

1.3 Regels inbreng 

126. Ook de regels betreffende de inbreng van schenkingen moesten aangepast worden aan de 

nieuwe regels inzake plaatsvervulling bij verwerping en onwaardigheid.341 

127. In het aangepaste artikel 845 BW is de hoofdregel hieromtrent terug te vinden. Het 

basisprincipe luidt dat de erfgenaam die in eigen hoofde tot de nalatenschap komt slechts gehouden 

is tot inbreng van wat hij zelf van de erflater heeft verkregen, als die giften als voorschot op erfdeel 

zijn gedaan, en dus niet van wat zijn ascendenten of descendenten van deze erflater hebben 

verkregen.342 Men stelt dus dat de inbrengverplichting in de regel een persoonlijke verplichting van 

de erfgenaam is.343 Dit wordt gesteund op het principe van de inbrengplicht en de doelstelling ervan, 

meer bepaald het herstellen van de gelijkheid tussen erfgenamen indien deze is aangetast door 

ongelijke schenkingen.344 Principieel moet de inbreng door en aan erfgenamen enkel gebeuren voor 

wat hij zelf van de erflater heeft ontvangen.345 

Op dit artikel moesten evenwel enkele correcties worden aangebracht.  

128. Ten eerste werd de vraag opgeworpen wat er moet gebeuren met schenkingen die de 

plaatsvervuller heeft ontvangen van de erflater. Artikel 847, lid 1 BW bepaalt dat de afstammeling 

die de plaats inneemt zijn schenking moet inbrengen, hoewel hij geen erfgenaam was op het 

                                                           
339 E. ADRIAENS,  “De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Notariaat 2013, afl. 7, 6. 
340 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 32. 
341 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 68. 
342 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 26; H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste 
toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 68-69; K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid 
en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 8. 
343 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1174. 
344 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 24; H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en 
plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 69. 
345 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 69; Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 24; K. BOONE, “De 
plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst vormingsnamiddag 
notariaat 8 januari 2013, 8. 
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ogenblik dat hij de schenking heeft verkregen. Dit geldt uiteraard slechts voor zover de schenking 

niet is gebeurd met vrijstelling van inbreng.346 Artikel 843 en 919, lid 1 BW voeren echter een 

vermoeden in op basis waarvan de schenking wordt geacht te zijn gedaan als voorschot op erfdeel. 

Indien men de schenking wil doen met vrijstelling van inbreng, dient men dit uitdrukkelijk te bepalen. 

Deze vereiste wordt in de praktijk wel soepel geïnterpreteerd. Het volstaat dat het duidelijk is, en er 

dus geen twijfel bestaat over de wil van de schenker om te schenken met vrijstelling van inbreng. 

BAEL stelt dat het feit dat de begiftigde op het moment van de schenking geen erfgenaam zou zijn 

wellicht een voldoende indicatie is van de wil van de schenker om te schenken met vrijstelling van 

inbreng. Toch raadt hij aan om bij schenkingen aan kleinkinderen uitdrukkelijk de wil van de schenker 

hieromtrent op te nemen, ook voor wat betreft de hypothese dat de begiftigde erfgerechtigd zou zijn 

in de nalatenschap. Op die manier vermijdt men elke discussie.347 

129. De tweede correctie heeft betrekking op schenkingen aan de erfgerechtigde die verwerpt of 

onwaardig is, indien een of meerdere afstammelingen zijn plaats innemen. Deze situatie wordt 

geregeld in artikel 847, lid 2 BW. De plaatsvervuller moet ook deze schenkingen inbrengen, tenzij 

deze van inbreng werden vrijgesteld, en dit door mindere ontvangst.348 Deze inbreng kan enkel door 

minderneming gebeuren aangezien de plaatsvervuller normaal gezien niet in het bezit is van de 

geschonken goederen, omdat deze geschonken zijn aan zijn ouder.349 Indien dit niet vereist zou 

worden, zouden de mede-erfgenamen van de onwaardige of verwerpende erfgerechtigde namelijk 

benadeeld worden door de plaatsvervulling. Men zou deze schenkingen anders namelijk als ‘buiten 

deel’ moeten beschouwen.350 Het artikel garandeert dus de doelstelling van de inbrengverplichting, 

meer bepaald de gelijke behandeling van de erfgenamen.351 Door de inbreng ook hier verplicht te 

maken vermijdt men dat de verwerpende of onwaardige erfgerechtigde de mogelijkheid zou krijgen 

om voor zichzelf en zijn afstammelingen voordelen te cumuleren die de gelijkheid met de andere 

erfgenamen aantasten, terwijl de erflater zelf niet heeft aangegeven een dergelijke ongelijkheid te 

willen scheppen.352 De inbrengverplichting mag voor een mede-erfgenaam dus geen ander effect 

hebben al naargelang er sprake is van plaatsvervulling wegens vooroverlijden, dan wel wegens 

onwaardigheid of verwerping.353 De mede-erfgenamen van de verwerpende en onwaardige mogen 

                                                           
346 BARBAIX en VERBEKE uiten kritiek op deze inbrengverplichting. Zij vinden deze onlogisch omdat de plaatsvervulling tot gevolg heeft dat 
de plaatsvervuller de plaats inneemt van een andere erfgenaam, en dus niet in eigen plaats en graad tot de nalatenschap komt. Volgens 
hen moet de inbreng dus uitsluitend betrekking hebben op de schenkingen aan de rechtsvoorganger van de plaatsvervuller : R. BARBAIX en 
A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, 
de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1174-1175; H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste 
toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 72. 
347 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 28. 
348 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 8. 
349 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 26. 
350 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 72. 
351 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 8. 
352 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 8; Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 
25. 
353 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 9; K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het 
Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van 
huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 114-115. 
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met andere woorden geen nadeel ondervinden van de toepassing van de regels inzake 

plaatsvervulling.354 

Men dient bij deze regel wel rekening te houden met een standpunt in de rechtsleer van vóór de Wet 

Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling. Ook dan moest de plaatsvervuller de giften aan de 

plaatsvervulde inbrengen, en dit door mindere ontvangst. Het was echter mogelijk dat de 

plaatsvervuller de nalatenschap van de plaatsvervulde verwierp, en dus geen enkel voordeel uit de 

schenking gehaald had, terwijl hij deze toch moest inbrengen. In zo’n geval nam de vroegere 

rechtsleer aan dat de plaatsvervuller zich kon doen terugbetalen door diegenen die wel tot de 

nalatenschap van de plaatsvervulde kwamen, en dus wel het voordeel hadden genoten van de 

schenking. Indien men deze redenering ook handhaaft in geval van plaatsvervulling bij verwerping 

zou dit betekenen dat de plaatsvervuller zich kan doen terugbetalen door de verwerper-

plaatsvervulde, die dus het voordeel heeft genoten van de schenking. Om die reden is het van belang 

om deze kwestie bij een vrijwillige erfenissprong ter sprake te brengen, en hierover vóór de 

verwerping een overeenkomst te sluiten. Men kan bijvoorbeeld overeenkomen dat de 

plaatsvervuller hieromtrent geen aanspraken kan laten gelden tegen de plaatsvervulde.355 

De regeling uit artikel 847 BW impliceert dus dat de plaatsvervuller inbreng moet doen, zowel van 

wat hij zelf heeft verkregen, als van wat diegene wiens plaats hij vervult heeft verkregen.356 Op de 

plaatsvervuller rust dus een dubbele inbrengverplichting.357 

130. Ten derde wordt in artikel 848 BW de situatie behandeld waarin een erfgerechtigde die 

verwerpt of onwaardig is een schenking heeft ontvangen en er geen afstammelingen zijn die zijn 

plaats innemen. De schenking wordt in dit geval beschouwd als een schenking buiten deel. De 

begiftigde kan de schenking met andere woorden behouden (of het aan hem vermaakte legaat 

opeisen)358 ten belope van het beschikbaar deel. De erfgenamen aan wie het erfdeel van de 

verwerper of onwaardige toekomt overeenkomstig artikel 786, respectievelijk 729, lid 3 BW, zijn dus 

niet gehouden inbreng te doen van de schenking die werd gedaan aan die persoon.359 Indien de 

schenking het beschikbaar deel evenwel overschrijdt, kunnen de reservataire erfgenamen die tot de 

nalatenschap komen de inkorting vorderen.360 

131. Over het algemeen gelden nu dus dezelfde regels bij plaatsvervulling door vooroverlijden, 

gelijktijdig overlijden, verwerping en onwaardigheid. In geval van onwaardigheid dient wel benadrukt 

te worden dat men een beroep zal kunnen doen op de herroeping van schenkingen of legaten 

wegens ondankbaarheid (art. 848, lid 2 BW). Het is slechts wanneer dit niet gebeurd is, dat men een 

beroep zal doen op de bovenstaande correcties. Door deze artikelen in te voeren heeft men gezorgd 

                                                           
354 K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met 
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359 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 9. 
360 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 71. 
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voor een coherent geheel, en een vangnet waarop men zich kan beroepen als een toepassing van de 

herroeping wegens ondankbaarheid niet meer mogelijk is.361 De herroeping gebeurt namelijk niet 

van rechtswege en de verjaringstermijnen zijn relatief kort.362 

1.4 Berekening reserve en beschikbaar deel  

 

132.Tenslotte heeft het feit dat plaatsvervulling mogelijk wordt na verwerping en onwaardigheid 

gevolgen op het vlak van de berekening van het voorbehouden erfdeel en het beschikbaar deel. 

Vroeger werd in de meerderheid van de rechtsleer363 aangenomen dat, indien een reservataire 

erfgerechtigde de nalatenschap had verworpen of onwaardig was om tot die nalatenschap te komen, 

hij niet werd meegeteld voor de berekening van het beschikbaar deel en de reserve. Men stelde dat 

de reservataire bescherming slechts gold voor de reservataire erfgenamen die effectief optraden, en 

dat alleen zij werden beschermd.364 Nu plaatsvervulling wel mogelijk is komen de kinderen van de 

verwerpende of onwaardige erfgerechtigde wel tot de nalatenschap, en dient deze erfgerechtigde 

bijgevolg ook in rekening genomen te worden voor de bepaling van het beschikbaar deel, volgens 

artikel 914 BW365. Op die manier zal het beschikbaar deel vaak kleiner zijn dan onder het vroegere 

recht het geval was, en zal er dus sneller sprake zijn van inkortbare schenkingen of legaten.366 

2. Plaatsvervulling bij onwaardigheid 

 

133. Volgens het oude artikel 730 BW konden de kinderen van een onwaardige niet erven, tenzij zij 

uit eigen hoofde tot de nalatenschap kwamen.367 Plaatsvervulling was met andere woorden niet 

mogelijk. 

134. Bij de bespreking van de nieuwe wet argumenteerde men dat er geen reden was om 

onschuldige afstammelingen van de nalatenschap van hun grootouder uit te sluiten ten voordele van 

de andere kinderen en kleinkinderen van die grootouder. De onwaardigheid mag dus niet de 

kinderen van de onwaardige raken, omdat hun geen schuld treft. Het feit dat men niet de plaats kon 

vervullen van een onwaardige werd in strijd geacht met het persoonlijk karakter van de straffen.368 

                                                           
361 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 25. 
362 M. COENE, “Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid en andere (mogelijke) sancties bij onbetamelijk gedrag 
van een begunstigde. Enkele bedenkingen de lege lata en de lege ferenda”, Not.Fisc.M. 1997, 141. 
363 Vgl: Nuance J. BAEL: “Overleden, afwezig verklaarde, verwerpende of onwaardige kinderen worden niet meegerekend voor de bepaling 
van de omvang van het voorbehouden deel en het beschikbaar deel, tenzij afstammelingen daarvan tot de nalatenschap komen”: J. BAEL, 
“Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor 
het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 30-31. 
364 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010,  981-982. 
365 “In het vorige artikel worden onder de naam kinderen begrepen de afstammelingen in welke graad zij ook zijn; zij worden evenwel 
slechts gerekend voor het kind waarvan zij in de nalatenschap van de beschikker de plaats vervullen”: De kleinkinderen en 
achterkleinkinderen zullen in de nalatenschap van hun grootouder slechts meegerekend worden voor het kind waarvan zij de plaats 
vervullen. 
366 K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 115. 
367 Wetsvoorstel van 19 februari 1992 (E. CEREXHE) tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek, , Parl.St. Senaat, 
BZ 1992, nr. 185-1, 2. 
368 Wetsvoorstel van 19 februari 1992 (E. CEREXHE) tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek, , Parl.St. Senaat, 
BZ 1992, nr. 185-1, 2; Wetsvoorstel van 24 juni 2005 (M. TAELMAN et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het 
onbetamelijk gedrag van een begunstigde, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1885/001, 7. 
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De generatie van de kleinkinderen moet bovendien op een gelijke behandeling kunnen rekenen, 

luidde het.369 

Om die redenen laat de Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling de plaatsvervulling voor een 

onwaardige erfgerechtigde wel toe. Dit is terug te vinden in artikel 730, lid 1 BW. 

135. Artikel 729, lid 3 BW verduidelijkt nog eens wat er gebeurt met het erfdeel van een onwaardige 

erfgerechtigde indien er geen plaatsvervulling plaatsvindt. In dat geval komt zijn aandeel door 

aanwas toe aan de andere erfgerechtigden in dezelfde graad. Indien hij alleen is in zijn graad, vervalt 

het aandeel aan de volgende graad of de volgende orde, naar gelang het geval. 

3. Plaatsvervulling bij verwerping 

 

136. Zoals reeds omschreven370 hield plaatsvervulling onder het oude recht in dat men in de rechten 

trad van diegene wiens plaats men vervulde. Indien een erfgerechtigde dus een nalatenschap 

verwierp, werden zijn afstammelingen ook geacht de nalatenschap te verwerpen.371 Krachtens de 

oude wet sloot een erfgerechtigde die een nalatenschap verwierp dus ook zijn kinderen uit de 

nalatenschap uit, tenzij deze uit eigen hoofde konden erven.372 

137. Deze situatie beantwoordde echter reeds lange tijd niet meer aan de maatschappelijke noden. 

Omwille van de vergrijzing wordt de gemiddelde leeftijd waarop men erft steeds hoger. Veel mensen 

erven dus pas wanneer zij reeds financieel onafhankelijk zijn, en de nalatenschap dus niet meer zo 

hard nodig hebben. In de huidige maatschappelijke ordening is het immers zo dat de grootste 

investeringen in een mensenleven worden gedaan wanneer men nog jong is. Men kan hierbij denken 

aan het kopen van een huis, het stichten van een gezin, enz.373 

Het werd dus meer en meer wenselijk dat de nalatenschap bij deze jongere mensen terecht kwam. 

Zij hebben er in die fase van hun leven meer nood aan. Bovendien heeft het ook een positieve 

weerslag op de economie indien de jongere generatie de middelen in handen krijgt op het ogenblik 

dat zij er het meest nood aan heeft, en deze dus ook meer dan waarschijnlijk effectief zal 

aanwenden.374 375 

Bovendien is het ook mogelijk dat een erfgerechtigde een nalatenschap niet verwerpt omdat hij de 

middelen niet meer nodig heeft, maar wel omdat hij omwille van persoonlijke redenen niet wil erven 

van de erflater. Het is echter niet noodzakelijk zo dat ook zijn afstammelingen niet willen erven van 

                                                           
369 A.-S. PAPEIL, “La règle viventis nulla representatio est-elle toujours d’actualité?”, Rev.Not.B. 2008, afl. 3019, 271; Hand. commissie voor 
de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 4 ( Verslag C. BROTCORNE ); Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. 
TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 20. 
370 Supra nr. 115. 
371 Wetsvoorstel van 15 april 2005 (A. BORGIGNON en M. TAELMAN) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van 
de verwerpende erfgenaam toe te laten, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1711/001, 4. 
372 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 5. ( Verslag C. BROTCORNE )  
373 Wetsvoorstel van 15 april 2005 (A. BORGIGNON en M. TAELMAN) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van 
de verwerpende erfgenaam toe te laten, Parl.St. Kamer 2004-2005, nr. 51-1711/001, 3; Wetsvoorstel van 6 mei 2008 (G. SWENNEN) met 
het oog op de invoering van een vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de 
andere erfgenamen, Parl.St. Senaat 2007-2008, nr. 4-733/001, 3. 
374 Wetsvoorstel van 23 januari 2007 (S. BEX et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter invoering van de vrijwillige erfenissprong, 
Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 51-2856/001, 6. 
375 Op deze economische benadering wordt in de rechtsleer kritiek geuit. BARBAIX en VERBEKE stellen dat te weinig rekening is gehouden 
met de psychologische en emotionele gevolgen van een verwerping. Zij vinden dat de wetgever een “aanvaarding met doorgeefrecht” had 
moeten invoeren, in plaats van de plaatsvervulling bij verwerping: R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste 
commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, 
afl. 30, 1172. 
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de erflater. Het is mogelijk dat de kinderen van de erfgerechtigde wel een goede band hadden met 

de erflater, en dus geen bezwaar hebben om van hem te erven. 

De wetswijziging werd dus niet enkel ingegeven door fiscale motieven, namelijk dat men slechts één 

maal successierechten zou moeten betalen, maar ook door de bovenstaande redenen.376 De 

verwerping heeft namelijk veel verdergaande gevolgen dan enkel de fiscale. Door te verwerpen 

schakelt het verwerpende kind zichzelf uit, met alle gevolgen van dien: hij weigert zowel het actief als 

het passief van de nalatenschap, hij ziet af van de mogelijkheid om inbreng en inkorting te vorderen, 

enz.377 

138. Onder deze impulsen is de nieuwe wettekst er gekomen. Artikel 739 BW bepaalt nu 

uitdrukkelijk dat plaatsvervulling kan doorgaan in geval van verwerping. Artikel 787 BW, dat het 

tegendeel beweerde, werd dus opgeheven. Op die manier wordt een ‘vrijwillige generatiesprong’ 

mogelijk.378 De kinderen van de erflater kunnen nu elk voor zich beslissen om te verzaken aan de 

nalatenschap ten voordele van hun eigen kinderen, meer bepaald de kleinkinderen van de erflater.379 

Dit kunnen zij doen door een verklaring van verwerping af te leggen op de griffie van de rechtbank 

van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen (art. 784 BW). Er is dus 

een actieve tussenkomst van de kinderen van de erflater vereist.380 Het komt dus toe aan de 

erfgerechtigden van de erflater om, na het openvallen van de nalatenschap, te beslissen of zij de 

nalatenschap aanvaarden en dus zelf ontvangen, dan wel deze verwerpen, zodat hun eigen kinderen 

tot de nalatenschap van de erflater zijn geroepen.381 Niemand is verplicht een hem toekomende 

nalatenschap te aanvaarden, maar evenzo is niemand verplicht een dergelijke nalatenschap te 

verwerpen.382 Een groot nadeel aan de vrijwillige generatiesprong is dus dat ze niet kan worden 

afgedwongen. Men kan daarover vóór het openvallen van de nalatenschap evenmin iets 

overeenkomen, aangezien dit een schending zou inhouden van het verbod van 

erfovereenkomsten.383 

Er dient bovendien benadrukt te worden dat enkel een verwerping van de gehele nalatenschap 

mogelijk is. Een gedeeltelijke verzaking aan de erfenis is dus niet mogelijk. De mogelijkheid tot zo’n 

‘nalatenschapsverdeling’ zal eventueel in latere wetsvoorstellen worden behandeld.384 

139. Om deze twee nadelen te vermijden kan men nog steeds gebruik maken van een ander soort 

generatiesprong, meer bepaald de testamentaire. Grootouders kunnen hun kleinkinderen bij 

testament het grootst beschikbaar deel legateren. Zij kunnen ook een groter deel legateren, maar 

hetgeen het beschikbaar deel overschrijdt is niet opgewassen tegen de aanspraken van de 

reservataire erfgenamen. Indien deze evenwel de inkorting niet vorderen, zal het gelegateerde 

                                                           
376 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 62-63. 
377 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 20. 
378 Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 5-6. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
379  X., “Nieuw: generation skipping in België”, http://www.dvp-law.com/documents/news-items/20130123-generation-
skipping.xml?lang=nl(datum van consultatie: 9 maart 2013) 
380 A. MAELFAIT, “Drie recente ingrijpende wijzigingen aan het erfrecht. De wetten van 10 december 2012”, onuitg. slides studieavond 26 
februari 2013, 4, slide 5. 
381 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 7. 
382 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 20. 
383 E. ADRIAENS,  “De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Notariaat 2013, afl. 7, 7. 
384 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 63; Hand. commissie voor de justitie Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 8. ( Verslag C. BROTCORNE ) 

http://www.dvp-law.com/documents/news-items/20130123-generation-skipping.xml?lang=nl
http://www.dvp-law.com/documents/news-items/20130123-generation-skipping.xml?lang=nl
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volledig toekomen aan de kleinkinderen. Uiteraard kunnen grootouders ook een kleiner deel 

legateren, bijvoorbeeld bepaalde goederen of een bepaald deel van de nalatenschap. Het voordeel 

hierbij is dat de grootouders zeker zijn dat de kleinkinderen minstens dat deel zullen ontvangen (in 

tegenstelling tot bij de vrijwillige generatiesprong, waarbij men afhankelijk is van de goede wil van de 

ouders om afstand te doen van de nalatenschap van de grootouders). Men zal ook via de 

testamentaire generatiesprong een dubbele erfovergang vermijden voor wat de gelegateerde 

goederen betreft. Een ander voordeel is dat het via testament wel mogelijk is om de nalatenschap te 

verdelen over een groter aantal personen, zodat de werking van de progressiviteit van de 

successierechten deels wordt afgezwakt (wat bij plaatsvervulling door verwerping niet mogelijk is 

omwille van artikel 68 W. Succ., waarover later meer385). Bovendien kan men er voordelen aan 

koppelen. Het nadeel van een testamentaire generatiesprong is wel dat men het voorbehouden 

erfdeel van de reservataire erfgenamen, in casu de kinderen van de grootouder, zal moeten 

respecteren.386 Indien men dit niet doet is er risico op inkorting van het legaat vanwege de ouders. 

140. Artikel 786 BW regelt de gevolgen van de verwerping op het erfdeel van de verwerper indien er 

geen plaatsvervulling is. In dat geval komt zijn aandeel door aanwas ten goede aan de andere 

erfgerechtigden in dezelfde graad, of indien deze er niet zijn, in de volgende graad of de volgende 

orde, naargelang het geval. 

141. Tijdens de parlementaire werkzaamheden werd de vraag opgeworpen wat nu de fiscale 

implicaties zijn van een zogenaamde vrijwillige erfenissprong. Hierbij moet men artikel 68 W. Succ. 

toepassen. Dit artikel komt erop neer dat de verwerping de fiscus geen nadeel mag berokkenen. Men 

moet dus minstens het bedrag aan successierechten betalen dat normalerwijze door de 

verwerpende erfgerechtigde verschuldigd was aan de fiscus. De successierechten worden met 

andere woorden berekend in hoofde van de verwerpende erfgerechtigde. Het vermogen verdelen in 

zoveel mogelijk kleinere erfdelen tussen een zo groot mogelijk aantal erfgenamen door 

plaatsvervulling met de bedoeling de progressieve belastingsdruk zo laag mogelijk te houden zal het 

totaalbedrag van de successierechten dus niet doen verminderen.387 Het verschil is enkel dat men 

slechts één keer zal moeten betalen.388  Er wordt meer bepaald een generatie overgeslagen, 

waardoor de uiteindelijke successiedruk wel minder zal zijn, maar bij de overgang van de 

nalatenschap zelf dus niet minder betaald zal mogen worden.389 

Er is bovendien geen sprake van een verwerping in het voordeel van de plaatsvervullers (in favorem), 

omdat de aanvaarding door de afstammeling van de verwerpende erfgerechtigde geen essentieel 

element is voor de geldigheid van de verwerping. Deze afstammeling behoudt namelijk, zoals reeds 

omschreven390, de mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen. Er is dus met andere woorden 

geen sprake van een onrechtstreekse schenking in het voordeel van de plaatsvervullers.391 Men kan 

                                                           
385 Infra nr. 141. 
386 E. ADRIAENS,  “De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Notariaat 2013, afl. 7, 7. 
387 E. ADRIAENS,  “De wet van 10 december 2012 inzake de erfonwaardigheid, de giften, de huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Notariaat 2013, afl. 7, 7. 
388 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-550/1, 13; Hand. commissie voor de justitie 
Kamer 2011-2012, 14 november 2012, nr. 53-2388/002, 9. ( Verslag C. BROTCORNE ) 
389 X., “Generation skipping wordt mogelijk”, http://www.cazimir.be/nieuws/58/ (Datum van consultatie: 9 maart 2013) 
390 Supra nr. 123. 
391 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 61-62; K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, 
onuitg. tekst vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 7; Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, 
nr. 5-550/3, 20-21; C. CAUFFMAN, “Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam? Een kritische analyse van 

http://www.cazimir.be/nieuws/58/
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zich afvragen welke gevolgen dit nu heeft. Dit heeft bijvoorbeeld belang voor de situatie waarin na 

de verwerping van de nalatenschap nog een kind van de verwerper wordt verwekt en geboren. Dit 

kind zal niet bij plaatsvervulling tot de nalatenschap komen aangezien het op dit ogenblik nog niet 

‘bestond’. Omdat de verwerping niet wordt aanzien als een onrechtstreekse schenking in het 

voordeel van de plaatsvervullers, zal het later verwekte kind bij het openvallen van de nalatenschap 

van zijn ouder geen vordering tot inbreng of inkorting kunnen instellen van het voordeel dat zijn 

broers en/of zussen, die bij plaatsvervulling hebben geërfd, hebben verkregen ten gevolge van de 

verwerping door hun ouder.392  

142. Een aantal regels uit het oude recht werden behouden. Vooreerst is dit artikel 744 BW, 

waardoor men nog steeds bij plaatsvervulling kan opkomen voor hem wiens nalatenschap men 

verworpen heeft. Daarnaast bleef artikel 788 BW behouden, waardoor de schuldeisers van de 

verwerpende erfgerechtigde die zou gehandeld hebben met benadeling van hun rechten, de 

mogelijkheid hebben tot betwisting van de verwerping. En tenslotte bleef ook de mogelijkheid 

behouden om op de verwerping terug te komen zolang de opvolgende erfgenamen de nalatenschap 

niet hebben aanvaard (art. 789 BW). 

D. Samenvatting 

 

143. Bij plaatsvervulling nemen de afstammelingen van een erfgerechtigde zijn plaats in en worden 

zij in zijn graad tot de nalatenschap geroepen (art. 739, lid 1 BW). In tegenstelling tot vroeger oefent 

de plaatsvervuller nu een eigen recht uit, en is er geen sprake van vertegenwoordiging. 

De nieuwe regeling komt erop neer dat de plaatsvervulling niet meer enkel mogelijk is bij 

vooroverlijden en gelijktijdig overlijden, maar ook bij verwerping en onwaardigheid (art. 729, lid 2 

BW). Dit betekent dat een ‘vrijwillige generatiesprong’ mogelijk wordt. De plaatsvervulling is 

dwingend van toepassing telkens de voorwaarden daartoe zijn vervuld, onverminderd het recht van 

de mogelijke plaatsvervuller om de nalatenschap te verwerpen. 

144. Een belangrijke wijziging in dit kader zijn de regels met betrekking tot de inbreng van 

schenkingen. Op de plaatsvervuller rust nu een dubbele inbrengverplichting. Hij moet zowel de 

schenkingen die hij zelf van de erflater heeft verkregen, als deze die de plaatsvervulde heeft 

ontvangen, inbrengen.  

 

  

                                                                                                                                                                                     
wetsvoorstel nr. 1711 van 15 april 2005 tot wijziging van het B.W. teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam mogelijk te 
maken”, RW 2005-06, afl. 32, 1241-1250. 
392 K. BOONE, “De plaatsvervulling bij onwaardigheid en bij verwerping, en het effect daarvan op ontvangen giften”, onuitg. tekst 
vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 7; K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het 
Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van 
huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 113. 
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V. INWERKINGTREDING EN OVERGANGSRECHT 

 

145. De Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling voorzag niet in een afwijkende termijn voor de 

inwerkingtreding van de wet. Deze trad dus in werking tien dagen na de publicatie ervan in het 

Belgisch Staatsblad, dus meer bepaald op 21 januari 2013.393 

Bovendien waren in de wet geen specifieke, van het gemeen recht afwijkende, overgangsbepalingen 

terug te vinden. Algemeen kan gesteld worden dat de nieuwe wet toepasselijk is op alle 

nalatenschappen die zijn opengevallen vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet, met andere 

woorden in geval van overlijdens die plaatsvonden vanaf 21 januari 2013.394 

146. Wat de erfrechtelijke onwaardigheid betreft, is het uitgangspunt ook dat de nieuwe wet van 

toepassing is op alle nalatenschappen die zijn opengevallen vanaf 21 januari 2013.395 

Men dient wel een onderscheid te maken tussen de onwaardigheid die van rechtswege optreedt, en 

deze die aan de appreciatiebevoegdheid van de rechter is onderworpen. 

Wat de onwaardigheid van rechtswege betreft, dus de artikelen 727 § 1, 1° en 2° BW, is de nieuwe 

wet toepasselijk op alle nalatenschappen die opengevallen zijn sinds de inwerkingtreding van de wet, 

indien er sprake is van schuldig bevinden in de zin van één van die bepalingen.396 Hierbij is irrelevant 

wanneer de strafrechtelijke feiten zich hebben voorgedaan, en op welk ogenblik het schuldig 

bevinden heeft plaatsgevonden.397 De nieuwe regels met betrekking tot onwaardigheid zullen dus 

toepassing vinden op al wie, voor wat betreft het overlijden dat plaatsvindt vanaf 21 januari 2012, 

schuldig wordt bevonden aan een strafbaar feit zoals omschreven in deze artikelen. 398  De 

onwaardigheid wordt namelijk automatisch verbonden aan het schuldig bevinden, en is dus niet 

onderworpen aan een afzonderlijke beoordeling van de rechter.399 

Anders is het bij de onwaardigheid die door de strafrechter afzonderlijk moet beoordeeld worden, en 

die door hem moet uitgesproken worden als bijkomende burgerrechtelijke sanctie van het schuldig 

bevinden aan bepaalde misdrijven, meer bepaald deze van art. 727 § 1, 3° BW. Deze sanctie kan 

slechts uitgesproken worden vanaf de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet. Ook hier is, 

zoals bij de onwaardigheid van rechtswege, het ogenblik van de feiten irrelevant.400 Daarentegen is 

de datum van het schuldig bevinden wel relevant. Indien deze dateert van voor 21 januari 2013, zal 

                                                           
393 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1178; Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, 
Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 12. 
394 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 73. 
395 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1178. 
396 K. BOONE, “Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, en het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling”, 
Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 116. 
397 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1178-1179. 
398 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 73. 
399 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 12. 
400 Men stelt dit verantwoord is omdat het niet gaat om een werkelijke straf in de zin van art. 2 Sw., maar om een bijkomend 
burgerrechtelijk gevolg van het schuldig bevinden: Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-
550/3, 12; R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de 
onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1179. 
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de onwaardigheid dus geen toepassing kunnen vinden, ook al komt het slachtoffer slecht op of na 21 

januari 2013 te overlijden.401 

De wetgever licht dit als volgt toe: Het doel van de nieuwe wet is te bepalen onder welke 

omstandigheden een persoon, die wettelijk tot een nalatenschap is geroepen, het recht kan ontzegd 

worden om die nalatenschap te verwerven, omdat deze zich onwaardig heeft gedragen tegenover de 

erflater. Of die omstandigheden aanwezig zijn moet beoordeeld worden op het ogenblik van het 

openvallen van de nalatenschap, meer bepaald het tijdstip van het overlijden van de erflater, 

rekening houdend met de wet die op dat ogenblik geldt. Hierbij mag rekening gehouden worden met 

feiten die eerder zijn gepleegd.402 

147. Wat het verval van huwelijksvoordelen betreft is de nieuwe wet toepasselijk voor de 

vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel door overlijdens vanaf 21 januari 2013. Het 

is irrelevant wanneer de feiten die aanleiding geven tot de onwaardigheid zich hebben voorgedaan, 

en ook het ogenblik van de strafrechtelijke schuldigverklaring speelt geen rol. Dit dient echter 

genuanceerd te worden voor de onwaardigheid van art. 727 § 1, 3° BW. Daar kan de rechter slechts 

tot de huwelijksvermogensrechtelijke onwaardigheid besluiten vanaf de inwerkingtreding van de 

wet.403 De nieuwe regels gelden dus voor de echtgenoot die, voor een nalatenschap opengevallen 

vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet, onwaardig is of onwaardig wordt verklaard.404 

148. Wat de alimentaire onwaardigheid betreft gelden de nieuwe regels voor de 

onderhoudsgerechtigden die, met betrekking tot een nalatenschap die openvalt ten vroegste op 21 

januari 2013, erfonwaardig is of wordt verklaard.405 

149. De nieuwe regels betreffende de herroeping van schenkingen, legaten en contractuele 

erfstellingen tussen echtgenoten zijn toepasselijk op vorderingen die worden ingesteld vanaf 21 

januari 2013. Het ogenblik van de schenking is irrelevant.406  

De nieuwe mogelijkheid voor de erfgenamen van de schenker om de vordering tot herroeping 

wegens ondankbaarheid in te stellen kan worden toegepast indien de mogelijkheid tot het instellen 

van een vordering door de erfgenamen onder de vroegere regel nog niet was uitgesloten op het 

ogenblik van de inwerkingtreding van de Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling. Indien 

daarentegen op het ogenblik van de inwerkingtreding geen vordering meer kon worden ingesteld 

door de erfgenamen van de schenker, is deze mogelijkheid definitief vervallen.407 

                                                           
401 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1179; H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en 
plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 73; Amendement nr. 12 op 
wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 13. 
402 Amendement nr. 12 op wetsvoorstel M. TAELMAN, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-550/3, 12. 
403 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1179. 
404 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 74. 
405 H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, 
Kluwer, 2012, 74. 
406 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1179. 
407 J. BAEL, “Erfrecht, schenkingen, testamenten en een aantal andere materies uit het familiaal vermogensrecht” in J. BAEL (ed.), 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 22, Brugge, Die Keure, 2013, 36. 
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De nieuwe mogelijkheid voor de schenker om de herroeping na de dood van de begiftigde te 

vorderen tegen diens erfgenamen, is slechts van toepassing indien de begiftigde is overleden vanaf 

21 januari 2013. Ook hier is de datum van de schenking irrelevant.408 

150. De nieuwe regels met betrekking tot de plaatsvervulling zijn toepasselijk op nalatenschappen 

die zijn opengevallen na de inwerkingtreding van de wet. Het overlijden van de erflater moet dus 

hebben plaats gevonden vanaf 21 januari 2013, opdat plaatsvervulling na verwerping en 

onwaardigheid mogelijk zou zijn in diens nalatenschap.409 

 

  

                                                           
408 H. CASMAN, “Nieuwe regels inzake erfonwaardigheid”, onuitg. slides vormingsnamiddag notariaat 8 januari 2013, 11; H. CASMAN, Wet 
erfonwaardigheid en plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 74. 
409 R. BARBAIX en A. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van  december inzake de onwaardigheid, 
de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-2013, afl. 30, 1179. H. CASMAN, Wet erfonwaardigheid en 
plaatsvervulling: een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding, Mechelen, Kluwer, 2012, 74. 
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VI. TOEKOMST 

 

151. Zoals reeds omschreven410 is de Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling slechts een eerste 

fase in de modernisering van het erfrecht.  

Minister van Justitie Annemie Turtelboom, bijgestaan door professor Hélène Casman, wil het 

erfrecht verder hervormen, als antwoord op de maatschappelijke noden (bvb. voor nieuw 

samengestelde gezinnen).411 Zij wil naar eigen zeggen “afrekenen met Napoleon”.412 Het is namelijk 

zo dat de meeste regels met betrekking tot het erfrecht nog dateren uit de tijd van Napoleon, en dus 

reeds twee eeuwen oud zijn. Bij de opstelling van deze regels ging men uit van een klassieke 

gezinssamenstelling en de omstandigheid dat het vermogen vooral bestond uit onroerende 

goederen. 

Mevrouw Turtelboom en Casman hebben reeds enkele van hun intenties prijs gegeven. Erfenissen op 

maat en meer flexibiliteit voor de burger lijken de leidraad te zijn voor deze geplande 

hervormingen.413 

152. De tweede fase van de voorziene hervorming kunnen we opdelen in twee luiken. 

Vooreerst willen Turtelboom en Casman sleutelen aan de regeling over de levensverzekeringen. De 

artikelen 124, 127 en 128 van de Wet Landsverzekeringsovereenkomsten zijn namelijk 

ongrondwettelijk verklaard. Voor artikel 124 WLVO is reeds een oplossing uitgewerkt, en deze 

bepaling is dus nu conform de grondwet. In geval van overlijden van de verzekeringnemer is de 

verzekeringsprestatie onderworpen aan de inkorting414 en, voor zover de verzekeringnemer dit 

uitdrukkelijk heeft bedongen, aan de inbreng.415 Voor de artikelen 127 en 128 WLVO zijn teksten in 

de maak.416  

Het tweede belangrijke luik van deze tweede fase van de hervorming zal betrekking hebben op de 

huwelijkscontracten. Men is meer bepaald van plan om uitdrukkelijker te bepalen wat wel en wat 

niet is toegelaten. Men wil  de mogelijkheid van het maken van goede vermogensrechtelijke 

afspraken tussen echtgenoten bij huwelijkscontract uitbreiden, en dus met andere woorden meer 

wilsvrijheid bieden aan gehuwde koppels. Zo wil men echtgenoten de mogelijkheid geven om de 

erfaanspraken van de langstlevende uit te breiden, of deze erfaanspraken te beperken, ook voor 

echtgenoten die geen niet-gemeenschappelijke kinderen hebben.417  Men wil dus met andere 

woorden meer mogelijkheden voorzien om in een huwelijkscontract afspraken te maken over de 

verdeling van de nalatenschap, en daarbij ook de mogelijkheid inbouwen om nog aanpassingen door 

                                                           
410 Supra nr. 1. 
411 M. VAN DAMME, “Interview Annemie Turtelboom en Hélène Casman”, Notarius 2013, afl. 1, 1. 
412 M. VAN DAMME, “Interview Annemie Turtelboom en Hélène Casman”, Notarius 2013, afl. 1, 5. 
413 X., “Minister van Justitie Annemie Turtelboom moderniseert het erfrecht”, http://annemieturtelboom.be/2013/01/15/minister-van-
justitie-annemie-turtelboom-moderniseert-het-erfrecht/ ( Datum van consultatie: 3 april 2013 ) 
414 Vroeger waren de premies die de verzekeringnemer betaalde niet onderworpen aan inkorting of inbreng, tenzij het betaalde kennelijk 
buiten verhouding stond met zijn vermogen. Op die manier kon het erfrecht van de wettelijke erfgenamen uitgehold worden.  
415 Wet van 10 december 2012 tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende 
de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging, BS 11 januari 2013. 
416 M. VAN DAMME, “Interview Annemie Turtelboom en Hélène Casman”, Notarius 2013, afl. 1, 3. 
417 Momenteel is de mogelijkheid om de erfaanspraken te beperken tot de concrete reserve (meer bepaald het recht van vruchtgebruik op 
de gezinswoning en de daarin aanwezige huisraad) enkel voorzien voor echtgenoten met niet-gemeenschappelijke kinderen. Dit is de 
zogenaamde Valkeniers-clausule (art. 1388, lid 2 BW). Dit wordt bovendien klassenjustitie genoemd, omdat het vermogen van veel 
gezinnen zich beperkt tot deze concrete reserve. 

http://annemieturtelboom.be/2013/01/15/minister-van-justitie-annemie-turtelboom-moderniseert-het-erfrecht/
http://annemieturtelboom.be/2013/01/15/minister-van-justitie-annemie-turtelboom-moderniseert-het-erfrecht/
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te voeren bij gewijzigde omstandigheden.418 Deze nieuwe regeling zou de rechtszekerheid moeten 

ten goede komen, en dit zowel voor de burger als voor de notaris.419 

Minister Turtelboom hoopt deze tweede fase van de hervorming goedgekeurd te zien door het 

parlement tegen de zomer van 2013. 

153. Minder duidelijkheid is er over de derde fase van de hervorming. Wat wel reeds vaststaat, is op 

welke domeinen deze hervorming betrekking zal hebben. 

Vooreerst wil de minister wijzigingen doorvoeren aan de reserve en het beschikbaar deel. Zij wil de 

wilsvrijheid van de partijen meer laten primeren, en de dwingende reglementering dus afzwakken. 

Zo streeft ze ernaar erfenissen op maat aan te moedigen. In dit kader zou de reserve van de ouders 

afgeschaft worden, en de reserve van de kinderen herleid worden tot een kleiner deel van de 

nalatenschap. Op die manier zou het beschikbaar deel van de nalatenschap dus groter worden.420 

Ook de waardering van goederen bij verdelingen van nalatenschappen en schenkingen zou herzien 

worden. De opstellers van het Burgerlijk Wetboek gingen uit van een voornamelijk onroerend 

vermogen, en hechtten weinig belang aan het roerend vermogen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de regel 

van artikel 868 BW, die bepaalt dat roerende goederen moeten worden ingebracht door mindere 

ontvangst volgens hun waarde ten tijde van de schenking. De inbreng van onroerende goederen 

daarentegen dient principieel in natura te gebeuren volgens hun waarde ten tijde van het overlijden. 

De opstellers van de Code Napoleon hadden inzake roerende goederen enkel meubelen en 

gebruiksvoorwerpen die in waarde daalden door hun gebruik in gedachten. De wetgever ging er dus 

van uit dat roerende goederen geen waardestijgingen zouden ondergaan. Deze opvatting strookt 

echter niet (meer) met de werkelijkheid. Nog afgezien van het effect van inflatie, kunnen roerende 

goederen, bijvoorbeeld beleggingen in aandelen of kunstvoorwerpen, aanzienlijke waardestijgingen 

ondergaan.421 De verschillende waardering van roerend en onroerend vermogen is dus niet langer 

verantwoord. Er gaan voornamelijk stemmen op om de inbreng en de inkorting niet meer in natura, 

maar in waarde te bepalen. Daarnaast wordt ook vooropgesteld om het waarderingsmoment te 

uniformiseren.422 

Daarnaast wil minister Turtelboom het verbod van erfovereenkomsten (art. 1130, lid 2 BW) 

afschaffen, en op die manier overeenkomsten met betrekking tot toekomstige nalatenschappen 

mogelijk maken. Indien alle erfgenamen akkoord zijn zullen de betrokkenen vóór het overlijden 

overeenkomsten kunnen afsluiten die afwijken van de wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld deze 

betreffende de wettelijke reserve. Ouders zullen hun kinderen dus niet kunnen onterven op eenzijdig 

initiatief, maar mits akkoord van de kinderen zelf zullen zij hun erfdeel dus wel bij overeenkomst 

kunnen beperken tot een kleiner deel dan de reserve.423 Erfovereenkomsten bieden ook veel 

mogelijkheden voor nieuw samengestelde gezinnen. Men zou namelijk de stiefkinderen kunnen 

                                                           
418 P. DE ROUCK, “Kinderen onterven kan ook in moderner erfrecht niet”, 
http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/erfenis/Kinderen_onterven_kan_ook_in_moderner_erfrecht_niet.9288349-1770.art ( datum van 
consultatie: 9 januari 2013 ) 
419 M. VAN DAMME, “Interview Annemie Turtelboom en Hélène Casman”, Notarius 2013, afl. 1, 3-4. 
420 M. VAN DAMME, “Interview Annemie Turtelboom en Hélène Casman”, Notarius 2013, afl. 1, 4. 
421 http://www.2747.com/2747/law/gift/collation/belgie.htm (Datum van consultatie: 7 mei 2013 ) 
422 W. PINTENS, “Pleidooi voor een globale hervorming van het erfrecht”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), 
Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 367; A. VERBEKE, “Hervorming van Belgisch erfrecht”, Tijdschrift Estate Planning 2011, 
afl. 1-2, 12. 
423 X., “Kinderen onterven kan in nieuwe erfrecht evenmin”, http://www.vief.be/geld-en-recht/kinderen-onterven-kan-in-nieuwe-erfrecht-
evenmin.html (datum van consulatie: 10 januari 2013) 

http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/erfenis/Kinderen_onterven_kan_ook_in_moderner_erfrecht_niet.9288349-1770.art
http://www.2747.com/2747/law/gift/collation/belgie.htm
http://www.vief.be/geld-en-recht/kinderen-onterven-kan-in-nieuwe-erfrecht-evenmin.html
http://www.vief.be/geld-en-recht/kinderen-onterven-kan-in-nieuwe-erfrecht-evenmin.html
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betrekken bij de regeling van de nalatenschap. Mits akkoord van alle betrokkenen zou men de 

stiefkinderen op dezelfde wijze kunnen laten erven als de biologische kinderen. Onder de huidige 

wetgeving is dit enkel mogelijk door deze kinderen te adopteren, maar de procedure hieromtrent is 

zeer omslachtig en de gevolgen zijn ingrijpend. Indien men de kinderen niet adopteert kan men ze 

begunstigen via testament, maar daarbij stoot men steeds op het voorbehouden erfdeel van de 

natuurlijke kinderen en de langstlevende echtgenoot.424 In de toekomst wordt het dus mogelijk 

afspraken te maken over het erfdeel van deze stiefkinderen, en dus af te wijken van de wettelijke 

regeling hieromtrent. 

Mevrouw Turtelboom garandeert echter wel dat zij de nodige waarborgen zal inbouwen, zodat er 

geen druk op de toekomstige erflater kan worden uitgeoefend, en zodat alle betrokkenen vooraf 

voldoende zijn ingelicht over de draagwijdte van dergelijke overeenkomsten. Men wil hierbij een 

fundamentele rol inbouwen voor de notarissen. Erfovereenkomsten van een nog te bepalen omvang 

en met ingrijpende gevolgen zullen dus door een notaris moeten verleden worden.425 

154. Hoe al deze geplande hervormingen concreet vorm zullen krijgen valt nog af te wachten. Alles 

moet namelijk nog in wetteksten gegoten worden en moet daarna nog de volledige wetgevende 

procedure426 doorlopen.  

 

  

                                                           
424 P. DE ROUCK, “Kinderen onterven kan ook in moderner erfrecht niet”, 
http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/erfenis/Kinderen_onterven_kan_ook_in_moderner_erfrecht_niet.9288349-1770.art ( datum van 
consultatie: 9 januari 2013 ) 
425 M. VAN DAMME, “Interview Annemie Turtelboom en Hélène Casman”, Notarius 2013, afl. 1, 5. 
426 Bespreking in de commissie, in de plenaire vergadering, eventuele amenderingen, enz. 

http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/erfenis/Kinderen_onterven_kan_ook_in_moderner_erfrecht_niet.9288349-1770.art
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VII. BESLUIT 

 

155. De Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling zorgde vooreerst voor een aanpassing van de 

erfrechtelijke onwaardigheid, en meer in het bijzonder voor een actualisering van de 

onwaardigheidsgronden en de gevolgen van deze onwaardigheid. Daarnaast werd in deze wet ook de 

invloed van onwaardig gedrag op de huwelijksvoordelen,  vorderingen tot levensonderhoud ten laste 

van de nalatenschap en de zogenaamde Assepoesterverplichting geregeld. De erfrechtelijke 

onwaardigheid brengt meer bepaald het verval van huwelijksvoordelen met zich mee en zorgt ervoor 

dat geen aanspraak meer kan gemaakt worden op een onderhoudsuitkering ten laste van de 

nalatenschap of van de langstlevende stiefouder of wettelijk samenwonende partner. Ook werden de 

regels met betrekking tot de herroeping wegens ondankbaarheid van schenkingen, legaten en 

contractuele erfstellingen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract of akte wijziging aan het 

huwelijksvermogensstelsel, herwerkt, en dan vooral op het vlak van de procedure. Tenslotte werden 

de regels inzake plaatsvervulling gewijzigd. De nieuwe regeling komt erop neer dat de 

plaatsvervulling niet meer enkel mogelijk is bij vooroverlijden en gelijktijdig overlijden, maar ook bij 

verwerping en onwaardigheid . Op deze wijze werd een ‘vrijwillige erfenissprong’ mogelijk gemaakt. 

Ondanks de eerder beperkte draagwijdte in de praktijk, heeft de Wet Erfonwaardigheid en 

Plaatsvervulling toch aanzienlijke verbeteringen aangebracht aan de oude wetgeving betreffende de  

hierboven genoemde materies. De wetgever heeft met deze wet een aantal onbillijkheden 

weggewerkt (bijvoorbeeld het feit dat zelfmoord erfrechtelijke onwaardigheid in de nalatenschap 

van het slachtoffer verhinderde, bij gebrek aan strafrechtelijke veroordeling) en een aantal lacunes in 

de toenmalige wetgeving opgevuld (bijvoorbeeld dat men niet bij plaatsvervulling kon opkomen voor 

een verwerpende erfgerechtigde, en een generatiesprong op die manier niet mogelijk was). 

Bovendien werd de regelgeving beter aangepast aan de huidige maatschappelijke context ( 

bijvoorbeeld het afschaffen van de niet-aangifte van de doding van de erflater als 

onwaardigheidsgrond, omdat de familiale wraakplicht niet meer strookt met de huidige 

maatschappelijke normen en waarden). 

156. Toch dringt een verdergaande hervorming zich op.427  

Het Belgisch erfrecht dateert namelijk nog grotendeels van 1804, en gaat dus uit van de 

maatschappelijke ordening ten tijde van Napoleon. De laatste grote wijziging van het erfrecht dateert 

ook reeds van 1981.428 Het erfrecht is dus, op enkele fragmentarische aanpassingen na, meer dan 

tweehonderd jaar oud. Het is met andere woorden gedateerd en voorbijgestreefd. De wetgever zal 

dus afstand moeten nemen van de omstandigheden en tradities ten tijde van Napoleon, en tegemoet 

moeten komen aan de huidige noden en behoeften van de burgers. Men zal bijvoorbeeld moeten 

afstappen van het beeld van de zuiver klassieke gezinsvorm, en rekening moeten houden met het 

toenemend aantal éénouder- en nieuw samengestelde gezinnen. 

                                                           
427 Dit gebeurde in Nederland reeds in 2003, en ook in Frankrijk werden in 2001 en 2006 grondige wijzigingen aangebracht aan het erfrecht. 
428 Wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, BS 27 mei 1981; E. VAN TRICHT, “Erfrecht dringend 
aan modernisering toe”, Radio-interview Radio 1 8 januari 2013, http://www.radio1.be/node/290259?seek=NaN&popup (minuut 00:10); 
Maar zie ook Wet van 22 april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de 
langstlevende echtgenoot, BS 23 mei 2003 (Wet Valkeniers). 
 

http://www.radio1.be/node/290259?seek=NaN&popup
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Een andere kritiek die vaak terugkomt is dat het huidig Belgisch erfrecht sterk paternalistisch is, in die 

zin dat de Staat voor een groot deel bepaalt aan wie men zijn vermogen mag of moet doorgeven. 

Annemie Turtelboom gaf reeds aan dat zij bij de hervorming een grotere wilsautonomie wil 

toekennen aan de burger, en op die manier maatwerk wil mogelijk maken. Op zich is dit geen slechte 

evolutie, maar die gaat gepaard met een grotere verantwoordelijkheid, en dus ook een groter 

aansprakelijkheidsrisico, voor de notaris. Hij zal de partijen namelijk steeds verdergaand moeten 

inlichten over de draagwijdte van hun rechtshandelingen. Daarom is het mijns inziens uitermate 

belangrijk dat notarissen worden betrokken bij de geplande hervormingen. De minister beloofde 

gelukkig nauw overleg te zullen plegen met het juridisch departement van de Koninklijke Federatie 

van het Belgisch Notariaat.429  

157. De hervorming dient naar mijn mening globaal en alomvattend te gebeuren. Volgens mij moet 

men dus het volledige erfrecht herbekijken, eerder dan slechts gedeeltelijke wijzigingen aan te 

brengen. Het erfrecht moet namelijk één coherent geheel vormen, en gedeeltelijke aanpassingen 

doorvoeren kan leiden tot inconsistenties en tegenstrijdigheden. Dit lijkt de Minister van Justitie 

begrepen te hebben, en zij beloofde een alomvattende modernisering van het erfrecht door te 

voeren. Om praktische redenen zullen de hervormingen echter wel in fases plaatsvinden. Het zou 

goed zijn moest men vooraf een globaal kader schetsen en bepalen welke grote principes en 

doelstellingen aan de basis zullen liggen van de hervorming. Op die manier kan de wetgever steeds 

een aantal stappen vooruit denken, en zich niet louter concentreren op de voorliggende fase. Het is 

met andere woorden van het grootste belang dat men bij elke wijziging het breder kader voor ogen 

houdt, en weet waar men met het erfrecht in zijn geheel naartoe wil evolueren.  

158. De wet van 10 december 2012 is dus een zeer welkome wijziging in het erfrecht, en is zeker een 

stap in de goede richting. Ik hoop dan ook dat de wetgever op de ingeslagen weg zal verder gaan, en 

ook bij de volgende hervormingen zo alomvattend mogelijk tewerk zal gaan, afstand zal nemen van 

de maatschappelijke ordening ten tijde van Napoleon en de huidige maatschappelijke noden en 

belangen zal proberen behartigen. Indien men dit alles doet in nauwe samenwerking met notarissen, 

is men op weg naar een verbeterd en geactualiseerd erfrecht.  

 

  

                                                           
429 M. VAN DAMME, “Interview Annemie Turtelboom en Hélène Casman”, Notarius 2013, afl. 1, 3. 
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