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Inleiding 

1. Het begrip heling wordt in het Burgerlijk Wetboek slechts heel summier geregeld. Het leek 

mij dan ook nuttig om dit onderwerp verder uit te pluizen. Hieronder wordt een overzicht 

geboden met betrekking tot het begrip heling, zowel in het kader van het erfrecht als in het 

kader van het huwelijksvermogensrecht. Daarbij zullen achtereenvolgens aan bod komen de 

definitie, de toepassingsvoorwaarden, de ontsnappingsroutes, de vordering en de sancties. 

Aangezien er opvallend meer rechtspraak bestaat met betrekking tot de heling binnen het 

kader van het erfrecht, zal dit ook de hoofdmoot uitmaken van dit werk. Bijzondere aandacht 

werd ook besteed aan de toepassing van dit onderwerp binnen de notariële praktijk. 

Deel 1 De erfrechtelijke heling 

Hoofdstuk 1 Definitie 

2. De wetsartikelen uit het Burgerlijk Wetboek die betrekking hebben op de erfrechtelijke 

heling zijn te vinden onder de wetsbepalingen met betrekking tot de verwerping en onder de 

wetsbepalingen met betrekking tot de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Dit heeft te maken met een van de sancties die verbonden is aan de erfrechtelijke heling, met 

name de sanctie van het verlies van de bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen, 

respectievelijk de sanctie van het verval van het voorrecht van boedelbeschrijving. 

3. Voor de erfrechtelijke heling zal men meestal verwijzen naar artikel 792 van het Burgerlijk 

Wetboek. Dit artikel luidt als volgt:  

"De erfgenamen die goederen van de nalatenschap hebben weggemaakt of verborgen 

gehouden, verliezen de bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen; al verwerpen 

zij deze, toch blijven zij zuiver erfgenaam, zonder op enig aandeel in de 

weggemaakte of verborgen gehouden zaken aanspraak te kunnen maken." 

4. Daarnaast heeft ook artikel 801 van het Burgerlijk Wetboek betrekking op de erfrechtelijke 

heling. Dit artikel luidt als volgt: 

"Het voorrecht van boedelbeschrijving vervalt voor de erfgenaam die goederen heeft 

verborgen gehouden, of die, wetens en willens en te kwader trouw, verzuimd heeft 

goederen van de nalatenschap in de boedelbeschrijving te doen opnemen." 
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5. Zoals blijkt uit bovenvermelde artikelen wordt in het Burgerlijk Wetboek geen definitie 

gegeven voor het begrip heling.
1
 De termen heling of recel komen er zelfs niet in voor. 

6. De definitie is dan ook gegroeid uit de rechtspraak en de rechtsleer. Hieronder volgt een 

chronologisch overzicht van de meest voorkomende definities in de rechtspraak: 

"Artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek doelt op alle gevallen van bedrog waarbij 

een erfgenaam, ten nadele van zijn mede-erfgenamen, de gelijkheid van de verdeling 

tracht te doorbreken, hetzij doordat hij zich goederen van de nalatenschap toe-

eigent, hetzij doordat hij, ingevolge verzuim de door de wet opgelegde verklaringen 

af te leggen, de van de overledene verkregen giften verborgen houdt."
2
  

"Elk manoeuvre met betrekking tot de goederen van de nalatenschap dat door een 

erfgenaam te kwader trouw wordt gesteld en dat tot gevolg kan hebben dat de 

rechten van de mede-erfgenamen en/of schuldeisers van de nalatenschap worden 

geschaad."
3
 

"Erfrechtelijke heling bestaat in alle bedrieglijke handelingen die door een 

erfgerechtigde worden gesteld teneinde de nalatenschap te benadelen."
4
 

"Heling van erfgoederen bestaat in elke daad die te kwader trouw wordt gesteld, 

waardoor een erfopvolger een onrechtmatig voordeel nastreeft in de goederen van 

de nalatenschap, ten nadele van zijn mede-erfgenamen of van de schuldeisers van de 

nalatenschap."
5
  

                                                           
1
 Ook de VAN DALE bevat inzake de erfrechtelijke heling geen relevante informatie. Daarin vindt men enkel 

volgende betekenissen terug voor het begrip heling: "1he·ling (de; v)1(juridisch) het opzettelijk in zijn bezit 

hebben van een gestolen voorwerp 2he·ling (de; v); 1genezing". Het begrip recel komt er zelfs niet in voor. 
2
 Cass. 4 maart 1920, Pas. 1920, I, 80; Cass. 23 mei 1991, Arr.Cass. 1990-91, 945; Bergen 29 december 1994, 

JT 1995 (verkort), 792; Cass. 12 november 2004, Arr.Cass. 2004, afl. 11, 1812; Cass. 31 mei 2010, JLMB 2011, 

afl. 27, 1276, noot H. ROSOUX, Rev.not.b. 2013, afl. 3074, 362, noot L. STERCKX, Rev.trim.dr.fam. 2011 

(samenvatting), afl. 2, 530, noot F.T.; Bergen 21 mei 2013, JLMB 2015, afl. 17, 798, noot P. MOREAU.  
3
 J. VERSTRAETE, "Commentaar bij art. 792 B.W." in X. (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1994, I. D. Besluit. 
4
 Luik 17 mei 1995, Rev.not.b. 1995, 381, noot D.S. 

5
 A. VAN MUYLDER, "Een nieuw geluid inzake de taak van de met heling geconfronteerde notaris in het kader 

van een gerechtelijke verdeling van een nalatenschap", (noot onder Rb. Gent 7 april 1995), T.Not. 1996, (553) 

554. 

http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn300117546&bron=doc
http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn300145055&bron=doc
http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn300176005&bron=doc
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"Wanneer een erfgenaam ten nadele van een mede-erfgenaam de gelijkheid van de 

verdeling tracht te verbreken, waarbij kwade trouw en bedrog niet worden 

vermoed."
6
 

Hoofdstuk 2 Voorwaarden 

7. Overeenkomstig de huidige rechtspraak en rechtsleer dienen volgende vier voorwaarden 

cumulatief voldaan te zijn om te kunnen spreken over erfrechtelijke heling:
7
 

1. er moet een materieel element zijn, met name het wegmaken of het verborgen 

houden; 

2. het moet gaan om goederen behorende tot de nalatenschap; 

3. er moet een intentioneel of subjectief element zijn, met name het bedrieglijk 

inzicht of kwade trouw; 

4. het moet uitgaan van een erfgenaam. 

8. Wie de toepassing van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek inroept, draagt de 

bewijslast.
8
 Het bewijs van het feit van de heling en van de omvang van de heling kan 

geleverd worden met alle middelen van recht, getuigen en vermoedens inbegrepen.
9
  

1. Materieel element 

9. Het materieel element betreft het wegmaken of het verborgen houden van goederen. Ook 

deze begrippen worden niet nader gespecifieerd in het Burgerlijk Wetboek.  

10. In de rechtsleer en de rechtspraak vindt men dat het wegmaken van goederen een actieve 

houding veronderstelt. Het houdt in dat men op een onrechtmatige manier in het bezit is 

gekomen van de goederen. Het verborgen houden van goederen slaat daarentegen op een 

                                                           
6
 Antwerpen 7 februari 2000, Rev.not.b. 2001, 405, noot. 

7
 J. DU MONGH, "Heling van erfgoederen", (noot onder Antwerpen 26 februari 2007),  RW 2007-08, afl. 21, 

(867) 868; C. DE BUSSCHERE, "Artikel 792 BW. Heling bij afwezigheid van een notariële 

boedelbeschrijving", (noot onder Brussel 5 oktober 2010), T.Not. 2011, afl. 7-8, (411) 411; W. PINTENS, C. 

DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2010, p. 1127, nr. 2223.  
8
 Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij 

aanvoert. 
9
 J. DU MONGH, "Heling van erfgoederen", l.c., 869. 
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passieve houding. Dit betreft eerder het verzwijgen
10

 of het niet aangeven van wat op een 

rechtmatige manier werd verkregen.
11

  

11. De materiële elementen van het misdrijf heling kunnen reeds een aanvang genomen 

hebben vóór het openvallen van de nalatenschap. Het niet aangeven maakt een frauduleuze 

daad uit, begaan tijdens de procedure.
12

 

2. Goederen behorende tot de nalatenschap 

12. Met goederen behorende tot de nalatenschap worden niet alleen de bestaande goederen en 

de schuldvorderingen bedoeld maar ook alle schenkingen die de overledene heeft gedaan. Het 

gaat daarbij zowel om schenkingen die aan inbreng onderworpen zijn als om schenkingen met 

vrijstelling van inbreng en wat deze laatste betreft, gaat het niet alleen om het effectief in te 

korten gedeelte.
13

 De schenkingen worden immers in aanmerking genomen voor de 

samenstelling van de fictieve massa om aldus het beschikbaar deel te kunnen berekenen.
14

 Er 

dient dan ook een volledig overzicht geboden te worden en alle door de wet opgelegde 

verklaringen dienen ter zake te worden afgelegd.  

13. Ook indien bepaalde erfgenamen een gemeenschappelijke rekening zouden hebben met de 

erflater dienen zij dit aan te geven, zelfs indien één van de titularissen meent te kunnen 

bewijzen dat de tegoeden hem toebehoren.
15

 Dit opnieuw omwille van het feit dat er een 

volledig overzicht dient geboden te worden. Men mag niet eigengereid te werk gaan. 

14. Hoewel het materieel element (en het bedrog zoals verder zal blijken) reeds een aanvang 

kan genomen hebben vóór het openvallen van de nalatenschap, geeft deze voorwaarde aan dat 

er pas ten vroegste sprake kan zijn van heling van erfgoederen vanaf het openvallen van de 

nalatenschap.
16

  

 

 

                                                           
10

 Cf. Brussel 1 april 2004,TBBR 2007, afl. 2, 114. 
11

 J. DU MONGH, "Heling van erfgoederen", l.c., 868; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. 

VANWINCKELEN, o.c., p. 1128, nr. 2224. 
12

 Luik 14 september 1998, JT 1999, 170. 
13

 J. DU MONGH, "Heling van erfgoederen", l.c., 868.   
14

 Brussel 5 oktober 2010, T.Not. 2011, afl. 7-8, 408, noot C. DE BUSSCHERE.  
15

 Bergen 23 december 2008, Rev.not.b. 2009, afl. 3035, 778, noot. 
16

 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, o.c., p. 1128, nr. 2226. 

http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn300108982&bron=doc
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3. Intentioneel of subjectief element 

15. Het intentioneel of subjectief element betreft het bedrieglijk inzicht of de kwade trouw. 

Men moet wetens en willens gehandeld hebben. 

16. Hoewel deze voorwaarde niet letterlijk vermeld staat in artikel 792 van het Burgerlijk 

Wetboek, vormt het bedrieglijk opzet een essentieel bestanddeel van de erfrechtelijke 

heling.
17

 

17. In de rechtspraak en de rechtsleer komen volgende definities voor van dit intentionele 

element: 

"Het intentioneel element bestaat uit de wil om het actief van de nalatenschap te 

verminderen, hetzij ten nadele van de andere erfgenamen, hetzij ten nadele van de 

schuldeisers."
18

 

"Een bewuste en gewilde handeling met de bedoeling om zich een bijzonder voordeel 

te verschaffen ten nadele van zijn mede-erfgenaam en derhalve de gelijkheid bij de 

verdeling te verbreken."
19

  

"Het bedrieglijke inzicht betreft een bedrog dat erop gericht is de gelijkheid tussen 

de echtgenoten (of inzake de erfrechtelijke heling: de erfgenamen) te verstoren of de 

schuldeisers van de nalatenschap te bedriegen."
20

 

18. Het bedrog kan reeds een aanvang genomen hebben vóór het openvallen van de 

nalatenschap.
21

 

 

 

                                                           
17

 Cass. 10 maart 1966, Pas. 1966, I, 889; Cass. 8 maart 1974, Pas. 1974, I, 701. 
18

 L. RAUCENT, Les successions, Tome I, Brussel, Bruylant, 1988, 267. 
19

 J. DU MONGH, "Heling van erfgoederen", l.c., 868; cf. P. DELNOY, "L'option héréditaire" in Maison Larcier 

s.a. (ed.), Rép.not., tome 3, boek I/2, Larcier, Brussel, 1994, p. 155, nummer 196.  
20

 C. DE BUSSCHERE, "De toepassing van artikel 792 BW inzake de heling in het kader van een gerechtelijke 

vereffening-verdeling, en de respectieve rol van de boedelrechter en van de boedelnotaris terzake", (noot onder 

Rb. Hasselt 7 november 2007),  Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, (268) 268-269; C. DE BUSSCHERE, "Artikel 792 BW. 

Heling bij afwezigheid van een notariële boedelbeschrijving", l.c., 411. 
21

 Cass. 24 september 1981, Arr.Cass. 1981-82, 132; Cass. 23 mei 1991 Arr.Cass. 1990-91, 945; Luik 10 

februari 2004, TBBR 2006, afl. 6, 385; Bergen 21 mei 2013, JLMB 2015, afl. 17, 798, noot P. MOREAU. 

http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn300176005&bron=doc
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4. Uitgaand van een erfgenaam 

19. Een vierde voorwaarde voor de erfrechtelijke heling is dat zij dient uit te gaan van een 

erfgenaam.  

20. Met erfgenaam wordt bedoeld een wettelijke erfgenaam, een algemene legataris, een 

legataris ten algemene titel of een contractueel ingestelde.
22

 Een legataris ten bijzondere titel 

kan zich niet schuldig maken aan heling.
23

 Hij dient in dit kader aanzien te worden als een 

derde.  

21. Indien een legataris ten bijzondere titel goederen uit de nalatenschap wegmaakt, die niet 

het voorwerp uitmaken van het bijzonder legaat, zullen de sancties van de heling dus niet op 

hem van toepassing zijn. Dit betekent evenwel nog niet dat hij dit volkomen ongestraft zal 

kunnen doen. Als derde kan hij immers wel schuldig bevonden worden aan diefstal. 

22. Conform artikel 785 van het Burgerlijk Wetboek wordt de erfgenaam die de nalatenschap 

verwerpt, geacht nooit erfgenaam te zijn geweest.  

23. Indien een erfgerechtigde de nalatenschap vóór elke litigieuze handeling verwerpt, kan de 

vierde voorwaarde, met name 'uitgaande van een erfgenaam', dus niet meer vervuld worden. 

In dit geval kan er dan ook geen sprake meer zijn van heling.
24

  

24. De verwerper kan in dit geval ook niet meer -via artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek- 

geacht worden zuiver aanvaardend erfgenaam te zijn. Artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek 

werd immers zo geformuleerd dat er eerst sprake dient te zijn van een erfgenaam die goederen 

van de nalatenschap heeft weggemaakt of verborgen heeft gehouden, vooraleer deze geacht 

kan worden zuiver aanvaardend erfgenaam te zijn. 

25. Indien men de litigieuze erfenis dus eerst zou verwerpen en bijvoorbeeld pas nadien -als 

derde- zaken zou wegmaken of verborgen houden, zou men de sanctie van de erfrechtelijke 

                                                           
22

 P. HOFSTROSSLER, "Over heling en andere leuke erfrechtelijke begrippen", (noot onder Cass. 9 december 

1993), R.Cass. 1994, (57) 58; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, o.c., 

p. 1129, nr. 2227. 
23

 Luik 23 november 1920, Pas. 1921, II, 187; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. 

VANWINCKELEN, o.c., p. 1129, nr. 2227. 
24

 H. ROSOUX, "De l'inefficacité de la renonciation à la succession par un héritier coupable de recel", (noot 

onder Arbeidshof Bergen 4 maart 2009), JLMB 2010, afl. 35, (1650) 1651. 
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heling kunnen ontlopen. Zoals hoger reeds vermeld kan men mogelijks wel nog schuldig 

bevonden worden aan diefstal. 

26. Bij deze vierde voorwaarde dient ook opgemerkt te worden dat 'uitgaand van' niet al te 

strikt geïnterpreteerd dient te worden. Er kan ook sprake zijn van medeplichtigheid.
25

  

5. Een vijfde voorwaarde? 

27. In het verleden leek sommige rechtspraak er van uit te gaan dat er ook een vijfde 

voorwaarde was om te kunnen spreken van erfrechtelijke heling. Het betrof een soort 

tijdselement, met name vanaf wanneer de heling als definitief voltrokken kon aanzien worden. 

28. Zo was de erfrechtelijke heling conform een arrest van het hof van beroep te Luik van 17 

mei 1995
26

 pas definitief voltrokken wanneer de erfgerechtigde tot aan het afsluiten van de 

inventaris of de verrichtingen van vereffening-verdeling nagelaten had om zijn verzuim 

bekend te maken.  

29. In een later arrest van 30 juni 1999
27

 gaf het hof van beroep te Luik te kennen dat de 

inventaris en de eedaflegging als bepalend werden aanzien om te beoordelen of de 

belanghebbende erfgenaam al dan niet volhardde in zijn wens om de andere erfgenamen te 

benadelen.   

30. Het hof van beroep te Brussel maakte in haar arrest van 10 november 1999
28

 een 

onderscheid naargelang de heling al dan niet voortvloeide uit een verzuim. In het arrest luidde 

dit als volgt. Opdat de erfgerechtigde een verwijt kan worden gemaakt, moet er een aanvang 

zijn gemaakt met de verrichtingen van vereffening-verdeling. Hiermee wordt niet bedoeld het 

ogenblik dat de notarissen door de rechtbank worden aangesteld maar wel van zodra een van 

de erfgerechtigden bij de andere erfgenamen stappen onderneemt om de nalatenschap 

opnieuw samen te stellen. Bij heling die voortvloeit uit een verzuim, zal de heling maar zijn 

gepleegd bij het afsluiten van de inventaris. 

31. Bij arrest van 12 november 2004 maakte het Hof van Cassatie een einde aan de 

onzekerheid en bevestigde dat de afsluiting van de inventaris geenszins als vijfde voorwaarde 

                                                           
25

 Gent 27 november 2003, NJW 2004 (verkort), afl. 64, 346, noot BW. 
26

 Luik 17 mei 1995, Rev.not.b. 1995, 381, noot. 
27

 Luik 30 juni 1999, JT 2000, 311. 
28

 Brussel 10 november 1999, Rev.not.b. 2001, 408. 
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voor de erfrechtelijke heling kon aanzien worden.
29

 Sedert dit Cassatie-arrest is het dan ook 

duidelijk dat het misdrijf van de erfrechtelijke heling voltrokken kan zijn niet alleen vóór het 

proces-verbaal van afsluiting van de inventaris maar ook zonder dat er sprake is van enige 

inventaris.  

Hoofdstuk 3 Burgerlijk misdrijf en verhouding tot het strafrecht 

32. Heling maakt een burgerlijk misdrijf uit. Dit betekent dat er in beginsel enkel 

burgerrechtelijke en geen strafrechtelijke sancties aan verbonden zijn.
30

 
31

  

33. Voor wat betreft de verhouding met het strafrecht dient een onderscheid gemaakt te 

worden als volgt. 

34. Enerzijds belet een sepot, een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak op strafrechtelijk 

vlak geenszins de toepassing van de burgerrechtelijke sanctie van de heling.
32

 Het is dus niet 

omdat de heler op strafrechtelijk gebied niet gesanctioneerd wordt, dat dit ook het geval zal 

zijn op burgerrechtelijk gebied. Het burgerrechtelijk en het strafrechtelijk luik staan hier met 

andere woorden los van elkaar. 

35. Anderzijds kan een strafrechtelijke veroordeling wegens meineed en valsheid in geschrifte 

wel een belangrijk element uitmaken inzake de bewijslevering op burgerrechtelijk vlak.
33

 

36. In een bijdrage in het Tijdschrift voor Notarissen van 2014 lanceerde FILIP 

DEBUCQUOY de vraag of het traditionele standpunt, dat burgerrechtelijke sancties inzake 

heling naast strafsancties voor dezelfde gedragingen kunnen opgelopen worden, nog 

onverkort kan volgehouden worden in het licht van artikel 4, 1° van het zevende Protocol bij 

het EVRM. Indien men immers aanneemt dat het begrip 'strafrechtelijke procedure' in het 

kader van de Europese regelgeving ruimer geïnterpreteerd dient te worden dan het opleggen 

van sancties die internrechtelijk als strafsancties worden gekwalificeerd, zou het 'non bis in 

                                                           
29

 Cass. 12 november 2004, Arr.Cass. 2004, afl. 11, 1812; Cass. 31 mei 2010,  JLMB 2011, afl. 27, 1276, noot H. 

ROSOUX, Rev.not.b. 2013, afl. 3074, 362, noot L. STERCKX, Rev.trim.dr.fam. 2011 (samenvatting), afl. 2, 

530, noot F.T.; Brussel 5 oktober 2010, T.Not. 2011, afl. 7-8, 408, noot C. DE BUSSCHERE; Brussel 5 juni 

2012, Rev.trim.dr.fam. 2014, afl. 3, 723; Bergen 23 april 2013, JLMB 2015, afl. 17, 796, noot P. MOREAU; C. 

DE BUSSCHERE, "Artikel 792 BW. Heling bij afwezigheid van een notariële boedelbeschrijving", l.c., (411) 

411-412.  
30

Tenzij het misdrijf tegelijk een inbreuk op de Strafwet zou uitmaken.  
31

 J. VERSTRAETE, "Interesten op geheelde sommen", (noot onder Brussel 26 maart 2013), T.Not. 2014, afl. 1, 

(62) 62 (voetnoot 3). 
32

 Luik 14 september 1998, JT 1999, 170; Rb. Brugge 21 mei 2001, T.G.R. 2002, afl. 1, 13. 
33

 Gent 8 januari 1999, T.Not. 2000, 308. 
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idem'-beginsel kunnen spelen en zou de burgerrechtelijke sanctie -die ook een punitieve aard 

heeft- niet langer zomaar naast een strafrechtelijke sanctie kunnen opgelopen worden.
34

 Tot 

op heden bestaat er evenwel nog geen klaarheid met betrekking tot dit punt. 

37. Vervolgens dient in het kader van de verhouding van het strafrecht tot de erfrechtelijke 

heling opgemerkt te worden dat een ingestelde strafvordering een boedelbeschrijving voor de 

notaris niet zal schorsen. Het adagium 'Le criminel tient le civil en état' uit artikel 4 van de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is immers niet absoluut. Deze 

rechtsspreuk geldt enkel indien er gevreesd kan worden voor tegenstrijdigheid tussen een 

burgerrechtelijke en een strafrechtelijke beslissing. Aangezien een boedelbeschrijving geen 

rechterlijke uitspraak uitmaakt, kan een ingestelde strafvordering de boedelbeschrijving op 

zich dan ook niet lamleggen.
35

 

Hoofdstuk 4 Ontsnappingsmogelijkheden 

38. Om aan de sanctie van de erfrechtelijke heling te ontsnappen bestaan er drie 

mogelijkheden. Ofwel toont de van heling beschuldigde erfgenaam aan dat de vier 

voorwaarden voor heling niet (samen) vervuld zijn. Ofwel toont de erfgerechtigde die de 

feiten pleegde tijdig en spontaan berouw. Ofwel doen de overige betrokkenen afstand van hun 

rechtsvordering.
36

   

39. Dat het de wil van de erflater was om de ongelijkheid tot stand te brengen en de 

bevoordeling te verzwijgen kan niet aanvaard worden als rechtvaardigingsgrond. Er bestaat 

immers een persoonlijke positieve meldingsplicht voor elke deelgenoot.
37

 Het is dus aan de 

deelgenoot of erfgenaam om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de nodige verklaringen af 

te leggen. 

 

 

                                                           
34

 F. DEBUCQUOY, "Het bewijs van het bedrieglijk opzet van het burgerlijk misdrijf van erfverduistering: 

enkele aspecten van rechtsbescherming. Burgerlijke heling als 'criminal charge'", T.Not. 2014, (77) 77-93. 
35

 TH. VAN SINAY, "Afsluiting van inventaris en eedaflegging", (noot onder Vred. Brasschaat 11 april 2006), 

T.Not. 2007, afl. 2, (92) 97-98. 
36

 Artikel 821 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "Bij afstand van rechtsvordering ziet de hoofdeiser, 

de eiser tot vrijwaring of de wedereiser af zowel van de rechtspleging als van het recht zelf. (...)". 
37

 Bergen 20 april 2004, Rev.not.b. 2004, afl. 2976, 308, noot; J. DU MONGH, "Heling van erfgoederen", l.c., 

869. 
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1. Tegenbewijs 

40. Hoger werd reeds aangehaald dat wie de sanctie van de heling wenst in te roepen de 

bewijslast draagt. Hij of zij zal dienen aan te tonen dat de vier voorwaarden cumulatief 

vervuld zijn. 

41. Het staat de van heling beschuldigde persoon vrij om het tegendeel te bewijzen. Indien de 

van heling beschuldigde persoon kan aantonen dat de vier voorwaarden niet of niet samen 

vervuld zijn, kan hij ontsnappen aan de sancties van de heling. 

2. Berouw 

42. Een tweede mogelijkheid om te ontsnappen aan de sancties van de erfrechtelijke heling 

bestaat erin berouw te tonen. Dit berouw dient tijdig én spontaan te zijn. In de rechtspraak 

was men niet steeds overtuigd van het belang van deze beide voorwaarden. Verder volgt een 

evolutieschets.  

43. Om in aanmerking te kunnen komen als berouw dienen de verklaringen van de heler naast 

tijdig en spontaan ook voldoende precies te zijn. Te vage of te algemene verklaringen kunnen 

niet weerhouden worden.
38

  

2.1. Evolutie met betrekking tot het 'point of no return' 

44. In de rechtspraak bestond niet altijd eensgezindheid met betrekking tot het ogenblik tot 

wanneer een erfgenaam berouw kon betonen en als dusdanig aan de sancties van de heling 

kon ontsnappen.  

45. In haar arrest van 23 mei 1991 stelde het Hof van Cassatie dat de sanctie van artikel 792 

van het Burgerlijk Wetboek niet kon ontlopen worden, tenzij de erfgenaam uiterlijk vóór het 

afsluiten van de boedelbeschrijving op de leugenachtige verklaring is teruggekomen.
39

 

46. Het afsluiten van de boedelbeschrijving met eedaflegging en voorafgaande waarschuwing 

door de notaris was toen dus het 'point of no return'. Vanaf dan kon de heler niet meer 

ontsnappen aan de sancties van de heling door berouw aan te tonen. 

                                                           
38

 Brussel 14 mei 2012, Rev.trim.dr.fam. 2013, afl. 1, 341. 
39

 Cass. 23 mei 1991, Arr.Cass. 1990-91, 945.   
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47. Het berouw leek dan ook enkel een tijdig en geen spontaan karakter te moeten hebben. 

48. In haar arresten van 17 mei 1995
40

 en 30 juni 1999
41

 volgde het hof van beroep te Luik 

deze Cassatierechtspraak. De inventaris en de eedaflegging werden als bepalend aanzien om 

te beoordelen of de belanghebbende erfgenaam al dan niet volhardde in zijn wens om de 

andere erfgenamen te benadelen. Het volstond dat het berouw werd getoond vóór het afsluiten 

van de inventaris en de eedaflegging. Het burgerlijk misdrijf kon pas voltrokken zijn op het 

ogenblik van het afsluiten van de inventaris. Het afsluiten van de inventaris werd met andere 

woorden als vijfde voorwaarde voor heling aanzien en het berouw diende tijdig te zijn. 

49. Bij arrest van 15 december 2000
42

 legde het hof van beroep te Gent plots de nadruk op 

twee vereisten voor het berouw. In dit arrest oordeelde het hof van beroep van Gent dat het 

berouw niet alleen tijdig maar ook spontaan dient te zijn.
43

 Er dient een waarachtige 

verklaring te worden afgelegd vóór de ware feiten aan het licht komen. Men hoeft het 

afsluiten van de inventaris met eedaflegging niet af te wachten om van heling te kunnen 

spreken. 

50. Deze visie van het hof van beroep van Gent was dus strenger. Er diende plots aan twee 

voorwaarden voldaan te zijn, wou men aan de sancties van de heling kunnen ontsnappen. Men 

zou voortaan dus (vaak) sneller moeten zijn om berouw te tonen. Men kon niet langer zomaar 

het afsluiten van de inventaris afwachten.  

51. In zijn noot onder Gent 15 december 2000 merkt LAURENT STERCKX op dat de 

inventaris dan wel niet als voorwaarde voor heling vermeld wordt in de wet maar dat deze 

desalniettemin een belangrijke rol kan spelen in het kader van de heling, met name op het vlak 

van het bewijs.
44

 De inventaris faciliteert volgens LAURENT STERCKX de bewijslevering 

van het bedrieglijk inzicht of de kwade trouw en van de zekere en aanhoudende intentie om 

zichzelf een groter deel te doen toekennen dan hem in werkelijkheid toekomt.  

52. Ook CARL DE BUSSCHERE geeft in zijn noot onder Brussel 5 oktober 2010 aan dat de 

toepassing van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek complexer is indien er geen notariële 

                                                           
40

 Luik 17 mei 1995, Rev.not.b. 1995, 381, noot. 
41

 Luik 30 juni 1999, JT 2000, 311. 
42

 Gent 15 december 2000, JT 2003, afl. 6100, 465, noot L. STERCKX. 
43

 Zie ook Antwerpen 26 februari 2007, RW 2007-08, afl. 21, 865, noot J. DU MONGH. 
44

 L. STERCKX, "De certaines conditions et preuves du recel successoral", (noot onder Gent 15 december 

2000), JT 2003, afl. 6100, (467) 467.  
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boedelbeschrijving voorhanden is.
45

 Bij een notariële boedelbeschrijving vindt er immers -

conform artikel 1183, 10° van het Gerechtelijk Wetboek- een plechtige waarschuwing door de 

notaris plaats, dat de wet straffen uitvaardigt tegen hen die zich schuldig maken aan het 

wegmaken of helen van voorwerpen of aan meineed, en dit voorafgaand aan de eedaflegging, 

die er dan weer op gericht is om de erfgenaam een laatste kans te geven om berouw te tonen. 

Deze elementen kunnen derhalve een belangrijke rol spelen bij de bewijslevering met 

betrekking tot het bedrieglijk inzicht. 

53. LAURENT STERCKX stelde in zijn noot onder Gent 15 december 2000 ook vast dat er 

geen eenduidige omschrijving bestond met betrekking tot het kantelmoment vanaf wanneer er 

geen sprake meer kan zijn van een spontaan berouw.
46

 De ene beslissing heeft het over "vóór 

elke vordering", een andere over "vóór elke (dreiging met) vervolging"
47

, en in het 

geannoteerde arrest werd als criterium weerhouden "vóór de ware feiten aan het licht zijn 

gekomen"
48

. LAURENT STERCKX gaf in voormelde noot dan ook een eigen omschrijving. 

Volgens hem is de bekentenis spontaan wanneer zij is gedaan op een ogenblik dat de 

bekenner meent dat zijn mededeelgenoten nog niet over voldoende elementen beschikken om 

zelf het bewijs van de constitutieve elementen van de erfrechtelijke heling te leveren.
49

 

54. Dit lijkt mij inderdaad een heel precieze omschrijving van het begrip spontane bekentenis 

te zijn. Het kantelmoment kan zich dus situeren nadat de ware feiten reeds aan het licht 

kwamen voor de overige betrokkenen maar vóór de bekenner weet krijgt van het feit dat de 

overige betrokkenen reeds op de hoogte zijn. De bekenner gaat dan nog over tot een spontane 

bekentenis want vanuit zijn oogpunt was er nog geen externe omstandigheid die hem daartoe 

dwong.  

55. In haar arrest van 10 februari 2004
50

 leek het hof van beroep te Luik de visie van het hof 

van beroep te Gent en de suggestie van LAURENT STERCKX met betrekking tot de 

omschrijving van een spontane bekentenis plots over te nemen. In dit arrest oordeelde het hof 

van beroep te Luik dat het berouw spontaan moet zijn, dus vóór elke ontdekking of op zijn 
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 Bergen 26 januari 2010, JLMB 2010, afl. 35, 1652, noot H. ROSOUX; C. DE BUSSCHERE, "Artikel 792 

BW. Heling bij afwezigheid van een notariële boedelbeschrijving", l.c., 411. 
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 P. MOREAU, "Recel et repentir", (noot onder Bergen 23 april 2013), JLMB 2015, afl. 17, (797) 798. 
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 Gent 15 december 2000, JT 2003, afl. 6100, 465, noot L. STERCKX. 
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minst vóór de erfgerechtigde kennis kreeg van de ontdekking door de overige betrokkenen, en 

te gelegener tijd, dus vóór de vereffening of verdeling tussen de belanghebbenden. 

56. Bij arrest van 12 november 2004
51

 bevestigde het Hof van Cassatie de visie van het hof 

van beroep te Gent van 15 december 2000. De sanctie van artikel 792 van het Burgerlijk 

Wetboek kan volgens dit Cassatie-arrest slechts ontlopen worden indien de erfgenaam 

uiterlijk vóór het afsluiten van de in artikel 1175 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde 

boedelbeschrijving, uit eigen beweging, zonder hiertoe door de omstandigheden gedwongen 

te zijn, op de leugenachtige verklaring is teruggekomen.
52

  

57. Sedert dit Cassatie-arrest dient het berouw dus tijdig én spontaan te zijn. Een 

erfgerechtigde kan niet langer zomaar afwachten tot het afsluiten van de boedelbeschrijving 

om tot inkeer te komen. Hij zal vaak alerter en sneller moeten zijn. Hiermee bevestigde het 

Hof van Cassatie dus ook, zoals eerder reeds vermeld, dat het afsluiten van de inventaris geen 

vijfde voorwaarde uitmaakt om te kunnen spreken van heling.
53

  

58. Ook de voorafgaandelijke waarschuwing door de notaris conform artikel 1183, 10° van 

het Gerechtelijk Wetboek maakt geen voorwaarde uit voor de toepassing van de sanctie uit 

artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek. Dit werd uitdrukkelijk bevestigd door het Hof van 

Cassatie in haar arrest van 31 mei 2010.
54

 In dit arrest stelde het Hof van Cassatie dat het niet 

is omdat artikel 1183 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de inventaris een 

waarschuwing van de notaris bevat dat de wet straffen uitvaardigt tegen hen die zich schuldig 

maken aan het wegmaken of helen van voorwerpen of aan meineed, dat men daaruit mag 

afleiden dat men de sanctie van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek zou kunnen ontlopen 

wanneer de heling reeds voordien (dus zonder deze waarschuwing) aan het licht is gekomen 

buiten elke spontane verklaring.  
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 Cass. 12 november 2004, Arr.Cass. 2004, afl. 11, 1812. 
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59. Bij arrest van 26 februari 2007
55

 verduidelijkte het hof van beroep te Antwerpen de 

grondslag van de positieve meldingsplicht (of van het feit dat men spontaan verklaringen 

dient af te leggen) als volgt. Uiterlijk bij de eedaflegging bestaat er een (acute) spreekplicht 

voor de erfgenaam die van heling wordt verdacht, zulks conform artikel 1183, 11° van het 

Gerechtelijk Wetboek, maar de ware basis van de spreekplicht moet niet in artikel 1183, 11° 

van het Gerechtelijk Wetboek worden gezocht, maar in de goede trouw die erfgenamen als 

deelgenoten tegenover elkaar hebben. Op hen rust de verplichting om elkaar van in het begin 

juiste en volledige informatie te verschaffen. Vanaf het overlijden bestaat er voor de 

erfgenamen een plicht tot spreken.
56

 Zij dienen het bestaan van eventuele overdrachten van 

gelden van de nalatenschap in hun voordeel ter kennis te brengen. 

60. Met betrekking tot het ogenblik vanaf wanneer er een spreekplicht geldt voor de 

erfgenamen bestaat ook rechtspraak die het ogenblik later plaatst dan het openvallen van de 

nalatenschap.
57

 Deze rechtspraak stelt dat de verplichting tot het afleggen van verklaringen, 

bij gebrek aan voorafgaande boedelbeschrijving, in principe ontstaat bij de aanvang van de 

verrichtingen van de vereffening-verdeling.
58

 Heling veronderstelt met andere woorden dat de 

vereffening-verdelingsverrichtingen reeds begonnen zijn. Daaronder vallen ook de 

verrichtingen in der minne.
59

 Met de aanvang van de verrichtingen van vereffening-verdeling 

wordt niet bedoeld het ogenblik waarop de boedelnotaris door de rechtbank wordt aangeduid 

maar wel van zodra een deelgenoot door de notaris wordt ondervraagd over de activa en de 

passiva van de nalatenschap
60

 of van zodra een van de deelgerechtigden de andere 

erfgenamen na het overlijden van de decuius benadert met het oog op de wedersamenstelling 

van de nalatenschap.
61

  

61. Aangezien voormelde spreekplicht geldt voor alle erfgenamen en niet alleen voor de heler 

mogen de overige betrokkenen de hen reeds beschikbare informatie ook niet achterhouden om 
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 Antwerpen 26 februari 2007, RW 2007-08, afl. 21, 865, noot J. DU MONGH. 
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 J. VERSTRAETE, "Interesten op geheelde sommen", l.c., 63-64. 
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hun deelgenoten valse verklaringen te laten afleggen. Er moet vermeden worden dat 

erfgenamen hun mede-erfgenamen in de val lokken.
62

  

2.2. 'Point of no return' op heden 

62. Sedert het Cassatie-arrest van 12 november 2004 is het duidelijk dat berouw niet alleen 

tijdig dient te zijn. Hiermee wordt bedoeld uiterlijk vóór het afsluiten van de inventaris of bij 

gebreke aan inventaris vóór het afsluiten van de verrichtingen van vereffening-verdeling, 

zodat men alsnog tot een correcte verdeling kan komen.
63

  

63. Het berouw dient sedert het Cassatie-arrest van 12 november 2004 ook spontaan te zijn. 

Hiermee wordt bedoeld dat de bekenner berouw dient te tonen op een ogenblik dat hij meent 

dat zijn mededeelgenoten nog niet over voldoende elementen beschikken om zelf het bewijs 

van de constitutieve elementen van de erfrechtelijke heling te leveren. 

64. Indien men pas, noodgedwongen door de omstandigheden, berouw betoont, bijvoorbeeld 

omdat de ware feiten aan het licht zijn bekomen en men daarmee geconfronteerd wordt, is 

men te laat. Snel zijn is dan ook de boodschap. "Galgberouw is een arm beschut."
64

  

2.3. Impact van het huidige 'point of no return' op de rol van de notaris 

65. Vroeger kon de heler wachten tot het afsluiten van de boedelbeschrijving om tot inkeer te 

komen. Dat dit het 'point of no return' was, werd hem ook uitdrukkelijk aangekondigd. 

Artikel 1183 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet immers enerzijds in een 

voorafgaandelijke waarschuwing door de notaris (dat de wet straffen uitvaardigt tegen hen die 

zich schuldig maken aan het wegmaken of helen van voorwerpen of aan meineed) en 

anderzijds in een daaropvolgende eedaflegging.
65
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 J. DU MONGH, "Heling van erfgoederen", l.c., 870; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. 
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66. Thans kan de heler niet zomaar de afsluiting van de inventaris afwachten. Hij zal soms 

sneller actie dienen te ondernemen opdat zijn berouw nog spontaan zou zijn. In dit laatste 

geval zal er nog geen waarschuwing vanwege de notaris conform artikel 1183, 10° van het 

Gerechtelijk Wetboek hebben plaatsgevonden.  

67. Betekent dit dat de notaris de erfgenamen bij gebreke aan inventaris of voorafgaandelijk 

aan het afsluiten van de inventaris niet dient te waarschuwen? Dit lijkt mij weinig 

waarschijnlijk. De waarschuwingsplicht conform artikel 1183, 10° van het Gerechtelijk 

Wetboek zal in dit geval weliswaar nog niet spelen maar conform artikel 9 §1 3de lid van de 

Organieke Wet Notariaat heeft de notaris ook een algemene informatie- en adviesplicht.
66

 De 

notaris zal de erfgenamen dus ook bij gebreke aan inventaris of voorafgaandelijk aan het 

afsluiten van de inventaris op de hoogte moeten brengen van hun rechten en plichten (zoals 

bijvoorbeeld de spreekplicht), van de draagwijdte en de gevolgen van artikel 792 van het 

Burgerlijk Wetboek en van het huidige 'point of no return'.  

68. De vermelding in artikel 1183, 10° van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de 

waarschuwing door de notaris, kan in dit opzicht ietwat misleidend overkomen. De notaris zal 

alleszins niet zomaar het afsluiten van de inventaris mogen afwachten om de betrokkenen te 

waarschuwen in het kader van de heling. 

69. Gelet op het bovenstaande lijkt het mij een goed idee voor de notaris om te voorzien in 

een schriftelijke weerslag van deze 'snellere' waarschuwing. Dit zou bijvoorbeeld standaard in 

de eerste briefwisseling aan de partijen en/of hun raadslieden kunnen worden opgenomen. Op 

die manier heeft niet alleen de notaris bij eventuele latere discussie een duidelijk bewijs dat 

hij voldaan heeft aan zijn informatie- en adviesplicht ter zake. Ook kan dit mogelijks het 

bewijs van het bedrieglijk inzicht en de aanhoudende intentie van de heler voor de overige 

betrokkenen faciliteren bij gebreke aan een inventaris of voorafgaandelijk aan het afsluiten 

van de inventaris.  

 

                                                                                                                                                                                     
10° de waarschuwing door de notaris dat de wet straffen uitvaardigt tegen hen die zich schuldig maken aan het 

wegmaken of helen van voorwerpen of aan meineed; 

11° de eed van degenen die in het bezit geweest zijn van de voorwerpen of die de plaatsen bewoond hebben, dat 

zij niets hebben verduisterd, en dat zij van zodanige verduistering geen kennis dragen." 
66 Artikel 9 §1 3de lid van de Organieke Wet Notariaat luidt als volgt: "De notaris licht elke partij altijd volledig 

in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en 

geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad." 
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3. Afstand door de mede-erfgenamen 

70. Een derde mogelijkheid om te ontsnappen aan de toepassing van artikel 792 van het 

Burgerlijk Wetboek betreft de situatie waarin de mede-erfgenamen afstand doen van hun 

rechtsvordering of verzaken aan de sanctie van de heling.  

71. De sanctie vervalt wanneer de betrokkenen op de hoogte zijn van het feit, de omvang en 

de gevolgen van de heling en desondanks verdelen zonder de sanctie toe te passen.
67

  

72. Om latere discussies te vermijden wordt een en ander best ook schriftelijk vastgelegd. Dit 

zou bijvoorbeeld als volgt geformuleerd kunnen worden: 

"Na behoorlijk ingelicht te zijn door de notaris over het feit van de heling, over de 

omvang van de heling en over de gevolgen hieraan verbonden, hebben de mede-

erfgenamen besloten om afstand te doen van hun rechtsvordering en om aldus de 

sanctie van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek niet in te roepen ten aanzien van 

de heer/mevrouw (...)." 

Hoofdstuk 5 Waar en wanneer kan de vordering inzake heling aan bod 

komen 

73. De vordering op grond van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek hoeft niet steeds 

gelijktijdig met een vordering tot vereffening-verdeling ingesteld te worden. De vordering kan 

ook afzonderlijk worden ingesteld en dit vóór, tijdens of na de verdeling.
68

  

1. Gelijktijdig met een vordering tot vereffening-verdeling 

74. Een vordering op grond van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek kan samen met de 

hoofdvordering tot uit onverdeeldheidtreding worden ingeleid voor de rechtbank. Dit is niet 

noodzakelijk voorbarig.
69

  

75. De rechtbank heeft in dit geval twee opties: ofwel zal de rechtbank zelf uitspraak doen 

over deze vordering in het vonnis waarin de gerechtelijke vereffening-verdeling wordt 
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 J. DU MONGH, "Heling van erfgoederen", l.c., 870. 
68

 Rb. Brugge 21 mei 2001, T.G.R. 2002, afl. 1, 13; Luik 10 februari 2004, TBBR 2006, afl. 6, 385; Cass. 12 

november 2015, TBBR 2016, afl. 6, 334, noot M. A. MASSCHELEIN; J. DU MONGH, "Heling van 

erfgoederen", l.c., 870. 
69

 C. DE BUSSCHERE, "De toepassing van artikel 792 BW inzake de heling in het kader van een gerechtelijke 

vereffening-verdeling, en de respectieve rol van de boedelrechter en van de boedelnotaris terzake", l.c., 270-271. 
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bevolen, ofwel zal de rechtbank de partijen voor wat betreft dit punt doorverwijzen naar de 

notaris-vereffenaar. De feitenrechter oordeelt hierbij soeverein. Zelfs al zou het onderdeel 

betreffende de heling in staat van wijzen zijn, kan de rechtbank dit alsnog doorverwijzen naar 

de notaris. Dit laatste kan bijvoorbeeld nuttig zijn om alle mogelijkheden om tot een globaal 

akkoord dan wel tot deelakkoorden te komen open te houden.
70

 Voorafgaandelijke 

beslechting van dit geschilpunt zou het sluiten van dergelijke akkoorden mogelijks kunnen 

hypothekeren.  

76. Indien de vordering wegens erfrechtelijke heling samen met de vordering tot vereffening-

verdeling wordt ingesteld, zijn deze vorderingen met elkaar verweven. Aangezien de 

vordering tot vereffening-verdeling een ondeelbaar karakter heeft, zal de sanctie wegens 

erfrechtelijke heling in dit geval ook aan alle mede-erfgerechtigden ten goede komen.
71

 

2. Afzonderlijke vordering 

2.1. Algemeen 

77. Een vordering wegens heling kan ook afzonderlijk worden ingesteld.  De vordering kan 

tegen een vermoede heler worden ingesteld vóór, tijdens of na de verdeling. Zoals hoger reeds 

vermeld, hoeft men sedert het Cassatie-arrest van 12 november 2004
72

 geenszins het afsluiten 

van de inventaris af te wachten om de vordering in te stellen.  

78. Indien de afzonderlijke vordering enkel door een paar mede-erfgerechtigden wordt 

ingesteld, kunnen zij slechts opkomen voor hun -na toepassing van artikel 792 van het 

Burgerlijk Wetboek- herberekend eigen aandeel in de weggemaakte of verborgen gehouden 

goederen.
73

 De vordering conform artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek heeft immers een 

principieel deelbaar karakter.
74

 Elk van de mede-erfgerechtigden heeft een eigen recht om de 

sanctie van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek in te roepen. Indien de overige mede-

erfgerechtigden blijven stilzitten, kunnen zij geen voordeel halen uit de vordering van hun 

                                                           
70

 C. DE BUSSCHERE, "De toepassing van artikel 792 BW inzake de heling in het kader van een gerechtelijke 

vereffening-verdeling, en de respectieve rol van de boedelrechter en van de boedelnotaris terzake", l.c.,  271. 
71

 M. A. MASSCHELEIN, "De Bijzondere sanctie van artikel 792 Burgerlijk Wetboek", (noot onder Cass. 12 

november 2015), TBBR 2016, afl. 6, (335) 336. 
72

 Cass. 12 november 2004, Arr.Cass. 2004, afl. 11, 1812. 
73

 Cass. 12 november 2015, TBBR 2016, afl. 6, 334, noot M. A. MASSCHELEIN. 
74

 Tenzij deze vordering door een paar mede-erfgerechtigden samen met de vordering tot vereffening-verdeling 

zou worden ingesteld. In dat geval zijn beide vorderingen met elkaar verweven, waardoor de sanctie wegens 

erfrechtelijke heling toch aan alle mede-erfgerechtigden ten goede komt. 
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mede-erfgerechtigden. Het deel waarop de "stilzitters" aanspraak zouden maken, zal ten 

goede komen aan de heler.
75

  

2.2. Afzonderlijke vordering wanneer er reeds een notaris-vereffenaar werd aangesteld  

a) Traditionele visie  

79. Traditioneel ging men er van uit dat de sancties van de heling slechts konden worden 

toegepast wanneer de mede-erfgenamen voorafgaandelijk over een titel beschikten met 

betrekking tot de geheelde goederen. Dit kon een burgerlijk of strafrechtelijk vonnis zijn of 

een dading, waarbij erkend werd dat de goederen deel uitmaakten van de nalatenschap.
76

  

80. Men ging er dus van uit dat het de notaris, voor wie de toepassing van artikel 792 van het 

Burgerlijk Wetboek werd gevorderd, niet toekwam om de sanctie, zonder het voorhanden zijn 

van een voorafgaandelijke titel, toe te passen, ook niet in het kader van een gerechtelijke 

vereffening-verdeling.  

81. De traditionele rechtsleer leek het er moeilijk mee te hebben dat de notaris zich, als 

onpartijdig raadsman, zou uitspreken over een subjectief element als de bedrieglijke 

bedoelingen van de heler.
77

 

b) Suggestie uit de rechtsleer 

82. In 1993 opperden THIERRY VAN SINAY en JAN VERSTAPPEN een nieuwe visie, 

waarbij de notaris een actievere rol toebedeeld kreeg.
78

  

83. Zij stelden dat de notaris, gelast met een gerechtelijke vereffening-verdeling van een 

nalatenschap, waarbij één of meerdere van de daarin gerechtigde erfgenamen hem meedelen 

dat een van hun mede-erfgenamen bepaalde erfgoederen heeft geheeld, zelf enige opsporing 

dient te doen, teneinde de gegrondheid van de beweringen van deze erfgenamen na te gaan. 

Met de bevindingen van zijn onderzoek dient hij rekening te houden in zijn staat. Indien alle 

betrokkenen akkoord gaan met de staat van vereffening-verdeling, komt een dading tot stand. 

                                                           
75

 M. A. MASSCHELEIN, "De Bijzondere sanctie van artikel 792 Burgerlijk Wetboek", l.c., 336. 
76

 A. VAN MUYLDER, "Een nieuw geluid inzake de taak van de met heling geconfronteerde notaris in het 

kader van een gerechtelijke verdeling van een nalatenschap",  l.c., 555. 
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 Ibid., 555. 
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 TH. VAN SINAY en J.  VERSTAPPEN, Boedelbeschrijvingen inzake familiaal vermogensrecht en 

faillissementen, Gent, Mys & Breesch, 1993, p. 193, nr. 411; later gevolgd door J. VERSTRAETE, 

"Commentaar bij art. 792 B.W." in X. (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1994, in fine en voetnoot 163. 
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In het andere geval zal de notaris de onderscheiden standpunten opnemen in een proces-

verbaal van beweringen en zwarigheden en zal de burgerlijke rechter daar uiteindelijk 

uitspraak over doen. 

c) Toepassing in de rechtspraak 

84. De rechtbank van eerste aanleg te Gent was de eerste om deze nieuwe zienswijze in de 

praktijk toe te passen. In haar uitspraak van 7 april 1995 luidde dit als volgt
79

: 

"In beginsel kan de sanctie ex artikel 792 B.W. slechts worden toegepast nadat in een 

vonnis of vroeger in een dading werd beslist of erkend dat de geheelde goederen deel 

uitmaken van de nalatenschap. 

Indien, in het kader van een gerechtelijke verdeling, de medeërfgenamen de 

toepassing van artikel 792 B.W. eisen zal de boedelnotaris het resultaat van zijn 

bevindingen weergeven in zijn staat van vereffening. Komt deze notaris tot het besluit 

dat er naar zijn inzicht heling heeft plaatsgehad, dan zal hij daarmede bij de verdere 

verdeling rekening houdend. Zijn alle partijen het eens, dan kan een dading tot stand 

komen. In het andere geval zal een proces-verbaal van zwarigheden worden 

opgesteld en zal de uiteindelijke beslissing bij de burgerlijke rechter liggen. 

(...) 

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de zaak niet in staat van wijzen is." 

85. De rechtbank van eerste aanleg te Gent erkende derhalve als eerste deze actievere rol in 

hoofde van de notaris-vereffenaar voor wie de heling wordt opgeworpen en voegde daar zelfs 

nog iets aan toe. De rechtbank van eerste aanleg te Gent specifieerde dat indien de notaris-

vereffenaar zou nalaten om zijn standpunt omtrent de opgeworpen heling weer te geven in 

zijn staat, de rechtbank, voor wie de zaak opnieuw aanhangig zou gemaakt worden, zal 

oordelen dat de zaak niet in staat van wijzen is. De rechtbank zal de zaak dan ook 

terugverwijzen naar de notaris. 
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 Rb. Gent 7 april 1995, T.Not. 1996, 551, noot A. VAN MUYLDER; later gevolgd door: Rb. Hasselt 7 

november 2007, Not.Fisc.M. 2010, afl. 9, 267, noot C. DE BUSSCHERE; en herhaald door: Rb. Gent 15 

november 2011, Rev.trim.dr.fam. 2013, afl. 1, 343. 
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86. Voormelde rechtspraak bevestigt dat de notaris-vereffenaar ook voor wat betreft een 

opgeworpen heling in het kader van de vereffening-verdeling optreedt als eerste rechter. 

Indien een mede-erfgenaam de toepassing van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek vordert 

voor de notaris-vereffenaar, dan dient de notaris zijn standpunt daaromtrent weer te geven in 

zijn staat van vereffening. Na deze 'tussenstap' via de notaris-vereffenaar zal uiteindelijk nog 

steeds een dading of een rechterlijk (finaal) oordeel met betrekking tot de opgeworpen heling 

volgen.
80

 Een voorafgaandelijke titel is evenwel niet langer vereist. 

87. Wat wel nog steeds vereist is, is een voorafgaandelijke vordering. Het initiatief voor de 

toepassing van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek ligt bij de erfgenamen of de 

schuldeisers van de nalatenschap. Overeenkomstig de rechtspraak en de rechtsleer kan de 

notaris-vereffenaar artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek niet ambtshalve toepassen.
81

 Dit 

raakt immers niet de openbare orde. De betrokkenen kunnen afstand doen van hun 

rechtsvordering.   

88. In hoger vermeld vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 7 april 1995
82

 

ging het om een situatie waarbij de vordering werd ingesteld voor de notaris-vereffenaar. De 

rechtbank van eerste aanleg te Tongeren boog zich in 2015 over de vraag of men de vordering 

überhaupt nog voor de rechtbank kan instellen eenmaal een notaris-vereffenaar werd 

aangesteld.
83

 Het antwoord luidde negatief. Eenmaal een notaris werd aangesteld in het kader 

van de gerechtelijke vereffening-verdeling, kan de vordering met betrekking tot de heling niet 

meer voor de (burgerlijke) rechtbank worden ingesteld. De rechtsmacht van de (burgerlijke) 

rechtbank werd dan uitgeput. 
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 Rb. Gent 15 november 2011, Rev.trim.dr.fam. 2013, afl. 1, 343. 
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 J. VERSTRAETE, "Commentaar bij art. 792 B.W." in X. (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. 
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 Rb. Tongeren 23 februari 2015, T.Not. 2015, afl. 11, 782. 
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Hoofdstuk 6 Gevolgen 

1. Sancties 

1.1. Ten aanzien van de mede-erfgenamen 

a) Algemeen 

89. Een eerste sanctie die voorzien werd in artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek betreft een 

sanctie in het voordeel van de mede-erfgenamen. De heler verliest met name elk recht op de 

geheelde goederen. De goederen vallen buiten de boedel en staan onmiddellijk ter 

beschikking van de overige erfgenamen, zonder dat de vereffening-verdeling met betrekking 

tot de rest van de boedel dient afgewacht te worden.
84

  

90. In artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek luidt dit als volgt:  

"(...) zonder op enig aandeel in de weggemaakte of verborgen gehouden zaken 

aanspraak te kunnen maken." 

91. Indien een erfgerechtigde de nalatenschap verworpen heeft, is hij geen mede-erfgenaam 

meer en zal hij zich niet op deze sanctie kunnen beroepen.
85

 

92. De heler zal de geheelde goederen in beginsel in natura moeten teruggeven.
86

  

93. Daarnaast zal de heler ook de interesten en vruchten (bijvoorbeeld geïnde coupons), die 

deze goederen opbrachten, verschuldigd zijn en moeten terugbrengen
87

, zulks gelet op de 

regel accessorium sequitur principale, gelet op het feit dat de heler geen enkel voordeel mag 

halen uit zijn misdrijf en gelet op het feit dat de bedrogen mede-erfgenamen recht hebben op 

restitutie van alles waarvan de nalatenschap werd beroofd ten gevolge van het bedrog.
 88

 

94. Desgevallend zal de heler ook schadevergoeding verschuldigd zijn.
89

 
90
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95. Indien de heler rechten toestond aan derden op de geheelde goederen, dan gaan deze 

rechten in beginsel teniet. Uitzondering hierop bestaat indien de derde-verkrijger zich kan 

beroepen op de verkrijgende verjaring of op artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek.
91

 

96. De heler dient zich ook te realiseren dat zijn daden consequenties kunnen hebben voor 

zijn afstammelingen. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden als volgt: 

- Bij plaatsvervulling treedt de plaatsvervuller in persoonlijke naam op. Men zal dan ook 

dienen na te gaan of alle voorwaarden voor heling in hoofde van de plaatsvervuller zelf 

vervuld werden. Een plaatsvervuller kan niet instaan voor de gevolgen van het verborgen 

houden van goederen uit een nalatenschap waaraan de vertegenwoordigde persoon zich 

schuldig zou hebben gemaakt.  

- Indien de heler daarentegen kwam te overlijden na het overlijden van de persoon uit wiens 

nalatenschap de heler goederen heeft geheeld, dan zal de heling ook gevolgen hebben voor de 

verdere erfgenamen van de heler. Deze treden immers (slechts) in de rechten van hun 

rechtsvoorganger.
92

 

- Indien de heler komt te overlijden na het overlijden van de persoon uit wiens nalatenschap 

de heler goederen heeft weggemaakt maar vóór het vonnis waarbij de heling wordt 

uitgesproken, kan de heling desgevallend toegepast worden op zijn rechtsopvolgers voor die 

welbepaalde goederen.
93

  

b) Nopens de interesten: aanvangstijdstip en interestvoet 

97. De term 'wettelijke interesten' wordt soms in verschillende betekenissen gebruikt. In een 

eerste betekenis slaat dit op de interesten die 'van rechtswege lopen' en waarvoor geen 

ingebrekestelling vereist is. In een tweede betekenis slaat dit op de wettelijke rente-'voet'.
94

  

                                                                                                                                                                                     
90
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98. Er bestaat geen discussie over het feit dat de wettelijke interesten in hun eerste betekenis 

van toepassing zijn bij de erfrechtelijke heling. De interesten beginnen inderdaad van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling te lopen.  

99. Over het feit of de wettelijke interesten ook in hun tweede betekenis, met name betrekking 

hebbend op de wettelijke rentevoet, van toepassing zijn bij de erfrechtelijke heling bestaat 

geen eensgezindheid.  

100. In zijn noot onder Cassatie 31 mei 2010 merkte LAURENT STERCKX op dat bepaalde 

rechtspraak de wettelijke interestvoet toepast indien het gaat om heling met betrekking tot een 

geldsom.
95

 LAURENT STERCKX is evenwel de mening toegedaan dat men inzake 

erfrechtelijke heling niet zomaar standaard de wettelijke interestvoet kan toepassen. De 

verschuldigdheid van interesten bij heling volgt immers uit een schadelijke handeling van een 

erfgenaam, zodat het in feite gaat om compensatoire interesten gegrond op artikel 1382 van 

het Burgerlijk Wetboek en niet om moratoire interesten, zoals voorzien in artikel 1153 van het 

Burgerlijk Wetboek. Enkel indien er geen betwisting bestaat en het gepast lijkt, zou men 

volgens LAURENT STERCKX toepassing kunnen maken van de wettelijke interestvoet.
96

 

101. In zijn noot onder Brussel 26 maart 2013 is JOHAN VERSTRAETE een andere mening 

toegedaan. Hij is van oordeel dat de toepassing van de wettelijke rentevoet op geheelde 

sommen in alle gevallen een juiste beslissing is en in overeenstemming is met de gevestigde 

rechtspraak en rechtsleer.
97

 Op die manier hoeven de rechthebbenden hun verlies ter zake niet 

aan te tonen en wordt een moeizame discussie uit de weg gegaan. JOHAN VERSTRAETE 

maakt wel een uitzondering voor de situatie waarbij de overige rechthebbenden zouden 

kunnen aantonen dat de heler daadwerkelijk een hogere rentevoet heeft genoten. Tot slot stelt 

JOHAN VERSTRAETE dat de heler ook gehouden kan worden tot betaling van 

gekapitaliseerde interesten, dit in toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.
98

 

102. Ook met betrekking tot het tijdstip vanaf wanneer de interesten beginnen te lopen lijkt er 

op het eerste zicht geen eensgezindheid te bestaan. Soms rekent men vanaf de datum van de 
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heling, soms vanaf de datum van het wegmaken van de goederen en soms vanaf de datum van 

het openvallen van de nalatenschap.
99

 

103. In zijn noot onder Brussel 26 maart 2013
100

 nuanceert JOHAN VERSTRAETE dit als 

volgt: 

1/ Indien het bedrog reeds een aanvang nam vóór het openvallen van de nalatenschap, 

bijvoorbeeld doordat de heler als volmachtdrager gelden van de erflater voor eigen gebruik 

heeft aangewend zonder kwijting daaromtrent te ontvangen, dan dienen ook de vruchten en 

interesten vanaf de datum van het bedrog te worden teruggegeven.  

2/ Indien het bedrog plaatsvond na het openvallen van de nalatenschap, is er geen reden om de 

interesten te laten lopen vanaf de datum van het openvallen van de nalatenschap, zodat de 

interesten in dat geval pas verschuldigd zijn vanaf de datum van het misdrijf van de heling. 

3/ Indien schenkingen of schulden verborgen werden gehouden, dan was het bezit ervan tot op 

datum van het overlijden van de erflater te goeder trouw en zullen de interesten pas 

verschuldigd zijn vanaf het ogenblik dat er een spreekplicht gold en dus vanaf de datum van 

het misdrijf van de heling.
101

 

104. Voor wat betreft de eerste hypothese merkt JOHAN VERSTRAETE op dat de interesten 

van vóór het openvallen van de nalatenschap en vanaf de datum van het bedrog niet 

verschuldigd zijn uit hoofde van de heling op zich, aangezien er pas ten vroegste sprake kan 

zijn van heling vanaf het openvallen van de nalatenschap. Deze voorafgaandelijke interesten 

vinden hun grondslag in artikel 1996 van het Burgerlijk Wetboek inzake lastgeving.
102

 

105. Voor wat betreft de derde hypothese geeft JOHAN VERSTRAETE aan dat er 

desgevallend ook voorafgaandelijke interesten, met name vóór de datum van het misdrijf van 
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 Bijvoorbeeld: Antwerpen 26 februari 2007, RW 2007-08, afl. 21, 865, noot J. DU MONGH; Bergen 8 oktober 

2009, JLMB 2011, afl. 27, 1293; Brussel 5 oktober 2010, T.Not. 2011, afl. 7-8, 408, noot C. DE BUSSCHERE.  
100

 J. VERSTRAETE, "Interesten op geheelde sommen", l.c.,  64-65. 
101

 Contra: M. A. MASSCHELEIN, "De concrete uitwerking van het verval van het aandeel in de verborgen 

gehouden goederen ex artikel 792 BW", TBBR 2011, afl. 2, (61) 68-69 en err. TBBR 2011, afl. 4, (144) 144. 
102

 Artikel 1996 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "De lasthebber is van de geldsommen die hij voor 

zijn eigen gebruik heeft besteed, interest verschuldigd te rekenen van het tijdstip waarop hij van die sommen 

gebruik heeft gemaakt; en van het door hem verschuldigde saldo, te rekenen van de dag dat hij in gebreke 

gesteld is.". 

http://www.jura-notariaat.be/secure/documentview.aspx?id=dn300108982&bron=doc
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de heling, kunnen verschuldigd zijn en dit vanaf de datum van het openvallen van de 

nalatenschap, zulks op grond van artikel 856 van het Burgerlijk Wetboek.
103

  

106. Gelet op het bovenstaande kan men dus niet standaard stellen dat de interesten 

verschuldigd zijn vanaf de datum van het openvallen van de nalatenschap. Het bedrog kan 

zich immers zowel vóór als na de datum van het openvallen van de nalatenschap situeren. 

Ook kan men niet standaard stellen dat de interesten verschuldigd zouden zijn vanaf de datum 

van de heling. Indien het bedrog een aanvang nam vóór het openvallen van de nalatenschap is 

er op dat ogenblik immers nog geen sprake van heling. 

107. Het aanvangspunt van de interesten lijkt derhalve best omschreven te worden als volgt: 

'vanaf het ogenblik waarop de bedrieglijke handelingen een aanvang hebben genomen'. Wel 

zal men nog steeds geval per geval dienen na te gaan welke de grondslag voor de interesten is 

en mogelijks zullen er ook voorafgaandelijke interesten verschuldigd zijn bijvoorbeeld 

conform artikel 856 van het Burgerlijk Wetboek. 

1.2. Ten aanzien van de schuldeisers van de litigieuze nalatenschap 

108. Een tweede sanctie die voorzien werd inzake de erfrechtelijke heling betreft een sanctie 

in het voordeel van de schuldeisers van de nalatenschap. De heler wordt met name 

noodzakelijk zuiver aanvaardend erfgenaam geacht. 

109. In artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek luidt dit als volgt:  

"(...) verliezen de bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen; al verwerpen zij 

deze, toch blijven zij zuiver erfgenaam, (...)". 

en in artikel 801 van het Burgerlijk Wetboek als volgt: 

"Het voorrecht van boedelbeschrijving vervalt voor de erfgenaam (...)" 

110. Deze sanctie houdt in dat de heler zijn erfrechtelijk aandeel in het passief van de 

nalatenschap moet dragen alsof hij niet geheeld had. Mogelijks zal de heler derhalve een 
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 Artikel 856 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "De vruchten en de interesten van aan inbreng 

onderworpen zaken zijn eerst verschuldigd te rekenen van de dag dat de erfenis is opengevallen.". 
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groter deel in het passief van de nalatenschap moeten dragen dan het deel dat hij uit de 

nalatenschap ontvangt.
104

 

111. Schuldeisers van de nalatenschap
105

 kunnen enkel deze tweede sanctie eisen. Zij kunnen 

niet eisen dat de heler elk aandeel in de geheelde goederen verliest.
106

  

112. HÉLÈNE ROSOUX merkt in haar noot onder arbeidshof Bergen 4 maart 2009 op dat 

deze sanctie van de erfrechtelijke heling ook vanuit een andere invalshoek zou kunnen 

bekeken worden.
107

 Indien het gaat om een heling waarbij een som ontvangen wordt zonder 

spontane restitutie, zou men dit ook kunnen kwalificeren als een stilzwijgende aanvaarding. 

Eenmaal men de nalatenschap -weze het stilzwijgend- aanvaard heeft, kan men deze niet meer 

verwerpen. Ook los van deze sanctie van de erfrechtelijke heling kan een latere verwerping in 

dergelijk geval dus geen effect meer sorteren.   

1.3. Strafrechtelijke sancties 

113. Naast hoger vermelde burgerrechtelijke sancties kan de heler ook strafrechtelijke 

sancties oplopen.
108

 

114. Zo bestraft artikel 226 van het Strafwetboek de valse eed of meineed.
109

 In tegenstelling 

tot wat geldt voor de erfrechtelijke heling is hierbij geen bijzonder opzet vereist. Een 

algemeen opzet, met name dat de dader wetens en willens valse verklaringen onder eed heeft 

afgelegd, volstaat. 
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 A. VAN MUYLDER, "Een nieuw geluid inzake de taak van de met heling geconfronteerde notaris in het 

kader van een gerechtelijke verdeling van een nalatenschap", l.c., 554. 
105

 Hier wordt bedoeld: schuldeisers die geen erfgenaam zijn. 
106

 H. ROSOUX, "De l' inefficacité de la renonciation à la succession par un héritier coupable de recel", l.c., 

1650. 
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 Ibid., 1651. 
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 Vred. Brasschaat 11 april 2006, T.Not. 2007, afl. 2, 86, noot TH. VAN SINAY; cf. F. DEBUCQUOY, "Het 

bewijs van het bedrieglijk opzet van het burgerlijk misdrijf van erfverduistering: enkele aspecten van 

rechtsbescherming. Burgerlijke heling als 'criminal charge'", l.c., 77-93. 
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 Artikel 226 van het Strafwetboek luidt als volgt: "Hij aan wie de eed in burgerlijke zaken wordt opgedragen 

of teruggewezen en die een valse eed aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en 

met geldboete van zesentwintig [euro] tot tienduizend [euro]; hij kan bovendien worden veroordeeld tot 

ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> 

(Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die bij een verzegeling of een boedelbeschrijving een valse eed aflegt.) 

<W 10-10-1967, art. 167>" 
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115. Daarnaast zou de heler ook bestraft kunnen worden op grond van artikel 196 van het 

Strafwetboek wegens valsheid in geschrifte.
110  

2. Heling bekeken vanuit een fiscaalrechtelijke invalshoek111 

116. Een aangifte van nalatenschap maakt een louter fiscale verplichting uit. In principe kan 

men uit de aangifte van nalatenschap, waarin een aantal goederen niet werden opgenomen, op 

zich dan ook geen voor de heling nuttige feiten afleiden.
112

 Uitzonderlijk zouden toch 

burgerrechtelijke gevolgen uit een aangifte van nalatenschap afgeleid kunnen worden, doch 

op voorwaarde dat de aangifte ingediend werd zonder een uitdrukkelijk civielrechtelijk 

voorbehoud (wat men in de praktijk meestal wel vermeldt).
113

  

117. Omgekeerd zal een vastgestelde heling wél vaak implicaties hebben op fiscaalrechtelijk 

gebied. 

118. Indien de erfgenamen reeds een aangifte van nalatenschap hadden ingediend voordat de 

heling werd vastgesteld, dienen zij rekening te houden met het volgende. 

119. Heling zal uiteindelijk, desgevallend na een 'tussenstap' via de notaris-vereffenaar, 

vastgesteld dienen te worden in een titel, met name in een vonnis dan wel in een dading.  

120. Indien uit het vonnis dan wel uit de dading blijkt dat de actieve samenstelling van de 

nalatenschap vermeerderd werd ingevolge de vaststelling van de heling of dat er een 

verandering optrad in de devolutie ingevolge de vaststelling van de heling, dan zal het aan de 

mede-erfgenamen, die voordeel trekken uit deze gebeurtenis, zijn om in beginsel binnen de 

vier maanden vanaf dit vonnis of deze dading een aanvullende aangifte van nalatenschap in te 
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 Artikel 196 van het Strafwetboek luidt als volgt: "Met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) worden gestraft 
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ROSOUX; Luik 27 mei 2010, Rec.gén.enr.not. 2011, afl. 7, 282, noot en P. DELNOY, "L'option héréditaire" in 
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 J. DU MONGH, "Heling van erfgoederen", l.c., 870. 
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dienen bij de Vlaamse Belastingdienst.
114

 Ook de dienovereenkomstige erfbelastingen zullen 

nog verschuldigd zijn. 

121. Een bedrogen mede-erfgenaam dient zich dan ook bewust te zijn van het feit dat er, na de 

vaststelling van de heling in een titel, fiscaalrechtelijk mogelijks nog iets van hem verwacht 

wordt.  

122. Mijns inziens kan een notaris-vereffenaar, die aangesproken wordt in het kader van de 

erfrechtelijke heling, deze fiscaalrechtelijke implicaties best ook vermelden in zijn staat van 

vereffening-verdeling wanneer hij de heling vaststelt. Op die manier worden de betrokkenen 

uitdrukkelijk gewezen op hun verplichtingen ter zake en kunnen latere problemen en 

discussies mogelijks vermeden worden.   

 

 

 

                                                           
114 Artikel 3.3.1.0.6. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit luidt als volgt: "[

1
 In de volgende gevallen moet binnen 

dezelfde termijnen als vermeld in artikel 3.3.1.0.5, § 2, een nieuwe aangifte ingediend worden bij de bevoegde 

entiteit van de Vlaamse administratie: 

(...) 

2° als, na het openvallen van de nalatenschap, de actieve samenstelling ervan vermeerderd wordt op een van de 

volgende wijzen; 

a) door het intreden van een voorwaarde of van elk ander voorval; 

b) door de erkenning van het eigendomsrecht van de erflater op goederen, in bezit van een derde; 

c) door de oplossing van een geschil, tenzij de vermeerdering van het belastbare actief het gevolg is van een 

ontbinding die haar oorzaak vindt in de niet-uitvoering van de voorwaarden van een contract door de 

erfgenamen, legatarissen of begiftigden; 

3° als er een verandering in de devolutie van de nalatenschap ontstaat; 

(...) 

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 4°, moet de aangifte ingediend worden door de personen, 

vermeld in artikel 3.3.1.0.5, tenzij slechts bepaalde erfgenamen, legatarissen of begiftigden uit de gebeurtenis 

voordeel trekken, in welk geval alleen die tot aangifte zijn verplicht. 

(...) 

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 2° tot en met 4°, begint de aangiftetermijn op een van de volgende data: 

1° vanaf de datum van het vonnis, niettegenstaande verzet of beroep, of van de dading als het gaat om een 

betwist recht; 

2° vanaf de gebeurtenis in alle andere gevallen. 

(...)" 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=36&imgcn.y=11&DETAIL=2013121306%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013121306&table_name=WET&nm=2013036154&la=N&chercher=t&dt=VLAAMSE+CODEX+FISCALITEIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27VLAAMSE%27%2526+%27CODEX%27%2526+%27FISCALITEIT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#Art.3.3.1.0.5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=36&imgcn.y=11&DETAIL=2013121306%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013121306&table_name=WET&nm=2013036154&la=N&chercher=t&dt=VLAAMSE+CODEX+FISCALITEIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27VLAAMSE%27%2526+%27CODEX%27%2526+%27FISCALITEIT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#Art.3.3.1.0.7
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=36&imgcn.y=11&DETAIL=2013121306%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013121306&table_name=WET&nm=2013036154&la=N&chercher=t&dt=VLAAMSE+CODEX+FISCALITEIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27VLAAMSE%27%2526+%27CODEX%27%2526+%27FISCALITEIT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging#t
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Deel 2 Heling binnen het huwelijksvermogensrecht 

123. Voor de heling binnen het huwelijksvermogensrecht geldt mutatis mutandis hetzelfde als 

voor de erfrechtelijke heling. Hieronder wordt dan ook enkel ingegaan op een aantal 

hoofdzaken en verschilpunten met de erfrechtelijke heling.  

Hoofdstuk 1 Definitie 

124. Heling binnen het huwelijksvermogensrecht wordt geregeld in artikel 1448 van het 

Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bevindt zich onder de wetsbepalingen met betrekking tot de 

ontbinding van het wettelijk stelsel en meer bepaald onder de artikelen met betrekking tot de 

verdeling. 

125. Artikel 1448 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:  

"De echtgenoot die enig goed uit het gemeenschappelijk vermogen heeft weggemaakt 

of verborgen gehouden, verliest zijn aandeel in dat goed." 

126. Ook inzake de heling binnen het huwelijksvermogensrecht geeft het Burgerlijk Wetboek 

geen definitie. 

127. In de rechtspraak en de rechtsleer zijn volgende definities terug te vinden: 

"Elk bedrog dat ertoe strekt de mede-verdeler of de mede-verdelers te beroven van 

hetgeen hun in de verdeling toekomt."
115

 

"Elk manoeuvre met betrekking tot de goederen uit het ontbonden gemeenschappelijk 

vermogen dat door een echtgenoot te kwader trouw wordt gesteld en dat tot gevolg 

kan hebben dat de rechten van de andere deelgenoot of deelgenote in dit vermogen 

worden geschaad."
116

 

"Alle gevallen van bedrog waarbij een echtgenoot, ten nadele van de andere, de 

gelijkheid van de verdeling tracht te verbreken."
117
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 Cass. 2 mei 1957, Arr.Cass. 1957, 723. 
116

 Gent 23 oktober 2002, NJW 2003, afl. 33, 632, noot RDC. 
117

 J. DU MONGH en CH. DECLERCK, "Noot: heling van gemeenschapsgoederen", (noot onder Brussel 31 

januari 2008),  Not.Fisc.M. 2009, afl. 4, (152) 152-153. 
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Hoofdstuk 2 Voorwaarden 

128. Heling binnen het huwelijksvermogensrecht veronderstelt dat voldaan is aan vier 

cumulatieve voorwaarden
118

: 

1. er moet een materieel element zijn, met name het wegmaken of het verborgen 

houden; 

2. het moet gaan om goederen behorende tot het ontbonden gemeenschappelijk 

vermogen; 

3. er moet een moreel, intentioneel of subjectief element zijn, met name het 

bedrieglijk inzicht of kwade trouw; 

4. het moet uitgaan van een echtgenoot. 

129. Deze vier voorwaarden stemmen overeen met wat geldt inzake de erfrechtelijke heling. 

Alleen gaat het hier om de echtgenoot en om goederen behorende tot het ontbonden 

gemeenschappelijk vermogen.  

130. Net als bij de erfrechtelijke heling is de inventaris geen essentiële voorwaarde voor de 

heling binnen het kader van het huwelijksvermogensrecht.
119

 

131. Het materiële element kan reeds een aanvang genomen hebben vóór de inleiding van de 

echtscheidingseis.
120

 Er zal evenwel pas sprake zijn van heling binnen het 

huwelijksvermogensrecht eens het huwelijksvermogensstelsel ontbonden is.
121

 

132. Hoewel artikel 1448 van het Burgerlijk Wetboek zich bevindt tussen de wetsartikelen 

met betrekking tot het wettelijk stelsel, is dit niet alleen van toepassing op echtgenoten 

gehuwd onder het wettelijk stelsel. Het is ook van toepassing op echtgenoten gehuwd onder 

een conventioneel gemeenschapsstelsel.
122

 Conform artikel 1451 in fine van het Burgerlijk 

Wetboek blijven echtgenoten die een stelsel van gemeenschap van goederen hebben bedongen 
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immers onderworpen aan de regels van het wettelijk stelsel waarvan hun huwelijkscontract 

niet afwijkt. 

Hoofdstuk 3 Ontsnappingsmogelijkheden 

133. De sanctie van artikel 1448 van het Burgerlijk Wetboek kan net als bij de erfrechtelijke 

heling komen te vervallen wanneer de echtgenoot het tegenbewijs levert inzake het vervuld 

zijn van de vier cumulatieve voorwaarden, wanneer de echtgenoot spontaan en tijdig berouw 

aantoont of wanneer de andere echtgenoot, die op de hoogte is van het feit, de omvang en de 

gevolgen van de heling, aan de sanctie verzaakt.
123

 

134. De Cassatierechtspraak die stelt dat berouw ook spontaan dient te zijn en die geldt in het 

kader van de erfrechtelijke heling kan naar analogie worden toegepast in het kader van de 

heling binnen het huwelijksvermogensrecht.
124

 

Hoofdstuk 4 Vordering 

135. Net als de vordering wegens erfrechtelijke heling kan ook de vordering wegens heling 

binnen het huwelijksvermogensrecht samen met de vordering tot vereffening-verdeling of 

afzonderlijk worden ingesteld en eenmaal een notaris werd aangesteld in het kader van de 

vereffening-verdeling zal men zich tot de notaris dienen te wenden. Ook hier kan de 

boedelnotaris niet ambtshalve overgaan tot vaststelling en sanctionering van de heling. Het 

initiatief dient uit te gaan van de bedrogen echtgenoot.
125

 

Hoofdstuk 5 Sancties 

136. Krachtens artikel 1448 van het Burgerlijk Wetboek verliest de echtgenoot die enig goed 

uit het gemeenschappelijk vermogen heeft weggemaakt of verborgen gehouden, zijn aandeel 

in dat goed.  

137. De heler dient de weggemaakte of verborgen gehouden goederen in beginsel in natura 

terug te geven, meer de vruchten en de interesten. 

138. In hun noot onder Brussel 31 januari 2008 merken JOHAN DU MONGH en 

CHARLOTTE DECLERCK op dat er geen eensgezindheid bestaat over het aanvangstijdstip 
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van de interesten, met name vanaf de bedrieglijk gestelde handeling dan wel vanaf de datum 

van de ontbinding van het stelsel. Zij achten het dan ook aangewezen om een uitdrukkelijke 

interestvordering in te stellen, zeker aangezien artikel 1450 van het Burgerlijk Wetboek 

interesten op schuldvorderingen tussen echtgenoten slechts van rechtswege laat lopen vanaf 

de datum van de ontbinding van het stelsel.
126

 

Besluit 

139. Heling blijft een actueel thema in de notariële praktijk. In dit werk werden onder meer 

twee belangrijke uitspraken voor het notariaat uitgelicht.  

140. Een eerste uitspraak betrof er één van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 7 april 

1995, na een suggestie uit de rechtsleer. Sedert dit arrest kreeg de notaris een actievere rol 

toebedeeld in het kader van de beoordeling van de heling. Een notaris-vereffenaar die ter zake 

wordt aangesproken, dient standpunt in te nemen in een staat van vereffening-verdeling, zo 

niet zal de rechtbank oordelen dat de zaak niet in staat van wijzen is en de zaak 

terugverwijzen.  

141. Een tweede belangrijke uitspraak voor het notariaat betrof het arrest van het Hof van 

Casatie van 12 november 2004, waarbij bevestigd werd dat berouw niet langer alleen tijdig 

maar ook spontaan dient te zijn. Een heler zal dan ook niet langer zomaar het afsluiten van de 

inventaris kunnen afwachten om berouw te tonen. Ook de notaris-vereffenaar kan overigens 

niet zomaar afwachten tot het afsluiten van de boedelbeschrijving om de partijen dan te 

waarschuwen conform artikel 1183, 10° van het Gerechtelijk Wetboek. De notaris-vereffenaar 

zal reeds van bij het begin van zijn opdracht de partijen afdoende dienen te informeren met 

betrekking tot onder meer de spreekplicht, de gevolgen van een eventuele heling en het thans 

geldende 'point of no return' inzake berouw. Desbetreffend opperde ik de suggestie voor de 

notaris-vereffenaar om van een en ander een schriftelijke weerslag te voorzien.  

142. Concluderend kan men stellen dat het voor de notariële praktijk erg belangrijk is om 

goed geïnformeerd te zijn over de geldende rechtspraak en rechtsleer inzake de heling, zodat 

men op zijn beurt de partijen tijdig en goed kan informeren. Goede informatie maakt goede 

vrienden. 

                                                           
126

 J. DU MONGH en CH. DECLERCK, "Noot: heling van gemeenschapsgoederen", l.c., 155. 
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