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I 

 

Dankwoord 

Een jaar verder, een nieuwe thesis. Bij een thesis hoort ook een woord van dank, gericht tot de 

personen die mij bij het schrijven hebben bijgestaan. Ik zou net als vorig jaar enkele personen 

nominatim kunnen aanspreken, hen vertellen hoeveel zij voor mij betekenen en hoe dankbaar 

ik hen ben voor de steun op alle mogelijke vlakken. Hoewel ik iedereen die mij het afgelopen 

jaar heeft bijgestaan erkentelijk ben, zou ik mij willen richten tot één specifiek iemand. Dit jaar 

moesten we helaas afscheid nemen van onze geliefde mémé Helena Bracke. Hierdoor stonden 

wij opnieuw stil bij de eindigheid van het leven. Jouw plotse overlijden heeft iedereen van de 

familie diep geraakt. Ik weet dat je fier was op het parcours dat ik tot op heden heb afgelegd, 

en ik hoop dat ik je ook in de toekomst fier mag maken daarboven.  

 

Ik draag deze thesis graag op aan jou mémé.  
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Inleiding  

1. Omtrent het topic van de erfovereenkomsten is al veel inkt gevloeid, wat onder meer te 

wijten is aan het gebrek aan een wettelijke definitie. Deze lacune noopte rechtspraak en 

rechtsleer tot een omschrijving van het begrip. Het Hof van Cassatie, daarin bijgetreden door 

de doctrine, omschreef een erfovereenkomst als “een beding waardoor louter eventuele rechten 

op een niet opengevallen nalatenschap of op een bestanddeel ervan, worden toegekend, 

gewijzigd of afgestaan”.1 

 

Voorgaande omschrijving verraadt onmiddellijk dat de term erfovereenkomst niet de gehele 

lading dekt. Het gaat immers niet alleen om overeenkomsten, maar ook om bedingen en zelfs 

eenzijdige rechtshandelingen2.3 Volgens BAEL verdient het gebruik van de term beding 

betreffende toekomstige nalatenschap dan ook aanbeveling.4 Gelet op de door de wetgever 

gekozen terminologie, zal in deze masterproef de term erfovereenkomst worden gehanteerd. De 

lezer moet indachtig zijn dat de regels van toepassing op de erfovereenkomsten zich uitstrekken 

tot de bedingen en eenzijdige rechtshandelingen betreffende toekomstige nalatenschappen.5  

 

2. Het principe van het verbod van erfovereenkomsten lag onder het oude recht6 verspreid 

over een vijftal artikelen in het Burgerlijk Wetboek7. Het principiële verbod dat zich in art. 

1130, lid 2 BW bevond, werd herhaald in de artikelen 791, 1388, lid 1, 1478, lid 4 en 1600 

BW.8 Van de verscheidene motieven die aan het verbod ten grondslag lagen, waarvan een 

bespreking buiten het bestek van deze masterproef valt,9 zijn heden ten dage volgens BAEL 

enkel nog de aantasting van de testeervrijheid van de toekomstige erflater en de vrees voor 

                                                 
1 Cass. 16 oktober 1959, Arr. Cass. 1959-60, 137; Cass. 11 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 996; Cass. 9 maart 

1989, Arr. Cass. 1988-89, 783; En recentelijk nog bevestigd in Cass. 21 oktober 2016, AR C.15.0457.N; R. 

BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 247; Voor een bespreking in extenso zie J. 

BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 6-117. 
2 Een voorbeeld van dergelijke eenzijdige rechtshandeling is de verwerping van een nalatenschap. Zie J. BAEL, 

Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 8.  
3 H. CASMAN en A. L. VERBEKE, “Erfwet”, TEP 2017, (196) 200.  
4 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 155. 
5 H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 144. 
6 Wanneer in deze masterproef melding wordt gemaakt van de “oude wetgeving” of het “oude recht” wordt 

eigenlijk het nog tot 31 augustus 2018 geldende recht bedoeld. 
7 Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804, BS 3 september 1807. 
8 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 5. 
9 Voor een bespreking in extenso zie: J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 861-882.  
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benadeling van deze ingevolge een onberedeneerde afstand van rechten, misbruik of dwang, 

relevant.10  

 

3. Het probleem onder het oude recht lag zich vooral in het moeilijke onderscheid dat 

diende te worden gemaakt tussen de hypothese waarin een overeenkomst betrekking had op een 

toekomstige nalatenschap, en de hypothese waarin deze slechts bedingen bevatte waarvan de 

uitwerking werd uitgesteld tot aan het overlijden.11 Het niet-gedefinieerde en moeilijk 

hanteerbare “sleutelcriterium” van de louter eventuele rechten was doorslaggevend voor het 

onderscheid tussen een verboden erfovereenkomst en een geldige overeenkomst.12  

 

De versoepeling en verduidelijking van het huidige verbod op erfovereenkomsten vormt dan 

ook één van de vijf krachtlijnen van de hervorming van het erfrecht.13 De wetgever stelt dat de 

Nieuwe Erfwet14 het principe van het verbod op erfovereenkomsten behoudt, maar met het oog 

op de rechtszekerheid nu de draagwijdte van het verbod expliciteert.15 De toepassing van het 

“sleutelcriterium” van de louter eventuele rechten is daardoor volgens bepaalde rechtsleer onder 

de Nieuwe Erfwet verleden tijd.16 In deze masterproef wordt ingegaan op de vraag of deze 

rechtsleer het wel bij het rechte eind heeft.17 

 

4. In elk geval mag het oude recht niet zonder meer uit het geheugen worden gewist. Het 

blijft namelijk ook na de inwerkingtreding van de Nieuwe Erfwet nog een rol spelen. Specifiek 

wat de erfovereenkomsten betreft, is het zo dat de materiële en formele geldigheid van 

erfovereenkomsten afgesloten voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van de Nieuwe 

Erfwet, onverlet worden gelaten door deze wet (art. 66, §2, lid 1 Nieuwe Erfwet). Het ogenblik 

                                                 
10 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 155.  
11 H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 143.  
12 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 251.  
13 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 4. 
14 Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot 

wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, BS 1 september 2017. Hierna “Nieuwe Erfwet”. De Nieuwe 

Erfwet treedt in werking op 1 september 2018 (art. 73, lid 1 Nieuwe Erfwet). 
15 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 4 en 125.  
16 H. CASMAN en A. L. VERBEKE, “Erfwet”, TEP 2017, (196) 199; A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch 

erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1097; J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige 

nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, 

(143) 193 en 198.  
17 Infra randnummer 6.  
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waarop de erfovereenkomst is gesloten of de rechtshandeling is gesteld, is aldus determinerend 

voor de beoordeling van de geldigheid ervan.18  

 

Een onder het oude recht geldig gesloten erfovereenkomst zal ook na inwerkingtreding van de 

Nieuwe Erfwet zijn geldigheid behouden. Daarentegen zal een onder het oude recht ongeldig 

gesloten erfovereenkomst niet a posteriori geldig worden door de inwerkingtreding van de 

Nieuwe Erfwet, louter omwille van het feit dat deze erfovereenkomst geldig zou zijn onder de 

nieuwe wettelijke regels.19 Met het oog op het vermijden van discussies, valt het aan te raden 

onderhandse erfovereenkomsten van een vaste of semi-vaste datum te voorzien.20  

 

5. De Nieuwe Erfwet heft het art. 1130 BW op. In boek III van het Burgerlijk Wetboek 

wordt een titel IIbis ‘Erfovereenkomsten’ ingevoegd die de artikelen 1100/1 tot 1100/7 BW 

omvat. Deze masterproef beoogt een overzicht en bespreking te geven van dit wettelijk kader. 

Art. 1100/1 BW zet uiteen welke erfovereenkomsten vanaf 1 september 2018 al dan niet zijn 

toegelaten. De bespreking ervan geschiedt naargelang het erfovereenkomsten betreft die 

principieel verboden zijn, tenzij in de wettelijk voorziene uitzonderingsgevallen (I), en de 

erfovereenkomsten die principieel zijn toegelaten, tenzij de wet ze verbiedt (II).21  

 

Nadat is ingegaan op de bescherming van bepaalde groepen van personen aangaande hun 

bekwaamheid (III), wordt besproken onder welk zwaar formalisme de toegelaten 

erfovereenkomsten gebukt gaan (IV). Vervolgens komen de gevolgen van de 

erfovereenkomsten (V) en de voorgeschreven vorm van publiciteit ter sprake (VI). Nadien 

worden enkele punctuele erfovereenkomsten behandeld (VII), waarna ook de globale 

erfovereenkomst aan bod komt (VIII). Ten slotte wordt stilgestaan bij de sanctionering van de 

overtreding van de regels inzake erfovereenkomsten (IX), en volledigheidshalve ook bij de 

fiscale gevolgen die de nieuwe regeling teweegbrengt (X). Er wordt afgerond met een besluit.   

                                                 
18 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 294. 
19 C. AUGHUET, “La réforme du droit successoral opérée par la loi du 31 juillet 2017: premier tour d’horizon”, 

Act.dr.fam. 2017, (198) 226.  
20 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 294.  
21 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 255.  
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I. Principieel verboden, tenzij toegelaten  

6. Als algemene regelt geldt ook na de inwerkingtreding van de Nieuwe Erfwet dat 

erfovereenkomsten verboden zijn. De lijnen worden uitgezet door het nieuwe art. 1100/1 BW, 

dat een omschrijving geeft van deze principieel verboden erfovereenkomsten, en telkens een 

voorbehoud maakt betreffende eventuele wettelijke uitzonderingen. De grootste lacune van de 

Nieuwe Erfwet zit hem echter in het gebrek aan een wettelijke definitie van het concept 

erfovereenkomst.22 Daardoor blijft de fundamentele vraag wanneer een overeenkomst als een 

erfovereenkomst moet worden beschouwd, onbeantwoord. De wet geeft aldus geen uitsluitsel 

of een bepaalde overeenkomst al dan niet moet voldoen aan de opgelegde regels voor 

erfovereenkomsten.23  

 

Wanneer heeft een overeenkomst betrekking op een toekomstige nalatenschap? Is elke 

overeenkomst die een overlijdensgerelateerd element bevat te beschouwen als een 

erfovereenkomst? Neen. Verschillende auteurs zijn van mening dat zowel onder het oude als 

onder het nieuwe recht een onderscheid moet worden gemaakt tussen verboden 

erfovereenkomsten en geldige overeenkomsten post mortem. Het verschil zit hem in het feit dat 

erfovereenkomsten betrekking hebben op goederen die de erflater bij zijn overlijden misschien 

zal nalaten of op louter eventuele erfrechtelijke verwachtingen. Overeenkomsten post mortem 

daarentegen betreffen vaste rechten die slechts uitwerking zullen krijgen op het ogenblik van 

een overlijden.24 Is het “sleutelcriterium” van de louter eventuele rechten nu werkelijk verleden 

tijd? Ik denk van niet. De wetgever reikt immers geen nieuw criterium aan om verboden 

erfovereenkomsten te onderscheiden van geldige overeenkomsten post mortem. Het valt dan 

ook niet uit te sluiten dat onder het nieuwe erfrecht zal worden teruggegrepen naar het 

“sleutelcriterium” van de louter eventuele rechten, zoals LALIÈRE reeds doet.25 Zolang de 

wetgever ons op dit vlak niet verder helpt, blijven we in hetzelfde bedje ziek.  

                                                 
22 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 155. 
23 C. DE WULF, De Erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk, Brugge, Die 

keure, 2018, 133-134.  
24 K. VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en 

onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in Themis 22 Familiaal 

vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2004, (31) 44; P. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Les pactes successoraux” 

in Liquidation et partage. Commentaire pratique, Luik, Kluwer, 2017, (229) 231; A. VAN DEN BROECK, “Het 

beding van aanwas: de drie voorwaarden van VLABEL”, Nieuwsbrief registratierechten 2018, afl. 1, (5) 7; A. 

AYDOGAN, “De principieel toegelaten erfovereenkomsten OBT-OBT: wat doen we ermee vanaf 1/9/2018?”, 

T.Not. 2018, (117) 118; B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe 

du praticien”, Rev.not.b. 2018, (154) 158.  
25 F. LALIÈRE, “Le visage 2018 des pactes sur succession future:évolution ou révolution?”, RPP 2017, (304) 311. 
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7. Hierna volgt een opsomming en bespreking van deze principieel verboden 

erfovereenkomsten. De Nieuwe Erfwet maakt een onderscheid tussen de erfovereenkomsten 

met betrekking tot attributen van de erfrechtelijke hoedanigheid (I.1.), erfovereenkomsten met 

betrekking tot andermans toekomstige nalatenschap, waarbij de toekomstige erflater geen partij 

is (I.2.), en erfovereenkomsten met betrekking tot de eigen toekomstige nalatenschap, waarbij 

de toekomstige erflater wel een partij is (I.3.).26  

 

I.1. Erfovereenkomsten met betrekking tot attributen van de erfrechtelijke 

hoedanigheid  
 

8. Dat erfovereenkomsten met betrekking tot attributen van de erfrechtelijke hoedanigheid 

principieel verboden zijn, impliceert dat men in de regel geen erfkeuze kan maken omtrent een 

niet opengevallen nalatenschap. Ook erfovereenkomsten met betrekking tot het principe of de 

nadere regels van de inbreng, alsook tot het principe of de nadere regels van de inkorting 

betreffende een toekomstige nalatenschap, zijn in principe verboden (art. 1100/1, §1, lid 1 en 2 

BW). 

 

Vallen onder meer onder dit principieel verbod: de verzaking aan het recht om de niet 

opengevallen nalatenschap te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving en de 

verbintenis om een toekomstige nalatenschap te verwerpen. 

 

I.2. Erfovereenkomsten met betrekking tot andermans toekomstige nalatenschap 
 

9. Erfovereenkomsten met betrekking tot de toekomstige nalatenschap van een derde, die 

geen partij is bij de erfovereenkomst, zijn principieel verboden (art. 1100/1, §1, lid 1 BW). 

Voorgaande geldt ongeacht of deze erfovereenkomsten onder bezwarende of onder kosteloze 

titel zijn gesloten. Men kan aldus geen erfovereenkomst sluiten omtrent rechten die men 

eventueel zal hebben in de nalatenschap van een derde.  

 

Worden exemplatief onder dit principieel verbod begrepen: de verdeling van goederen die deel 

uitmaken van een niet opengevallen nalatenschap van een derde en het verkopen door een 

                                                 
26 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 255; R. DEKKERS, H. CASMAN, A. 

L. VERBEKE en E. ALOFS, Erfrecht & giften, Antwerpen, Intersentia, 2017, 86. 
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persoon van de rechten die hij heeft in de toekomstige nalatenschap van zijn ouder aan een 

vriend. 

 

I.3. Erfovereenkomsten met betrekking tot de eigen toekomstige nalatenschap  
 

10. Wat betreft de erfovereenkomsten met betrekking tot de eigen toekomstige 

nalatenschap, waarbij de toekomstige erflater aldus zelf partij is, maakt de Nieuwe Erfwet een 

onderscheid tussen de erfovereenkomsten ten kosteloze titel (I.3.1.) en ten bezwarende titel 

(I.3.2.). De erfovereenkomst ten bezwarende titel impliceert een tegenprestatie in hoofde van 

de medecontractant bij de erfovereenkomst.27 

 

I.3.1. Ten kosteloze titel  

 

11. De Nieuwe Erfwet stelt dat erfovereenkomsten onder kosteloze titel betreffende de 

eigen toekomstige nalatenschap van een partij principieel verboden zijn (art. 1100/1, §2 BW). 

Erfovereenkomsten ten kosteloze titel zijn aldus enkel geldig in de gevallen door de wet 

bepaald. Volgens de parlementaire voorbereiding blijven rechtshandelingen om niet principieel 

onderworpen aan de huidige regels inzake schenkingen en testamenten.28 Zo is het onder meer 

verboden bij overeenkomst te testeren.29 

 

12. Dat de wetgever geen nieuwe principiële mogelijkheid invoert om ten kosteloze titel te 

beschikken over de eigen toekomstige nalatenschap moet worden toegejuicht. Het testament is 

hiervoor het instrument bij uitstek, en een erfovereenkomst biedt op dit vlak geen meerwaarde 

voor de toekomstige erflater. Sterker nog, het testament biedt als voordeel dat dit ad nutum kan 

worden herroepen. Een erfovereenkomst daarentegen zou de toekomstige erflater niet eenzijdig 

kunnen herroepen.30 Een erfovereenkomst onder kosteloze titel betreffende de eigen 

toekomstige nalatenschap zou de toekomstige erflater dan mogelijks ook meer kwaad dan goed 

kunnen doen.  

 

                                                 
27 F. LALIÈRE, “Le visage 2018 des pactes sur succession future:évolution ou révolution?”, RPP 2017, (304) 311 
28 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 124.  
29 R. DEKKERS, H. CASMAN, A. L. VERBEKE en E. ALOFS, Erfrecht & giften, Antwerpen, Intersentia, 2017, 

90.  
30 F. LALIÈRE, “Le visage 2018 des pactes sur succession future:évolution ou révolution?”, RPP 2017, (304) 311.  
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13. Er heerst in de rechtsleer discussie over de concrete draagwijdte van het art. 1100/1, §2 

BW, meer specifiek met betrekking tot de zinsnede “… tenzij in de gevallen bij de wet bepaald”. 

We onderscheiden de visie van BAEL (I.3.1.1.) en de visie van enkele andere auteurs (I.3.1.2.)  

 

I.3.1.1. Visie BAEL  

 

14. Volgens BAEL vloeit uit die zinsnede voort dat de wetgever heeft geoordeeld dat het 

ten kosteloze titel beschikken over de eigen toekomstige nalatenschap, moet gebeuren in de 

vorm van een testament of in de vorm van een contractuele erfstelling (indien toegelaten), maar 

niet in de vorm van een schenking. Volgens deze auteur zullen bepaalde schenkingen die onder 

het oude recht niet ter discussie stonden, zoals de schenking onder de opschortende termijn van 

het overlijden van de schenker, hierdoor niet langer tot de mogelijkheden behoren.31 Deze 

interpretatie houdt in dat in het kader van schenkingen alleen die erfovereenkomsten toegelaten 

zijn waarin de wet zelf uitdrukkelijk voorziet.32  

 

I.3.1.2. Visie andere auteurs 

 

15. De visie van BAEL wordt door meerdere auteurs niet gevolgd. Zij menen dat de Nieuwe 

Erfwet op dit vlak geen wijzigingen aanbrengt wat betreft het ten kosteloze titel beschikken.33 

DELAHAYE, DE WILDE D’ESTMAEL en VERBEKE zijn van oordeel dat de Nieuwe Erfwet 

niet met zich meebrengt dat alle bedingen die een uitwerking hebben bij of na het overlijden nu 

verboden erfovereenkomsten zouden zijn. Volgens deze auteurs moeten verboden 

erfovereenkomsten worden onderscheiden van schenkingen onder voorwaarde of termijn van 

overlijden of vooroverlijden. Deze laatsten betreffen volgens hen niet de eigen toekomstige 

nalatenschap, maar wel degelijk actuele bestaande goederen. De schenker ontdoet zich er 

onherroepelijk en definitief van. Zo blijft de volgens BAEL ongeldige schenking onder de 

                                                 
31 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 208.  
32 C. DE WULF, De Erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk, Brugge, Die 

keure, 2018, 132. 
33 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 255-256; N. LABEEUW en R. 

ELSERMANS, “De hervorming van het erfrecht”, Notariaat 2017, afl. 9, (1) 5; B. DELAHAYE en E. DE WILDE 

D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, Rev.not.b. 2018, (154) 158; A. L. VERBEKE, 

“Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1097-1098; R. DEKKERS, H. CASMAN, A. L. VERBEKE en 

E. ALOFS, Erfrecht & giften, Antwerpen, Intersentia, 2017, 89.  
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opschortende termijn van het overlijden van de schenker, volgens deze auteurs onder het nieuwe 

erfrecht nog steeds mogelijk.34 

 

16. Ik schaar me achter de visie van deze auteurs, welke samenhangt met het hoger 

gemaakte onderscheid tussen verboden erfovereenkomsten en geldige overeenkomsten post 

mortem.35 Indien de wetgever wat dit betreft een breuk wou maken met het verleden, zou dit 

mijns inziens nadrukkelijker aan bod (moeten) gekomen zijn in de voorbereidende werken. 

Zoals hoger vermeld,36 stelt de parlementaire voorbereiding daarentegen dat rechtshandelingen 

om niet principieel onderworpen blijven aan de huidige regels inzake schenkingen en 

testamenten.37 De wetgever wil wat dit betreft niet afwijken van de huidige regels inzake 

schenkingen.  

 

I.3.2. Ten bezwarende titel  

 

17. Voor erfovereenkomsten ten bezwarende titel met betrekking tot de eigen toekomstige 

nalatenschap moet een bijkomend onderscheid worden gemaakt. Wanneer zij de algemeenheid 

van de goederen betreffen die de partij bij zijn overlijden zal nalaten, of een evenredig deel van 

de goederen die de partij zal nalaten, of al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, 

of een evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen bij zijn 

overlijden (algemene erfovereenkomsten of erfovereenkomsten onder algemene titel), zijn ze 

in principe niet toegelaten (art. 1100/1, §3, lid 2 BW.). Wanneer de erfovereenkomsten onder 

bijzondere titel zijn, ontsnappen zij aan het principiële verbod (art. 1100/1, §3, lid 1 BW.). De 

bespreking van dit type erfovereenkomst geschiedt onder de volgende titel (II.1.). 

 

18. Het onderscheid tussen algemene erfovereenkomsten, erfovereenkomsten onder 

algemene titel en erfovereenkomsten onder bijzondere titel is analoog aan de driedeling bij de 

kwalificatie van legaten.38 Bij het oplossen van de vraag of een erfovereenkomst al dan niet 

                                                 
34 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 158; A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1097-1098.  
35 Supra randnummer 6.  
36 Supra randnummer 11.  
37 Eigen klemtoon. Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en 

de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 

124. 
38 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 125.  
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onder bijzondere titel is, kunnen de criteria die gelden om het onderscheid te maken tussen 

algemene legaten, legaten ten algemenen titel en bijzondere legaten mutatis mutandis worden 

toegepast.39  

 

II. Principieel toegelaten, tenzij verboden  

II.1. Dubbele OBT 
 

19. Overeenkomsten onder bezwarende titel en onder bijzondere titel, door VERBEKE 

afgekort als “dubbele OBT”,40 vallen buiten het principiële verbod indien zij betrekking hebben 

op de eigen toekomstige nalatenschap.41 Deze overeenkomsten zijn geldig, tenzij de wet ze 

verbiedt (art. 1100/1, §3, lid 1 BW). Mijns inziens is nog geen dergelijk verbod in de wet terug 

te vinden.42 Door de Nieuwe Erfwet wordt het mogelijk een overeenkomst ten bezwarende en 

ten bijzonder titel te sluiten, waarbij de in de overeenkomst toegekende rechten slechts kunnen 

worden uitgeoefend voor zover het goed, dat het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, zich 

in de nalatenschap zal bevinden.43 

 

Overeenkomsten onder bijzondere titel zijn door de wetgever negatief gedefinieerd. Het gaat 

om de overeenkomst die niet een algemeenheid van goederen tot voorwerp heeft of die geen 

betrekking heeft op een evenredig deel van de goederen, alle onroerende of alle roerende 

goederen of een evenredig deel daarvan (art. 1100/1, §3, lid 1 BW). Deze moet aldus betrekking 

hebben op een specifiek goed, zoals een huis, of een specifieke categorie van goederen, zoals 

het huisraad.44  

 

20. De wetgever voegt eraan toe dat deze overeenkomst bij notariële akte moet worden 

gesloten of opgemaakt. Deze vereiste schept verwarring. De wetgever heeft immers een formele 

procedure uitgeschreven, die een notariële akte impliceert en in principe geldt voor alle 

erfovereenkomsten (art. 1100/5 BW). Is de overeenkomst onder bezwarende titel en onder 

                                                 
39 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 170; A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch 

erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1097.  
40 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1097.  
41 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 160.  
42 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 190.  
43 H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 145. 
44 H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 145.  
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bijzondere titel dan nog onderworpen aan deze formaliteiten, of volstaat de notariële vorm? Op 

deze vraag wordt later dieper ingegaan.45  

 

III. Bekwaamheid 

21. Het sluiten van een erfovereenkomst impliceert het stellen van een rechtshandeling, 

waarvoor men bekwaam dient te zijn (art. 1108 BW). De Nieuwe Erfwet laat minderjarigen en 

meerderjarige beschermde personen toe om partij te zijn bij een erfovereenkomst, doch zij 

kunnen daarin niet om het even welke rechtshandeling stellen. De parlementaire voorbereiding 

maakt een drieledig onderscheid tussen (1) het aangaan van een erfovereenkomst in de 

hoedanigheid van beschikker, (2) het verzaken aan rechten in een niet opengevallen 

nalatenschap en (3) het aangaan van een erfovereenkomst in de hoedanigheid van vermoedelijk 

erfgenaam die geen verzaking aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap tot gevolg 

heeft.46 Welke van deze rechtshandelingen minderjarigen (III.1.) en meerderjarige beschermde 

personen (III.2.) al dan niet kunnen stellen in een erfovereenkomst wordt hierna besproken.  

 

22. Vooreerst is het nuttig om in te gaan op het concept verzaken aan rechten in een niet 

opengevallen nalatenschap. DE WULF onderscheidt een restrictieve en extensieve interpretatie. 

Volgens een restrictieve interpretatie zouden enkel de verzaking aan rechten van inbreng en 

rechten van inkorting worden bedoeld. Mijns inziens moet echter de extensieve interpretatie 

worden gevolgd, die betrekking heeft op elke verzaking die rechtstreeks of onrechtstreeks een 

nadeel zou kunnen opleveren.47 In de parlementaire voorbereiding staat dat het “met name” 

gaat om een verzaking aan de vordering tot inkorting of aan het verzoek tot inbreng met 

betrekking tot een bepaalde gift.48 “Met name wordt gebruikt om iets uit een groter aantal te 

noemen, en is te omschrijven als 'voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend, onder 

meer'”.49 De Franstalige tekst van de parlementaire voorbereiding gebruikt de woorden “plus 

particulièrement”,50 wat mijns inziens kan worden vertaald als ‘meer in het bijzonder’. De 

                                                 
45 Infra titel IV.2.  
46 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 125-126. 
47 C. DE WULF, De Erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk, Brugge, Die 

keure, 2018, 214-215. 
48 Eigen klemtoon. Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en 

de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 

126.  
49 https://www.taaltelefoon.be/namelijk-met-name, geconsulteerd op 6 maart 2018.  
50 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 126.  

https://www.taaltelefoon.be/namelijk-met-name
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wetgever geeft met de verzaking aan rechten van inbreng en rechten van inkorting aldus 

voorbeelden, zonder hierbij een limitatieve omschrijving te willen verschaffen van wat moet 

worden begrepen onder het concept verzaken aan rechten in een niet opengevallen 

nalatenschap. 

 

III.1. Minderjarigen 
 

23. Van de drie opgesomde rechtshandelingen, is het voor een minderjarige enkel mogelijk 

om een erfovereenkomst aan te gaan in de hoedanigheid van vermoedelijk erfgenaam, welke in 

diens hoofde geen verzaking aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap tot gevolg kan 

hebben (art. 1100/2, §1 BW). Dat andere partijen in de erfovereenkomst verzakingen zouden 

doen in het voordeel van de minderjarige, is daarentegen wel mogelijk.51 De ouder(s) bij een 

minderjarige onder ouderlijk gezag, dan wel de voogd bij een minderjarige onder voogdij, 

zullen een bijzondere machtiging moeten vragen aan de vrederechter om de minderjarige te 

vertegenwoordigen in dergelijke erfovereenkomst (nieuw art. 378, §1, lid 1 BW en art. 410, §1, 

10° BW).  

 

24. Het aangaan van een erfovereenkomst in de hoedanigheid van beschikker en het 

verzaken aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap, worden door de wetgever als zeer 

gewichtige vermogensrechtelijke handelingen beschouwd. Het is voor de minderjarige 

onmogelijk om deze rechtshandelingen zelf te stellen, en wegens het hoogstpersoonlijke 

karakter zijn ook bijstand en vertegenwoordiging uitgesloten.52 Op dit laatste aspect wordt later 

nog teruggekomen.53  

 

III.2. Meerderjarige beschermde personen 
 

25. Met meerderjarige beschermde personen worden enerzijds de meerderjarigen bedoeld 

die wegens hun gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet in staat zijn 

om zonder bijstand of andere beschermingsmaatregelen hun belangen van 

vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen (art. 

                                                 
51 C. DE WULF, De Erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk, Brugge, Die 

keure, 2018, 210.  
52 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 125-126. 
53 Infra randnummers 33, 40-42.  
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488/1 BW), en anderzijds zij die zich in staat van verkwisting bevinden (art. 488/2 BW). Welke 

rechtshandelingen meerderjarige beschermde personen kunnen stellen, wordt door de wetgever 

geregeld wanneer deze onderworpen zijn aan het rechterlijk beschermingsregime (III.2.1.). Er 

mag echter niet uit het oog worden verloren dat er ook de mogelijkheid bestaat tot het voorzien 

van een buitengerechtelijke bescherming (III.2.2.).  

 

III.2.1. Rechterlijke bescherming 

 

26. Het bewind over beschermde personen ontstaat wanneer de vrederechter een rechterlijke 

maatregel beveelt en een persoon moet worden aangewezen die de beschermde persoon bijstand 

verleent of vertegenwoordigt bij het stellen van bepaalde rechtshandelingen (art. 495 BW.). De 

vrederechter die een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de goederen van 

een meerderjarige beschermde persoon beveelt, zal een oordeel moeten vellen over de 

bekwaamheid van deze persoon tot het aangaan van een door de wet toegelaten 

erfovereenkomst (art. 492/1, §2, lid 3, 18° BW).  

 

27. Wanneer de vrederechter oordeelt dat de meerderjarige beschermde persoon bekwaam 

is om een door de wet toegelaten erfovereenkomst aan te gaan, wordt deze wat dat betreft 

beschouwd als een normale handelingsbekwame meerderjarige. Toch dient de beschikking van 

de vrederechter in elk geval nader te worden onderzocht. De betrokkene is immers mogelijks 

onbekwaam verklaard voor andere rechtshandelingen die het voorwerp kunnen uitmaken van 

een erfovereenkomst, zoals het vervreemden van zijn goederen. Indien de erfovereenkomst een 

rechtshandeling bevat waarvoor de betrokkene onbekwaam werd verklaard, ontneemt dit hem 

de mogelijkheid om zelfstandig de erfovereenkomst te sluiten.54 

 

28. In twee hypotheses zal een meerderjarige beschermde persoon echter onbekwaam zijn 

om een door de wet toegelaten erfovereenkomst aan te gaan. Dit is enerzijds het geval indien 

de gezondheidstoestand van de meerderjarige voorkomt op de door de Koning opgestelde lijst 

met gezondheidstoestanden die geacht worden op een ernstige en aanhoudende wijze het 

vermogen van de te beschermen persoon om zijn belangen van vermogensrechtelijke aard 

                                                 
54 C. DE WULF, De Erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk, Brugge, Die 

keure, 2018, 212.  
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behoorlijk waar te nemen, zelfs met behulp van bijstand, aan te tasten (art. 492/5, lid 2 BW).55 

Anderzijds kan de vrederechter ook wanneer de meerderjarige zich niet in dergelijke 

gezondheidstoestand bevindt, besluiten dat de meerderjarige beschermde persoon onbekwaam 

is om een door de wet toegelaten erfovereenkomst aan te gaan (art. 492/1, §2, lid 3, 18° BW).  

 

Art. 1100/2, §2 BW biedt de meerderjarige beschermde persoon de mogelijkheid om de 

vrederechter te verzoeken hem machtiging te verlenen om zelf een erfovereenkomst te sluiten 

(III.2.1.1.), en bij gebreke daaraan kan ook de bewindvoerder worden gemachtigd (III.2.1.2.). 

 

III.2.1.1. Machtiging aan de meerderjarige beschermde persoon 

 

29. De meerderjarige beschermde persoon die onbekwaam is om een door de wet toegelaten 

erfovereenkomst aan te gaan, kan aan de vrederechter machtiging vragen om alsnog een 

erfovereenkomst te sluiten (art. 1100/2, §2, lid 1 BW). De meerderjarige beschermde persoon 

zal zelf de machtiging moeten vragen en de erfovereenkomst sluiten,56 aangezien bijstand of 

vertegenwoordiging in principe57 niet mogelijk zijn (art. 497/2, 27° BW).  

 

Hoewel art. 1100/2, §2, lid 1 BW enkel verwijst naar de persoon die krachtens art. 492/1, §2 

BW onbekwaam werd verklaard om een erfovereenkomst aan te gaan, ben ik van mening dat 

de machtiging ook kan worden gevraagd door de persoon die onbekwaam is op grond van art. 

492/5, lid 2 BW. BAEL is een andere mening toegedaan, en stelt als alternatief voor dat op 

grond van art. 492/5, lid 3 BW een beoordeling op maat wordt gevraagd aan de vrederechter. 

Deze laatste zou dan in voorkomend geval kunnen oordelen dat de persoon onder bewind niet 

(meer) onbekwaam is om een erfovereenkomst aan te gaan. In feite is dit een veel 

formalistischere aanpak welke uiteindelijk tot hetzelfde resultaat kan leiden.58 

 

                                                 
55 In dat geval is de meerderjarige beschermde persoon immers volledig onbekwaam om rechtshandelingen of 

proceshandelingen met betrekking tot zijn goederen te stellen. Zie: D. SCHEERS en T. WUYTS, De vrederechter 

en het bewind, Antwerpen, Intersentia, 2014, 33; Uitzondering geldt wanneer de vrederechter het noodzakelijk 

acht om alsnog tot een beoordeling op maat over te gaan, en daaruit zou volgen dat de meerderjarige beschermde 

persoon toch bekwaam is om een door de wet toegelaten erfovereenkomst aan te gaan (art. 492/5, lid 3 BW). 
56 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 256.  
57 Dit moet worden genuanceerd, zie titel III.2.1.2. ‘Machtiging aan de bewindvoerder’.  
58 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 221.  



14 

 

DELAHAYE, DE WILDE D’ESTMAEL en AUGHUET zijn van oordeel dat art. 1100/2, §2, 

lid 1 BW is gebaseerd op de regeling van art. 905 BW,59 welke de mogelijkheid bevat voor 

onbekwamen om een machtiging te vragen aan de vrederechter om te schenken en te testeren. 

Dit art. 905 BW verwijst ook enkel naar de persoon die krachtens art. 492/1, §2 BW onbekwaam 

werd verklaard, doch hier wordt aangenomen dat de persoon die onbekwaam is op grond van 

art. 492/5, lid 2 BW, ook om een machtiging kan verzoeken.60  

 

30. De vrederechter moet de wilsbekwaamheid van de meerderjarige beschermde persoon 

beoordelen (art. 1100/2, §2, lid 1 BW). Volgens BARBAIX moet de vrederechter, analoog met 

de regeling inzake schenkingen, bij het verzoek tot machtiging controleren of de 

erfovereenkomst de beschermde persoon of zijn onderhoudsgerechtigden niet behoeftig dreigt 

te maken.61 BAEL maakt een onderscheid tussen de erfovereenkomsten die een effect hebben 

tijdens het leven van de meerderjarige beschermde persoon, en de erfovereenkomsten die geen 

effect hebben tijdens het leven van de meerderjarige beschermde persoon. Indien de 

erfovereenkomst een of meerdere schenkingen van tegenwoordige goederen bevat (zoals bij 

een globale erfovereenkomst mogelijk is), moet volgens deze laatste auteur het art. 905 BW 

worden nageleefd in geval van onbekwaamheid tot schenken.62  

 

Gelet op de hierboven aangehaalde visie dat art. 1100/2, §2, lid 1 BW gebaseerd is op de 

regeling van art. 905 BW, lijkt het mij aangewezen met het onderscheid van BAEL te werken. 

Het door deze auteur gehanteerde onderscheid lijkt mij consistent te zijn wat betreft een analoge 

toepassing met art. 905 BW. De vrederechter zal in elk geval de inhoud van de erfovereenkomst 

moeten controleren.  

 

31. De aanvraag tot machtiging wordt ingediend bij een eenzijdig verzoekschrift (art. 1246 

Ger. W.63), dat vergezeld gaat van een omstandige geneeskundige verklaring (art. 1241 Ger. 

W.) (art. 1100/2, §2, lid 1 BW). Indien de machtiging wordt bekomen, kan de meerderjarige 

beschermde persoon zowel een erfovereenkomst aangaan in de hoedanigheid van beschikker, 

                                                 
59 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 159; C. AUGHUET, “La réforme du droit successoral opérée par la loi du 31 juillet 2017: 

premier tour d’horizon”, Act.dr.fam. 2017, (198) 215.  
60 J. BAEL, “Aspecten van vermogensplanning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 

Meerderjarige beschermde personen, Brugge, Die Keure, 2014, (361) 391. 
61 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 257.  
62 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 221-222.  
63 Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967, BS 31 oktober 1967.  
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als in de hoedanigheid van vermoedelijke erfgenaam, ongeacht of hij daarbij verzaakt aan 

rechten in een niet opengevallen nalatenschap.64 

 

III.2.1.2. Machtiging aan de bewindvoerder 

 

32. In het geval de vrederechter het verzoek tot machtiging uitgaande van de meerderjarige 

beschermde persoon niet inwilligt, bestaat er nog een subsidiaire manier voor deze laatste om 

partij te zijn bij een erfovereenkomst. De bewindvoerder over de goederen kan de vrederechter 

immers verzoeken hem op grond van art. 499/7, §2, lid 1, 15° BW een bijzondere machtiging 

te verlenen, om de erfovereenkomst te sluiten in naam en voor rekening van de meerderjarige 

beschermde persoon. Net zoals de minderjarige,65 zal de vertegenwoordigde meerderjarige 

beschermde persoon bij de erfovereenkomst optreden in de hoedanigheid van vermoedelijk 

erfgenaam, en kan de erfovereenkomst in zijn hoofde niet de verzaking aan rechten in een niet 

opengevallen nalatenschap tot gevolg hebben (art. 1100/2, §2, lid 2 BW).  

 

33. Wegens het hoogstpersoonlijk karakter laat de wetgever geen vertegenwoordiging toe 

voor het aangaan van een erfovereenkomst in de hoedanigheid van beschikker, noch voor het 

verzaken aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap.66 BAEL is van oordeel dat het 

aangaan van een erfovereenkomst in de hoedanigheid van beschikker niet steeds als een 

hoogstpersoonlijke rechtshandeling zou mogen worden beschouwd. Volgens deze auteur zou 

mogelijks een onderscheid moeten worden gemaakt, naargelang de beschikkingen in de 

erfovereenkomst uitwerking krijgen bij het openvallen van de nalatenschap, en de situatie 

waarin deze niet zozeer uitwerking krijgen bij het openvallen van de nalatenschap.67 In het 

eerste geval is, analoog met het testament,68 geen vertegenwoordiging mogelijk. In het tweede 

geval zou er wel ruimte mogelijk zijn voor vertegenwoordiging, doch deze laat de wetgever 

niet toe.  

 

                                                 
64 C. AUGHUET, “La réforme du droit successoral opérée par la loi du 31 juillet 2017: premier tour d’horizon”, 

Act.dr.fam. 2017, (198) 215.  
65 Supra randnummer 23.  
66 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 125-126. 
67 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 223-224.  
68 R. BARBAIX, Handboek familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 935.  
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Dat de wetgever het verzaken aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap als een 

hoogstpersoonlijke rechtshandeling beschouwt, wordt bekritiseerd door BAEL en BARBAIX. 

Er is geen verschil in persoonlijk karakter naargelang de verzaking geschiedt vóór het 

overlijden, dan wel na het overlijden. Toch is de verzaking in het eerste geval niet vatbaar voor 

vertegenwoordiging, en in het tweede wel. Desondanks de verzaking vaak niet in het belang 

van de beschermde persoon zal zijn, lijkt het BARBAIX meer aangewezen de concrete 

beoordelingsbevoegdheid daarover aan de vrederechter toe te wijzen.69 

 

III.2.2. Buitengerechtelijke bescherming 

 

34. Elke wilsbekwame burger heeft de mogelijkheid om via de figuur van de lastgeving, 

voor zijn bescherming op vermogensrechtelijk vlak, een regeling uit te werken voor de periode 

waarin hij wilsongeschikt zou zijn.70 Het is niet onbelangrijk om aan te stippen dat de 

buitengerechtelijke bescherming niet leidt tot de handelingsonbekwaamheid. De lastgever is 

nog steeds bekwaam om zelf rechtshandelingen te stellen, welke in principe slechts kunnen 

worden aangevochten op basis van het ontbreken van een geldige toestemming of op grond van 

een wilsgebrek.71 

 

35. Aangezien art. 1100/2, §2 BW zich in stilzwijgen hult omtrent de persoon onder 

buitengerechtelijke bescherming, rijst de vraag of het mogelijk is om in de (zorg)volmacht de 

opdracht te geven tot het sluiten van een erfovereenkomst. Eerst worden enkele visies van 

andere auteurs aangehaald (III.2.2.1.), waarna mijn persoonlijke visie wordt uiteengezet 

(III.2.2.2.).  

 

III.2.2.1. Visie andere auteurs 

 

36. Volgens DE WULF kan in de (zorg)volmacht aan de lasthebber de macht worden 

toegekend om erfovereenkomsten te sluiten, indien dit op uitdrukkelijke wijze in de 

                                                 
69 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 224; R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 

2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 257.  
70 A. WYLLEMAN, “Buitengerechtelijke bescherming” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 

(eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, Die Keure, 2014, (23) 25.  
71 J. BAEL, “De buitengerechtelijke bescherming: een overzicht met aandacht voor een aantal discussiepunten in 

de rechtsleer en met een voorstel van een aantal modellen” in Rechtskroniek voor het notariaat deel 28, Brugge, 

Die Keure, 2016, (177) 188. 
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(zorg)volmacht is bepaald. In algemene bewoordingen stellen dat de lasthebber alle door de wet 

toegelaten erfovereenkomsten mag afsluiten, vindt de auteur te verregaand. Hij is voorstander 

van het beperken van de macht van de lasthebber, bijvoorbeeld door in de (zorg)volmacht te 

bepalen dat de erfovereenkomst geen verzaking aan rechten in een niet opengevallen 

nalatenschap tot gevolg kan hebben, of dat de door de lasthebber afgesloten erfovereenkomst 

de bijzondere toestemming behoeft van een bepaald persoon.72  

 

Uit voorgaande leid ik af dat DE WULF van oordeel is dat in abstracto de lasthebber kan 

worden gemachtigd elke mogelijke erfovereenkomst aan te gaan, zowel in de hoedanigheid van 

beschikker als in de hoedanigheid van vermoedelijke erfgenaam. In concreto moet de lastgever 

in de (zorg)volmacht uitdrukkelijk aangeven hoe ver de machtiging tot het sluiten van 

erfovereenkomsten reikt.  

 

37. LONGERSTAY en LABEEUW zijn van oordeel dat de lasthebber enkel kan 

gemachtigd worden om op te treden bij de ondertekening van erfovereenkomsten in 

hoedanigheid van vermoedelijk erfgenaam, zonder verzaking in hoofde van de lastgever aan 

rechten in een niet opengevallen nalatenschap. De volmacht moet uitdrukkelijk in deze 

bevoegdheid voorzien. Volgens deze auteurs is het wegens het hoogstpersoonlijk karakter 

uitgesloten dat de lasthebber gemachtigd wordt een erfovereenkomst aan te gaan in de 

hoedanigheid van beschikker, of in de hoedanigheid van vermoedelijke erfgenaam waarbij 

wordt verzaakt aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap.73 

 

38. BARBAIX stelt dat het sluiten van een erfovereenkomst in de hoedanigheid van 

beschikker wegens het hoogstpersoonlijk karakter niet vatbaar is voor vertegenwoordiging in 

het kader van de buitengerechtelijke bescherming.74 Zoals hoger reeds aangehaald, bekritiseert 

deze auteur het hoogstpersoonlijk karakter van het verzaken aan rechten in een niet 

opengevallen nalatenschap.75 BARBAIX spreekt zich echter niet uitdrukkelijk uit over de 

weerslag hiervan op de vertegenwoordiging in de buitengerechtelijke bescherming.  

 

                                                 
72 C. DE WULF, De Erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk, Brugge, Die 

keure, 2018, 210-211.  
73 S. LONGERSTAY en N. LABEEUW, “De globale en punctuele erfovereenkomsten”, BN 2017, (184) 188.  
74 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 257. BAEL verwijst hiernaar in zijn 

voetnoot. Zie: J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe 

erfrecht” in Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 223.  
75 Supra randnummer 33.  
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III.2.2.2. Persoonlijke visie 

 

39. Dat aan de lasthebber de macht kan worden toegekend om een erfovereenkomst aan te 

gaan in de hoedanigheid van vermoedelijke erfgenaam, welke in hoofde van de lastgever geen 

verzaking aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap tot gevolg heeft, hoeft geen 

betoog. De parlementaire voorbereiding stelt immers uitdrukkelijk dat hiervoor 

vertegenwoordiging mogelijk is.76  

 

40. Ter discussie staat vooral de vertegenwoordiging bij erfovereenkomsten in de 

hoedanigheid van beschikker of in de hoedanigheid van vermoedelijke erfgenaam waarbij 

wordt verzaakt aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap. Dit is begrijpelijk gezien de 

wetgever deze bestempelt als hoogstpersoonlijk.77 Toch betwijfel ik of de eigenschap van het 

hoogstpersoonlijk karakter wel correct en het meest aangewezen is. Hoger werd reeds 

aangehaald dat ook BAEL en BARBAIX hierop kritiek hebben.78  

 

41. Volgens de parlementaire voorbereiding zijn bij het aangaan van een erfovereenkomst 

in de hoedanigheid van beschikker, dezelfde principes van toepassing als bij het schenken onder 

de levenden of het opmaken of herroepen van een testament.79 In het kader van de 

buitengerechtelijke bescherming is het niet mogelijk voor de lastgever om bij (zorg)volmacht 

aan de lasthebber de macht te geven om in zijn naam en voor zijn rekening een testament op te 

stellen of te herroepen.80 Aangenomen wordt echter dat de schenker bij bijzondere notariële 

(zorg)volmacht kan optreden bij de schenking, indien het voorwerp, de begunstigde en de 

modaliteiten van de schenking duidelijk zijn bepaald in de (zorg)volmacht.81  

 

                                                 
76 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 126. 
77 Supra randnummer 24.  
78 Supra randnummer 33.  
79 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 125.  
80 A. VAN DEN BROECK, Vermogensbescherming van kwetsbare meerderjarigen via lastgeving, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 147; E. DE NOLF, “De volmacht in het kader van de buitengerechtelijke bescherming van 

onbekwamen: welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet inzake successieplanning?”, Notariaat 2014, afl. 18, (1) 

7.  
81 A. WYLLEMAN, “Buitengerechtelijke bescherming” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 

(eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, Die Keure, 2014, (23) 35; E. DE NOLF, “De volmacht in 

het kader van de buitengerechtelijke bescherming van onbekwamen: welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet 

inzake successieplanning?”, Notariaat 2014, afl. 18, (1) 6. 
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Dit doet denken aan het door BAEL voorgestelde onderscheid naargelang de beschikkingen in 

de erfovereenkomst uitwerking krijgen bij het openvallen van de nalatenschap, en de situatie 

waarin deze niet zozeer uitwerking krijgen bij het openvallen van de nalatenschap.82 Wanneer 

abstractie wordt gemaakt van het feit dat het mogelijk is om bijvoorbeeld te schenken onder de 

opschortende termijn van overlijden, dan zou men zwart-wit kunnen stellen dat, naar analogie 

met het testament, geen volmacht kan worden gegeven voor de eerste categorie, maar naar 

analogie met de schenking, wel volmacht kan worden gegeven voor de tweede categorie. 

Volgens die visie zou de mogelijkheid moeten bestaan om via (zorg)volmacht een 

erfovereenkomst te sluiten in de hoedanigheid van beschikker, waarbij de beschikkingen niet 

zozeer uitwerking krijgen bij het openvallen van de nalatenschap.  

 

42. Toch ben ik van mening dat in bepaalde gevallen via (zorg)volmacht aan de lasthebber 

ook de mogelijkheid kan worden gegeven een erfovereenkomst aan te gaan in de hoedanigheid 

van beschikker, waarbij de beschikkingen uitwerking krijgen bij het openvallen van de 

nalatenschap. Ik staaf dit aan de hand van de Valkeniersclausule. Het afsluiten van een 

huwelijkscontract wordt niet beschouwd als een hoogstpersoonlijke rechtshandeling. 

Aangenomen wordt dat via een uitdrukkelijke en bijzondere notariële volmacht de lastgever 

aan de lasthebber de macht kan geven om in naam en voor rekening van de lastgever een 

huwelijkscontract te sluiten of te wijzigen.83 Het valt aan te raden alle bedingen van het 

huwelijkscontract of de akte wijziging in de volmacht op te nemen.84  

 

In dergelijke volmacht kan men een beding van ongelijke verdeling zoals een 

verblijvingsbeding opnemen, welke een huwelijksvoordeel is (art. 1464, lid 1 BW). Via het 

verblijvingsbeding maakt de langstlevende echtgenoot aanspraak op de totaliteit van het 

gemeenschappelijk vermogen.85 Een Valkeniersclausule daarentegen laat echtgenoten met niet-

gemeenschappelijke kinderen toe bij huwelijkscontract of bij wijzigingsakte, zelfs zonder 

wederkerigheid, geheel of gedeeltelijk afstand te doen van hun erfrechtelijke aanspraken ab 

                                                 
82 Supra randnummer 33.  
83 J. DIERYNCK en C. CASTELEIN, Vermogensplanning voor en door beschermde personen, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 187; E. DE NOLF, “De volmacht in het kader van de buitengerechtelijke bescherming van 

onbekwamen: welke mogelijkheden biedt de nieuwe wet inzake successieplanning?”, Notariaat 2014, afl. 18, (1) 

6; N. GEELHAND DE MERXEM, “De beschermde personen en de successieplanning: wat biedt de nieuwe wet?”, 

TEP 2014, afl. 1, (16) 25-27. 
84 J. BAEL, “Aspecten van vermogensplanning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 

Meerderjarige beschermde personen, Brugge, Die Keure, 2014, (361) 422.  
85 R. BARBAIX, Handboek familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 275.  



20 

 

intestato en/of hun abstracte reserve, zonder dat de concrete reserve kan worden ontnomen (art. 

1388, lid 2 BW). De Valkeniersclausule is een erfovereenkomst.86  

 

Indien een aanstaande echtgenoot in een huwelijkscontract de Valkeniersclausule zou willen 

opnemen waarmee deze de aanstaande mede-echtgenoot zoveel als mogelijk wenst te onterven, 

dan wordt die clausule mijns inziens, in de driedeling die de wetgever vooropstelt,87 

gecatalogeerd als een erfovereenkomst in de hoedanigheid van beschikker. Volgens de 

wetgever is hiervoor wegens het hoogstpersoonlijk karakter geen vertegenwoordiging 

mogelijk,88 en zou het dus niet mogelijk zijn de clausule op te nemen in de (zorg)volmacht.  

 

Dat deze aanstaande echtgenoot in casu via (zorg)volmacht rechten op (een deel van) het 

gemeenschappelijk vermogen kan toebedelen, maar niet kan afnemen, is strijdig met mijn 

rechtsgevoel. Ik ben van oordeel dat deze via (zorg)volmacht, binnen de wettelijke grenzen, het 

erfrecht van de aanstaande mede-echtgenoot zoveel als mogelijk moet kunnen ontnemen. Qui 

peut le plus, peut le moins. Bijgevolg deel ik het standpunt van BAEL89 dat het aangaan van 

een erfovereenkomst in de hoedanigheid van beschikker niet steeds als een hoogstpersoonlijke 

rechtshandeling zou mogen worden beschouwd, welke niet vatbaar zou zijn voor 

vertegenwoordiging.  

 

43. Ten slotte ben ik van oordeel dat het concept van de vertegenwoordiging vanuit het 

juiste perspectief moet worden bekeken. Mijns inziens valt het vertegenwoordigen van 

minderjarigen en personen onder bewind, niet te vereenzelvigen met de vertegenwoordiging 

van handelingsbekwamen, al dan niet in het kader van de buitengerechtelijke bescherming. In 

het laatste geval gaat het immers om de vertegenwoordiging van een persoon volgens een door 

die persoon opgestelde (zorg)volmacht. De lasthebber voert uit wat de (zorg)volmacht, die is 

opgesteld op een ogenblik dat de lastgever wilsbekwaam is, hem opdraagt.  

 

Uiteraard kunnen omstandigheden na verloop van tijd wijzigen, doch mits voldoende 

waarborgen in de (zorg)volmacht worden ingebouwd, moet het mijns inziens mogelijk zijn om 

ook het sluiten van andere erfovereenkomsten dan deze in de hoedanigheid van vermoedelijke 

                                                 
86 R. BARBAIX, Handboek familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 609.  
87 Supra randnummer 21.  
88 Supra randnummer 24.  
89 Supra randnummer 33.  
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erfgenaam, welke in hoofde van de lastgever geen verzaking aan rechten in een niet 

opengevallen nalatenschap tot gevolg heeft, in de (zorgvol)macht op te nemen. De 

(zorg)volmacht dient de modaliteiten van deze erfovereenkomst te bevatten.  

 

IV. Formaliteiten aangaande erfovereenkomsten 

44. Om te vermijden dat het sluiten van erfovereenkomsten lichtzinnig zou gebeuren, 

worden een aantal zeer strenge geldigheidsvereisten opgelegd. De Nieuwe Erfwet bevat een 

stringente planning die moet worden gevolgd bij het opstellen van erfovereenkomsten, waarbij 

een cruciale rol is weggelegd voor de notaris. Zoals hoger aangehaald, heerst er verwarring 

omtrent de al dan niet toepasselijkheid van deze formaliteiten op de overeenkomsten onder 

bezwarende titel en onder bijzondere titel betreffende de eigen toekomstige nalatenschap.90 

Daarom zal eerst het art. 1100/5 BW worden besproken, welke de verplichte formele 

geldigheidsvereisten bevat (IV.1.), en wordt vervolgens dieper ingegaan op de vraag of 

overeenkomsten onder bezwarende titel en onder bijzondere titel met betrekking tot de eigen 

toekomstige nalatenschap hier ook aan onderhevig zijn (IV.2.). Ook aangaande de punctuele 

erfovereenkomst tot wijziging van de kwalificatie van een schenking bestaat onenigheid 

omtrent de al dan niet toepasselijkheid van de formele geldigheidsvereisten (IV.3.).  

 

IV.1. Formele geldigheidsvereisten in art. 1100/5 BW 
 

45. Het art. 1100/5 BW is onderverdeeld in drie paragrafen, waarvan de eerste twee de vorm 

van de erfovereenkomsten en de pleegvormen inzake de totstandkoming ervan uiteenzetten 

(IV.1.1.). Deze formaliteiten moeten in principe op alle door de wet toegelaten 

erfovereenkomsten worden toegepast. Dit heeft tot gevolg dat elke erfovereenkomst principieel 

een plechtige rechtshandeling wordt, aangezien voor de geldigheid bepaalde vormvereisten zijn 

voorgeschreven.91 Voorgaande geldt niet enkel voor de nieuwe toegelaten erfovereenkomsten, 

maar evenzeer voor erfovereenkomsten die reeds onder het oude recht konden worden 

afgesloten en die door de Nieuwe Erfwet worden behouden, zoals de Valkeniersclausule.92 In 

de derde paragraaf van het artikel worden deze vorm en werkwijze echter niet toepasselijk 

verklaard op bepaalde erfovereenkomsten (IV.1.2.).  

                                                 
90 Supra randnummer 20. 
91 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 40.  
92 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 131.  
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IV.1.1. Formaliteiten 

 

46. Onder het nieuwe erfrecht zal elke erfovereenkomst in principe notarieel moeten worden 

verleden (art. 1100/5, §1 BW). De wetgever beoogt hiermee dat de partijen zich bewust worden 

van de zwaarwichtigheid en de gevolgen van de erfovereenkomst, maar wil hen eveneens laten 

genieten van een aan de situatie aangepaste onpartijdige en deskundige raad van een notaris.93 

De wetgever specifieert niet dat dit een Belgische notaris moet zijn,94 maar beroep doen op een 

buitenlandse notaris impliceert niet dat zo de formele procedure zou kunnen worden omzeild.95 

 

47. De tweede paragraaf van het art. 1100/5 BW bevat de procedure volgens dewelke de 

erfovereenkomsten tot stand dienen te komen. Normaliter zal men aanvangen met een informele 

procedure, waarbij de notaris een voorontwerp zal opstellen, dat mogelijks meermaals wordt 

aangepast op basis van de opmerkingen en vragen van de partijen. Het is pas nadien dat de 

wettelijke formele procedure een aanvang neemt.96  

 

48. De instrumenterende notaris zal een ontwerp van de erfovereenkomst aan elke partij 

meedelen, waarbij hij ook een vergadering zal vastleggen. Op deze vergadering zal de inhoud 

van de erfovereenkomst en de gevolgen ervan aan elke partij worden toegelicht. Bij het 

meedelen van het ontwerp wijst de notaris elke partij ook op de mogelijkheid een aparte 

raadsman te kiezen of een individueel onderhoud met de notaris te hebben. Op de vergadering 

zelf wijst de notaris nogmaals op die mogelijkheid (art. 1100/5, §2, lid 1 BW). Elke partij kan 

een beroep doen op een andere notaris, die haar zal bijstaan bij het verlijden van de akte (art. 

1100/5, §2, lid 2 BW). 

 

49. De vergadering kan niet eerder worden gehouden dan na verloop van een termijn van 

vijftien dagen ingaande op de dag waarop het ontwerp werd meegedeeld. De erfovereenkomst 

kan niet worden ondertekend vóór het verstrijken van een termijn van één maand sedert de dag 

waarop de vergadering heeft plaatsgevonden (art. 1100/5, §2, lid 2 BW). De wetgever legt de 

partijen termijnen op om hen aan te zetten tot reflectie, en om hen de tijd te geven om eventuele 

                                                 
93 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 128.  
94 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 162. 
95 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1100.  
96 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 162. 
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inlichtingen in te winnen.97 Zelfs met instemming van de partijen kan niet worden afgeweken 

van de door de wet opgelegde termijnen (art. 1100/5, §2, lid 4 BW). Het opmaken van 

erfovereenkomsten in extremis, namelijk in de periode kort voorafgaand aan het overlijden, 

wordt zo uitgesloten. De vrije toestemming van de partijen zou mogelijks invloed ondervinden 

door een familiale, morele of emotionele druk die onder meer samenhangt met het naderend 

overlijden.98 Dit heeft echter ook tot gevolg dat een huwelijkscontract in extremis, namelijk in 

de periode kort voorafgaand aan het huwelijk, geen Valkeniersclausule kan bevatten,99 oftewel 

dat het huwelijk zal moeten worden uitgesteld.  

 

50. Volgens de parlementaire voorbereiding is de deelname aan de vergadering niet 

verplicht voor de partijen.100 Dit wordt door meerdere auteurs niet onderschreven.101 Ook de 

tekst van de wet zelf laat uitschijnen dat aanwezigheid verplicht is. Zo bepaalt art. 1100/5, §2, 

lid 1 BW dat de notaris op de vergadering toelichting geeft aan “alle partijen”, en wordt in fine 

verwezen naar de “gezamenlijke” vergadering. Net als bepaalde auteurs ben ik de mening 

toegedaan dat het wel mogelijk is om vertegenwoordigd te worden op deze vergadering.102 Voor 

de vertegenwoordiging van de partijen bij het ondertekenen van de erfovereenkomst, wordt 

verwezen naar hetgeen hoger werd uiteengezet.103 

 

Volgens BAEL mag de notaris, zelfs als men de stelling aanhangt dat de aanwezigheid van de 

partijen niet verplicht zou zijn, zijn ambt weigeren als de partijen niet allemaal aanwezig zijn 

op de vergadering. De hypothese die wordt beoogd, is deze waarin de notaris meent dat er door 

hun afwezigheid onvoldoende garanties zijn dat de partijen zijn beschermd tegen druk of dwang 

en tegen ondoordachte beslissingen.104 

                                                 
97 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 130.  
98 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 130. 
99 C. AUGHUET, “La réforme du droit successoral opérée par la loi du 31 juillet 2017: premier tour d’horizon”, 

Act.dr.fam. 2017, (198) 216. 
100 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 130. 
101 H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 145; A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch 

erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1100; J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige 

nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, 

(143) 229.  
102 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 163; C. DE WULF, De Erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor 

de praktijk, Brugge, Die keure, 2018, 142. 
103 Supra titel III.  
104 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 230.  
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51. In principe moet de inhoud van de ondertekende erfovereenkomst overeenstemmen met 

het ontwerp dat aan de partijen werd verzonden, doch tegen anekdotische of puur vormelijke 

wijzigingen heeft de wetgever geen bezwaar. In het geval dat het ontwerp van de overeenkomst 

als uitkomst van de vergadering op essentiële punten zou worden gewijzigd, zal aan de partijen 

een nieuw ontwerp moeten worden meegedeeld, waarbij het proces ab intitio moet worden 

hervat, en aldus de termijnen opnieuw dienen te worden nageleefd. De beoordeling van de 

draagwijdte van de wijzigingen gebeurd door de instrumenterende notaris, in samenspraak met 

de partijen.105 BAEL is de mening toegedaan dat het niet mogelijk is om op het ogenblik van 

het verlijden van de notariële akte nog wijzigingen aan te brengen, behoudens dan de 

rechtzetting van materiële vergissingen of wijzigingen die geen invloed hebben op de rechten 

en verplichtingen van de partijen.106 

 

52. In de erfovereenkomst moeten de data van de verzending van het ontwerp en van de 

vergadering worden vermeld (art. 1100/5, §2, lid 3 BW). De verklaring van de notaris van deze 

data in de erfovereenkomst heeft authentieke bewijskracht, welke slechts kan worden betwist 

door middel van een procedure van valsheid in geschrifte. Toch doet de notaris er goed aan een 

wijze van verzending te gebruiken waaruit de datum van verzending kan worden afgeleid, zoals 

een aangetekende brief.107  

 

53. Er kan zich een lange periode afspelen tussen het afsluiten van de erfovereenkomst en 

de eigenlijke uitwerking ervan. Partijen moeten goed beseffen waar ze zich toe verbinden. Men 

beslist immers op basis van omstandigheden en relaties die na verloop van tijd kunnen 

fluctueren, zowel in positieve als negatieve zin. Gelet op de mogelijk verstrekkende gevolgen, 

deel ik de mening van VERBEKE dat het beter was geweest om, minstens in het kader van de 

globale erfovereenkomst, in een verplicht “one on one-onderhoud” met de notaris te voorzien 

voor elke partij. Krachtens de Nieuwe Erfwet moet de notaris wel elke partij informeren over 

de mogelijkheid een aparte raadsman te kiezen of een individueel onderhoud met hem te hebben 

(art. 1100/5, §2, lid 1 BW). Toch is het denkbaar dat partijen hier geen gebruik van maken, 

bijvoorbeeld omwille van de vrees voor familiale druk of om respectloos over te komen.108 In 

                                                 
105 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 130. 
106 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 236.  
107 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 227.  
108 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1101.  
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casu blijft de mogelijkheid een aparte raadsman te kiezen of een individueel onderhoud met de 

instrumenterende notaris te hebben voor die partijen mogelijks dode letter, net daar waar ze van 

het grootste belang kan zijn. Bij een (verplicht) individueel onderhoud zal men rapper geneigd 

zijn vrijuit te communiceren over wat men op zijn lever heeft. Het belang van dergelijk 

individueel onderhoud mag dan ook niet worden onderschat.  

 

IV.1.2. Uitzonderingen 

 

54. In art. 1100/5, §3 BW sluit de wetgever twee soorten erfovereenkomsten uit van de 

toepassing van voorgaande formaliteiten. De overeenkomst opgelegd door art. 1287, lid 3 Ger. 

W. ontsnapt aan de toepassing van zowel de eerste als de tweede paragraaf van art. 1100/5 BW. 

Het betreft een onderdeel van de regelingsakte in het kader van de echtscheiding door 

onderlinge toestemming. In deze overeenkomst moeten de echtgenoten vaststellen wat zij zijn 

overeengekomen met betrekking tot de uitoefening van hun wettelijk erfrecht en reserve, voor 

het geval één van hen zou overlijden vóór het vonnis of het arrest, waarbij de echtscheiding 

definitief wordt uitgesproken.109 De Nieuwe Erfwet brengt verduidelijking over het tijdstip 

waarop deze erfovereenkomst uitwerking krijgt. Dit is met name vanaf de neerlegging van het 

verzoekschrift tot echtscheiding, tenzij de echtgenoten in de erfovereenkomst hebben bepaald 

dat deze uitwerking heeft vanaf de ondertekening (art. 915bis, §3, lid 3 BW). In dat laatste geval 

geldt de erfovereenkomst bij overlijden van een van de twee echtgenoten na de ondertekening 

ervan, zelfs als de procedure tot echtscheiding nog niet is opgestart.110 

 

De regelingsakte kan aldus onderhands worden opgemaakt, bijvoorbeeld met behulp van een 

advocaat. Toch zal zij notarieel moeten worden opgemaakt wanneer onroerende zakelijke 

rechten worden overgedragen of aangewezen, gelet op de verplichting tot overschrijving op het 

hypotheekkantoor (art. 1287, lid 4 Ger. W.).111 In de regelingsakte zal meestal de 

erfovereenkomst worden opgenomen waarin wordt bepaald dat het wettelijk erfrecht en de 

reserve voor de langstlevende vervallen bij overlijden van één van de echtgenoten tijdens de 

procedure.112 De partijen hebben de intentie om uit elkaar te gaan, wat na de echtscheiding tot 

gevolg heeft dat er geen sprake meer is van een wettelijk erfrecht of reserve voor de 

                                                 
109 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2016, 870.  
110 H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 142.  
111 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2016, 872.  
112 R. HEMELSOEN, EOT-overeenkomsten. Een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 189.  
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langstlevende echtgenoot. Zij behoeven geen formele procedure die hen beschermt, omdat zij 

wat hun erfrechten betreft gewoon vooruitlopen op de feiten.   

 

55. De schenkingen bij huwelijkscontract aan de echtgenoten en aan de kinderen die uit het 

huwelijk zullen worden geboren (bedoeld in de artikelen 1081 tot 1090 BW), zijn niet 

onderworpen aan de formele procedure, maar wel aan de vereiste van een authentieke akte (art. 

1100/5, §3 BW). Deze contractuele erfstellingen verlenen rechten aan de partijen in een niet 

opengevallen nalatenschap, maar brengen geen verzaking aan dergelijke rechten met zich mee. 

Daardoor lijkt het de wetgever niet nodig de partijen te beschermen door middel van de 

toepassing van de formele procedure.113 Van deze categorie contractuele erfstellingen wordt 

echter zelden of nooit gebruikgemaakt.114 Het belang van deze uitsluiting is aldus gering. 

 

56. BAEL en VERBEKE zijn van oordeel dat het toepassingsgebied van de uitzonderingen 

in art. 1100/5, §3 BW zou moeten worden uitgebreid met de contractuele erfstellingen tussen 

(aanstaande) echtgenoten, welke vervat liggen in de artikelen 1091 tot 1100 BW. Deze laatste 

komen in de praktijk wel nog geregeld voor, en het opleggen van de zware formele procedure 

zou het gebruik ervan mogelijks in de kiem kunnen smoren.115  

 

Contractuele erfstellingen tussen echtgenoten buiten huwelijkscontract of akte wijziging aan 

het huwelijksvermogensstelsel gedaan, zijn eenzijdig ad nutum herroepbaar (art. 1096 BW). De 

formele procedure welke ertoe strekt de partijen bewust te doen worden van de verstrekkende 

gevolgen die erfovereenkomsten teweeg kunnen brengen, wordt in casu eigenlijk doelloos. 

Tussen contractuele erfstellingen in een huwelijkscontract of wijzigingsakte gedaan, en 

toebedelingen van gemeenschappelijk vermogen via bedingen zoals een verblijvingsbeding, 

valt eigenlijk weinig verschil op te merken. Toch zouden deze eerste aan een zware formele 

procedure zijn onderworpen en de tweede niet.116  

 

                                                 
113 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 132.  
114 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 240.  
115 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 240; A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch 

erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1100. 
116 C. DE WULF, De Erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk, Brugge, 

Die keure, 2018, 128.  
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Aangezien huwelijkscontracten en akten wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel een 

authentieke akte vereisen (art. 1392 BW), en ook de contractuele erfstellingen tussen 

echtgenoten gedaan buiten huwelijkscontract of wijzigingsakte onder het oude recht reeds 

dienden te gebeuren via een notariële schenkingsakte,117 is het aangewezen wel de toepassing 

van art. 1100/5, §1 BW te behouden.  

 

IV.2. Dubbele OBT  
 

57. De meerderheid van de rechtsleer is het er over eens dat voor de geldigheid van 

overeenkomsten “dubbele OBT” betreffende de eigen toekomstige nalatenschap een notariële 

akte volstaat (IV.2.1.). Er is echter één auteur die voorstelt om via reparatiewetgeving de 

mogelijkheid in te voeren deze overeenkomsten geldig te kunnen sluiten bij onderhandse akte 

(IV.2.2.).  

 

IV.2.1. Notariële akte  

 

58. Op grond van art. 1100/1, §3, lid 1 BW kunnen overeenkomsten onder bezwarende titel 

en onder bijzondere titel betreffende de eigen toekomstige nalatenschap van een partij geldig 

worden gesloten of opgemaakt in de vorm van een notariële akte, tenzij de wet het verbiedt. De 

wetgever spreekt in dit artikel van een notariële akte, zonder meer. Dit doet vragen rijzen 

omtrent de toepassing van de formele procedure op de overeenkomsten “dubbele OBT” 

betreffende de eigen toekomstige nalatenschap. De formele procedure veronderstelt immers een 

notariële akte. Waarom vermeldt de wetgever die geldigheidsvereiste dan nog eens 

uitdrukkelijk in art. 1100/1, §3, lid 1 BW? Wordt de vorm van deze overeenkomsten bepaald 

door art. 1100/1, §3, lid 1 BW, en volstaat een notariële akte, of moet ook de formele procedure 

van art. 1100/5, §2 BW worden gevolgd?  

 

59. De parlementaire voorbereiding stelt dat het formalisme van art. 1100/5 BW van 

toepassing is op alle erfovereenkomsten die door de wet zijn toegelaten.118 Ook uit art. 1100/5 

BW zelf valt af te leiden dat de overeenkomsten onder bezwarende titel en onder bijzondere 

                                                 
117 C. DECLERCK, W. PINTENS en K. VANWINCKELEN, Schets van het familiaal vermogensrecht, Brugge, 

Die Keure, 2015, 290. 
118 Eigen klemtoon. Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en 

de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 

128.  
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titel betreffende de eigen toekomstige nalatenschap van een partij de formele procedure moeten 

doorlopen. De derde paragraaf van het artikel bevat de uitzonderingen, en maakt geen gewag 

van deze overeenkomsten. Uitzonderingen dienen restrictief te worden geïnterpreteerd.  

 

60. Meerdere gezaghebbende auteurs verwerpen echter de toepassing van de formele 

procedure op de overeenkomsten onder bezwarende titel en onder bijzondere titel betreffende 

de eigen toekomstige nalatenschap van een partij. Volgens BAEL moet een onderscheid worden 

gemaakt tussen overeenkomsten die niet onder het verbod van erfovereenkomsten vallen, en 

uitzonderlijk toegelaten erfovereenkomsten. Overeenkomsten onder bezwarende titel en onder 

bijzondere titel betreffende de eigen toekomstige nalatenschap van een partij zijn principieel 

geldig en ressorteren volgens deze auteur onder die eerste categorie, waar voor de geldigheid 

een notariële akte volstaat. De erfovereenkomsten die behoren onder de tweede categorie zijn 

onderworpen aan de formele procedure van art. 1100/5, §2 BW.119 Ook BARBAIX en 

CASMAN zijn van oordeel dat de enige geldigheidsvereiste voor deze overeenkomsten de 

vaststelling bij notariële akte behelst.120 VERBEKE stelt dat als art. 1100/1, §3, lid 1 BW de 

notariële akte voorschrijft, daaruit a contrario kan worden afgeleid dat de formele procedure 

van art. 1100/5, §2 BW niet van toepassing is.121 AYDOGAN noemt de eventuele toepassing 

van de formele procedure op dit deze overeenkomsten hallucinant.122  

 

Ik betwijfel of het proportioneel is om de procedure toepasselijk op erfovereenkomsten die 

slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegelaten, ook toe te passen op overeenkomsten waar 

men principieel geen bezwaar tegen heeft. De wetgever doet er goed aan uitdrukkelijk te 

bepalen dat de formele procedure van art. 1100/5, §2 BW niet geldt voor overeenkomsten onder 

bezwarende titel en onder bijzondere titel betreffende de eigen toekomstige nalatenschap van 

een partij. Deze bepaling kan worden opgenomen in de derde paragraaf van het art. 1100/5 BW, 

aangezien deze de uitzonderingen bevat.  

 

 

                                                 
119 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 165-169 en 205-206.  
120 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 256; H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. 

Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 145.  
121 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1098.  
122 A. AYDOGAN, “De principieel toegelaten erfovereenkomsten OBT-OBT: wat doen we ermee vanaf 

1/9/2018?”, T.Not. 2018, (117) 120.  
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IV.2.2. Onderhandse akte?  

 

61. VERBEKE gaat zelfs nog een stap verder en stelt dat ook de eis van een notariële akte, 

volgens hem het resultaat van de lobby van het notariaat, onverantwoord is. Dit type 

overeenkomst zou volgens deze auteur bij onderhandse akte moeten kunnen worden 

bedongen.123 De vraag is of het rechtsverkeer wel gediend is met de vereiste van een notariële 

akte. Voor vele rechtshandelingen volstond onder het oude recht een onderhandse akte, waar 

zij onder het nieuwe erfrecht plotseling bij authentieke akte zouden moeten worden opgesteld.  

 

62. Als typevoorbeelden van deze soort erfovereenkomsten worden onder andere de 

aandeelhoudersovereenkomsten en statutaire bepalingen inzake overgang en overdracht van 

aandelen bij overlijden van een aandeelhouder naar voren geschoven. De artikelen 42, 249 en 

510 W. Venn.124 werden reeds onder het oude recht erkend als toegelaten erfovereenkomsten.125 

De statuten van een burgerlijke maatschap omvatten doorgaans een bepaling over het lot van 

de maatschap bij het overlijden van een maat, gebaseerd op art. 42 W. Venn. Het opnemen van 

dergelijke clausule is aangewezen omwille van het feit dat de maatschap anders op grond van 

art. 39, 3° W. Venn. zou worden ontbonden bij het overlijden van een maat.  

 

Onder het nieuwe erfrecht kan men deze clausule kwalificeren als een overeenkomst “dubbele 

OBT” betreffende de eigen toekomstige nalatenschap. Wil men bijgevolg deze clausule 

opnemen bij de oprichting van een burgerlijke maatschap, dan zal deze maatschap vanaf de 

inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht moeten worden opgericht bij notariële akte.126 Dit 

zou een belangrijke ommekeer betekenen voor de actueel gangbare praktijk, en ik stel me de 

vraag of dit voor de burger wel een verbetering inhoudt. Vaak deed men een beroep op 

advocaten of juristen gespecialiseerd in het desbetreffende rechtsgebied, maar nu zouden deze 

rechtshandelingen onder het monopolie van de notaris terechtkomen.  

 

63. Bedingen van aanwas komen in de praktijk veelvuldig voor. Het uitgangspunt onder het 

oude erfrecht is dat deze in principe geen erfovereenkomsten uitmaken,127 maar moeten worden 

                                                 
123 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1098. 
124 Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, BS 6 augustus 1999.  
125 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 721-

722, 746 en 771-774.  
126 A. AYDOGAN, “De principieel toegelaten erfovereenkomsten OBT-OBT: wat doen we ermee vanaf 

1/9/2018?”, T.Not. 2018, (117) 118, 120-121.  
127 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 625.  
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beschouwd als zogenaamde overeenkomsten post mortem.128 Indien het beding van aanwas 

echter bepaalde modaliteiten bevat, zoals bijvoorbeeld een beding dat de overeenkomst kan 

worden beëindigd door elk van de partijen op ieder ogenblik, wordt het echter wel als een 

erfovereenkomst gekwalificeerd.129  

 

In de hypothese dat het beding van aanwas onder bijzondere titel is, en wordt gekwalificeerd 

als een erfovereenkomst, dan betreft het een overeenkomst “dubbele OBT” met betrekking tot 

de eigen toekomstige nalatenschap, die principieel toegelaten is onder het nieuwe erfrecht.130 

Wanneer een aanwasbeding onder bijzondere titel is, maakt het op het eerste gezicht aldus niet 

uit of dit beding wordt gekwalificeerd als een erfovereenkomst of als een overeenkomst post 

mortem, toegelaten is toegelaten. Helaas legt de wetgever voor de overeenkomsten “dubbele 

OBT” betreffende de eigen toekomstige nalatenschap de vereiste van de notariële akte op.  

 

Wanneer het aanwasbeding onder bijzondere titel betrekking heeft op een roerend goed, 

volstaat een onderhandse akte in geval van kwalificatie als overeenkomst post mortem, en is 

een notariële akte vereist in geval van kwalificatie als erfovereenkomst. Om te weten of er onder 

het nieuwe erfrecht voor dit aanwasbeding een notariële akte is vereist, moeten we daardoor 

(mogelijks) teruggrijpen naar het “sleutelcriterium” van de louter eventuele rechten,131 waar we 

toch o zo graag komaf mee zouden maken.  

 

Indien de wetgever het standpunt van VERBEKE132 volgt, en via reparatiewetgeving invoert 

dat overeenkomsten “dubbele OBT” met betrekking tot de eigen toekomstige nalatenschap bij 

onderhandse akte kunnen worden bedongen, verdwijnt echter de noodzaak van het gebruik van 

het “sleutelcriterium” van de louter eventuele rechten om te bepalen welk type akte voor deze 

overeenkomsten is vereist. Toegepast op het beding van aanwas onder bijzondere titel: 

Heeft dit beding een roerend goed tot voorwerp, dan volstaat een onderhandse akte. Of 

het beding van aanwas wordt gekwalificeerd als erfovereenkomst dan wel als 

                                                 
128 A. VAN DEN BROECK, “Het beding van aanwas: de drie voorwaarden van VLABEL”, Nieuwsbrief 

registratierechten 2018, afl. 1, (5) 7.  
129 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 653 en 

666-667. 
130 A. AYDOGAN, “De principieel toegelaten erfovereenkomsten OBT-OBT: wat doen we ermee vanaf 

1/9/2018?”, T.Not. 2018, (117) 118.  
131 Supra randnummer 6.  
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overeenkomst post mortem is irrelevant. Het “sleutelcriterium” moet niet worden 

toegepast.  

Heeft dit beding een onroerend goed tot voorwerp, dan is een notariële akte vereist. Dit 

vloeit voort uit de vereiste publiciteit op het hypotheekkantoor (art. 1 Hyp. W.133), en 

staat los van de discussie of het beding van aanwas wordt gekwalificeerd als 

erfovereenkomst dan wel als overeenkomst post mortem. Het “sleutelcriterium” moet 

niet worden toegepast.  

 

Helaas biedt ook dit geen waterdichte oplossing. Er zijn immers nog andere voorschriften 

waaraan erfovereenkomsten moeten voldoen, zoals de inschrijving ervan in het centraal register 

van testamenten (art. 1100/6 BW),134 waardoor het onderscheid tussen erfovereenkomsten en 

overeenkomsten post mortem nog steeds relevant is. Een manier om van het gebruik van het 

“sleutelcriterium” af te geraken in het kader van de overeenkomsten “dubbele OBT” met 

betrekking tot de eigen toekomstige nalatenschap, is deze simpelweg niet te kwalificeren als 

erfovereenkomsten. En laat dat laatste nu net het standpunt zijn van de rechtsleer onder het oude 

recht, waarop de wetgever zich baseert om overeenkomsten “dubbele OBT” met betrekking tot 

de eigen toekomstige nalatenschap als principieel toegelaten erfovereenkomsten te aanzien.135  

 

Deze rechtsleer onder het oude recht stelde dat de overeenkomsten onder bezwarende titel met 

betrekking tot een welbepaald bestanddeel van de eigen toekomstige nalatenschap niet als een 

erfovereenkomst konden worden gekwalificeerd.136 Onder het oude erfrecht situeerden de 

moeilijkheden betreffende de afbakening van het begrip erfovereenkomst zich voornamelijk bij 

deze overeenkomsten.137 Onder het nieuwe erfrecht worden zij als principieel toegelaten 

erfovereenkomsten beschouwd, zij het dat ze zijn uitgebreid tot deze onder bijzondere titel.138 

Hoewel dit geen allesomvattende oplossing is, lijkt het feit dat we met betrekking tot deze 

overeenkomsten niet langer een beroep op het “sleutelcriterium” zouden moeten doen, mij 

                                                 
133 Hypotheekwet van 16 december 1851, BS 22 december 1851. 
134 Infra randnummer 80.  
135 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 125.  
136 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 922-

934; R. DEKKERS, H. CASMAN, M. DEKKERS en G. BAETEMAN, Handboek burgerlijk recht, IV, 

Huwelijksstelsel, erfrecht, giften, Antwerpen, Intersentia, 2010, 341. 
137 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 949-

950. 
138 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 166.  
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alvast een stap in de goede richting te zijn naar een totale afschaffing ervan, als dat al mogelijk 

zou zijn.  

 

Het is contradictorisch dat de wetgever zijn stelling dat deze overeenkomsten als principieel 

toegelaten erfovereenkomsten moeten worden beschouwd, (alleen maar) fundeert op rechtsleer 

die daarentegen van mening is dat deze overeenkomsten niet als erfovereenkomsten kunnen 

worden aanzien. De wetgever zou er goed aan doen de overeenkomsten “dubbele OBT” met 

betrekking tot de eigen toekomstige nalatenschap te diskwalificeren als erfovereenkomsten. 

VERBEKE deelt dit standpunt.139 Volgens BAEL zijn deze overeenkomsten onder het nieuwe 

erfrecht geen erfovereenkomsten, maar tegelijk maakt deze auteur wel een voorbehoud voor 

het geval dat ze toch als erfovereenkomst zouden worden gekwalificeerd.140 Andere auteurs 

gebruiken wel degelijk de term erfovereenkomst.141 Het is aangewezen dat de wetgever 

duidelijkheid verschaft. Zijn het toegelaten erfovereenkomsten, of toegelaten overeenkomsten? 

We kunnen alleen maar hopen dat de wetgever opteert voor het tweede.  

 

IV.3. Punctuele erfovereenkomst tot wijziging van de kwalificatie van een 

schenking 
 

64. De schenker kan met de begiftigde een overeenkomst sluiten waarin zij a posteriori de 

kwalificatie van de schenking wijzigen. Zo kan een schenking die voor inbreng vatbaar is, 

worden omgevormd in een schenking met vrijstelling van inbreng (art. 843/1, §1 BW). Deze 

mogelijkheid bestond reeds onder het oude recht, maar de Nieuwe Erfwet stelt dat ook de 

omgekeerde beweging, welke tot voorheen betwist was, tot de mogelijkheden behoort.142 Een 

overeenkomst kan worden gesloten om een schenking die met vrijstelling van inbreng is 

gedaan, om te vormen tot een schenking die aan inbreng is onderworpen (art. 843/1, §2 BW). 

Rekening houdend met de mogelijkheid om een testament ad nutum te herroepen, kan de 

testator de kwalificatie van een legaat op ieder ogenblik eenzijdig wijzigen,143 waardoor het art. 

843/1 BW enkel toepasselijk is op schenkingen en niet op legaten.  

                                                 
139 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1098. 
140 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 167-169.  
141 Zie onder andere: R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 255; A. AYDOGAN, 

“De principieel toegelaten erfovereenkomsten OBT-OBT: wat doen we ermee vanaf 1/9/2018?”, T.Not. 2018, 

(117) 119; H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 144.  
142 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 39-41.  
143 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 342.  
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65. Deze overeenkomst moet worden opgesteld in de vorm van een beschikking onder de 

levenden (art. 843/1, §3 BW), met name in de vorm van een notariële akte houdende 

schenking.144 DELAHAYE en DE WILDE D’ESTMAEL zijn van oordeel dat, hoewel de wet 

dit niet uitdrukkelijk aangeeft, deze erfovereenkomst aan de formaliteiten van art. 1100/5 BW 

is onderworpen.145 Deze visie wordt door meerdere auteurs niet onderschreven.146 De 

parlementaire voorbereiding stelt dat het formalisme van het oude art. 919, lid 2 BW wordt 

hernomen,147 en verwijst aldus niet naar de formele geldigheidsvereisten die de Nieuwe Erfwet 

oplegt voor erfovereenkomsten. A contrario leid ik hieruit af dat de geldigheidsvereisten van 

art. 1100/5 BW niet van toepassing zijn op dit type erfovereenkomst.  

 

66. De beschikker heeft ook de mogelijkheid om bij testament zelf tot de wijziging van de 

kwalificatie van de schenking over te gaan. In deze hypothese is de begiftigde echter slechts 

door de wijziging gebonden indien hij ze na het overlijden van de schenker aanvaardt (art. 

843/1, §4 BW). Mijns inziens is er in casu geen sprake van een erfovereenkomst, omdat de 

aanvaarding geschiedt na het overlijden van de schenker. Aangezien de nalatenschap reeds is 

opengevallen, is er geen sprake meer van een toekomstige nalatenschap. De aanvaarding is ook 

in dit geval niet onderworpen aan de formaliteiten van art. 1100/5 BW.  

 

Verder verduidelijkt het artikel dat de aanvaarding door de begiftigde van de wijziging van de 

kwalificatie van de schenking geen invloed heeft op diens uitoefening van de erfkeuze, en 

bijgevolg niet de aanvaarding van de nalatenschap van de schenker inhoudt (art. 843/1, §4 BW). 

Zo kan de begiftigde bijvoorbeeld de nalatenschap aanvaarden en de wijziging van de 

kwalificatie van de schenking weigeren. Tenslotte bevat het artikel ook een regeling omtrent de 

aanrekening van de giften (art. 843/1, §5 BW), doch dit aspect komt in deze masterproef niet 

aan bod.  

 

                                                 
144 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 341.  
145 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 190.  
146 H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 144; R. DEKKERS, H. CASMAN, A. 

L. VERBEKE en E. ALOFS, Erfrecht & giften, Antwerpen, Intersentia, 2017, 91;  
147 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 42; art. 919, lid 

2 BW luidt als volgt: “De verklaring, dat de gift of het legaat bij vooruitmaking of buiten erfdeel gemaakt wordt, 

kan geschieden, hetzij bij de akte die de beschikking bevat, hetzij naderhand in de vorm van een beschikking onder 

de levenden of van een beschikking bij testament.” 
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V. Gevolgen van de erfovereenkomsten 

67. De gevolgen van erfovereenkomsten worden in de eerste plaats geregeld door het 

gemeen verbintenissenrecht.148 Toch stipuleert art. 1100/4 BW nog enkele bijkomende 

gevolgen. Ten eerste heeft de erfovereenkomst niet de vervroegde aanvaarding van de 

nalatenschap tot gevolg (V.1.), ten tweede zijn ook de plaatsvervullers gebonden door de 

erfovereenkomst (V.2.) en ten derde is er in bepaalde gevallen de mogelijkheid om de uit de 

erfovereenkomst voortvloeiende verzaking aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap 

te herroepen (V.3.).  

 

V.1. Geen vervroegde aanvaarding van de nalatenschap 
 

68. Het loutere ondertekenen van een erfovereenkomst betekent niet dat de vermoedelijke 

erfgenaam zich er ook toe verbindt de nalatenschap te aanvaarden (art. 1100/4, §1 BW). De 

vermoedelijke erfgenaam kan bij het openvallen van de nalatenschap bijgevolg nog steeds 

beslissen om deze te verwerpen, zuiver te aanvaarden of te aanvaarden onder voorrecht van 

boedelbeschrijving.149  

 

69. De erfovereenkomst heeft in hoofde van de vermoedelijke erfgenaam in principe slechts 

uitwerking voor zover hij de nalatenschap aanvaardt.150 Desondanks kan het in de praktijk 

aangewezen zijn om in de erfovereenkomst te bepalen in welke mate de erfovereenkomst toch 

nog uitwerking krijgt ten aanzien van de partij die de nalatenschap verwerpt. Er rijzen immers 

problemen in de situatie waarin een partij bij de erfovereenkomst besluit de nalatenschap te 

verwerpen, doch deze zich in de erfovereenkomst had verbonden tot een bepaalde prestatie, die 

zijn plaatsvervullers echter niet kunnen voldoen, of simpelweg bij gebrek aan 

plaatsvervullers.151  

 

 

                                                 
148 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 126.  
149 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 258.  
150 C. AUGHUET, “La réforme du droit successoral opérée par la loi du 31 juillet 2017: premier tour d’horizon”, 

Act.dr.fam. 2017, (198) 216.  
151 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 286-287. 
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V.2. Ook plaatsvervullers zijn gebonden door de erfovereenkomst 
 

70. Wie bij plaatsvervulling tot de nalatenschap komt, zal gebonden zijn door de 

erfovereenkomsten ondertekend door degene wiens plaats men vervult (art. 1100/4, §2 BW). 

Plaatsvervulling heeft plaats in geval van vooroverlijden, van gelijktijdig overlijden, van 

verwerping en van onwaardigheid van een erfgerechtigde (art. 739, lid 2 BW), kortom in elk 

geval waarin een erfgerechtigde niet tot de nalatenschap komt, ongeacht wat daarvan de reden 

is.152  

 

V.3. Herroeping van de verzaking aan rechten in een niet opengevallen 

nalatenschap 
 

71. Het art. 1100/4, §3 BW dat de herroeping van de verzaking aan rechten in een niet 

opengevallen nalatenschap regelt, is opgedeeld in drie leden, welke hier afzonderlijk worden 

besproken. Het eerste lid bepaalt de omstandigheden waarin de herroeping mogelijk is (V.3.1.), 

het tweede lid heeft betrekking op de gevolgen van de herroeping (V.3.2.) en het derde lid 

behandelt de termijn waarbinnen de eis tot herroeping moet worden ingesteld (V.3.3.). De 

interpretatie van het concept verzaking aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap kwam 

hoger reeds aan bod.153  

 

V.3.1. Omstandigheden 

 

72. Naast de gemeenrechtelijke beëindigingsgronden van overeenkomsten,154 voorziet de 

Nieuwe Erfwet dat de partij die in de erfovereenkomst verzaakt heeft aan rechten in een niet 

opengevallen nalatenschap, deze verzaking in twee omstandigheden kan herroepen. Dit is met 

name het geval indien de begunstigde van de verzaking een aanslag op het leven van de verzaker 

heeft gepleegd, of indien de begunstigde van de verzaking zich tegenover de verzaker heeft 

schuldig gemaakt aan mishandelingen, misdrijven of grove beledigingen (art. 1100/4, §3, lid 1 

BW). Hoewel de verzaking geen schenking uitmaakt, verschaft zij mogelijks toch een voordeel 

                                                 
152 R. BARBAIX en A. L. VERBEKE, “Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijksvoordelen”, TEP 2013, afl. 

3, (14) 39. 
153 Supra randnummer 22.  
154 S. LONGERSTAY en N. LABEEUW, “De globale en punctuele erfovereenkomsten”, BN 2017, (184) 189. 
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aan de begunstigde. De wetgever wil de verzaker de mogelijkheid bieden om bij onbehoorlijk 

gedrag van de begunstigde terug te komen op de verzaking.155  

 

73. De omstandigheden waarin de herroeping kan geschieden zijn analoog aan de gronden 

voor herroeping van schenkingen wegens ondankbaarheid (art. 955, 1° en 2° BW), en deze van 

uiterste wilsbeschikkingen (art. 1046, lid 1 BW). De derde grond voor de herroeping van een 

schenking wegens ondankbaarheid, namelijk de weigering tot verschaffen van 

levensonderhoud (art. 955, 3° BW), is echter geen omstandigheid die aanleiding kan geven tot 

een herroeping van de verzaking aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap. In 

tegenstelling tot wat voor een schenking het geval is, ondervindt de begunstigde van de 

verzaking het voordeel daarvan slechts na het openvallen van de nalatenschap. Men wil de 

begunstigde van de verzaking dan ook niet verplichten om voordien reeds in het 

levensonderhoud van de verzaker te voorzien.156  

 

V.3.2. Gevolgen van de herroeping 

 

74. In principe heeft de herroeping enkel betrekking op de eigenlijke verzaking door de 

verzaker ten voordele van de begunstigde, en laat zij de rest van de erfovereenkomst onverlet 

(art. 1100/4, §3, lid 2 BW). Dat de erfovereenkomst voor het overige dus haar bindende kracht 

behoudt, geldt volgens de Nieuwe Erfwet “behoudens andersluidend beding in de 

overeenkomst”. Partijen kunnen in de erfovereenkomst aldus bepalen dat de herroeping leidt 

tot het verval van de hele erfovereenkomst ten aanzien van alle partijen.  

 

V.3.3. Termijn  

 

75. Het loutere feit dat een van de omstandigheden uit art. 1100/4, §3, lid 1 BW zich 

voordoet, geeft op zich geen aanleiding tot een herroeping van de verzaking. Deze heeft immers 

niet van rechtswege plaats. De partij die in de erfovereenkomst verzaakt heeft aan rechten in 

een niet opengevallen nalatenschap, en die de mening is toegedaan deze verzaking te kunnen 

                                                 
155 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 127.  
156 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 127.  
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herroepen, zal een eis tot herroeping moeten instellen. Deze vordering moet worden ingesteld 

voor de familierechtbank, welke bevoegd is op grond van art. 572bis Ger. W.157  

 

76. Analoog met de termijn voor de vordering tot herroeping van schenkingen wegens 

ondankbaarheid (art. 957, lid 1 BW), geldt ook hier een termijn van één jaar. Deze termijn 

neemt een aanvang op de dag van het feit waarvan de verzaker de begunstigde van de verzaking 

beschuldigt of op de dag waarop het feit de verzaker bekend kon zijn. De vordering moet echter 

uiterlijk op de dag van de afsluiting van de vereffening-verdeling van de nalatenschap worden 

ingesteld (art. 1100/4, §3, lid 3 BW), ongeacht of deze minnelijk of gerechtelijk geschiedt.158  

 

Dat de vordering niet meer na de afsluiting van de vereffening-verdeling van de nalatenschap 

kan worden ingesteld, wordt door de wetgever verantwoord door te wijzen op het feit dat op 

dat ogenblik de definitieve aanspraken van de erfgenamen moeten vast staan, en door te 

verwijzen naar het nieuwe art. 928, §1 BW.159 Het is van belang voor de rechtszekerheid dat 

eenmaal de vereffening-verdeling is afgerond, daar niet zomaar op kan worden teruggekomen. 

Het verschil met de schenking is dat bij een vereffening-verdeling immers ook andere personen 

betrokken zijn, die mogelijks geen partij zijn bij de erfovereenkomst, ofwel zich niet schuldig 

hebben gemaakt aan één van de omstandigheden ex art. 1100/4, §3, lid 1 BW.160 

 

77. De vraag rijst of de erfgenamen van de verzaker, na diens overlijden, de vordering tot 

herroeping kunnen instellen. Inzake de herroeping van schenkingen wegens ondankbaarheid 

wordt dit uitdrukkelijk geregeld in art. 957, lid 3 BW, dat drie situaties onderscheidt. Aangezien 

de parlementaire voorbereiding uitdrukkelijk stelt dat de termijn voor het instellen van de 

vordering tot herroeping van de verzaking gebaseerd is op de termijn inzake de herroeping van 

schenkingen wegens ondankbaarheid,161 ben ik de mening toegedaan dat deze drie situaties naar 

                                                 
157 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 291.  
158 F. LALIÈRE, “Le visage 2018 des pactes sur succession future:évolution ou révolution?”, RPP 2017, (304) 

316.  
159 Art. 928, §1 BW dat stelt dat op de dag van de afsluiting van de vereffening-verdeling van de nalatenschap ook 

het recht in hoofde van de reservataire erfgenamen vervalt om de inkorting te vorderen van giften aan erfgenamen. 

Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 127.  
160 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 290-291.  
161 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 127.  
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analogie kunnen worden toegepast op de vordering tot herroeping van de verzaking. Dit leidt 

tot het volgende resultaat:162  

 

1° Indien de verzaker de eis reeds had ingesteld: de erfgenamen van de verzaker kunnen 

de procedure van de herroeping verderzetten. (Per analogiam met art. 957, lid 3, 1° BW)  

 

2° Indien de verzaker is overleden binnen het jaar te rekenen van de dag van het feit 

waarvan de verzaker de begunstigde van de verzaking beschuldigt of van de dag waarop 

dit feit de verzaker bekend kon zijn: de erfgenamen van de verzaker beschikken over 

dezelfde termijn als deze die de verzaker nog restte indien hij niet zou zijn overleden. 

Zij moeten de vordering tot herroeping instellen binnen een jaar te rekenen van de dag 

van het feit waarvan de verzaker de begunstigde van de verzaking beschuldigt of van de 

dag waarop dit ondankbare feit de verzaker bekend kon zijn. (Per analogiam met art. 

957, lid 3, 2° BW)  

 

3° Indien de verzaker is overleden zonder dat het ondankbare feit hem bekend kon zijn: 

de erfgenamen van de verzaker moeten de vordering tot herroeping instellen binnen een 

jaar, te rekenen hetzij van de dag van het overlijden van de verzaker, hetzij van de dag 

waarop het ondankbare feit hen bekend kon zijn, hetzij van de dag waarop de 

erfovereenkomst hen bekend kon zijn (Per analogiam met art. 957, lid 3, 3° BW)  

 

Indien de eis door de schenker nog niet was ingesteld, beschikken diens erfgenamen alsnog 

over de mogelijkheid om een vordering tot herroeping wegens ondankbaarheid in te stellen. De 

termijn waarover zij beschikken is echter verschillend naargelang het feit dat tot 

ondankbaarheid heeft geleid aan de schenker al dan niet bekend kon zijn. Het is eigenaardig dat 

enkel in de situatie waarin het ondankbare feit niet aan de schenker bekend kon zijn, rekening 

wordt gehouden met de kennis in hoofde van de erfgenamen. Er is geen objectieve en redelijke 

verantwoording voor deze discriminatie. In beide gevallen zou rekening moeten worden 

gehouden met de kennis in hoofde van de erfgenamen.163 Deze kritiek die door de rechtsleer 

wordt geuit op de regeling betreffende de termijn voor het instellen van de vordering door de 

                                                 
162 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 288-290. 
163 R. BARBAIX en A. L. VERBEKE, “Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van 10 

december 2012 inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften”, RW 2012-13, 

(1162) 1178.  
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erfgenamen van de schenker, geldt mijns inziens mutatis mutandis ook in het kader van de 

herroeping van de verzaking. Problematisch is de situatie waarin het ondankbare feit de 

verzaker bekend kon zijn, doch diens erfgenamen daarvan niet op de hoogte waren of konden 

zijn, of sterker nog wanneer zij helemaal geen kennis hadden van de erfovereenkomst.164  

 

De verzaking aan de vordering tot herroeping, gedaan door degene die in de erfovereenkomst 

verzaakt heeft aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap, ontneemt diens erfgenamen 

de mogelijkheid om de vordering tot herroeping nog in te stellen.165  

 

78. Ook de mogelijkheid tot het instellen of verderzetten van de vordering tot herroeping, 

na het overlijden van de ondankbare begunstigde van de verzaking, wordt niet uitdrukkelijk 

geregeld. Naar analogie met art. 957, lid 2 BW zou het echter mogelijk moeten zijn om de 

vordering tot herroeping na het overlijden van de ondankbare begunstigde tegen diens 

erfgenamen te kunnen instellen of verderzetten.166  

 

79. Het is raadzaam de vorderingsmogelijkheden voor de erfgenamen van de verzaker, na 

diens overlijden, en de vorderingsmogelijkheid tegen de erfgenamen van de overleden 

ondankbare begunstigde wettelijk te verankeren. Het verdient warme aanbeveling om bij het 

uitwerken van deze regeling rekening te houden met de kennis in hoofde van de erfgenamen, 

gelet op de hoger aangehaalde discriminatie.  

 

VI. Publiciteit van de erfovereenkomsten 

 

80. Erfovereenkomsten hebben per definitie uitwerking op de dag van het overlijden van de 

erflater, wat mogelijks geschiedt ruime tijd na de ondertekening. Met het oog op de 

opspoorbaarheid en de publiciteit, zal elke erfovereenkomst daarom worden ingeschreven in 

                                                 
164 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 289.  
165 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 290.  
166 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 290.  
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het centraal register van testamenten (art. 1100/6 BW).167 Ook voor buitenlandse notarissen 

verleden erfovereenkomsten kunnen in het register worden ingeschreven.168 

 

Partijen kunnen de notaris echter ontheffing van de inschrijving verlenen.169 Het gebrek aan 

registratie van een erfovereenkomst heeft evenwel geen gevolgen, noch voor de 

rechtsgeldigheid, noch voor de tegenstelbaarheid ervan.170 Het gaat aldus om een loutere 

bekendmakingsformaliteit.171  

 

81. De in het register ingeschreven erfovereenkomsten kunnen worden geraadpleegd tijdens 

het leven van de partijen betrokken bij de erfovereenkomst, door de partijen zelf, door de 

toekomstige erflater, door de vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn van de 

partijen betrokken bij de erfovereenkomst, door de notaris die de erfovereenkomst heeft 

verleden, en door de notaris die gelast wordt met de opmaak hetzij van een schenking, hetzij 

van een erfovereenkomst, hetzij van een uiterste wilsbeschikking voor dezelfde toekomstige 

erflater (nieuw art. 4/1 Wet op het CRT en het CRH172). Het raadplegen van de erfovereenkomst 

tijdens het leven van de partijen is onder meer aangewezen in het kader van estate planning.  

 

VII. Punctuele erfovereenkomsten 

82. Het rijtje punctuele erfovereenkomsten die onder het oude recht reeds toelaatbaar 

werden geacht, wordt aangevuld door de Nieuwe Erfwet. Het behoort niet tot het bestek van 

deze masterproef om de vroeger reeds toegelaten punctuele erfovereenkomsten te bespreken. 

Enkel de door de Nieuwe Erfwet doorgevoerde wijzigingen en nieuw ingevoerde punctuele 

erfovereenkomsten komen aan bod. De verduidelijking die de wetgever doorvoerde met 

betrekking tot het ogenblik waarop de overeenkomst opgelegd door art. 1287, lid 3 Ger. W. 

uitwerking krijgt, werd hoger reeds behandeld.173  

                                                 
167 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 132.  
168 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 162.  
169 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 165.  
170 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 133.  
171 H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 146.  
172 Wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel 

van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, en tot invoering van een centraal 

huwelijksovereenkomstenregister, BS 6 mei 1977. Hierna “Wet op het CRT en het CRH”.  
173 Supra randnummer 54.  
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83. Deze nieuwe punctuele erfovereenkomsten bevinden zich niet onder de titel IIbis 

‘Erfovereenkomsten’ van boek III van het Burgerlijk Wetboek, maar zijn verspreid over het 

Burgerlijk Wetboek. Ze worden hierna behandeld in de volgorde waarin zij in het Burgerlijk 

Wetboek zijn opgenomen. Deze erfovereenkomsten worden punctueel genoemd omdat ze, in 

tegenstelling tot de globale erfovereenkomst, een specifiek punt betreffen. Deze punten zijn de 

mogelijkheid tot wijziging van de kwalificatie van een schenking (VII.1.), de mogelijkheid tot 

inbreng met generatiesprong (VII.2.), de waarde van het geschonken goed op de dag van de 

schenking (VII.3.), de hypothese waarin de begiftigde niet onmiddellijk beschikkingsbevoegd 

was over de volle eigendom van het geschonken goed (VII.4.), de mogelijkheid tot verzaking 

aan de vordering tot inkorting (VII.5.) en de mogelijkheid tot verzaking aan het wettelijk 

toegekend vruchtgebruik door de langstlevende echtgenoot of de langstlevende wettelijk 

samenwonende partner (VII.6.).  

 

VII.1. De mogelijkheid tot wijziging van de kwalificatie van een schenking 
 

84. Deze punctuele erfovereenkomst kwam hoger reeds aan bod, en het volstaat met een 

verwijzing naar hetgeen aldaar werd uiteengezet.174  

 

VII.2. De mogelijkheid tot inbreng met generatiesprong 
 

85. De wetgever laat toe om een “inbreng ten behoeve van een derde” te doen, waarmee 

wordt tegemoetgekomen aan de groeiende wens van de burger om een generatiesprong te 

kunnen organiseren.175 De door de wetgever gebruikte terminologie is misleidend, aangezien 

ongenuanceerd melding wordt gemaakt van derden, terwijl art. 845, §2 BW enkel de specifieke 

driepartijenverhouding grootouder – ouder – kleinkind viseert. Voorgaand artikel schept de 

mogelijkheid voor het kind van de schenkende grootouder om een schenking door de 

grootouder aan het kleinkind gedaan, in te brengen in de nalatenschap van de grootouder, en 

dus op zijn erfdeel te laten aanrekenen in het geval hij de nalatenschap van de grootouder 

aanvaardt. Er wordt gehandeld alsof het kind van de schenker begiftigd is geweest, en deze 

brengt aldus iets in wat hij niet heeft gekregen. In principe gebeurt de inbreng door mindere 

                                                 
174 Supra titel IV.3.  
175 Ook in het kader van de globale erfovereenkomst is het mogelijk om een generatiesprong te realiseren (art. 

1100/7, §4 BW), infra titel VIII.1.3. Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat 

de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, 

nr. 54-2282/001, 46-47.  
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ontvangst, doch in de hypothese dat de schenking het erfdeel van de ouder-inbrenger overtreft, 

zal deze laatste zelfs gehouden zijn tot teruggave van iets wat deze niet heeft verkregen.176 

Enige vorm van voorzichtigheid bij het gebruik van deze techniek is aangeraden.  

 

86. Alle drie de partijen dienen in te stemmen met deze constructie, hetzij in de 

schenkingsakte, hetzij in een latere overeenkomst. De artikelen 1100/2 tot 1100/6 BW zijn op 

deze punctuele erfovereenkomst van toepassing, ongeacht of de verbintenis van het kind van 

de schenker in de schenkingsakte zelf is opgenomen, dan wel voortvloeit uit een latere 

overeenkomst.177  

 

87. Art. 845, §2, lid 2 BW verduidelijkt dat hetgeen het begiftigde kleinkind door deze 

generatiesprong heeft verkregen, bij het overlijden van de ouder-inbrenger als een schenking 

door deze laatste zal worden beschouwd. Dit leidt ertoe dat het begiftigde kleinkind inbreng 

verschuldigd zal zijn in de nalatenschap van de ouder-inbrenger. Hierdoor wordt de eventuele 

ongelijkheid tussen de kinderen van de ouder-inbrenger rechtgezet.178 Deze inbreng met 

generatiesprong biedt als voordeel dat de grootouder kan schenken aan zijn kleinkind, zonder 

dat die schenking moet worden aangerekend op het beschikbaar deel,179 zodat dit wordt 

vrijgehouden voor andere beschikkingen. De schenking aan het kleinkind zal niet moeten 

worden ingekort bij het overlijden van de grootouder, en bij schenkingen aan meerdere 

kleinkinderen zal de gelijkheid onder de staken niet worden doorbroken.180 

 

88. Het Burgerlijk Wetboek werkt met de fictie dat er een dubbele schenking heeft 

plaatsgevonden: eerst door de grootouder aan zijn kind, daarna door het kind aan zijn eigen 

kind (het kleinkind van de grootouder).181 VLABEL heeft geoordeeld dat deze burgerrechtelijke 

fictie niet doorwerkt op fiscaal vlak. Voor de heffing van de schenkbelasting wordt enkel de 

reële schenking door de grootouder aan het kleinkind in aanmerking genomen.182  

 

                                                 
176 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 203.  
177 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 47. 
178 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 203. 
179 P. MAES, “La réforme du droit civil des successions et la planification patrimoniale. Droit transitoire, 

opportunités civiles et risques fiscaux”, RPP 2017, (278) 296.  
180 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 274.  
181 M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe 

mogelijkheden?”, Notariaat 2018, afl. 1-2, (1) 7.  
182 VLABEL standpunt nr. 17047, 2 oktober 2017.  
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VII.3. De waarde van het geschonken goed op de dag van de schenking 
 

89. In het nieuwe erfrecht worden schenkingen en legaten in beginsel ingebracht in waarde 

(art. 858, §1, lid 1 BW). Bij legaten geschiedt dit op basis van de intrinsieke waarde van het 

gelegateerde goed op de dag van het openvallen van de nalatenschap (art. 858, §2 BW). De 

inbreng van schenkingen geschiedt volgens de intrinsieke waarde van het geschonken goed op 

de dag van de schenking, in principe geïndexeerd vanaf de dag van de schenking tot op de dag 

van het overlijden, in functie van de index der consumptieprijzen (art. 858, §3, lid 1 BW).  

 

90. Het is mogelijk voor de vermoedelijke mede-erfgenamen van een begiftigde om een 

punctuele erfovereenkomst te sluiten omtrent de intrinsieke waarde van het goed op de dag van 

de schenking, zoals vermeld in de schenkingsakte of uitgedrukt op de dag van de schenking. 

Zij kunnen met deze waarde instemmen hetzij in de schenkingsakte zelf, hetzij bij een latere 

overeenkomst gesloten met de schenker en de begiftigde (art. 858, §5, lid 1 BW). De ratio legis 

van deze punctuele erfovereenkomst bestaat erin betwistingen en geschillen tussen deskundigen 

over deze waarde in het kader van de vereffening-verdeling van de nalatenschap van de 

schenker te vermijden.183 Deze punctuele erfovereenkomst is onderworpen aan de toepassing 

van de artikelen 1100/2 tot 1100/6 BW (art. 858, §5, lid 3 BW), ongeacht of de instemming 

geschiedt in de schenkingsakte zelf, dan wel in een latere overeenkomst.184 Dit heeft tot gevolg 

dat zelfs bij een gift van hand tot hand of een onrechtstreekse schenking, de instemming met de 

waarde bij notariële akte moet gebeuren.185  

 

91. De instemming van de vermoedelijke mede-erfgenamen ontneemt hen niet het recht om 

de inkorting te vragen (art. 858, §5, lid 4 BW). Deze toevoeging is enigszins eigenaardig te 

noemen gezien art. 858 BW zich situeert in het kader van de giften als voorschot op erfdeel, 

welke aan inbreng onderworpen zijn, en is wellicht slechts relevant in de hypothese dat de gift 

het erfdeel overtreft.186 

 

                                                 
183 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 66.  
184 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 66. 
185 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 271.  
186 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237.  
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VII.4. Geen onmiddellijke beschikkingsbevoegdheid over het geschonken goed 
 

92. De wetgever wil de begiftigde zelf verantwoordelijk laten zijn voor eventuele 

waardeschommelingen van het geschonken goed. Dit valt slechts te verantwoorden indien de 

begiftigde ook het recht heeft om te beschikken over de volle eigendom van het geschonken 

goed.187 Daarom wordt afgeweken van de hoger uiteengezette regel dat de inbreng van 

schenkingen geschiedt volgens de geïndexeerde intrinsieke waarde van het geschonken goed 

op de dag van de schenking,188 in het geval de begiftigde niet het recht had om vanaf de dag 

van de schenking te beschikken over de volle eigendom van het geschonken goed. Schenkingen 

met voorbehoud van vruchtgebruik, met een vervreemdingsverbod en met voorbehoud van een 

recht van bewoning vormen voorbeelden van dergelijke schenkingen.189  

 

Art. 858, §3, lid 2 BW onderscheidt drie hypotheses naargelang het ogenblik waarop de 

begiftigde de beschikkingsbevoegdheid over het geschonken goed verkrijgt. (1) Indien de 

begiftigde het recht om te beschikken over de volle eigendom verkrijgt op een datum na de 

schenking, doch voor het overlijden van de beschikker, geschiedt de inbreng volgens de waarde 

van het geschonken goed op deze datum, geïndexeerd vanaf deze dag tot de dag van het 

overlijden van de beschikker. (2) Indien de begiftigde het recht om te beschikken over de volle 

eigendom verkrijgt op het ogenblik van het overlijden van de beschikker, geschiedt de inbreng 

volgens de waarde van het geschonken goed op de dag van dat overlijden. (3) Indien de 

begiftigde het recht om over de volle eigendom te beschikken verkrijgt op een datum na het 

overlijden van de beschikker, geschiedt de inbreng volgens de waarde van het geschonken goed 

op de dag van dat overlijden, verminderd met de waarde van de lasten die de uitoefening van 

het beschikkingsrecht over de volle eigendom verhinderen.  

 

93. In het kader van deze bepaling kunnen twee punctuele erfovereenkomsten worden 

gesloten. Ten eerste kunnen de schenker en de begiftigde overeenkomen dat de inbreng van 

dergelijke schenking toch zal geschieden volgens de intrinsieke waarde van het geschonken 

goed op de dag van de schenking, geïndexeerd vanaf de dag van de schenking tot op de dag van 

                                                 
187 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 63-64.  
188 Supra randnummer 89.  
189 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 63; R. 

BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 235.  
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het overlijden, in functie van de index der consumptieprijzen (art. 858, §5, lid 2 juncto art. 858, 

§3, lid 1 BW). Ten tweede kunnen de vermoedelijke mede-erfgenamen van de begiftigde deze 

waardering aanvaarden, hetzij in de schenkingsakte hetzij bij een latere overeenkomst gesloten 

met de schenker en de begiftigde (art. 858, §5, lid 2 BW).190 Deze tweede erfovereenkomst is 

de facto essentieel, aangezien de waardering uit de eerste erfovereenkomst zich slechts aan de 

vermoedelijke mede-erfgenamen opdringt in geval van hun aanvaarding.191  

 

94. Deze punctuele erfovereenkomsten kunnen bijvoorbeeld erg zinvol zijn in het kader van 

een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van een familiale onderneming of van 

aandelen van een familiale vennootschap aan een of meerdere erfgenamen die daarin actief 

zijn.192 Onder het oude recht werd op grond van oud art. 922, lid 2 BW de waarde ten tijde van 

de schenking in aanmerking genomen, wanneer het de schenking van een onderneming of 

bedrijfstak betrof die werd geschonken met toepassing van het fiscaal voordelig tarief inzake 

registratierechten inzake schenkingen.193 Het was hierbij irrelevant of de schenking in volle 

eigendom gebeurde, dan wel met voorbehoud van vruchtgebruik. De wetgever wilde vermijden 

dat het kind dat het familiebedrijf geschonken kreeg, met zijn mede-erfgenamen de meerwaarde 

zou moeten delen die voornamelijk werd gerealiseerd door zijn inspanningen, of dat de anderen 

mede zouden moeten instaan voor een eventuele minderwaarde.194  

 

Deze specifieke regeling voor familiebedrijven wordt geschrapt onder het nieuwe erfrecht, en 

bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik zal het waarderingstijdstip zich veelal 

situeren op het ogenblik van het overlijden van de schenker. Vaak zullen ouders die het 

familiebedrijf wegschenken aan de volgende generatie zich het vruchtgebruik voorbehouden 

omdat zij toch zo lang mogelijk de touwtjes willen in handen houden. De gerealiseerde meer- 

of minderwaarde kan dan worden toegeschreven aan de ouders. Toch komt het echter voor dat 

zij zich het vruchtgebruik voorbehouden louter om hun inkomsten gegarandeerd te zien, en 

inzake het bedrijf niet langer de leiding nemen. Ook in deze laatste hypothese zal het 

waarderingstijdstip in principe worden gesitueerd op het ogenblik waarop het vruchtgebruik 

                                                 
190 De instemming van de vermoedelijke mede-erfgenamen ontneemt hen niet het recht om de inkorting te vragen 

(art. 858, §5, lid 4 BW). 
191 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 188.  
192 S. LONGERSTAY en N. LABEEUW, “De globale en punctuele erfovereenkomsten”, BN 2017, (184) 197.  
193 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1089.  
194 Hoewel de mate waarin de meer- of minderwaarde is toe te schrijven aan de begiftigde evenwel moeilijk is vast 

te stellen. M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe 

mogelijkheden?”, Notariaat 2018, afl. 1-2, (1) 4.  
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ophoudt. In casu zal de door de begiftigde gerealiseerde meer- of minderwaarde onder het 

nieuwe erfrecht wel moeten worden gedeeld met de mede-erfgenamen.  

 

Er zijn twee manieren om hieraan te ontsnappen. Ten eerste kan voor dergelijke schenkingen 

die dateren van uiterlijk 31 augustus 2018, de schenker voor de notaris een verklaring van 

behoud afleggen ten laatste op 31 augustus 2018 (art. 66, §2, lid 3, 2° Nieuwe Erfwet). Hierbij 

kan de schenker voor de handhaving opteren van de eerdere bepalingen met betrekking tot de 

wijze van inbreng van de schenkingen, met inbegrip van de waarderingsregels voor 

schenkingen met het oog op de inbreng. De schenker kiest er met andere woorden voor dat de 

regels van het oude erfrecht van toepassing blijven. Ten tweede kan in een erfovereenkomst 

worden gekozen om toch de waarde op het moment van de schenking te nemen, met indexering. 

In tegenstelling tot de verklaring van behoud, is voor deze erfovereenkomst echter wel de 

medewerking vereist van de mede-erfgenamen. Een goede familiale verstandhouding lijkt 

hiervoor onontbeerlijk.195 

 

95. Volgens art. 858, §5, lid 3 BW zijn de artikelen 1100/2 tot 1100/6 BW van toepassing 

op de aanvaarding. Puur tekstueel betreft de aanvaarding enkel de erfovereenkomst met de 

vermoedelijke mede-erfgenamen waarbij deze de waardering aanvaarden. Ik ben van mening 

dat het gaat om een onnauwkeurigheid van de wetgever, en dat deze artikelen ook van 

toepassing zijn op de erfovereenkomst tussen de schenker en de begiftigde. Er is mijns inziens 

geen enkele rechtvaardiging voor een eventuele niet toepassing van de artikelen op deze 

erfovereenkomst. DE WULF deelt die mening niet.196  

 

VII.5. De mogelijkheid tot verzaking aan de vordering tot inkorting 
 

96. Om de reservataire erfgenamen hun voorbehouden erfdeel te garanderen, zal er bij het 

overlijden van de erflater een fictieve massa worden samengesteld. Deze bestaat uit alle 

goederen die bij het overlijden van de erflater aanwezig waren, en na aftrek van de schulden 

worden de goederen waarover hij bij schenking onder de levenden heeft beschikt, fictief daarbij 

gevoegd. Op basis van deze fictieve massa zullen het beschikbaar deel en de reserve worden 

berekend (art. 922 BW). Op het beschikbaar deel worden de giften aangerekend die met 

                                                 
195 M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe 

mogelijkheden?”, Notariaat 2018, afl. 1-2, (1) 4-5.  
196 C. DE WULF, De Erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk, Brugge, 

Die keure, 2018, 120.  
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vrijstelling van inbreng zijn gedaan, en deze worden ingekort indien en in de mate dat zij het 

beschikbaar deel overschrijden. Enkel degenen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel 

toekent, kunnen de inkorting vorderen (art. 921 BW).  

 

97. De wetgever voorziet twee types punctuele erfovereenkomsten waarin vermoedelijke 

reservataire erfgenamen kunnen verzaken aan hun vordering tot inkorting. Enerzijds is er het 

art. 918 BW waarvan het toepassingsgebied door de Nieuwe Erfwet grondig wordt gewijzigd 

(VII.5.1.). Anderzijds is er het art. 924, lid 4 BW dat de specifieke situatie behelst waarin een 

vermoedelijke reservataire erfgenaam verzaakt aan zijn vordering tot inkorting tegen de derde-

verkrijger onder kosteloze titel (VII.5.2.). 

 

VII.5.1. De verzaking aan de vordering tot inkorting met algemene draagwijdte 

 

98. Het vroegere art. 918 BW bevatte reeds de mogelijkheid voor de vermoedelijke 

reservataire erfgenamen om afstand te doen van hun vordering tot inkorting, doch enkel in een 

specifieke context. Zij konden instemmen met de vervreemding, ongeacht of deze om niet dan 

wel ten bezwarende titel geschiedde,197 hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van 

het kapitaal, hetzij met voorbehoud van het vruchtgebruik, van goederen aan een van de 

erfgerechtigden in de rechte lijn. Deze vervreemdingen werden vermoed schenkingen met 

vrijstelling van inbreng te zijn voor de volle eigendom.198 Door in te stemmen in de 

vervreemding werd de veronderstelde of werkelijke schenking geherkwalificeerd tot een 

verrichting onder bezwarende titel,199 die ook niet meer moest worden opgenomen in de fictieve 

massa.200  

 

99. Het toepassingsgebied van de reeds onder het oude erfrecht toegelaten erfovereenkomst 

was beperkt tot de beschreven situatie en daardoor ook moeilijk werkbaar. Het nieuwe erfrecht 

komt hieraan tegemoet door het toepassingsgebied fundamenteel te wijzigen. Het nieuwe art. 

918 BW viseert enkel nog schenkingen201, en heeft nu een algemene draagwijdte gekregen in 

die zin dat de bepaling betrekking heeft op om het even welke schenking, ten aanzien van om 

                                                 
197 Interpretatieve  wet van 4 januari 1960, BS 11 januari 1960.  
198 C. DECLERCK, W. PINTENS en K. VANWINCKELEN, Schets van het familiaal vermogensrecht, Brugge, 

Die Keure, 2015, 431.  
199 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1091. 
200 Cass. 8 oktober 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1179.  
201 De wetgever heeft de mogelijkheid tot anticipatieve verzaking aan het recht van inkorting van een legaat niet 

voorzien. Zie: R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 372. 
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het even welke begiftigde.202 Het artikel heeft betrekking op de anticipatieve verzaking, die 

geschiedt tijdens het leven van de beschikker. Ook na het overlijden van de beschikker kunnen 

de reservataire erfgenamen afstand doen van hun reservataire bescherming, doch deze geschiedt 

vormloos.203 In dit laatste geval is de nalatenschap reeds opengevallen, en ligt er dus geen 

erfovereenkomst voor. 

 

100. De vermoedelijke reservataire erfgenamen kunnen via een eenzijdige verklaring in de 

schenkingsakte of naderhand, verzaken aan de vordering tot inkorting van een schenking (art. 

918, §1, lid 1 BW). De verzaking moet betrekking hebben op een of meerdere schenkingen die 

welbepaald zijn en die worden geïdentificeerd in de verzakingsakte, en kan dus geen betrekking 

hebben op de reserve in abstracto.204 Deze punctuele erfovereenkomst is onderworpen aan de 

artikelen 1100/2 tot 1100/6 BW (art. 918, §1, lid 1 BW). Het eenzijdig karakter van de 

verzaking heeft tot gevolg dat enkel de verzakende vermoedelijke reservataire erfgenaam de 

formele procedure zal moeten doorlopen. In geval van verzaking in de schenkingsakte zal enkel 

het beding van de schenking dat de verzaking door de vermoedelijke reservataire erfgenaam 

inhoudt, aan het formalisme van art. 1100/5 BW onderworpen zijn.205  

 

101. De vermoedelijke reservataire erfgenamen beslissen voor zichzelf of ze al dan niet 

verzaken aan hun vordering tot inkorting. De erfgenamen die hebben verzaakt aan de vordering 

tot inkorting, kunnen geen voordeel meer genieten van de inkorting die zou worden gevraagd 

door degenen die niet hebben verzaakt aan hun vordering (art. 918, §1, lid 2 BW). 

Niettegenstaande de verzaking zal de waarde van de geschonken goederen worden opgenomen 

in de fictieve massa (art. 918, §2, lid 1 BW), en kan de verzaking niet tot gevolg hebben dat de 

andere giften een grotere inkorting zouden ondergaan (art. 918, §2, lid 2 BW). De verzaking 

aan de vordering tot inkorting heeft geen uitwerking ten aanzien van de voor inbreng vatbare 

aard van de schenking (art. 918, §3 BW).  

 

Ten slotte bepaalt de vierde paragraaf van het art. 918 BW dat de verzaking aan de vordering 

tot inkorting onweerlegbaar wordt vermoed geen gift te zijn. De wetgever gaat er van uit dat de 

                                                 
202 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 87.  
203 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 372.  
204 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 88.  
205 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 89.  
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verzaking gebeurt vanuit de bekommernis om de beschikkingen gedaan door de beschikker te 

respecteren en zich aldus naar diens wil te schikken.206 Volgens CASMAN en VERBEKE geldt 

het vermoeden dat de verzaking geen gift is voor alle erfovereenkomsten, doch doet de 

wetgever er goed aan hierover klaarheid te scheppen.207  

 

VII.5.2. De verzaking aan de vordering tot inkorting tegen de derde-verkrijger 

onder kosteloze titel 

 

102. Indien de gift, die met vrijstelling van inbreng is gedaan, moet worden ingekort omdat 

deze het beschikbaar deel overschrijdt, geschiedt de inkorting in waarde (art. 920, §2 BW). De 

begiftigde zal de reservataire erfgenamen vergoeden ten belope van het overschreden deel (art. 

924, lid 1 BW). Het risico voor de insolvabiliteit van de begiftigde ligt bij de reservataire 

erfgenamen, hoewel de wet hierop een uitzondering voorziet.208 Zij moeten nog steeds eerst de 

begiftigde uitwinnen, maar kunnen zich bij diens insolvabiliteit richten tot de derden die de 

geschonken goederen onder kosteloze titel hebben verworven van de begiftigde of de 

opvolgende begunstigde ten kosteloze titel (art. 924, lid 3 BW). De vorderingsmogelijkheden 

voor de reservataire erfgenamen in geval van insolvabiliteit van de begiftigde, zijn onder het 

nieuwe erfrecht beperkter dan onder het oude erfrecht door de schrapping van het art. 930 

BW.209 

 

103. De derde-verkrijger onder kosteloze titel of de opvolgende begunstigde ten kosteloze 

titel kan echter de zekerheid verkrijgen dat de reservataire erfgenamen later van deze vordering 

geen gebruik kunnen maken. De vermoedelijke reservataire erfgenamen kunnen immers in een 

punctuele erfovereenkomst toestemmen in de schenking door de oorspronkelijke begiftigde, of 

in de daaropvolgende schenking aan de opvolgende begunstigde ten kosteloze titel. De 

toestemming heeft in hoofde van de vermoedelijke reservataire erfgenamen de verzaking aan 

de vordering tot inkorting ten aanzien van deze derden tot gevolg, maar niet ten aanzien van de 

oorspronkelijke begiftigde. De verzaking op grond van art. 924, lid 4 BW heeft een beperkte 

                                                 
206 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 94.  
207 H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 146; A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch 

erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1091-1092.  
208 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1090.  
209 Art. 930 BW bood de reservataire erfgenamen de mogelijkheid om zich na uitwinning van de begiftigde ook te 

richten tot de verkrijger onder bezwarende titel van het geschonken goed.  
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draagwijdte en is minder verregaand dan de verzaking op grond van art. 918 BW. Ze heeft een 

individueel karakter, in die zin dat elke vermoedelijke reservataire erfgenaam vrij is om al dan 

niet te verzaken, en dat de verzaking door de ene geen verzaking inhoudt voor de andere.210  

 

De toestemming kan worden gegeven hetzij door een verklaring op te nemen in de 

schenkingsakte betreffende de schenking door de erflater aan de oorspronkelijke begiftigde, 

hetzij bij een latere uitdrukkelijke verklaring bijvoorbeeld door een tussenkomst in de 

schenkingsakte houdende de schenking door de oorspronkelijke begiftigde aan de derde.211 De 

artikelen 1100/2 tot 1100/6 BW zijn op deze anticipatieve verzaking van toepassing (art. 924, 

lid 4 BW). Na het overlijden van de beschikker kan vormloos worden verzaakt, omdat er dan 

geen sprake meer is van een erfovereenkomst.212  

 

VII.6. De mogelijkheid tot verzaking aan het wettelijk toegekend vruchtgebruik 
 

104. De langstlevende echtgenote geniet het vruchtgebruik op de goederen die door de 

eerststervende echtgenoot zijn geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik, op voorwaarde 

dat de langstlevende op het moment van de schenking al met de schenker was gehuwd (art. 

858bis, §3, lid 1 BW). Voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner geldt een 

analoge regeling. Deze geniet na het overlijden van de schenkende wettelijk samenwonende 

partner, het vruchtgebruik op het onroerend goed dat tijdens het samenwonen het gezin tot 

gemeenschappelijke verblijfplaats diende en op het daarin aanwezige huisraad, indien de 

schenker die goederen heeft geschonken terwijl hij zich het vruchtgebruik ervan had 

voorbehouden en op voorwaarde dat de partners op het tijdstip van de schenking al met elkaar 

wettelijk samenwoonden (art. 858bis, §4, lid 1 BW).  

 

105. De echtgenote en de wettelijk samenwonende partner kunnen aan voorgaand 

vruchtgebruik verzaken, nog voordat de schenker is overleden. Dit is een punctuele 

erfovereenkomst waar volgens de wet de artikelen 1100/2 tot 1100/5 BW op van toepassing 

zijn (art. 858bis, §5 BW). Mijns inziens is het een onnauwkeurigheid van de wetgever om niet 

naar het art. 1100/6 BW inzake de publiciteit te verwijzen, en moet ook dat artikel worden 

                                                 
210 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 115.  
211 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 114.  
212 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 372.  
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nageleefd. Meerdere auteurs delen die mening.213 Ook de parlementaire voorbereiding maakt 

gewag van de toepassing van art. 1100/6 BW op deze punctuele erfovereenkomst.214 De 

verzaking aan het vruchtgebruik na het overlijden van de schenker is eveneens mogelijk, doch 

deze verzaking is aan geen bijzondere regels onderworpen.215 In dit laatste geval is er geen 

sprake van een toekomstige nalatenschap en betreft het dus geen erfovereenkomst.  

 

VIII. Globale erfovereenkomst 

106. De invoering van de globale erfovereenkomst of het familiepact216 (art. 1100/7 BW) is 

ongetwijfeld een belangrijke verwezenlijking van de Nieuwe Erfwet. Hiermee wil de wetgever 

tegemoetkomen aan een vaak geuite wens van de burgers om tijdens hun leven te waken over 

de verdeling van hun vermogen tussen hun kinderen, in alle transparantie en met de zekerheid 

dat hieromtrent nadien geen betwistingen meer kunnen rijzen.217  

 

107. De frustratie rond de moeilijk werkzame ouderlijke boedelverdeling wordt naar voren 

geschoven als een argument voor het invoeren van de globale erfovereenkomst.218 De globale 

erfovereenkomst vormt op verscheidene vlakken een verbetering ten opzichte van de ouderlijke 

boedelverdeling (artikelen 1075 tot 1080 BW).219 Desondanks heeft de wetgever beslist om 

deze verder te laten bestaan naast de globale erfovereenkomst, en beide te onderwerpen aan de 

toepassing van de artikelen 1100/2 tot 1100/6 BW (art. 1076, lid 2 en 1100/7, §10 BW).  

 

                                                 
213 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1095; N. LABEEUW en E. JANSSENS, 

“De impact van het nieuwe erfrecht op de positie van de langstlevende echtgenoot” in Huwelijksvermogensrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2017, afl. 65, (77) 99; C. AUGHUET, “La réforme du droit successoral opérée par la loi du 31 

juillet 2017: premier tour d’horizon”, Act.dr.fam. 2017, (198) 211; B. DELAHAYE en E. DE WILDE 

D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, Rev.not.b. 2018, (154) 191; C. DE WULF, 

De Erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk, Brugge, Die keure, 2018, 155; 

R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 240; J. BAEL, “Het verbod van bedingen 

betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, 

Brugge, Die Keure, 2017, (143) 285.  
214 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 70.  
215 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 191.  
216 R. DEKKERS, H. CASMAN, A. L. VERBEKE en E. ALOFS, Erfrecht & giften, Antwerpen, Intersentia, 2017, 

273.  
217 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 133.  
218 H. CASMAN, “Nieuwe erfwet. Een kennismaking”, NJW 2018, (134) 144.  
219 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 133-134.  
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Dat de ouderlijke boedelverdeling niet wordt afgeschaft, valt te verklaren door de verschillende 

doelstelling die beide figuren nastreven. De ouderlijke boedelverdeling laat aan een ouder toe 

om zijn nalatenschap anticipatief te verdelen onder zijn kinderen.220 Ten onrechte gaan 

bepaalde auteurs221 er van uit dat ook door middel van een globale erfovereenkomst ouders 

reeds voorafgaand aan hun overlijden samen met hun kinderen de verdeling van hun 

nalatenschap kunnen regelen. Hierna zal dan ook blijken dat er inderdaad sprake is van 

transparantie en zekerheid, doch aan de wens van de burgers om tijdens hun leven te waken 

over de verdeling van hun vermogen tussen hun kinderen komt de globale erfovereenkomst 

slechts gedeeltelijk tegemoet. De term globaal verwijst immers niet naar het globale vermogen 

van de toekomstige erflater, doch slaat op het feit dat de globaliteit van de vermoedelijke 

erfgenamen in rechte nederdalende lijn dient te worden betrokken.222 Ook mag men van de 

globale erfovereenkomst geen wonderen verwachten: het akkoord van alle partijen is vereist. 

 

108. Eerst wordt het toepassingsgebied ratione personae van de globale erfovereenkomst 

onder de loep genomen (VIII.1.). De wetgever geeft de burger immers niet de mogelijkheid om 

met om het even wie een globale erfovereenkomst te sluiten. Vervolgens wordt bij de 

behandeling van het toepassingsgebied ratione materiae ingegaan op de inhoudelijke aspecten 

van een globale erfovereenkomst (VIII.2.). Ten slotte wordt stilgestaan bij de gevolgen die een 

globale erfovereenkomst teweegbrengt (VIII.3.).  

 

VIII.1. Toepassingsgebied ratione personae 
 

109. Art. 1100/7 BW bevat verschillende paragrafen die relevant zijn om het personeel 

toepassingsgebied van de globale erfovereenkomst af te bakenen. De wetgever vertrekt vanuit 

de basisidee van het kerngezin (VIII.1.1.), maar voorziet dat ook in een nieuw samengesteld 

gezin (VIII.1.2.) een globale erfovereenkomst kan worden gesloten. Het artikel regelt verder de 

mogelijkheid tot het begiftigen van kleinkinderen via een generatiesprong (VIII.1.3.), de positie 

van de echtgenoot van de beschikker (VIII.1.4.) en behandelt tenslotte ook de hypothese van 

                                                 
220 M. AERTS, “De ouderlijke boedelverdeling: Hoe kan de wetgever de ouderlijke boedelverdeling stabieler 

maken door de aanvechtingsmogelijkheden ervan te beperken?”, Jura Falc. 2014-15, afl. 2, (153) 153.  
221 N. LABEEUW en R. ELSERMANS, “De hervorming van het erfrecht”, Notariaat 2017, afl. 9, (1) 5; N. 

LABEEUW en E. JANSSENS, “De impact van het nieuwe erfrecht op de positie van de langstlevende echtgenoot” 

in Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2017, afl. 65, (77) 101; S. LONGERSTAY en N. LABEEUW, 

“De globale en punctuele erfovereenkomsten”, BN 2017, (184) 191. 
222 F. LALIÈRE, “Le visage 2018 des pactes sur succession future:évolution ou révolution?”, RPP 2017, (304) 

315.  
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het opdagen van nieuwe vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn na het sluiten 

van de globale erfovereenkomst (VIII.1.5.).  

 

110. Naast de algemeen toepasselijke regels betreffende de bekwaamheid om een 

erfovereenkomst te sluiten (art. 1100/7, §10 juncto art. 1100/2 BW),223 worden de schenkingen 

toegekend in de globale erfovereenkomst beheerst door het gemeen recht inzake schenkingen, 

inzonderheid wat de bekwaamheid tot schenken en ontvangen betreft (art. 1100/7, §3 BW). De 

mogelijks benodigde machtigingen voor het schenken of het ontvangen van een schenking 

komen bovenop de eventuele vereiste machtigingen inzake erfovereenkomsten.224  

 

VIII.1.1. Kerngezin 

 

111. Het kerngezin vormt het uitgangspunt voor het toepassingsgebied ratione personae van 

het familiepact. Hierin kunnen de ouders gezamenlijk, of één enkele ouder afzonderlijk (art. 

1100/7, §1, lid 1 BW), een globale erfovereenkomst opstellen met al hun respectievelijke 

vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn (art. 1100/7, §2, lid 1 BW). In geval van 

vooroverlijden van een of meerdere kinderen, worden de kleinkinderen conform de 

erfrechtelijke plaatsvervulling bij de erfovereenkomst betrokken.225  

 

112. Het personele toepassingsgebied van een familiepact is bijgevolg erg beperkt. Ten eerste 

is het enkel mogelijk om een dergelijke overeenkomst te sluiten in een familiale context en 

bijvoorbeeld niet met vrienden. Ten tweede moet de overeenkomst gesloten worden met de 

vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn. Kinderloze echtparen die een dergelijke 

overeenkomst wensen te sluiten met hun zijverwanten vallen bijvoorbeeld uit de boot.  

 

Ten derde moeten alle respectievelijke vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn 

bij de overeenkomst worden betrokken. Dit is werkbaar in geval van een goede familiale 

verstandhouding, doch bij een conflictueuze relatie met een of meerdere van de vermoedelijke 

erfgenamen in rechte nederdalende lijn, betekent dit allicht dat het opstellen van een familiepact 

uitgesloten is. Degenen die bereidwillig waren om tot een akkoord te komen, zijn hier de dupe 

                                                 
223 Supra titel III.  
224 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 141.  
225 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 134-135.  
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van. Met de vereiste aanwezigheid van alle respectievelijke vermoedelijke erfgenamen in rechte 

nederdalende lijn beoogt de wetgever het behoud van de familiale vrede.226 Waar er geen 

familiale vrede is, kan zij natuurlijk moeilijk worden behouden. Ten vierde kan deze 

overeenkomst enkel uitwerking hebben van de ouders naar de vermoedelijke erfgenamen in 

rechte nederdalende lijn toe, en niet in omgekeerde richting.227  

 

VIII.1.2. Nieuw samengesteld gezin 

 

113. De wetgever is niet blind voor de samenstelling van gezinnen in de huidige samenleving, 

waar nieuw samengestelde gezinnen schering en inslag zijn geworden. Als de wetgever met 

zijn familiaal pact gezinnen te hulp wil schieten, dan zijn hieronder ook de hersamengestelde 

begrepen. Er zijn twee hypotheses waarin een globale erfovereenkomst kan worden gesloten in 

een nieuw samengesteld gezin. Ten eerste is dit het geval indien, net zoals dit in het kerngezin 

mogelijk is, de beide ouders gezamenlijk een globale erfovereenkomst opstellen. Voor de 

geldigheid is immers vereist dat dit geschiedt met al hun respectievelijke vermoedelijke 

erfgenamen in rechte nederdalende lijn (art. 1100/7, §2, lid 1 BW), welke zowel 

gemeenschappelijk als niet-gemeenschappelijk kunnen zijn.228 Het is in deze hypothese niet 

vereist dat de ouders gehuwd of wettelijk samenwonend zijn. Aldus kan de situatie zich 

voordoen dat een globale erfovereenkomst wordt gesloten waarbij de man, de vrouw, de 

kinderen van de man, de kinderen van de vrouw, en de gemeenschappelijke kinderen van de 

man en de vrouw zijn betrokken.  

 

114. De tweede hypothese behelst de situatie waarin een enkele ouder samen met al zijn of 

haar vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn, een globale erfovereenkomst 

opstelt (art. 1100/7, §1, lid 1 BW). De wetgever laat toe om in die overeenkomst een of 

meerdere kinderen van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner te betrekken. 

Gemakshalve worden deze hierna aangeduid met de term stiefkinderen. Het is in casu niet 

vereist dat alle stiefkinderen bij de globale erfovereenkomst worden betrokken. Het betrekken 

van deze stiefkinderen bij de globale erfovereenkomst mag geen afbreuk doen aan het 

evenwicht tussen de vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn van de ouder-

                                                 
226 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 135.  
227 S. LONGERSTAY en N. LABEEUW, “De globale en punctuele erfovereenkomsten”, BN 2017, (184) 192. 
228 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 140.  
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beschikker (art. 1100/7, §5 BW). Op dit evenwicht wordt later dieper ingegaan.229 Voor de 

vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn kan deze uitbreiding van het 

toepassingsgebied het voordeel opleveren dat beschikkingen ten voordele van de stiefkinderen 

transparant zijn, wat ook het conflictrisico vermindert.230  

 

Hoewel de wet dit niet met zoveel woorden zegt, zou het volgens BAEL ook in deze hypothese 

mogelijk moeten zijn om in geval van vooroverlijden van een of meerdere stiefkinderen, de 

kleinkinderen conform de erfrechtelijke plaatsvervulling bij de erfovereenkomst te 

betrekken.231 De kinderen van de feitelijk samenwonende partner worden in elk geval van deze 

mogelijkheid uitgesloten, omwille van het gegeven dat de feitelijke samenwoning van nature 

uit moeilijker met zekerheid vast te stellen is, en er behoefte is aan een duidelijk en objectief 

criterium dat in staat is te bepalen welke kinderen al dan niet in aanmerking komen.232  

 

VIII.1.3. Generatiesprong 

 

115. De wetgever voorziet in de mogelijkheid om in het kader van de globale 

erfovereenkomst een generatiesprong te realiseren. Een vermoedelijke erfgenaam in rechte 

nederdalende lijn kan individueel beslissen dat zijn eigen kinderen in zijn plaats worden 

toebedeeld. In dat geval zullen al diens kinderen bij de overeenkomst moeten worden betrokken 

en hierin moeten toestemmen (art. 1100/7, §4, lid 1 BW). De tekst van de wet verzet zich niet 

tegen een ongelijke behandeling van al de betrokken kleinkinderen, waarmee mogelijks juist 

een eerder ontstane ongelijkheid kan worden weggewerkt.233 Bij gebrek aan wettelijke 

grondslag lijkt het echter niet mogelijk om deze generatiesprong te realiseren met een kleinkind 

van een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, indien het stiefkind nog in leven is.234  
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116. In de nalatenschap van de vermoedelijke erfgenaam in rechte nederdalende lijn via wie 

de generatiesprong wordt gerealiseerd, zullen de goederen die diens kinderen hebben verkregen 

van de beschikker, worden behandeld alsof ze deze rechtstreeks van hun ouder hebben 

ontvangen (art. 1100/7, §4, lid 2 BW). De schenkingen aan de kleinkinderen worden bijgevolg 

behandeld als een onrechtstreekse schenking door hun ouder via wie de generatiesprong wordt 

gerealiseerd.235 Omdat de schenking niet uitgaat van de grootouder die besloten heeft de globale 

erfovereenkomst op te stellen, brengt de toestemming van de kleinkinderen niet de door art. 

1100/7, §6, lid 1 BW voorziene verzaking aan de vordering tot inkorting en aan het verzoek tot 

inbreng met zich mee.236 Mochten de kleinkinderen bij de generatiesprong niet gelijk zijn 

behandeld, dan zal dit worden rechtgetrokken bij de nalatenschap van hun ouder. Bepaalde 

auteurs zijn van oordeel dat ook een toebedeling die gedeeltelijk gebeurt aan de vermoedelijke 

erfgenaam in de rechte nederdalende lijn en gedeeltelijk aan diens kinderen mogelijk is, om zo 

slechts een partiële generatiesprong te realiseren.237 

 

VIII.1.4. Echtgenoot 

 

117. Hoger kwam reeds aan bod dat het mogelijk is voor beide ouders, al dan niet gehuwd, 

om zowel in een kerngezin,238 als in een nieuw samengesteld gezin,239 een gezamenlijke globale 

erfovereenkomst op te stellen. De wet bepaalt ook welke rol de echtgenoot van de beschikker 

kan spelen in de hypothese waarin deze laatste besluit om alleen een globale erfovereenkomst 

op te stellen. Er worden 3 situaties onderscheiden. Gelet op het feit dat in de hierna besproken 

artikelen enkel melding wordt gemaakt van de echtgenoot, terwijl in het kader van de 

stiefkinderen de wet ook uitdrukkelijk de wettelijk samenwonende partner vermeldt (art. 

1100/7, §5 BW), moet a contrario worden besloten dat de wet in casu enkel de echtgenoot 

viseert.240 Dit valt mijns inziens eenvoudig te verklaren door het feit dat de gevolgen zich 
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situeren op het vlak van de vordering tot inkorting. De wettelijk samenwonende partner beschikt 

niet over deze vordering aangezien deze geen reservataire erfgenaam is.  

 

118. Ten eerste kan deze echtgenoot tussenkomen in de globale erfovereenkomst teneinde 

erin toe te stemmen. In tegenstelling tot de vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende 

lijn, is de tussenkomst van de echtgenoot in de globale erfovereenkomst aldus facultatief. 

Behoudens afwijkende bepaling, heeft deze toestemming in hoofde van de echtgenoot de 

verzaking aan de vordering tot inkorting ten aanzien van de giften bedoeld in de globale 

erfovereenkomst tot gevolg. Van dit gevolg moet alleszins melding worden gemaakt in de 

overeenkomst (art. 1100/7, §7 BW). Deze afwijkende bepaling kan bijvoorbeeld zijn dat slechts 

in beperkte mate wordt verzaakt door de echtgenoot.241  

 

119. Ten aanzien van de echtgenoot van de beschikker die niet is tussengekomen in de 

globale erfovereenkomst, maar op het ogenblik van het opstellen ervan wel al de hoedanigheid 

van echtgenoot had, worden de schenkingen bedoeld in de overeenkomst, wat betreft de 

inkorting,242 vermoed gezamenlijk te zijn gedaan aan het geheel van de in de erfovereenkomst 

betrokken vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn (art. 1100/7, §8, lid 3 BW). 

Wat de concrete draagwijdte is van het feit dat de schenkingen worden vermoed gezamenlijk 

te zijn gedaan aan het geheel van de in de erfovereenkomst betrokken vermoedelijke 

erfgenamen in rechte nederdalende lijn, komt later aan bod.243  

 

In tegenstelling tot de eerste situatie, is er in deze tweede situatie aldus geen sprake van een 

verzaking aan de vordering tot inkorting ten aanzien van de giften bedoeld in de globale 

erfovereenkomst. In de mate dat de reserve van de langstlevende echtgenoot door deze giften 

zou worden aangetast, kan deze alsnog de inkorting daarvan vorderen.244 Hoewel de wet dit 

niet uitdrukkelijk specifieert, betreft dit laatste enkel de in de erfovereenkomst opgenomen 

giften gedaan tijdens het huwelijk met deze langstlevende echtgenoot.245 De langstlevende 

echtgenoot kan immers niet de inkorting vragen van de schenkingen gedaan door de overledene 
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op een tijdstip waarop de echtgenoot deze hoedanigheid niet had (art. 915bis, §2/1 BW). Er 

lijken geen principiële bezwaren te bestaan tegen de mogelijkheid voor de echtgenoot om 

achteraf nog in een afzonderlijke akte toe te stemmen in de globale erfovereenkomst. Ook in 

dit laatste geval moeten de artikelen 1100/2 tot 1100/6 BW worden nageleefd.246  

 

120. De derde situatie die door de wet wordt geregeld, behelst de hypothese waarin de 

langstlevende echtgenoot zijn hoedanigheid van echtgenoot pas heeft verworven na het 

opstellen van de globale erfovereenkomst. In dat geval zal deze niet de inkorting kunnen 

vorderen van de erin begrepen schenkingen (art. 1100/7, §8, lid 4 BW). De wetgever wil niet 

dat het opdagen van een “nieuwe” echtgenoot tot gevolg kan hebben dat de rechtszekerheid die 

werd bereikt door de globale erfovereenkomst opnieuw in vraag wordt gesteld. Op het ogenblik 

dat deze zijn hoedanigheid van echtgenoot verkrijgt, maken de goederen die het voorwerp 

hebben uitgemaakt van de giften die in de globale erfovereenkomst zijn opgenomen geen deel 

meer uit van het vermogen van de beschikker.247  

 

VIII.1.5. Nieuwe vermoedelijke erfgenamen 

 

121. Het is mogelijk dat er na het opstellen van de globale erfovereenkomst nog een of 

meerdere nieuwe vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn opdagen, die uit eigen 

hoofde tot de nalatenschap zouden komen. De wet regelt deze hypothese, maar benadrukt moet 

worden dat het moet gaan om een afstammingsband die pas na de ondertekening van de 

overeenkomst wordt vastgesteld, zoals in geval van de geboorte van een nieuw kind. Als de 

afstammingsband met een vermoedelijke erfgenaam in rechte nederdalende lijn, die uit eigen 

hoofde tot de nalatenschap zou komen, reeds vaststond op het ogenblik van de ondertekening 

van de overeenkomst waar deze niet bij is betrokken, is de overeenkomst ongeldig.248  

 

122. Indien een dergelijke nieuwe vermoedelijke erfgenaam in rechte nederdalende lijn 

opduikt, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de globale erfovereenkomst. Deze blijft 

haar uitwerking behouden tussen de partijen, maar heeft geen uitwerking ten aanzien van deze 
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vermoedelijke erfgenaam (art. 1100/7, §8, lid 1 BW). Dit houdt in dat dat deze desgevallend de 

inkorting en of de inbreng van de giften opgenomen in de overeenkomst zal kunnen vorderen.249  

 

123. In het geval de nieuwe vermoedelijke erfgenaam in rechte nederdalende lijn deze 

inkorting en/of inbreng daadwerkelijk vordert, worden ten opzichte van hem de schenkingen 

bedoeld in de overeenkomst vermoed gezamenlijk te zijn gedaan aan het geheel van de 

vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn, welke partij zijn bij de overeenkomst 

(art. 1100/7, §8, lid 2 BW). Elk van deze laatsten wordt onweerlegbaar vermoed een gelijk 

onverdeeld deel te hebben ontvangen van het geheel van de schenkingen opgenomen in de 

erfovereenkomst, en bijgevolg zal elk van hen op gelijke wijze de door de nieuw opgedaagde 

vermoedelijke erfgenaam in rechte nederdalende lijn gevorderde inkorting en/of inbreng 

ondergaan. Ook een partij die geen enkel voordeel zou hebben genoten bij de globale 

erfovereenkomst, omdat dit in het licht van de concrete situatie als gerechtvaardigd en 

evenwichtig werd beschouwd, zal op een gelijke wijze als de andere erfgenamen de inkorting 

en/of inbreng van de in de overeenkomst opgenomen giften moeten ondergaan.250 

 

VIII.2. Toepassingsgebied ratione materiae 
 

124. De globale erfovereenkomst is geen instrument voor een ouder om anticipatief zijn 

nalatenschap te verdelen, maar dient om afspraken te maken omtrent reeds gedane schenkingen 

en schenkingen die in de globale erfovereenkomst zelf geschieden.251 De eigenlijke doelstelling 

van deze overeenkomst is om een evenwicht vast te stellen tussen de vermoedelijke erfgenamen 

in rechte nederdalende lijn, rekening houdende met onder meer (1) de schenkingen die de ouder 

hen respectievelijk heeft toegestaan vóór de overeenkomst, als voorschot op erfdeel of bij 

vooruitmaking, (2) de schenkingen toegekend in de overeenkomst zelf en, in voorkomend 

geval, (3) de situatie van elk van de vermoedelijke erfgenamen (art. 1100/7, §1, lid 1 BW). 
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Wanneer een ouder één of meerdere stiefkinderen bij de globale erfovereenkomst betrekt,252 is 

het niet vereist dat er ten aanzien van of tussen deze enig evenwicht wordt gerealiseerd.253  

 

Voor de ouder wordt de mogelijkheid gecreëerd om eventuele onevenwichtigheden die in de 

loop der tijd tussen de onderscheiden vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn 

zijn ontstaan, weg te werken. Het te bereiken evenwicht is subjectief en veronderstelt niet 

noodzakelijk het bestaan van een volmaakte gelijkheid tussen de vermoedelijke erfgenamen in 

rechte nederdalende lijn.254 Een vermoedelijke erfgenaam in rechte nederdalende lijn kan ermee 

instemmen om, bijvoorbeeld omwille van diens persoonlijke en/of professionele situatie, 

mathematisch minder te verkrijgen dan de anderen, of zelfs helemaal niets.255 

 

125. De partijen kunnen overeenkomen dat andere voordelen die voordien of in de 

overeenkomst zelf aan de vermoedelijke erfgenamen zijn toegekend, met schenkingen worden 

gelijkgesteld (art. 1100/7, §1, lid 2 BW). Hiervoor komt een waaier aan situaties in aanmerking, 

zoals het veelvuldig babysitten op de kleinkinderen, het helpen (ver)bouwen van het huis van 

een van de kinderen,… voor zover iedereen het daaromtrent maar eens is. In het wetsvoorstel 

wordt dit gestaafd aan de hand van de volgende voorbeelden: de kosten voor een studie of 

verblijf in het buitenland die zouden zijn aangegaan voor de opleiding van één van de 

vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn, en de situatie waar één van de 

vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn tot een gevorderde leeftijd na zijn 

opleiding bij zijn ouders gehuisvest is gebleven.256  

 

126. De overeenkomst kan eveneens één of meerdere vermoedelijke erfgenamen in rechte 

nederdalende lijn toebedelen door middel van een schuldvordering ten laste van de uitdrukkelijk 

in de overeenkomst aangeduide partijen (art. 1100/7, §1, lid 3 BW). Dit beoogt bijvoorbeeld de 

volgende hypothese: een ouder wenst in de globale erfovereenkomst een appartement met 

waarde 200.000 euro te schenken aan kind 1. Kind 2 heeft voor zijn studies een dure opleiding 

genoten, die werd betaald door de ouder en waarvan het kostenplaatje wordt geraamd op 30.000 
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euro. Na het afwerken van zijn studies heeft kind 2 van zijn ouder ook een nieuwe auto 

geschonken gekregen ter waarde van 30.000 euro. Teneinde het evenwicht te bereiken tussen 

de twee kinderen, kan in de overeenkomst worden bepaald dat kind 1 het appartement 

geschonken krijgt, maar dat kind 2 wordt toebedeeld door middel van een schuldvordering ter 

waarde van 70.000 euro ten laste van kind 1.  

 

127. Met het oog op de transparantie en opdat alle partijen perfect kennis zouden hebben van 

de schenkingen en de voordelen toegestaan aan elk van hen, moet in de overeenkomst melding 

worden gemaakt van het geheel van de huidige en vroegere schenkingen en voordelen waarmee 

rekening wordt gehouden, wat ook impliceert dat de vermelde schenkingen en voordelen 

worden gewaardeerd.257 Hierbij kunnen partijen afwijken van alle (ook dwingende) regels 

inzake de waardering van schenkingen.258 Tegelijk dient de overeenkomst te vermelden hoe de 

partijen het evenwicht hebben opgevat en aanvaard (art. 1100/7, §1, lid 4 BW). Voorgaande 

houdt volgens de wetgever niet de verplichting in om rekening te houden met alle vroegere 

schenkingen en voordelen.259 Volgens BAEL lijkt het echter vanzelfsprekend te zijn om alle 

vroegere schenkingen en voordelen in rekening te nemen, wil men een daadwerkelijk evenwicht 

realiseren.260  

 

128. Wanneer de globale erfovereenkomst wordt opgesteld door beide ouders gezamenlijk, 

kan voor het bereiken van het evenwicht tussen de vermoedelijke erfgenamen in rechte 

nederdalende lijn onder meer rekening worden gehouden met het geheel van schenkingen en 

voordelen respectievelijk toegekend door ieder van de beschikkers (art. 1100/7, §2, lid 2 BW). 

Een gezamenlijke globale erfovereenkomst kan aangewezen zijn in de hypothese dat ouders 

reeds schenkingen hebben gedaan aan hun kinderen, zonder dat ze daarbij rekening hebben 

gehouden met de oorsprong van de geschonken goederen, namelijk of deze goederen zich in 

het eigen vermogen van de man, het eigen vermogen van de vrouw, of in het gemeenschappelijk 

vermogen bevonden. Het evenwicht kan dan tegelijkertijd worden beoordeeld vanuit de beide 
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eigen vermogens van de ouders en het gemeenschappelijk vermogen.261 Zo is het mogelijk dat 

in een gezin met twee kinderen, kind 1 een schenking van 10.000 euro heeft verkregen uit het 

eigen vermogen van de vader, en kind 2 een schenking van 10.000 euro heeft verkregen uit het 

eigen vermogen van de moeder. Vanuit het standpunt van elke individuele beschikker is er geen 

evenwicht, gezamenlijk kan dat echter wel worden bereikt.  

 

VIII.3. Gevolgen 
 

129. Met het oog op de rechtszekerheid bepaalt art. 1100/7, §9 BW dat de waardering van de 

voordelen en de schenkingen begrepen in de erfovereenkomst definitief is. Het is niet mogelijk 

voor de partijen om de overeenkomst te betwisten wegens benadeling. Het zou echter al te 

eenvoudig zijn met deze waardering derden te belazeren. Daarom moet hieronder worden 

begrepen dat de waardering bindend is voor de partijen, doch niet voor derden, welke schatting 

kunnen vragen van de geschonken goederen.262 Verder regelt art. 1100/7, §6 BW ook de 

gevolgen die eigen zijn aan de globale erfovereenkomst. Deze komen naast de gevolgen die 

gelden voor alle erfovereenkomsten,263 welke hoger reeds werden uiteengezet.264 Deze zesde 

paragraaf heeft enerzijds betrekking op de verzaking aan de vordering tot inkorting en het 

verzoek tot inbreng (VIII.3.1.), en anderzijds op de invloed die de globale erfovereenkomst 

heeft op de samenstelling van de fictieve massa en op de giften gedaan aan derden (VIII.3.2.).  

 

VIII.3.1. Verzaking aan de vordering tot inkorting en het verzoek tot inbreng 

 

130. Het sluiten van de globale erfovereenkomst heeft tot gevolg dat in hoofde van elk van 

de partijen wordt verzaakt aan de mogelijkheid om in het raam van de vereffening-verdeling 

van de (nog open te vallen) nalatenschap van de beschikker, de inkorting te vorderen en de 

inbreng te verzoeken met betrekking tot de giften waarop de overeenkomst betrekking heeft. 

Dit gevolg wordt vermeld in de overeenkomst (art. 1100/7, §6, lid 1 BW). Het betreft zowel de 

giften toegekend in de overeenkomst zelf, als de schenkingen die voorafgaandelijk aan de 

overeenkomst werden toegekend maar waarmee rekening werd gehouden teneinde het 
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evenwicht te bereiken, en die in de overeenkomst zijn vermeld.265 Giften die niet in de globale 

erfovereenkomst zijn betrokken, zullen desgevallend nog steeds aan de inkorting en inbreng 

onderworpen zijn.266 

 

131. Indien er bij de globale erfovereenkomst minderjarigen betrokken zijn, heeft hun 

toestemming evenwel niet de besproken verzaking tot gevolg ten aanzien van de schenkingen 

bedoeld in de overeenkomst, toegekend aan de vermoedelijke mede-erfgenamen. De 

toestemming van deze laatsten daarentegen heeft echter wel de verzaking tot gevolg met 

betrekking tot de schenkingen bedoeld in de overeenkomst, toegekend aan de minderjarige (art. 

1100/7, §6, lid 2 BW). In feite betreft dit niet meer dan de loutere toepassing van het art. 1100/2, 

§1, lid 1 BW. De minderjarige behoudt het recht om de inkorting of de inbreng te vorderen.  

 

132. Het is op het eerste gezicht eigenaardig dat het artikel wel de situatie regelt waarin een 

minderjarige bij de globale erfovereenkomst is betrokken, doch zich in stilzwijgen hult omtrent 

de meerderjarige onbekwame persoon onder bewind. Toch moet hieruit niets bijzonders worden 

afgeleid. Inzake de minderjarige bevat art. 1100/7, §6, lid 2 BW immers gewoon een 

verduidelijking van het art. 1100/2, §1, lid 1 BW, zonder dat van deze laatste bepaling wordt 

afgeweken. Mijns inziens kan voor de meerderjarige onbekwame persoon onder bewind dan 

ook worden verwezen naar de daaromtrent hoger uiteengezette regels.267  

 

VIII.3.2. Invloed op de samenstelling van de fictieve massa en de giften aan 

derden 

 

133. Ondanks de verzaking, wordt de waarde van de in de overeenkomst vermelde 

schenkingen opgenomen in de fictieve massa, zoals bepaald in art. 922 BW (art. 1100/7, §6, lid 

3 BW). Benadrukt moet worden dat enkel de schenkingen en niet de voordelen in de fictieve 

massa moeten worden opgenomen. Het bedrag van de fictieve massa en bijgevolg ook van het 

beschikbaar deel, zal derhalve niet door de globale erfovereenkomst worden beïnvloed, 

                                                 
265 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 144. 
266 P. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Les pactes successoraux” in Liquidation et partage. Commentaire pratique, 

Luik, Kluwer, 2017, (229) 256.  
267 Supra titel III.2.1. 
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waardoor de situatie van de andere begiftigden die een eventuele inkorting van hun gift zouden 

kunnen ondergaan, noch een positieve, noch een negatieve invloed ondervinden.268  

 

De verzaking kan dan ook niet tot gevolg hebben dat de giften gedaan aan derden onderworpen 

zouden zijn aan een grotere inkorting dan deze die zij zouden hebben ondergaan bij afwezigheid 

van dergelijke verzaking (art. 1100/7, §6, lid 4 BW). Volgens DELAHAYE en DE WILDE 

D’ESTMAEL gaat het om een vergetelheid van de wetgever dat hier enkel melding wordt 

gemaakt van de giften aan derden, en geldt voorgaande eveneens voor de niet in de 

erfovereenkomst betrokken giften aan vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn.269 

 

IX. Sanctionering  

134. Wat betreft de sanctionering, komt eerst een bespreking van, maar vooral een kritiek op, 

het art. 1100/3 BW aan bod. Dit artikel geeft immers een wettelijke grondslag aan de absolute 

nietigheid als sanctie inzake het verbod op erfovereenkomsten (IX.1.). Ook rijst de vraag of de 

overeenkomsten onder bezwarende titel en onder bijzondere titel betreffende de eigen 

toekomstige nalatenschap van een partij niet buiten de toepassing van dit artikel vallen (IX.2.).  

 

IX.1. Absolute nietigheid 
 

135. Er doet zich een slingerbeweging voor op het vlak van de sanctionering van het verbod 

op erfovereenkomsten. Waar de traditionele opvatting er van uitging dat erfovereenkomsten 

strijdig waren met de openbare orde en/of goede zeden,270 en dus moesten worden 

gesanctioneerd met de absolute nietigheid, was er in de recentere rechtsleer een kentering waar 

te nemen. Ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 2008,271 was de 

                                                 
268 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 146.  
269 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 180.  
270 J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten” in Rechtskroniek voor het notariaat deel 15, 

Brugge, Die Keure, 2009, (161) 201.  
271 Het Hof stelde: “Krachtens artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging door de wet 

van 22 april 2003, kan men een nalatenschap die nog niet is opengevallen, niet verwerpen en evenmin omtrent 

zodanige nalatenschap enig beding maken, zelfs niet met toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft. In 

het toen geldende recht raakte dit verbod de openbare orde en een handeling die hiermede in strijd was kon niet 

worden bekrachtigd.” Eigen klemtoon. Zie: Cass. 31 oktober 2008, AR C.06.0445.N. A contrario moet daaruit 

worden afgeleid dat na de wijziging door de wet van 22 april 2003 het verbod van erfovereenkomsten niet meer 

van openbare orde is. Deze wet is beter bekend onder de naam “Wet Valkeniers”. Wet van 22 april 2003 tot 

wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende 

echtgenoot, BS 22 mei 2003.  
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rechtsleer van mening dat het verbod op erfovereenkomsten niet langer strijdig was met de 

openbare orde en dus ook niet langer werd gesanctioneerd met de absolute, doch met de 

relatieve nietigheid.272 Met de Nieuwe Erfwet wordt echter de absolute nietigheidssanctie 

wettelijk verankerd.  

 

136. Zowel verboden erfovereenkomsten, toegelaten erfovereenkomsten waarbij het 

wettelijk opgelegde formalisme niet is nageleefd, als globale erfovereenkomsten opgesteld met 

miskenning van de desbetreffende bepalingen, worden gesanctioneerd met de absolute 

nietigheid (art. 1100/3 BW). Het schenden van vormelijke aspecten wordt aldus even zwaar 

gesanctioneerd als een overtreding van het verbod op zich. A contrario lijkt de schending van 

de regels inzake bekwaamheid aan de absolute nietigheidssanctie te ontsnappen.273 De wetgever 

stelt dat het handhaven van de absolute nietigheidsanctie zich opdringt als 

beschermingsmaatregel, gezien de draagwijdte van het verbod wettelijk is omschreven en de 

toegelaten erfovereenkomsten aan een wettelijk regime worden onderworpen.274  

 

De door de wetgever gekozen sanctie en de daarbij gehanteerde motivering zijn mijns inziens 

betreurenswaardig. Er is immers enkel absolute nietigheid bij een schending van de openbare 

orde en/of goede zeden.275 Het is contradictorisch dat de wetgever de mogelijkheden tot het 

sluiten van erfovereenkomsten fors uitbreidt, maar toch zou besluiten het verbod op 

erfovereenkomsten te aanzien als zijnde van openbare orde. De invulling van het begrip 

openbare orde is dan wel evolutief,276 er is mijns inziens geen argument dat kan staven dat door 

de Nieuwe Erfwet het verbod op erfovereenkomsten terug van openbare orde zou zijn. 

Voorgaande geldt al zeker in de situatie waarin men een toegelaten erfovereenkomst sluit, doch 

de bepalingen van art. 1100/5 of art 1100/7 BW miskent. Biedt deze zware sanctie wel de door 

de wetgever beoogde bescherming en gemoedsrust? Ik denk van niet. Elke belanghebbende kan 

                                                 
272 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 

niet langer strijdig met de openbare orde. Een nieuw mijlpaalarrest inzake successieplanning” TEP 2010, afl. 3, 

(126) 136-138; J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten” in Rechtskroniek voor het notariaat 

deel 15, Brugge, Die Keure, 2009, (161) 205.  
273 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 256. 
274 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 126.  
275 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 259.  
276 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 

niet langer strijdig met de openbare orde. Een nieuw mijlpaalarrest inzake successieplanning” TEP 2010, afl. 3, 

(126) 133.  
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immers de absolute nietigheid inroepen,277 onder voorbehoud van een verjaringstermijn van 

tien jaar (art. 2262bis, §1, lid 1 BW), te rekenen vanaf de datum van de akte.278 De nietigheid 

zal ook niet kunnen worden gedekt door bevestiging of bekrachtiging, ongeacht of de 

nalatenschap al dan niet reeds is opengevallen.279  

 

Specifiek voor wat betreft een toegelaten erfovereenkomst die art. 1100/5 BW miskent, stel ik 

mij de vraag of aan elke bepaling van dat artikel, waarvan de overtreding aanleiding geeft tot 

de absolute nietigheid, wel hetzelfde gewicht kan worden toegekend. De rol van de notaris is 

cruciaal, en dat streng wordt opgetreden tegen het ontbreken van de vereiste notariële akte valt 

enigszins te begrijpen. Maar wat met de hypothese waarin deze notaris zich mistelt, en de 

toelichtende vergadering reeds geschiedt na verloop van een termijn van veertien in plaats van 

vijftien dagen? Zou deze ene dag werkelijk een wereld van verschil maken? Moeten partijen de 

dupe zijn van deze fout van de notaris? Willen we hen daardoor opzadelen met een potentiële 

absolute nietigheid, die door elke belanghebbende kan worden ingeroepen? Deze 

nietigverklaring moet nog steeds voor de rechter worden gevorderd,280 maar hangt als het 

zwaard van Damocles boven het hoofd van de partijen.  

 

IX.2. Dubbele OBT 
 

137. Net als VERBEKE,281 ben ik van oordeel dat overeenkomsten “dubbele OBT” 

betreffende de eigen toekomstige nalatenschap van een partij aan de toepassing van art. 1100/3 

BW ontsnappen. Voorgaande stelling is gebaseerd op een a contrario redenering, omdat deze 

overeenkomsten noch door het eerste, noch door het tweede lid van het art. 1100/3 BW worden 

geviseerd. Als de miskenning van de regels met betrekking tot deze overeenkomsten niet wordt 

gesanctioneerd met de absolute nietigheid, moet op zijn beurt daaruit a contrario worden 

afgeleid dat hierop slechts de sanctie van de relatieve nietigheid van toepassing is.  

 

                                                 
277 M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe 

mogelijkheden?”, Notariaat 2018, afl. 1-2, (1) 10-11.  
278 P. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Les pactes successoraux” in Liquidation et partage. Commentaire pratique, 

Luik, Kluwer, 2017, (229) 245.  
279 B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes successoraux sous la loupe du praticien”, 

Rev.not.b. 2018, (154) 166.  
280 J. BAEL, “Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht” in 

Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (143) 212. 
281 A. L. VERBEKE, “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, (1082) 1098.  
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Art. 1100/3, lid 1 BW stelt dat elke erfovereenkomst die niet door de wet is toegelaten absoluut 

nietig is. Uit de parlementaire voorbereiding valt af te leiden dat dit eerste lid betrekking heeft 

op verboden erfovereenkomsten.282 Overeenkomsten onder bezwarende titel en onder 

bijzondere titel betreffende de eigen toekomstige nalatenschap van een partij vallen echter 

buiten het principiële verbod op erfovereenkomsten.283 Het tweede lid sanctioneert de 

erfovereenkomsten die zijn opgesteld met miskenning van de artikelen 1100/5 en 1100/7 BW. 

Meerdere gezaghebbende auteurs zijn echter de mening toegedaan dat overeenkomsten onder 

bezwarende titel en onder bijzondere titel betreffende de eigen toekomstige nalatenschap van 

een partij niet onder de toepassing vallen van art. 1100/5 BW.284  

 

X. Fiscaal 

138. Het opstellen van een erfovereenkomst geschiedt notarieel. Aangezien Belgische 

notariële akten verplicht moeten worden geregistreerd (art. 19, 1° W.Reg.285), rijst de vraag wat 

de gevolgen zijn op fiscaal vlak van de vermelding van vroegere schenkingen in een 

erfovereenkomst (X.1.). Deze vraag stelt zich onder meer in het kader van de globale 

erfovereenkomst en de punctuele erfovereenkomst tot verzaking aan de vordering tot inkorting 

op grond van art. 918 BW. Ook de sanctie van de absolute nietigheid kent haar weerslag op 

fiscaal vlak (X.2.). Een behandeling in extenso van het fiscale luik valt buiten het bestek van 

deze masterproef.  

 

X.1. De vermelding van vroegere schenkingen in een erfovereenkomst 
 

139. De parlementaire voorbereiding stelt dat de vermelding in de globale erfovereenkomst 

van een eerdere niet-geregistreerde handgift, onrechtstreekse schenking of schenking voor een 

buitenlandse notaris,286 in principe niet de heffing van het evenredig recht op deze eerdere 

schenkingen rechtvaardigt. Met de vermelding daarvan hebben de partijen immers niet als 

dusdanig de bedoeling om aan de begiftigde een titel te verschaffen van de schenking.287  

                                                 
282 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 126. 
283 Supra randnummer 19.  
284 Supra randnummer 60.  
285 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 30 november 1939, BS 1 december 1939.  
286 M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe 

mogelijkheden?”, Notariaat 2018, afl. 1-2, (1) 10; B. DELAHAYE en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les pactes 

successoraux sous la loupe du praticien”, Rev.not.b. 2018, (154) 182.  
287 Wetsvoorstel 25 januari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 

en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2282/001, 139.  
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140. Om te vermijden dat er achteraf lijken uit de kast zouden vallen, is het wenselijk dat 

hieromtrent duidelijkheid wordt verschaft aan de toekomstige partijen bij een erfovereenkomst. 

Het succes van de erfovereenkomst hangt mede af van de behandeling ervan op fiscaal vlak. 

De Vlaamse decreetgever is zich hier terdege van bewust. In een voorontwerp van decreet stelt 

deze dan ook dat er in principe geen schenkbelasting zal worden geheven op de schenkingen 

uit het verleden die in een erfovereenkomst worden vermeld. Teneinde aan de toepassing van 

de fictiebepaling van art. 2.7.1.0.5. VCF288 te kunnen ontsnappen, wordt aan de partijen echter 

de mogelijkheid geboden de in de erfovereenkomst vermelde schenkingen, of sommige ervan, 

toch aan de schenkbelasting te onderwerpen. Op schenkingen die pas verricht worden bij het 

verlijden van de erfovereenkomst, zal wel schenkbelasting zijn verschuldigd.289 

 

De Vlaamse decreetgever zou een tweede en derde lid toevoegen aan het huidige art. 2.8.1.0.1. 

VCF, welke luiden als volgt:  

“Een akte die een overeenkomst vaststelt waarop artikel 1100/2 tot en met 1100/6 van 

het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, wordt voor de toepassing van de 

schenkbelasting geacht niet tot bewijs te strekken van een schenking die niet aan de 

formaliteit van de registratie is onderworpen, die in die overeenkomst wordt vermeld en 

waarvan de partijen in of onderaan op de akte bevestigen dat die heeft plaatsgevonden 

vóór de datum waarop die overeenkomst gesloten werd.  

 

In afwijking van het eerste lid kunnen de partijen of een van hen in een uitdrukkelijke 

fiscale verklaring in of onderaan de akte te kennen geven dat de vermelding van een 

dergelijke schenking wel tot bewijs strekt voor de toepassing van de 

schenkbelasting.”.290 

 

X.2. Absolute nietigheid 
 

141. De keuze van de wetgever voor de absolute nietigheid als sanctie, valt zoals gezegd te 

betreuren. Dit heeft immers ook verstrekkende gevolgen op fiscaal vlak. De absolute nietigheid 

                                                 
288 Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013.  
289 Memorie van toelichting bij het voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan 

het nieuwe erfrecht, VL.R. 2017-18, nr. 0159/3TER, 11. 
290 Art. 9 Voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht, VL.R. 

2017-18, nr. 0159/2TER.  
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kan namelijk ook door de fiscus worden ingeroepen, zelfs na het overlijden van de erflater.291 

In geval van een absoluut nietige globale erfovereenkomst heeft dat bijvoorbeeld tot gevolg dat 

de goederen die het voorwerp uitmaken van de in de globale erfovereenkomst gedane 

schenkingen, geacht zullen worden nooit het vermogen van de erflater te hebben verlaten. Zij 

zullen deel uitmaken van zijn nalatenschap, en aldus onderhevig zijn aan erfbelasting of 

successierechten.  

 

                                                 
291 H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS en B. VERDICKT, “De erfovereenkomst is 

niet langer strijdig met de openbare orde. Een nieuw mijlpaalarrest inzake successieplanning” TEP 2010, afl. 3, 

(126) 130.  
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Besluit 

142. Met de Nieuwe Erfwet wil de wetgever het huidige verbod op erfovereenkomsten 

verduidelijken en versoepelen. Door een wettelijke omschrijving van de draagwijdte van het 

verbod op erfovereenkomsten, zou rechtszekerheid moeten worden geboden. Zolang de 

wetgever geen definitie geeft van wat een erfovereenkomst in se is, zal er mijns inziens echter 

geen absolute rechtszekerheid zijn. Ook onder het nieuwe erfrecht biedt de wet immers geen 

antwoord op de vraag wanneer een overeenkomst betrekking heeft op een toekomstige 

nalatenschap. Het “sleutelcriterium” van de louter eventuele rechten blijft allicht nog steeds 

relevant. 

 

De wetgever beschouwt overeenkomsten “dubbele OBT” met betrekking tot de eigen 

toekomstige nalatenschap als principieel toegelaten erfovereenkomsten, terwijl hij zich 

daarvoor baseert op rechtsleer die de mening is toegedaan dat deze overeenkomsten geen 

erfovereenkomsten zijn. Aangezien de moeilijkheden betreffende de afbakening van het begrip 

erfovereenkomst zich voornamelijk bij deze overeenkomsten situeren, is het zeker een stap in 

de goede richting als de wetgever deze overeenkomsten diskwalificeert als erfovereenkomsten. 

 

143. Erfovereenkomsten worden in principe in een notariële akte opgenomen (art. 1100/5, 

§1 BW), en zijn onderhevig aan een zware formele procedure (art. 1100/5, §2 BW). Het is 

raadzaam de contractuele erfstellingen tussen (aanstaande) echtgenoten (artikelen 1091 tot 

1100 BW) op te nemen in art. 1100/5, §3 BW, en aan de toepassing van deze procedure te 

onttrekken.  

 

Inzake de overeenkomsten “dubbele OBT” betreffende de eigen toekomstige nalatenschap, is 

het aangewezen dat de wetgever enerzijds verduidelijkt dat deze niet onderworpen zijn aan de 

formele procedure, waarover meerdere gezaghebbende auteurs het al eens zijn, en anderzijds 

de vereiste van notariële akte schrapt. Doet de wetgever dit laatste niet, dan zal het 

“sleutelcriterium” in het kader van de overeenkomsten “dubbele OBT” betreffende de eigen 

toekomstige nalatenschap in bepaalde gevallen nog steeds een rol spelen, zelfs wanneer de 

wetgever deze zou diskwalificeren als erfovereenkomsten. In de hypothese dat een 

overeenkomst “dubbele OBT” betrekking heeft op een roerend goed, zal een onderhandse akte 

vereist zijn in geval van kwalificatie van de overeenkomst als een overeenkomst post mortem 

en een notariële akte in geval van kwalificatie van de overeenkomst als een overeenkomst 
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betreffende de eigen toekomstige nalatenschap. Dientengevolge zou men zich weer moeten 

buigen over de vraag wanneer een overeenkomst betrekking heeft op een toekomstige 

nalatenschap. De schrapping van de vereiste notariële akte brengt teweeg dat er in casu geen 

verschil meer is in behandeling tussen overeenkomsten “dubbele OBT” post mortem en 

overeenkomsten “dubbele OBT” betreffende de eigen toekomstige nalatenschap, waardoor de 

toepassing van het “sleutelcriterium” hier zijn betekenis verliest.  

 

144. De toegelaten punctuele erfovereenkomsten worden uitgebreid, en vooral de vervanging 

van het art. 918 BW met betrekking tot de verzaking aan de vordering tot inkorting lijkt een 

enorme vooruitgang te zijn ten opzichte van het oude recht. Door deze punctuele 

erfovereenkomsten kunnen, net zoals met de globale erfovereenkomst, heel wat conflicten 

worden vermeden na het openvallen van de nalatenschap. Wat betreft de globale 

erfovereenkomst moet worden aangestipt dat dit geen instrument is voor ouders om reeds 

voorafgaand aan hun overlijden samen met hun kinderen de verdeling van hun nalatenschap te 

regelen. 

 

145. De keuze van de wetgever voor de absolute nietigheid als sanctie valt te bekritiseren, 

temeer omdat de recente rechtsleer onder het oude recht van mening was dat het verbod op 

erfovereenkomsten niet langer strijdig was met de openbare orde. De sanctie is streng, zeker 

omdat zij bijvoorbeeld geen onderscheid maakt tussen het miskennen van de vereiste notariële 

akte, en de schending van de voorgeschreven termijnen. Overeenkomsten “dubbele OBT” 

betreffende de eigen toekomstige nalatenschap ontsnappen aan de sanctie van absolute 

nietigheid, waaruit volgt dat hun miskenning wordt gesanctioneerd met de relatieve nietigheid.  

 

146. In grote lijnen moet de Nieuwe Erfwet mijns inziens positief worden onthaald wat de 

erfovereenkomsten betreft. Toch moeten zoals aangegeven in deze masterproef met betrekking 

tot bepaalde zaken nog de puntjes op de i worden gezet. De bal ligt terug in het kamp van de 

wetgever. Of beter gezegd: de bal ligt nog steeds in het kamp van de wetgever. De wet is immers 

heden ten dage nog niet in werking getreden, wat gepland staat op 1 september 2018. Het valt 

ook af te wachten hoe de praktijk omgaat met de nieuwe regeling inzake erfovereenkomsten. 

Mogelijks zullen er nog pijnpunten boven water komen.   
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