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INLEIDING 

1. SITUERING – De minnelijke geschillenbeslechting wint meer en meer aan populariteit. 

Voor mensen die hun overeenkomst niet door een rechter willen laten beslechten, voorziet het 

Burgerlijk Wetboek dan ook in de mogelijkheid tot het sluiten van een dading. Dit is een 

overeenkomst waarin de contractspartijen een gerezen geschil beëindigen of een toekomstig geschil 

voorkomen, door het doen van wederzijdse toegevingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een 

onverdeeldheid minnelijk wordt beëindigd, doordat de deelgenoten een verdeling tot stand brengen 

die voldoet aan de kenmerken van een dading.  

 

2. PROBLEMATIEK – Bij dergelijke verdelingen die ten titel van dading worden opgemaakt, 

zijn er twee sets van regels van toepassing. Zo zijn hierop enerzijds de regels van de verdeling (art. 

815 BW e.v.) en anderzijds de regels van de dading (art. 2044 BW e.v.) van toepassing. In principe 

vormt dit geen probleem, aangezien zij beiden over het algemeen compatibel zijn. Toch bestaan er 

op één bepaald punt (schijnbaar) tegenstrijdige wetsbepalingen. Het is immers niet duidelijk of een 

contractspartij een verdeling die ten titel van dading is opgemaakt kan aanvechten wegens 

benadeling voor meer dan één vierde.  

 

3. ACHTERGROND – DILLEMANS bestempelde deze kwestie in het verleden als een kluif 

die alle juristen met het hart op de verkeerde plaats moet passioneren.1 Niettemin blijft de discussie 

actueel. Ondanks dat het Hof van Cassatie hieromtrent in het verleden meermaals een duidelijk 

standpunt heeft ingenomen, bleef er discussie bestaan in de rechtsleer en rechtspraak. Het Hof van 

Cassatie heeft zich in een arrest van 3 april 2017 nogmaals - en deze keer hopelijk definitief - 

uitgesproken omtrent de kwestie. 

 

4. DOELSTELLING – Deze bijdrage heeft tot doel om deze laatste uitspraak van het Hof van 

Cassatie van 3 april 2017 te analyseren. Dit arrest vormt dan ook de kern van het onderzoek. 

Bijkomend worden nog twee zaken onderzocht. Ten eerste wordt de vraag gesteld of deze uitspraak, 

die werd geveld in het kader van een verdeling van een nalatenschap, ook een impact heeft op de 

                                                 
1 R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak (1968-1977), 

Erfenissen", TPR 1978, (67) 104. 
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context van het echtscheidingsrecht, waarin ex-echtgenoten een regelingsakte sluiten naar 

aanleiding van een echtscheiding door onderlinge toestemming. Ten tweede wordt ook nagegaan of 

de recente uitspraak van het Hof nog enige relevantie zal hebben na de wetswijziging van het 

erfrecht van 31 juli 2017. Het Burgerlijk Wetboek wijzigt vanaf 1 september 2018 immers een aantal 

artikelen die betrokken zijn in de onderhavige discussie. 

 

5. OPBOUW – Om het belang te kunnen begrijpen van de discussie, is het essentieel om in een 

eerste hoofdstuk de betrokken concepten uiteen te zetten (hoofdstuk 1) In een tweede hoofdstuk 

(hoofdstuk 2) wordt de onderliggende problematiek uiteengezet. Daarbij wordt eveneens kort 

aangehaald welke strekkingen er in de rechtsleer en rechtspraak zijn ontstaan als een gevolg van 

deze onduidelijkheid.2 In een volgend hoofdstuk (hoofdstuk 3) wordt de uitspraak van het Hof van 

Cassatie van 3 april 2017 geanalyseerd. Vervolgens (hoofdstuk 4) wordt de impact van dit 

cassatiearrest nagegaan op de mogelijkheid om een regelingsakte na EOT aan te vechten wegens 

benadeling.3 Ten slotte (hoofdstuk 5) wordt onderzocht in hoeverre de wetswijziging van het 

erfrecht, die zijn ingang vindt op 1 september 2018, een invloed heeft op de onderhavige discussie.  

 

 

 

  

                                                 
2 Het is binnen het bestek van deze bijdrage echter onmogelijk om exhaustief alle standpunten in de rechtsleer en 

rechtspraak weer te geven. Bovendien kan hiervoor worden verwezen naar M. BOONE, De dading-verdeling na het 

arrest van het Hof van Cassatie van 28 januari 2010, onuitg., masterproef Notariaat UGent, 2014-2015, 61 p. 
3 Hierbij zal niet uitgebreid worden ingegaan op deze kwestie. Hiervoor kan verwezen worden naar L. VANGHELUWE, 

Cass. 9 november 2012, T.Not. 2013, 356 en Cass. 9 november 2012, T.Not. 2013, 363¸onuitg. masterproef Notariaat 

UGent, 2013-2014, 55 p. 
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HOOFDSTUK 1. CONCEPTEN  

Afdeling 1. Dading 

6. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST – Een vaststellingsovereenkomst is een 

overeenkomst aan de hand waarvan de partijen zelf op contractuele wijze hun onderlinge 

rechtsverhouding waarover onzekerheid is gerezen, vastleggen.4 De partijen willen aan de hand van  

deze overeenkomst bepaalde onzekere elementen conventioneel zeker maken. De dading is in feite 

een bijzondere vaststellingsovereenkomst, die in de wet bijzonder wordt behandeld in de artikelen 

2044-2058 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft deze rechtsregels ontwikkeld om het 

bindend karakter van deze bijzondere vaststellingsovereenkomst te verstevigen, om de latere 

aanvechtbaarheid in te perken en om ze dus als het ware onaantastbaar te maken.5 

§1. Omschrijving 

7. OMSCHRIJVING – Artikel 2044 BW omschrijft het concept dading als ‘een contract, 

waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen’. Dit artikel 

wordt als onvolledig gezien door de rechtsleer aangezien het slechts de gevolgen van een dading 

beschrijft, maar niet hoe de contractspartijen tot dat resultaat kunnen komen.6 In de rechtsleer en 

rechtspraak wordt een dading daarom omschreven als een wederkerig contract waarin partijen een 

gerezen geschil beëindigen of een toekomstig geschil voorkomen door middel van wederzijdse 

                                                 
4 Het concept is in feite vanuit het Nederlandse recht overgewaaid. Zie artikel 7:900 NBW voor een definitie. Zie o.m. 

E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en erkenning 

gekwalificeerde benadeling”, (noot onder Cass. 9 november 2012), RW 2012-13, (1416) 1417; B. TILLEMAN, I. 

CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 8-22. 
5 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 9; N. 

PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling voor 

meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 164; N. 

PORTUGAELS, “Naar een andere kwalificatie van de overeenkomsten voorafgaand aan een EOT: de 

vaststellingsovereenkomst”, TEP 2013, afl. 5, (71) 72-73; B. DEMARSIN, “Actualia ‘kleine contracten’, recente 

ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.) Themis 67 - Bijzondere 

overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 170. 
6 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 4-5; J. 

HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS en I. SAMOY, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere 

Overeenkomsten 1995-1998”, TPR 2002, afl. 1, (57) 867; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 

civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels (Deuxième partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 

1975, 480. 
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toegevingen.7 Om een dading te sluiten is niet vereist dat één van de partijen de gegrondheid van de 

aanspraken van de andere erkent.8 

 

8. ESSENTIËLE KENMERKEN – Een overeenkomst dient bijgevolg drie essentiële 

kenmerken te bezitten vooraleer er sprake kan zijn van een dading.9 Ten eerste moet een dading 

betrekking hebben op een gerezen of toekomstig geschil.10 Ten tweede moeten de betrokken partijen 

op het moment van het sluiten van de overeenkomst de gemeenschappelijke bedoeling hebben om 

op een onherroepelijke wijze een einde te maken aan het geschil.11 De derde en belangrijkste 

voorwaarde is dat de partijen tot een akkoord moeten komen door wederzijdse toegevingen te 

doen.12 Hoewel de voorwaarde van wederzijdse toegevingen niet in de wet staat, is het volgens vaste 

rechtspraak van Cassatie een wezenlijk kenmerk opdat er van een dading sprake kan zijn.13 Er is 

                                                 
7 J. DE GAVRE, Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 78; B. 

TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 5; M. DAMBRE, 

Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2018, 544; J. LAMBERS en L. VERMEIREN, “Dading in burgerlijke 

en handelszaken” in X. (ed.), Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Antwerpen, Kluwer, 2011, VI. 2; H. DE 

PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels (Deuxième 

partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 1975, 480.  
8 Zie o.m. Cass. 31 oktober 2005, Arr.Cass. 2005, afl. 10, 2088, JTT 2006, afl. 942, 131, noot, RW 2008-09, afl. 12, 492 

en Pas. 2005, 2084; F. BRULOOT, “Vernietiging van een dading tot verdeling wegens benadeling” (noot onder Cass. 

3 april 2017), NJW 2017, 653; J. LAMBERS en L. VERMEIREN, “Dading in burgerlijke en handelszaken” in X (ed.)., 

Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Antwerpen, Kluwer, 2011, VI. 2; J. HERBOTS, S. STIJNS, E. 

DEGROOTE, W. LAUWERS en I. SAMOY, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere Overeenkomsten 1995-1998”, 

TPR 2002, afl. 1, (57) 867. 
9 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels 

(Deuxième partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 1975, 480. 
10 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 5 en 24; J. 

HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Bijzondere overeenkomsten. Overzicht van rechtspraak (1988-1994)”, 

TPR 1997, (647) 1247; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel V, Les principaux 

contrats usuels (Deuxième partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 1975, 480; M. LACHANCE, Le 

contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 23-64. 
11 Zie o.m. B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 31; 

M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2012, 393; J. HERBOTS, C. PAUWELS en E. 

DEGROOTE, “Bijzondere overeenkomsten. Overzicht van rechtspraak (1988-1994)”, TPR 1997, (647) 1248; H. DE 

PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels (Deuxième 

partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 1975, 481; J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage 

transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 2018, afl. 2, (83) 84; M. LACHANCE, Le contrat 

de transaction: étude de droit privé comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 65. 
12 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels 

(Deuxième partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 1975, 482; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. 

COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 6 en 33; M. DAMBRE, Bijzondere 

overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2012, 391; M. LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé 

comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 68. 
13 Zie o.m. Cass. 10 november 2016, JLMB 2017, afl. 34, 1600 en RW 2017-18, afl. 27, 1051; Cass. 6 februari 2012, 

Arr.Cass. 2012, afl. 2, 294, Pas. 2012, afl. 2, 270, RW 2014-15, afl. 11, 437, TBBR 2014, afl. 8, 410 en TBH 2012, afl. 

7, 726; Cass. 31 oktober 2005, Arr.Cass. 2005, afl. 10, 2088, Pas. 2005, 2084 en JTT 2006, 131, noot; Cass. 19 
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sprake van wederzijdse toegevingen wanneer de betrokken partijen prestaties verrichten die verband 

houden met het geschil14, zonder dat deze wederzijde toegevingen gelijkwaardig moeten zijn aan 

elkaar.15 Het doen van wederzijdse toegevingen wordt gezien als de prijs die de contractspartijen 

moeten betalen om ‘contractuele rust’ te bereiken.16 Het is aan de bodemrechter om te onderzoeken 

of er in concreto al dan niet sprake is van wederzijdse toegevingen.17 

 

9. LEX SPECIALIS – Wanneer aan deze drie voorwaarden is voldaan, zijn de artikelen 2044 

tot en met 2058 BW van toepassing op de betrokken overeenkomst.18 Deze artikelen vormen lex 

specialis op het gemeen verbintenissenrecht.19 

                                                 

september 2001, Arr.Cass. 2001, afl. 7, 1474, Pas. 2001, afl. 9-10, 1420, RW 2005-06, 459, JLMB 2002, afl 28, 1208, 

TBBR 2006, afl. 1, 56, noot DE BOECK, A., Verkeersrecht 2002, afl. 5, 169, T.Verz. 2002, afl. 4, 797 en RGAR 2003, 

afl. 1, nr. 13.658; Cass. 18 mei 1995, Arr.Cass. 1995, 495, RW 1996-97, 1059 en Pas. 1995, I, 519; Cass. 31 maart 

1993, Arr.Cass. 1995, 495, Bull. 1995, 519, Pas. 1995, I, 519 en RW 1996-97, 1059, noot; Cass. 19 juni 1989, Arr.Cass. 

1988-89, 1254, Bull. 1989, 1145, JTT 1989, 349 en Pas. 1989, I, 1145; Cass. 15 oktober 1979, Arr.Cass. 1979-80, 197, 

noot en Pas. 1980, I, 210; Cass. 8 juni 1979, Arr. Cass. 1979-80, 1177 en Pas. 1979, I, 1152; Cass. 26 september 1974, 

Arr.Cass. 1975, 123, R.G.A.R. 1975, 9368, Pas. 1975 I, 111 en RW 1974-75, 1125; Cass. 16 januari 1957, Arr. Cass. 

1957, 357, noot, Pas. 1957, I, 563, noot, Rev.prat.not.b. 1958, 26 en JT 1957, 550.  
14 Zoals bijvoorbeeld afstand doen van een recht, van een vordering, van een aanspraak,… Zie o.m. H. DE PAGE en R. 

DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels (Deuxième partie). Les biens 

(Première partie), Brussel, Bruylant, 1975, 482; B. DEMARSIN, “Actualia ‘kleine contracten’, recente ontwikkelingen 

inzake lening en dading” in B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.) Themis 67 - Bijzondere overeenkomsten, Brugge, 

die Keure, 2011, (141) 162. 
15 J. DE GAVRE, Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 55; H. 

DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels (Deuxième 

partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 1975, 482; M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, 

Die Keure, 2018, 546; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 

2000, 35; P. MARCHAL, La transaction, Brussel, Larcier, 2014, 32. Zie ook: Bergen 29 december 1987, De Verz. 

1989, 113, noot M. LAMBERT; Luik 22 december 1992, Verkeersrecht 1993, 104. 
16 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 164.  
17 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 35; H. DE 

PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels (Deuxième 

partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 1975, 484; P. MARCHAL, La transaction, Brussel, Larcier, 

2014, 32; B. DEMARSIN, “Actualia ‘kleine contracten’, recente ontwikkelingen inzake lening en dading” in B. 

TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.) Themis 67 - Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, (141) 162. 

Zie ook: Luik 9 oktober 1985, J.L.1985, 637; 
18 N. PORTUGAELS, “Verdisconteren, verdisconteren. Wie zijn best doet, zal het leren!”, Not.Fisc.M. 2015, afl. 10, 

(348) 349. 
19 Contractspartijen zijn echter vrij om te opteren voor een vaststellingsovereenkomst die onderworpen is aan het 

gemeen verbintenissenrecht, waardoor de lex specialis niet van toepassing is de betrokken dading. Zie o.m. N. 

PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling voor 

meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 164; Rb. Tongeren 

22 oktober 2010, Rev.trim.dr.fam. 2012, afl. 1, 276 en Limb.Rechtsl. 2011, noot B. VAN DEN BERGH. 
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§2. Vernietiging wegens benadeling 

10. GEEN VERNIETIGING WEGENS BENADELING – Er is sprake van benadeling wanneer 

er in een overeenkomst met een vergeldend karakter een aanzienlijk onevenwicht bestaat tussen de 

wederzijds bedongen prestaties.20 Benadeling is geen klassiek wilsgebrek, aangezien het slechts een 

aanwijzing is dat de wilsvorming is aangetast.21 Ingevolge artikel 1118 BW22 is benadeling dan ook 

geen algemene nietigheidsgrond.23 Het kan dus slechts aanleiding geven tot vernietiging wanneer 

dit door een uitdrukkelijke wetsbepaling24 wordt voorgeschreven. Het artikel 2052, lid 2 BW25 met 

betrekking tot de dading, herhaalt in feite het artikel 1118 BW door te stellen dat een contractspartij 

niet tegen een dading kan opkomen wegens benadeling.26 De lex specialis (art. 2052, lid 2 BW) van 

de dading is dus in werkelijkheid slechts een herhaling van de lex generalis (art. 1118 BW). Men 

kan zich dan de vraag stellen in hoeverre artikel 2052, lid 2 BW werkelijk voorziet in een lex 

specialis.27 

 

11. RECHTSOVERWEGING – De belangrijkste rechtsoverweging van de wetgever om de 

mogelijkheid tot vernietiging van een dading wegens benadeling te beperken, is te vinden in de 

                                                 
20 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht. 1: Algemeen deel, Antwerpen, Standaard, 1973, 318; W. 

VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 122-123; S. MOSSELMANS, 

“Enkel gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar voor vernietiging wegens benadeling voor meer dan een 

vierde” (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, afl. 7, (184) 184. 
21 E. SWAENEPOEL, “Geweld, benadeling en gekwalificeerde benadeling” in R. VAN RANSBEECK (ed.), 

Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 118-119. 
22 Artikel 1118 BW: Benadeling maakt overeenkomsten slechts nietig wat betreft bepaalde contracten of bepaalde 

personen, zoals in dezelfde afdeling zal worden vastgesteld. 
23 Het evenwicht van de wederzijdse prestaties van de partijen kan niet objectief worden bepaald. Zie: N. 

PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling voor 

meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 166; L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, I, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 76-77. 
24 Artikel 1684 BW is een toepassingsgeval: bij de verkoop van een onroerend goed kan de vernietiging worden 

gevorderd bij benadeling voor meer dan 7/12. 
25 Artikel 2052 BW: Dadingen hebben tussen partijen kracht van gewijsde in hoogste aanleg. 

Men kan er niet tegen opkomen uit hoofde van dwaling omtrent het recht of uit hoofde van benadeling. 
26 R. SABBAH, "Le partage transactionnel", TBBR 2010, (76) 85; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen 

tot verdeling zijn vatbaar voor vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde” (noot onder Cass. 3 april 

2017), T.Fam. 2017, afl. 7, (184) 185; N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet 

meer kunnen volgen: ook proficiat! De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. 

Rechtszekerheid”, Juristenkrant 2017, afl. 349, 4. 
27 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 166; N. 

PORTUGAELS, “Verdisconteren, verdisconteren. Wie zijn best doet, zal het leren!”, Not.Fisc.M. 2015, afl. 10, (348) 

350. 
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rechtszekerheid en stabiliteit. De stabiliteit van een dading zou immers in het gedrang komen 

wanneer deze specifiek aan de noden van de partijen opgestelde overeenkomst zomaar kan worden 

vernietigd wegens benadeling.28 De contractspartijen doen door het sluiten van een dading immers 

vrijwillig afstand van de gerechtelijke beoordeling van de omvang van hun rechten.29 De partijen 

dienen zich ervan bewust te zijn dat zij niet precies krijgen waarop zij recht zouden hebben, zoals 

het zou zijn moesten zij het geschil door een rechter hebben laten beoordelen.30 Bovendien is het 

moeilijk om objectief31 te bepalen of er een evenwicht zit in de wederzijde prestaties van partijen.32  

Afdeling 2. Verdeling 

§1. Omschrijving 

12. ONVERDEELDHEID – Er is sprake van een onverdeeldheid wanneer verschillende 

personen op hetzelfde ogenblik rechten van dezelfde aard hebben op eenzelfde zaak.33 Er zijn 

verschillende situaties mogelijk waardoor mensen in een onverdeeldheid terecht komen. Zo ontstaat 

bijvoorbeeld een onverdeeldheid na het openvallen van een nalatenschap, waarin verscheidene 

erfopvolgers gerechtigd zijn. Het gehele vermogen van de erflater gaat over op de erfgenamen, die 

daarin samen gerechtigd zijn, meestal voor een abstract erfdeel van de gehele boedel.34 Daarnaast 

                                                 
28 N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! 

De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 

4; N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 165; M. 

LACHANCE, Le contrat de transaction: étude de droit privé comparé et de droit international privé, Brussel, Bruylant, 

2005, 183-186. 
29 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 165. 
30 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 242. 
31 Belangen van partijen vallen immers moeilijk in waarde te schatten. 
32 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 166. 
33 M. PUELINCX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. VERHAERT, “Overzicht van rechtspraak (1996-

2004): Erfenissen", TPR 2005, (449) 619; H. CASMAN, “Minnelijke vereffening-verdeling”, in K.F.B.N. (ed.), 

Vereffening-verdeling, Antwerpen, Kluwer, 1992, 1-2; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 

belge, Deel V, Les principaux contrats usuels (Deuxième partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 1975, 

1000; Antwerpen 26 mei 2003, T.Not. 2004, afl. 3, 165.  
34 H. CASMAN “Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het 

notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (119) 121; M. PUELINCX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND 

en I. VERHAERT, “Overzicht van rechtspraak (1996-2004): Erfenissen", TPR 2005, (449) 620; H. CASMAN, 

“Minnelijke vereffening-verdeling”, in K.F.B.N. (ed.), Vereffening-verdeling, Antwerpen, Kluwer, 1992, 2; C. 

SLUYTS en N. VANDEBEEK, “Vereffening, verdeling en tussengeschillen”, in C. SLUYTS en N. VANDEBEEK, 

(eds.), Het onroerend goed en de nalatenschap, XIV, 2016, afl. 286, (126) 126. 
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kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de onverdeeldheid die tot stand komt als gevolg van de 

ontbinding van het wettelijk stelsel door echtscheiding of na overlijden van één van de 

echtgenoten.35 

 

13. VERDELING – Niemand kan gedwongen worden om in deze toestand van onverdeeldheid 

te blijven (art. 815, eerste zin, eerste zinsdeel BW). Daarom kan iedere deelgenoot in principe ten 

allen tijde de beëindiging van de onverdeeldheid vorderen (artikel 815, eerste zin, tweede zinsdeel 

BW).36 Op de vereffening en verdeling van een nalatenschap zijn de regels van art. 815-842 BW 

van toepassing.37 Door de vereffening van de nalatenschap weet men waarop iedere deelgenoot 

gerechtigd is, waardoor men kan overgaan tot verdeling.38 Door de verdeling wordt de 

onverdeeldheid beëindigd en komt aan iedere deelgenoot een deel van de onverdeelde goederen toe, 

in overeenstemming met ieders aandeel in de onverdeelde eigendom. Door de verdeling worden de 

onverdeelde rechten van de erfgenamen dus omgezet in exclusieve rechten op concrete elementen 

van de boedel.39  

 

14. MINNELIJKE VERDELING – Wanneer alle deelgenoten de onverdeeldheid willen 

beëindigen, is het mogelijk om minnelijk te verdelen aan de hand van een overeenkomst40 tussen de 

contractspartijen (art. 819, eerste lid BW en artikel 1205 Ger. W). Hierdoor kan een gerechtelijke 

                                                 
35 H. CASMAN, “Minnelijke vereffening-verdeling”, in K.F.B.N. (ed.), Vereffening-verdeling, Antwerpen, Kluwer, 

1992, 2. 
36 M. PUELINCX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. VERHAERT, “Overzicht van rechtspraak (1996-

2004): Erfenissen", TPR 2005, (449) 620; H. CASMAN, “Minnelijke vereffening-verdeling”, in K.F.B.N. (ed.), 

Vereffening-verdeling, Antwerpen, Kluwer, 1992, 2. 
37 Deze regels gelden ingevolge een aantal wetsbepalingen als gemeen recht voor de verdeling van eender welke 

onverdeeldheid. Zo verwijst de wet uitdrukkelijk naar de regelen van het erfrecht voor de vereffening en verdeling van 

een ontbonden huwgemeenschap (art. 1430 BW), voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (art. 55 W.Venn.) 

en voor elke andere onverdeeldheid waarvoor geen wettelijke regels gelden of afwijkende overeenkomsten zijn gesloten 

(art. 577-2, §8 BW).  
38 H. CASMAN “Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het 

notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (119) 121. 
39 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels 

(Deuxième partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 1975, 1014- 1018; M. PUELINCX-COENE, J. 

VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. VERHAERT, “Overzicht van rechtspraak (1996-2004): Erfenissen", TPR 2005, 

(449) 629; H. CASMAN “Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor 

het notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (119) 121; J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: 

échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 2018, afl. 2, (83) 84. 
40 Aangezien de minnelijke verdeling tot stand komt door het sluiten van een overeenkomst, dient zij aan de 

geldigheidvoorwaarden uit artikel 1108 BW te voldoen. 
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verdeling worden vermeden , die wordt bekomen aan de hand van een rechterlijke beslissing.41 Deze 

bijdrage handelt enkel over het eerste geval, waarbij er een minnelijke verdeling tot stand komt.  

§3. Vernietiging wegens benadeling 

15. VERNIETIGING WEGENS BENADELING – Een toepassing van artikel 1118 BW is te 

vinden in de artikelen 887, tweede lid en 888, eerste lid BW. Artikel 887, tweede lid BW stelt dat 

de vernietiging van een verdeling kan worden gevorderd, wanneer een mede-erfgenaam bewijst dat 

hij voor meer dan één vierde benadeeld is.  

 

Artikel 888, eerste lid BW42 verduidelijkt artikel 887, tweede lid BW door te bepalen tegen welke 

overeenkomst deze vordering kan worden ingesteld. Het bepaalt namelijk dat de vordering tot 

vernietiging wegens benadeling is toegelaten tegen elke handeling die ten doel heeft de 

onverdeeldheid onder mede-erfgenaam te doen ophouden, zelfs al mocht die handeling koop, ruil 

en dading of anders genoemd zijn. Dit artikel lijkt uitdrukkelijk de dading te viseren die een einde 

maakt aan de onverdeeldheid tussen de mede-erfgenamen.43  

 

Het artikel 888, tweede lid44 daarentegen handelt over de situatie waarin de dading pas na de 

verdeling tot stand is gekomen. Dergelijke dading kan niet meer worden aangevochten wegens 

benadeling. Deze bepaling is, in tegenstelling tot het eerste lid, een bevestiging van het gemeen 

verbintenissenrecht (art. 1118 BW). (infra nr. 18) 

 

16. RECHTSOVERWEGING – Het onderliggend principe van deze artikelen is dat de 

gelijkheid tussen de erfgenamen bij verdeling van nalatenschappen vooropgesteld dient te worden. 

                                                 
41 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 63; H. 

CASMAN “Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat 

deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (119) 123. 
42 Art. 888, lid 1 BW: De vordering tot vernietiging is toegelaten tegen elke handeling die ten doel heeft de 

onverdeeldheid onder medeerfgenamen te doen ophouden, zelfs al mocht die handeling koop, ruil en dading of anders 

genoemd zijn. 
43 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 166. 
44 Art. 888, lid 2: Na de verdeling of de daarmee gelijkstaande handeling wordt evenwel de vordering tot vernietiging 

niet meer toegelaten tegen een dading aangegaan over werkelijk bestaande zwarigheden, door de eerste handeling 

opgeleverd, zelfs wanneer daaromtrent geen rechtsgeding mocht zijn begonnen. 
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Iedere erfgenaam dient in principe zijn aandeel te ontvangen uit de onverdeelde nalatenschap. 

Wanneer hij echter minder krijgt dan waar de erfgenaam in principe recht op heeft, kan een 

vordering tot vernietiging wegens worden ingesteld.45 Aangezien een absolute gelijkheid 

onmogelijk te verwezenlijken is, werd een afwijking toegelaten op dit principe. Zo is het slechts 

mogelijk om vernietiging te vorderen van een verdeling bij een benadeling voor meer dan één 

vierde.46 Wanneer de erfgenaam bij de verdeling van de nalatenschap dus minder ontvangt dan drie 

vierden (75%) van waar hij recht op heeft, kan hij de vordering tot vernietiging van de verdeling 

instellen.47 

Afdeling 3. De transactionele verdeling of dading-verdeling 

17. TRANSACTIONELE VERDELING OF DADING-VERDELING – Een minnelijke 

verdeling is in principe niet te beschouwen als een dading, aangezien er geen betwisting tussen de 

partijen bestaat en/of geen wederzijdse toegevingen worden gedaan.48 Slechts wanneer een 

minnelijke verdelingsovereenkomst aan de kenmerken voldoet van een dading, kan er sprake zijn 

van een dading-verdeling. Dit wil zeggen dat de erfgenamen in één overeenkomst tegelijk een einde 

maken aan de onverdeeldheid die bestaat én zij tegelijkertijd wederzijdse toegevingen doen om een 

                                                 
45 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 

1040; F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, Deel X, Brussel, Bruylant, 1887, 505; J. DE GAVRE, Le contrat 

de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 120; C. SLUYTS, “Gevolgen en 

oorzaken van onvolkomenheid van de verdeling” in W. PINTENS (ed.), Liber Amicorum Roger Dillemans, I, 

Familierecht en familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, (271) 301; R. DILLEMANS, M. 

PUELINCKX-COENE, en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak (1968-1977), Erfenissen", TPR 1978, (67) 

105; N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 167. 
46 N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! 

De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 

4; N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 166-167; R. 

DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak (1968-1977), Erfenissen", 

TPR 1978, (67) 105. 
47 H. CASMAN, "Le partage transactionnel, stable ou égalitaire avant tout?", RNB 2012, (406) 409; H. DE PAGE en R. 

DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 1041; H. CASMAN 

“Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat deel 31, 

Brugge, Die Keure, 2017, (119) 139. 
48 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 63; J. DE 

GAVRE, Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 116. 
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bestaand geschil op te lossen of een toekomstige betwisting te voorkomen.49 Het is dus nodig dat de 

vereisten van zowel dading als verdeling in de overeenkomst zijn voldaan.50  

 

De transactionele verdeling of dading-verdeling is dus een hybride situatie, waarin er tegelijkertijd 

zowel sprake is van een verdeling als van een dading.51 Er dient te worden nagegaan in welke mate 

de regels met betrekking tot de dading van toepassing zijn op dergelijke overeenkomsten.52 Over 

het algemeen zijn de regels van beide regimes te verzoenen met elkaar, maar de vraag naar het 

toepasselijk regime stelt zich scherp in het vraagstuk van de vernietiging wegens benadeling voor 

meer dan één vierde. 

 

18. UITSLUITING – Niet elke dading die in de context van een vereffening-verdeling wordt 

gesloten, vormt het voorwerp van dit onderzoek. Zo kan het zijn dat een dading wordt gesloten over 

betwistingen die vooraf gaan aan de verdeling zelf.53 De dading is in dat geval slechts de een 

voorbereiding van de verdeling, maar heeft niet de verdeling tot gevolg.54 Artikel 2052 BW is op 

deze situatie van toepassing.55 Daarnaast kan het ook zijn dat een dading wordt gesloten na de 

verdeling, bijvoorbeeld naar aanleiding van een interpretatie- of toepassingsprobleem met 

                                                 
49 J. DE GAVRE, Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, I, Brussel, Bruylant, 1967, 119; B. 

TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 63; R. SABBAH, 

"Le partage transactionnel", TBBR 2010, (76) 77; S. BROUWERS, “Over de “echte” en “niet echte” dading”, (noot 

onder Cass. 3 april 2017), RABG 2017, (1229) 1229. 
50 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 63; R. 

SABBAH, “Le partage transactionnel”, TBBR 2010, (76) 77; K. VANDENBERGHE, “Toepassing van artikel 888 lid 

1 BW op een transactionele verdeling”, NJW 2010, afl. 221, 325. 
51 R. SABBAH, "Le partage transactionnel", TBBR 2010, (76) 77; K. VANDENBERGHE, “Toepassing van artikel 888 

lid 1 BW op een transactionele verdeling”, NJW 2010, afl. 221, 325; J. DE GAVRE, Le contrat de transaction en droit 

civil et en droit judiciaire privé, I, Brussel, Bruylant, 1967, 116; S. BROUWERS, “Over de “echte” en “niet echte” 

dading”, (noot onder Cass. 3 april 2017), RABG 2017, (1229) 1229; J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage 

transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 2018, afl. 2, (83) 85; P. MARCHAL, La 

transaction, Brussel, Larcier, 2014, 51. 
52 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 63. 
53 Een dading die voor de verdeling wordt gesloten, maar die raakt aan de vorming van kavels of toebedeling aan 

deelvennoten, geldt als verdeling en is vernietigbaar indien er benadeling is voor meer dan één vierde. Zie S. 

BROUWERS, “Over de ‘echte’ en ‘niet-echte’ dading”, RABG 2017, afl 14-15, (1229) 1230; P. MARCHAL, La 

transaction, Brussel, Larcier, 2014, 51. 
54 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 

1050; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 244; R. 

DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE en J. VERSTRAETE, "Overzicht van rechtspraak (1968-1977): Erfenissen", 

TPR 1978, (67) 105.  
55 P. MARCHAL, La transaction, Brussel, Larcier, 2014, 51. 
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betrekking tot de uitvoering van de verdeling.56 In dit geval is artikel 888, lid 2 BW57 van toepassing, 

dat de vernietiging wegens benadeling op deze situatie uitsluit.58 In deze beide situaties vormt er 

zich een sequentie van overeenkomsten, waardoor er geen sprake kan zijn van een dading-verdeling. 

Een voorwaarde van een dading-verdeling is immers dat in één overeenkomst zowel een dading als 

een verdeling vervat zit.59  

HOOFDSTUK 2. PROBLEMATIEK EN ACHTERGROND 

Afdeling 1. Problematiek 

19. TEGENSTELLING – Zoals reeds besproken (zie supra nr. 15), geldt voor verdelingen dat 

zij vatbaar zijn voor vernietiging wegens benadeling voor meer dan één vierde (art. 887 BW). 

Dadingen (zie supra nr. 10) daarentegen zijn niet vatbaar voor vernietiging wegens benadeling (art. 

2052, in fine BW). De wetgever lijkt zichzelf dus tegen te spreken met betrekking tot de vraag of de 

nietigheidsgrond benadeling kan worden ingeroepen bij een dading-verdeling.60 De vraag stelt zich 

bijgevolg hoe deze bepalingen zich tot elkaar verhouden in de hypothese dat deelgenoten een 

verdeling tot stand brachten bij wijze van dading. 

 

Bovendien moet rekening worden gehouden met artikel 888, lid 1 BW. Dit artikel bepaalt dat iedere 

overeenkomst die tot doel heeft de onverdeeldheid te doen ophouden, kan worden aangevochten 

wegens benadeling, ook al mocht die overeenkomst koop, ruil en dading of anders zijn genoemd.  

 

                                                 
56 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 243; S. 

BROUWERS, “Over de ‘echte’ en ‘niet-echte’ dading”, RABG 2017, afl 14-15, (1229) 1230; P. MARCHAL, La 

transaction, Brussel, Larcier, 2014, 51. 
57 Artikel 888, lid 2: Na de verdeling of de daarmee gelijkstaande handeling wordt evenwel de vordering tot vernietiging 

niet meer toegelaten tegen een dading aangegaan over werkelijk bestaande zwarigheden, door de eerste handeling 

opgeleverd, zelfs wanneer daaromtrent geen rechtsgeding mocht zijn begonnen. 
58 P. MARCHAL, La transaction, Brussel, Larcier, 2014, 51. 
59 Met betrekking tot de onderhavige discussie vindt DE PAGE het een evidentie dat deze dadingen niet kunnen worden 

vernietigd wegens benadeling. Het artikel 2052 BW speelt ten volle aangezien het gaat om een zuivere dading en niet 

om een dading-verdeling. Zie H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les 

successions, Brussel, Bruylant, 1974, 1049-1050. 
60 N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! 

De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 

4. 
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20. PROBLEMATIEK61 – Is het nu wel of niet mogelijk om een verdeling die ten titel van 

dading is opgemaakt aan te vechten wegens benadeling voor meer dan één vierde?62 Indien men 

deze vraag positief zou beantwoorden geeft men artikel 888, lid 1 BW voorrang op artikel 2052 

BW. Deze vraag kan dus in principe worden herleid tot de wijze van interpretatie van artikel 888, 

lid 1 BW.  

 

Het lijkt hier te gaan om een tegenstrijdigheid tussen de lex specialis inzake verdelingen (die 

benadeling als nietigheidsgrond toelaat in de artikelen 887, lid 2 en 888, lid 1 BW) en de lex specialis 

inzake dadingen (die de benadeling als nietigheidsgrond uitsluit). De lex specialis van artikel 2052 

BW is echter slechts een herhaling van de lex generalis uit artikel 1118 BW (zie supra nr. 10). De 

vraag kan gesteld worden naar de opportuniteit van deze bepaling, aangezien de lex specialis niks 

toevoegt.63 Volgens PORTUGAELS dient er daarentegen te worden gesproken van lex generalis, 

waardoor enkel de artikelen 887, lid 2 en 888, lid 1 BW lex specialis zijn. Deze analyse laat echter 

de vraag bestaan naar de wenselijkheid van de nietigheidsgrond benadeling bij dadingen die de 

onverdeeldheid beëindigen.64 

Afdeling 2. Historiek 

21. TWEE STREKKINGEN – De interpretatie van artikel 888, lid 1 BW vormt al meer dan twee 

eeuwen het voorwerp van discussie in de rechtsleer en rechtspraak. Deze onduidelijkheid heeft ertoe 

                                                 
61 Het is belangrijk op te merken dat deze vraag zich niet stelt bij gekwalificeerde benadeling. Een dading kan immers, 

zoals elke vermogensrechtelijke overeenkomst, aangevochten worden op grond van gekwalificeerde benadeling. Bij 

gekwalificeerde benadeling is er een manifeste wanverhouding tussen de wederzijds bedongen prestaties, welke het 

gevolg is van het misbruik door de ene partij van de zwakkere positie van zijn tegenpartij. Zie o.m.: Cass. 9 november 

2012, Arr.Cass. 2012, afl. 11, 2487, Juristenkrant 2012, afl. 258, 6, Not.Fisc.M. 2013, afl. 4, 119, noot H. CASMAN, 

Pas. 2012, afl. 11, 2178, RABG 2013, afl. 5, 274, Rev.trim.dr.fam. 2014, afl. 4, 834, RW 2012-13, afl. 13, 520, RW 2012-

13, afl. 36, 1416, noot E. ADRIAENS, TBBR 2013, afl. 3, 129, noot M. DE POTTER DE TEN BROECK, T.Fam. 2013, 

afl. 6, 132, noot V. HULPIAU, TGR-TWVR 2013, afl. 2, 103 en T.Not. 2013, afl. 6, 363; Gent 11 maart 2013, TBBR 

2016, afl. 3, 179; J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 

2017), TBBR 2018, afl. 2, (83) 92. 
62 M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, en N. GEELHAND, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen 1988-

1995”, TPR 1997, (133) 311. 
63 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 168. 
64 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 171. 



14 

 

geleid dat er twee strekkingen zijn ontstaan.65 Beide strekkingen stelden zich de vraag of artikel 

888, lid 1 BW er enkel voor zorgt dat gesimuleerde dadingen kunnen worden vernietigd wegens 

benadeling voor meer dan één vierde, of dat ook reële dadingen dit lot kunnen ondergaan. De 

voorbereidende werken met betrekking tot het artikel 888, lid 1 BW geven geen aanwijzingen om 

deze vraag op te lossen.66 

 

Enerzijds bestaat er een strekking die van oordeel is dat artikel 888, lid 1 BW zowel de situatie 

omvat waarin er sprake is van een gesimuleerde, als van een werkelijke dading (ruime interpretatie). 

Anderzijds bestaat er een strekking die dit artikel enkel van toepassing acht op gesimuleerde 

dadingen (strikte interpretatie).  

 

22. GESIMULEERDE OF SCHIJNBARE DADING – Beide strekkingen zijn het er dus over 

eens dat artikel 888, lid 1 BW van toepassing is op gewone verdelingen, die vermomd of foutief 

gekwalificeerd zijn als dadingen. Dergelijke verdeling blijft een gewone verdeling die vernietigbaar 

is wegens benadeling voor meer dan één vierde.67 Deze gemeenschappelijke opvatting is gebaseerd 

op het algemeen beginsel dat de bodemrechter bij de kwalificatie van de overeenkomst niet 

gebonden is door de door de partijen gegeven benaming, maar wel door de werkelijke wil van de 

partijen in de overeenkomst.68 Schijnbare of gesimuleerde dadingen zijn overeenkomsten die ten 

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

1995”, TPR 1997, (133); N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid 

wegens benadeling voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, 

(163) 166-167; J. DE GAVRE, Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 

1967, 120; D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), 

Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 172; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. 

LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 245-246; C. SLUYTS en N. VANDEBEEK, “Vereffening, verdeling 

en tussengeschillen”, in C. SLUYTS en N. VANDEBEEK, (eds.), Het onroerend goed en de nalatenschap, XIV, 2016, 

afl. 286, (126) 158; J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 

2017), TBBR 2018, afl. 2, (83) 85. 
66 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 

1049; J. DE GAVRE, Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, I, Brussel, Bruylant, 1967, 

121- 126; R. SABBAH, "Le partage transactionnel", TBBR 2010, (76) 81; J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage 

transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 2018, afl. 2, (83) 86. 
67 Cass. 21 oktober 1943, Pas. 1944, I, 18, noot R.H. en Rev.prat.not.b. 1944, 19; S. MOSSELMANS, “Enkel 

gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar voor vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde” (noot 

onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, afl. 7, (184) 185; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 

civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 1048. 
68 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, Brugge, Die Keure, 2005, 56; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. 

LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 243; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 

civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels (Deuxième partie). Les biens (Première partie), Brussel, Bruylant, 

1975, 482-483; Cass. 6 januari 1961, Pas. 1960, I, 491. 
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onrechte en dus foutief als een dading worden benoemd door de partijen.69 Het is voor de mede-

erfgenamen immers interessant om hun verdeling als een dading te kwalificeren, in de hoop om zo 

een vernietiging op grond van benadeling te vermijden. In werkelijkheid zijn dit gewone minnelijke 

verdelingen, waarop artikel 2052 BW onmogelijk van toepassing kan zijn, aangezien deze 

overeenkomst niet de essentiële kenmerken bezit van de dading.70  

 

23. WERKELIJKE DADING – In tegenstelling tot de overeenstemming over de gesimuleerde 

dading, verschillen beide strekkingen van mening over de werkelijke dading-verdeling, die 

wederzijdse toegevingen bevat en die een einde maakt aan de onverdeeldheid.71 

 

De kernvraag die zich stelt is: wat dient er te gebeuren met een werkelijke, reële dading die een 

einde stelt aan de onverdeeldheid72, waarin een erfgenaam benadeeld is voor meer dan één vierde? 

Zijn op dergelijke werkelijke dadingen het artikel 2052 BW van toepassing, dat de vordering wegens 

benadeling voor meer dan één vierde uitsluit? Of dient het artikel 888, lid 1 BW ruim te worden 

geïnterpreteerd en kan ook de vordering tot vernietiging worden ingesteld van werkelijke dadingen 

wegens benadeling voor meer dan één vierde? 

§1. Ruime interpretatie 

24. PRINCIPE – Deze strekking geeft aan artikel 888, lid 1 BW een ruime interpretatie. Zij zijn 

van mening dat dit artikel van toepassing is op iedere rechtshandeling, waardoor de vordering tot 

vernietiging van de verdeling wegens benadeling voor meer dan één vierde zelfs kan worden 

                                                 
69 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 243. 
70 R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak (1968-1977), 

Erfenissen", TPR 1978, (67) 105; M. PUELINCX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND, en I. VERHAERT, 

“Overzicht van rechtspraak (1996-2004): Erfenissen", TPR 2005, (449) 635; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. 

COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 243; H. CASMAN, “Minnelijke vereffening-

verdeling”, in K.F.B.N. (ed.), Vereffening-verdeling, Antwerpen, Kluwer, 1992, 7. 
71 R. DEKKERS en M. VAN QUICKENBORNE, "Examen de jurisprudence (1965-1972): Les libéralités", RCJB 1975, 

(93) 202; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 

1974, 1048-1049; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 

2000, 245; K. VANDENBERGHE, "Toepassing van art. 888 lid 1 BW op de transactionele verdeling" (noot onder Cass. 

28 januari 2010), NJW 2010, (325) 325; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar 

voor vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde” (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, afl. 7, 

(184) 185. 
72 Zie supra nr. 18: andere dadingen, die bijvoorbeeld tot stand komen voor of na een verdeling, zijn niet als verdeling 

te kwalificeren (art. 888, lid 2). 
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ingesteld tegen een werkelijke dading, die tot doel heeft om de onverdeeldheid te beëindigen.73 Het 

doorslaggevende argument voor een ruime interpretatie is volgens hen te vinden in het principe van 

de gelijkheid van de verdeling (zie supra nr. 16).74  

 

25. HOF VAN CASSATIE 1943 & 1946 – In de arresten van 21 oktober 194375 en 21 november 

194676 sluit het Hof van Cassatie zich aan bij deze strekking. Zij is van oordeel dat zelfs een 

werkelijke dading die de onverdeeldheid beëindigt, kan vernietigd worden wegens benadeling.77  

 

Het Hof stoelt haar oordeel op het feit dat de gelijkheid van de loten tot het wezen zelf van de 

verdeling behoort, waardoor de wetgever de maatregelen moest treffen om deze gelijkheid te 

verzekeren jegens alle mede-erfgenamen. Om de rechten van deze mede-erfgenaam nog meer te 

waarborgen, acht zij elke handeling die de onverdeeldheid doet ophouden, wat haar benaming ook 

mag zijn, vernietigbaar wegens benadeling. Zij is aldus van mening dat het door de wetgever 

beoogde doel van gelijkheid niet kan bereikt worden indien men de vordering tot vernietiging 

weigert aan een benadeelde mede-erfgenaam, zelfs als het een werkelijke dading betreft en geen 

gesimuleerde dading.78 

 

26. REACTIE – Hoewel door het Hof duidelijk werd gesteld dat een overeenkomst die leidt tot 

het ophouden van de onverdeeldheid steeds vatbaar blijft voor vernietiging wegens benadeling, 

                                                 
73 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 245; M. 

PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, en N. GEELHAND, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen 1988-1995”, 

TPR 1997, (133) 312; F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, Deel X, Brussel, Bruylant, 1887, 130; A. 

SCHICKS en A. VAN ISTERBEEK, Traité-formulaire de la pratique notariale, IV, Leuven, Fonteyn, 1927, 287; R. 

PIRET, noot onder Cass. 21 november 1946, RCJB 1947, (99) 104-105; V. THIRY, Cours de droit civil, II, Luik, 

Vaillant-Carmanne, 1892, 258.  
74 N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! 

De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 

4; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 245; R., 

DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak (1968-1977), Erfenissen", 

TPR 1978, (67) 105; H. CASMAN, “Le partage transactionnel, stable ou égalitaire avant tout?”, RNB 2012, (406) 419.  
75 Cass. 21 oktober 1943, Pas. 1944, I, 18, noot R.H. en Rev.prat.not.b. 1944, 19. 
76 Cass. 21 november 1946, Pas. 1946, I, 434, RCJB 1947, 99, noot R. PIRET, JT 1947, 68, noot R. FERRIER, Arr. 

Cass. 1946, 400 en Rev.prat.not.b. 1949, 218. 
77 Cass. 21 oktober 1943, Pas. 1944, I, 18, noot R.H. en Rev.prat.not.b. 1944, 19; Cass. 21 november 1946, Pas., 1946, 

I, 434, RCJB 1947, 99, noot R. PIRET, JT 1947, 68, noot R. FERRIER, Arr. Cass. 1946, 400 en Rev.prat.not.b. 1949, 

218. 
78 Cass. 21 november 1946, Pas. 1946, I, 434, RCJB 1947, 99, noot R. PIRET, JT 1947, 68, noot R. FERRIER, Arr. 

Cass. 1946, 400 en Rev.prat.not.b. 1949, 218. 
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blijven de meningen verdeeld. Toch leunt een  deel van de rechtspraak79  en – vooral oudere – 

rechtsleer80 aan bij de ruime interpretatie van artikel 888 lid 1 BW.  

 

27. HOF VAN CASSATIE 2010 – In een uitspraak van 28 januari 201081 bevestigt het Hof van 

Cassatie nogmaals haar ruime interpretatie van artikel 888, lid 1 BW. Zij stelt dat een mede-

erfgenaam op grond van de artikelen 887, lid 2 en 888, lid 1 BW kan opkomen wegens benadeling 

voor meer dan één vierde tegen een dading die de bedoeling heeft de onverdeeldheid te doen 

ophouden. Dit kan op voorwaarde dat de dading als verdeling geldt en dat de verdeling dus in de 

dading besloten ligt. Zij stelt expliciet dat dit een uitzondering vormt op artikel 2052, tweede lid 

BW, volgens het welk dadingen niet kunnen worden aangevochten wegens benadeling. 

 

Volledig in lijn met haar uitspraken van 1943 en 1946 oordeelt het Hof dat de regel uit artikel 888, 

lid 1 BW voortvloeit uit het beginsel volgens hetwelk gelijkheid der loten de basisregel van de 

verdeling is. De vordering tot vernietiging wegens benadeling zorgt er in feite voor dat de rechten 

van elke deelgenoot gewaarborgd worden. Het Hof herhaalt dat het door de wetgever beoogde doel 

niet bereikt wordt indien de vordering tot vernietiging aan de benadeelde mede-erfgenaam 

geweigerd zou worden, ook indien de verdeling verwezenlijkt wordt onder de vorm van een echte 

dading.  

 

Het Hof van Cassatie kon met dit arrest echter geen einde maken aan de discussie, gezien de 

uitspraak fel werd bekritiseerd door auteurs die het artikel 888, lid 1 eerder strikt interpreteren (zie 

infra nr. 30). 

                                                 
79 Rb. Brussel 20 november 1963, RPN 1964, 330; Brussel 23 december 2013, T.Not. 2014, afl. 11, 650; Rb. Brussel 3 

februari 1967, JT 1967, 387, Ann.not. 1968, 151 en Rev.prat.not.b. 1967, 401; Gent 13 maart 2008, NJW 2009, afl. 198, 

223, noot G. VERSCHELDEN en Rev.trim.dr.fam. 2009, afl. 3, 950; Bergen 15 september 1998, JT 1999, 110. 
80 Zie bijv. R. PIRET, noot onder Cass. 21 november 1946, RCJB 1947, 99-112; F. LAURENT, Cours élémentaire de 

droit civil, Deel X, Brussel, Bruylant, 1887, 130; A. SCHICKS en A. VAN ISTERBEEK, Traité-formulaire de la 

pratique notariale, IV, Leuven, Fonteyn, 1927, 287; V. THIRY, Cours de droit civil, II, Luik, Vaillant-Varmanne, 1892, 

258. 
81 Cass. 28 januari 2010, Act.dr.fam. 2012, afl. 7, 161, noot A. VAN GYSEL, Arr.Cass. 2010, afl. 1, 279, NJW 2010, 

afl. 221, 324, noot K. VANDENBERGHE, Pas. 2010, afl. 1, 278, RABG 2010, afl. 12, 755, noot B. VERLOOY,  

Rec.gén.enr.not. 2012, afl. 8, 345, noot E. BEGUIN, RNB 2012, afl. 3064, 484, noot H. CASMAN, Rev.trim.dr.fam. 

2010, afl. 4, 1324, RW 2010-11, afl. 18, 742, TGR-TWVR 2010, afl. 4, 245 en T.Not. 2012, afl. 4, 247. 
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§2. Strikte interpretatie 

28. PRINCIPE – Naast de strekking die een ruime interpretatie geeft aan artikel 888, lid 1 BW, 

bestaat er ook een strekking die een strikte interpretatie geeft. Volgens deze strekking is de vordering 

tot vernietiging wegens benadeling niet mogelijk wanneer de contractspartijen een werkelijke 

dading82 hebben gesloten die de onverdeeldheid tussen de mede-erfgenamen beëindigd. Op deze 

werkelijke dading is enkel artikel 2052 BW van toepassing, waardoor er achteraf niet meer 

teruggekomen kan worden op grond van benadeling.83 Het artikel 888, lid 1 BW heeft dus volgens 

de strikte interpretatie enkel en alleen betrekking op verdelingen die door de partijen foutief als 

dading werden gekwalificeerd.84 Het is aan de rechter om na te gaan of er sprake is van een 

werkelijke dading of van een gesimuleerde dading. De rechter is niet gebonden door de benaming 

die de partijen aan de overeenkomst gaven.85 

 

Er dient een evenwicht te worden gezocht tussen twee fundamentele beginselen, namelijk tussen de 

gelijkheid der loten en de stabiliteit van de tussen partijen gesloten dadingen. De strekking die een 

strikte interpretatie van artikel 888, lid 1 BW voorop stelt, geeft voorrang aan het tweede beginsel.86 

 

29. HOF VAN CASSATIE – Het Hof van Cassatie heeft zich in 182987 en 186288 voor het eerst 

uitgelaten over de kwestie. In beide uitspraken gaf zij een strikte interpretatie aan artikel 888, lid 1 

BW door te stellen dat dit artikel enkel toegepast kan worden bij gesimuleerde of vermeende 

dadingen. Het Hof sloot de vordering wegens benadeling uit voor reële dadingen over betwistingen 

                                                 
82 Reële transactionele verdeling of dading-verdeling, zie supra nr. 17. 
83 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 245; C. 

SLUYTS, “Art. 888 BW” in X. (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1997, 2; K. VANDENBERGHE, "Toepassing van art. 888 lid 1 BW op de 

transactionele verdeling" (noot onder Cass. 28 januari 2010), NJW 2010, (325) 325; R. SABBAH, "Le partage 

transactionnel", TBBR 2010, (76) 78. 
84 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 245. 
85 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 243.  
86 S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar voor vernietiging wegens benadeling 

voor meer dan een vierde” (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, afl. 7, (184) 185; N. PORTUGAELS, “Aan 

zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! De saga van de ‘transactionele 

verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 4. 
87 Cass. 7 december 1829, Pas. 1829, 316. 
88 Cass. 10 juli 1862, Pas. 1862, I, 289. 
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over de goederen in een nalatenschap. Het was volgens Cassatie essentieel om te kijken naar de 

werkelijkheid en niet naar de door de partijen gegeven kwalificatie. 

 

30. RECHSTLEER EN LAGERE RECHTSPRAAK– Het valt op te merken dat het Hof in haar 

latere rechtspraak van 1943, 1946 en 2010 terugkomt op dit standpunt (zie supra nrs. 25-27), door 

de vordering tot vernietiging wegens benadeling voor meer dan één vierde wel toe te laten op 

werkelijke dadingen. Hoewel het Hof van Cassatie in deze uitspraken zeer duidelijk was, hangt een 

groot deel van de rechtsleer89 en de lagere rechtspraak90 toch de strikte interpretatie aan.  

 

Hiervoor wordt ten eerste een tekstueel argument gevonden in het artikel 888, lid 1 BW. Zo stellen 

DE PAGE en DILLEMANS dat dit artikel niks bepaalt over werkelijke dadingen die een einde 

maken aan de onverdeeldheid. Volgens hen handelt het enkel over rechtshandelingen die de 

onverdeeldheid beëindigen, maar die ten onrechte dading worden genoemd, aangezien partijen een 

de overeenkomst fout kwalificeren of wanneer zij hun werkelijke overeenkomst (verdeling) 

verbergen onder de verschijning van een andere overeenkomst (dading). 91 Indien men dit artikel 

                                                 
89 J. DE GAVRE, Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, 119-128; 

H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974,p. 

1048 -1050; R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, deel IV, Antwerpen, Intersentia, 2010, 508; 

F. BOUCKAERT, “Dading en verdeling: nieuwe koers in de rechtspraak”, (noot onder Gent 28 december 1990), T.Not. 

1992, (217) 220; M. VAN QUICKENBORNE, en R. DEKKERS, “Examen de jurisprudence, Les successions et les 

libéralités  (1965-1972)”, RCJB 1975, (93) 203; L. RAUCENT en M. GRÉGOIRE, “Examen de jurisprudence. Les 

successions, les partages et les libertés (1987 à 1994)”, RCJB 1996, (397) 464; R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-

COENE en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak (1968- 1977), Erfenissen", TPR 1978, (67) 104; M. 

PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND, “Erfenissen. Overzicht van rechtspraak (1988-1995)”, 

TPR 1997, (133) 313; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND, I. VERHAERT, “Overzicht van 

rechtspraak. Erfenissen (1996-2004), TPR 2005, (449) 637; H. CASMAN, “La partage transactionnel, stable ou 

égalitaire avant tout?”, RNB 2012, 406-429; R. SABBAH, “Le partage transactionnel”, TBBR 2010, 76-86; J. 

VERSTRAETE, “Levende fossielen in ons familiaal vermogensrecht”, in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. 

MICHIELSEN en A.-L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (515) 516; 

C. DECLERCK en G. DEKNUDT, “Kroniek rechtspraak en rechtsleer erfrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK 

(eds.), Patrimonium 2010, (77) 106; D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel? Over het karakter 

van ‘dading’ van de EOT-regelingsakte”, (noot onder Gent 16 oktober 2008), TBBR 2010, (216) 221. 
90 Rb. Antwerpen 27 april 1968, RW 1968-1969, noot M. THUYSBAERT; Gent 28 december 1990,  RW 1991-92, 717 

en T.Not. 1992, 217, noot F. BOUCKAERT; Antwerpen 7 februari 1995, AJT 1995-96, 325, noot B. CATTOIR en RW 

1997-98, 643; Bergen 15 september 1998, JT 1999, 110; Antwerpen 23 juni 2003, NJW 2003, 1338, noot B. 

WYLLEMAN; Luik 7 februari 2001, Rev.Trim.Dr.Fam. 2002, afl. 4, 750. 
91 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 

1048; R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak (1968-1977), 

Erfenissen", TPR 1978, (67) 105. 
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anders zou lezen, zoals de ruime strekking doet, gaat men verder dan een strikte lezing van de 

wetteksten aangezien er slechts sprake is van verdeling die dading ‘is genoemd’.92 

 

Een tweede argument in het voordeel van een strikte interpretatie betreft de definitieve en derhalve 

onaantastbare werking van de dading. Er zou immers in grote mate afbreuk worden gedaan aan het 

definitief onaantastbaar karakter van de dading wanneer een benadelingsvordering wordt 

toegelaten.93 Noch de rechter, noch de contractspartijen mogen in staat zijn om de stabiliteit die uit 

de dading voortkomt aan te tasten.94 

 

Een derde argument - dat sterk samenhangt met het vorige - is te vinden in de rechtszekerheid voor 

contractspartijen. Zo toont de wetgever door de invoering van artikel 2052 BW aan dat hij de dading 

wil beschermen met de grootst mogelijke stabiliteit, door te stellen dat dadingen tussen partijen 

kracht van gewijsde hebben in hoogste aanleg. De aanhangers van de strikte interpretatie zijn van 

mening dat dit principe primeert op het principe van gelijkheid van de verdeling, wat niet tot de 

essentie van de dading-verdeling behoort.95 Indien iedere werkelijke dading aanvechtbaar zou zijn 

wegens benadeling voor meer dan één vierde, zou dit tot resultaat hebben dat er nooit een einde kan 

worden gesteld aan een betwisting met betrekking tot een verdeling.96 Zo stellen PUELINCX-

                                                 
92 H. CASMAN, “Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het 

notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (119) 140. 
93 N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! 

De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, (noot onder Cass. 3 april 2017), 

Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 4; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, 

Antwerpen, Kluwer, 2000, 245; J. DE GAVRE, Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, 

Brussel, Bruylant, 1967, nr. 86, 126-127; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar 

voor vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde” (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, afl. 7, 

(184) 185. 
94 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 165. 
95 R. SABBAH, “Le partage transactionnel”, TBBR 2010, (76) 82-84; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 1048; H. CASMAN, “Le partage 

transactionnel, stable ou égalitaire avant tout”, RNB 2012, (406) 419; N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen 

volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! De saga van de ‘transactionele verdelingen’: 

rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, (noot onder Cass. 3 april 2017), Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 4; N. 

PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling voor 

meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming”, Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 167. 
96 R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE, en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak (1968-1977), 

Erfenissen", TPR 1978, (67) 106; N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer 

kunnen volgen: ook proficiat! De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, 

(noot onder Cass. 3 april 2017), Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 4; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. 

LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 245; J. DE GAVRE, Le contrat de transaction en droit civil et en 

droit judiciaire privé, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 86, 126-127. 
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COENE, VERSTRAETE, GEELHAND en VERHAERT dat “het niet kan dat een echte 

dadingsovereenkomst in het kader van een verdeling, die soms tot stand kwam na jaren moeizame 

discussies, overleg met de respectievelijke raadslieden, talloze voorstellen en tegenvoorstellen, na 

duidelijke omschrijving en beslechting van de geschilpunten, nog zou kunnen aangevochten worden 

wegens benadeling in toepassing van art. 888 B.W.”97 Dit zou er volgens hen op neerkomen alsof 

het verboden, en de facto onnuttig, is om in deze materie dadingen af te sluiten.98  

 

DE PAGE verdedigde de idee dat de vrije wil van de partijen dient te prevaleren, aangezien zij aan 

de hand van een werkelijke dading een einde hebben willen maken aan de onverdeeldheid: “Quand 

les opérations du partage s’avèrent longues, embrouillées, complexes, coûteuses, et que les parties 

transigent vraiment “pour en finir”. Admettre après cela l’action en rescision pour lésion, sous 

prétexte que l’un des copartageants se trouve avoir reçu moins des trois quarts de ce qu’il aurait 

pu recevoir, n’est-ce pas rouvrir le débat que l’on voulait éviter? N’est-ce pas peut-être ouvrir un 

débat quu l’on voulat éviter? Provoquer ou renouveler des difficultés heureusement aplanies? Aller 

à l’encontre de la volonté certaine des intéressées?”99 

HOOFDSTUK 3. HOF VAN CASSATIE 3 APRIL 2017 

31. KENTERING – In 2017 dient het Hof van Cassatie zich nogmaals uit te spreken over de 

vraag of een dading-verdeling kan worden aangevochten wegens benadeling voor meer dan één 

vierde. Na meer dan 100 jaar een ruime interpretatie te geven aan het artikel 888, lid 1 BW, komt 

zij in 2017 terug op haar rechtspraak. 

                                                 
97 M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. GEELHAND en I. VERHAERT, “Overzicht van rechtspraak. 

Erfenissen 1996-2004”, TPR 2005, afl. 2, (449) 636. 
98 R. DEKKERS en H. CASMAN, Handboek Burgerlijk Recht, Deel IV, Huwelijksstelsels – Erfrecht – Giften, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 508; M. VAN QUICKENBORNE en R. DEKKERS, “Examen de jurisprudence, Les 

successions et les liberalités (1965-1972)'', RCJB 1975, (93) 203; M. PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE, N. 

GEELHAND en I. VERHAERT, “Overzicht van rechtspraak. Erfenissen 1996-2004”, TPR 2005, afl. 2, (449) 636; J. 

VERSTRAETE, “Levende fossielen in ons familiaal vermogensrecht” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. 

MICHIELSEN en A.-L. VERBEKE (eds.), Liber Amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (515) 517; 

J. VERSTRAETE, “Vernietiging van een dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een/vierde: een 

ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Not. 2017, (381) 382. 
99 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Les successions, Brussel, Bruylant, 1974, 

1048. 
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Afdeling 1. Feiten  

32. CONTEXT – De feiten die aanleiding gaven tot het cassatiearrest kunnen als volgt worden 

samengevat. Na het overlijden van mevrouw L.M. in 1980 bestaat er discussie tussen haar kinderen 

(twee dochters, twee zonen) over de verdeling van haar nalatenschap. De kinderen ondertekenen 

een overeenkomst, met ‘dading’ als titel, waarin zij bepalen: “teneinde aan alle betwistingen een 

einde te stellen en een lange gerechtelijke vereffening te vermijden, bij wijze van dading 

overeengekomen zijn een einde te stellen aan de tussen hen bestaande onverdeeldheid, en wel als 

volgt …”. Een van de zonen (E.D. - eiser) nam volgens deze overeenkomst alle activa en passiva 

over van de nalatenschap van mevrouw L.M. en van de ontbonden huwgemeenschap tussen zijn 

moeder en vader. Hij nam daarbij ook alle schulden op zich en verbond zich tot vrijwaring van de 

overige partijen tegen de schuldeisers van de nalatenschap. Hij verbond zich tot betaling aan zijn 

broer en twee zussen van 5.500.000 BEF per persoon, bij ondertekening van de authentieke akte. 

 

De dading wordt hierop echter niet uitgevoerd door de zussen, waarop de twee broers de zussen tot 

uitvoering van de dading dagvaarden. De zussen willen immers de authentieke akte dading niet laten 

verlijden. Hierop dienen de zussen een strafklacht in tegen de broers wegens diefstal, misbruik van 

vertrouwen en oplichting door de inhoud van de dading.  

 

Wat hierop volgt is een lange procedurele strijd, waarbij de zaak maar liefst reeds drie keer voor het 

Hof van Cassatie100 wordt gebracht, alvorens de uitspraak van 3 april 2017 wordt geveld. 

Afdeling 2. Aangevochten beslissing  

33. AANGEVOCHTEN BESLISSING – In de aangevochten beslissing van het hof van beroep 

te Brussel101 wordt de vordering tot uitvoering van de dading ongegrond verklaard. De appelrechters 

zijn van oordeel dat de tussen de partijen gesloten dading, die tot doel had de onverdeeldheid tussen 

de mede-erfgenamen te beëindigen, nietig is wegens benadeling voor meer dan één vierde. Uit de 

vernietiging van de dading volgt volgens het hof van beroep te Brussel dat de hoofdvordering van 

de eiser (E.D.) tot het verlijden van de notariële akte van dading ongegrond is. De appelrechter volgt 

                                                 
100 Cass. 3 maart 1995; Cass. 11 mei 2000; Cass. 22 oktober.  
101 Brussel 30 juni 2015 (2010/AR/1246 en 2010/AR/1508). 
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hiermee de opvatting dat een dading vatbaar is voor vernietiging wegens benadeling, ingevolge 

artikel 888, lid 1 BW, ondanks het bestaan van artikel 2052 BW dat bepaalt dat men niet tegen een 

dading kan opkomen uit hoofde van benadeling. De appelrechters zijn dus van oordeel dat de 

artikelen 887 en 888 BW primeren op artikel 2052 BW wat de vernietiging wegens benadeling 

betreft, van een overeenkomst van verdeling in de vorm van een reële dading. Zij past hiermee de 

rechtspraak toe die het Hof van Cassatie ter zake heeft geveld in 2010 (zie supra nr. 27).102 

Afdeling 3. Voorziening in Cassatie 

34. EIS – De eiser vordert dat een verdeling die dading genoemd wordt in principe vernietigd 

kan worden wegens benadeling voor meer dan een vierde, maar dat een dergelijke vernietiging 

wegens benadeling voor meer dan een vierde niet mogelijk is wanneer er tussen partijen een 

werkelijke dading omtrent de verdeling werd gesloten en de partijen met name een contract hebben 

gesloten, waarbij zij een reeds gerezen concreet geschil beëindigen. 

 

Zij stellen dus dat de mogelijkheid tot het vernietigen van een verdeling die ten titel van dading 

werd opgemaakt, afhankelijk is van of de betrokken overeenkomst al dan niet een reële dading 

uitmaakt. 103 

                                                 
102 F. GLANSDORFF, noot onder Cass. 3 april 2017, JT 2017, (350) 350. 
103 De eiser voerde eveneens aan dat de regelingsakte die krachtens artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek wordt 

gesloten tussen de echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan niet  

kan worden aangevochten wegens benadeling aangezien partijen worden geacht deze risico’s bij het sluiten van de 

overeenkomst te hebben verdisconteerd. Ook kunnen de echtgenoten die besloten hebben hun 

huwelijksvermogensstelsel te wijzigen een akkoord treffen omtrent de verdeling van de gemeenschappelijke goederen, 

dat naderhand niet meer kan worden aangevochten (artikel 1394) van het Burgerlijk Wetboek. De eiser was van oordeel 

dat dit een ongelijke behandeling invoerde tussen  enerzijds mede-erfgenamen die een dading sluiten die tot doel heeft 

de onverdeeldheid die tussen hen bestaat te doen ophouden en die vernietigd kan worden op grond van benadeling voor 

meer dan een vierde en anderzijds echtgenoten die in de regelingsakte in het kader van de echtscheiding door onderlinge 

toestemming of echtgenoten die in het kader van een wijziging van het huwelijksvermogensstelsel een dading sluiten 

die tot doel heeft de onverdeeldheid  die tussen hen bestaat te doen ophouden en die niet vernietigd kan worden op 

grond van benadeling voor meer dan een vierde, zonder dat hiervoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.  

Bovendien was de eiser van oordeel dat er een ongelijke behandeling bestond tussen de mede-erfgenamen die in het 

kader van een minnelijke verdeling een dading sluiten die tot doel heeft de onverdeeldheid die tussen hen bestaat te 

doen ophouden en die vernietigd kan worden op grond van benadeling voor meer dan een vierde en de mede-erfgenamen 

die in het kader van een gerechtelijke verdeling een akkoord sluiten voor de rechtbank of voor de notaris, dat tot doel 

heeft de onverdeeldheid tussen hen bestaat te doen ophouden en dat niet vernietigd kan worden op grond van benadeling 

voor meer dan een vierde, zonder dat hiervoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. 
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35. ARGUMENTATIE EISER – Bij gebrek aan argumentatie van het Hof van Cassatie, is het 

interessant om naar de argumentatie van de eiser te kijken.104  

 

Ten eerste wordt een tekstueel argument aangehaald uit de tekst van artikel 888, lid 1 BW. Uit dit 

artikel volgt dat enkel verdelingen die dading genoemd worden vernietigd kunnen worden wegens 

benadeling. Hieruit leiden zij af dat dit artikel geen betrekking heeft op werkelijke dadingen. 

 

Vervolgens is de eiser van mening dat het beginsel van de gelijkheid van kavels niet behoort tot de 

essentie van verdelingen. Hij leidt dit af uit het feit dat niet elke verdeling vernietigbaar is wegens 

benadeling, aangezien er vereist is dat er een benadeling is voor meer dan een vierde, waardoor er 

geen sprake kan zijn van een absolute gelijkheid. Bovendien is de regel van de vernietiging wegens 

benadeling niet toepasselijk op alle verdelingen. Zo zijn bijvoorbeeld de verdelingen die worden 

gedaan in het kader van een EOT niet vernietigbaar wegens benadeling (art. 1287 Ger.W.), evenmin 

als de verdelingen in het kader van een wijziging van het huwelijksstelsel (art. 1394 Ger.W.),… 

Daarnaast beargumenteert de eiser dat er goede redenen zijn waarom partijen afwijken van het 

beginsel van de gelijkheid der kavels. Zo kan het zijn dat de mede-erfgenamen in het verleden niet 

over gelijke kansen beschikten, waarmee zij bij de verdeling rekening willen houden. Daarnaast 

kunnen er ook bijvoorbeeld medische omstandigheden zijn op grond waarvan partijen wensen af te 

wijken van het principe van de gelijkheid van de kavels.  

 

De eiser acht het beginsel van de stabiliteit van de dading daarentegen wel essentieel voor dadingen. 

Partijen hebben immers tot doel om aan de hand van een dading een einde te maken aan hun geschil, 

zonder dit aan een rechter voor te leggen. Het is in het belang van de partijen en de maatschappij 

dat akkoorden die tussen de partijen werden gesloten niet meer voor de rechter kunnen worden 

aangevochten. Zij stellen dat in een maatschappij waar de buitengerechtelijke geschillenafwikkeling 

steeds meer aangemoedigd wordt, het niet redelijk is om een dading, die door de partijen bewust 

werd aangegaan om een geschil te beëindigen, te laten aanvechten wegens benadeling. Niemand - 

                                                 
104 J. VERSTRAETE, “Vernietiging van een dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een/vierde: een 

ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Not. 2017, (381) 382. 
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noch de deelgenoten, noch de maatschappij, noch justitie - heeft er belang bij dat een werkelijke 

dading kan worden aangevochten wegens benadeling.105  

 

Dadingen worden gesloten met kennis van zaken. Vaak worden de partijen bij de lange 

onderhandelingen immers bijgestaan door raadslieden. De eiser acht het niet redelijk om toe te laten 

om het akkoord dat de partijen bereikten – dat net werd gesloten om een einde te maken aan de 

tussen hen bestaande geschillen – terug in vraag te stellen. Wanneer de partijen op het moment van 

het sluiten van de dading volledig op de hoogte waren van de ongelijke verdeling, dan ziet de eiser 

geen enkele reden om hen toe te laten hierop naderhand terug te komen.  

Afdeling 4. Uitspraak Hof van Cassatie 3 april 2017 

36. UITSPRAAK – In haar arrest van 3 april 2017106 beslist het Hof van Cassatie dat uit 

samenhang van de artikelen 887, lid 2, 888, lid 1 en 2052 BW volgt dat een deelgenoot wegens 

benadeling van meer dan een vierde kan opkomen tegen een verdeling die ten onrechte als dading 

werd gekwalificeerd, maar dat deze mogelijkheid niet openstaat ten aanzien van een werkelijke 

dading, namelijk een wederkerige overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse toegevingen doen 

om de onverdeeldheid te doen ophouden.  

 

Het Hof bepaalt expliciet dat zij hiermee terug komt op haar eerdere rechtspraak, namelijk deze die 

voortvloeit uit haar arresten van 21 oktober 1943107, 21 november 1946108 en 28 januari 2010109. In 

deze eerdere arresten stelde zij dat de vernietiging tegen elke dading kon worden toegelaten, ook al 

bevatte deze wederzijdse toegevingen. 

                                                 
105 S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar voor vernietiging wegens benadeling 

voor meer dan een vierde” (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, afl. 7, (184) 186. 
106 Cass. 3 april 2017, JT 2017, afl. 6689 350, noot. F. GLANSDORFF, T.Not. 2017, 446, noot J. VERSTRAETE, 381, 

Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, 172, noot N. PORTUGAELS, T.Fam 2017, afl. 7, 184, noot F. MOSSELMANS, Juristenkrant 

2017, afl. 349, 4, NJW 2017, afl. 368, 653, noot F. BRULOOT, RABG 2017, afl. 14-15, 1225, noot H. 

VANDERLINDEN, RNB 2017, afl. 3120, 559, noot D. STERCKX, RW 2016-17, afl. 40, 1600, TBBR 2018, afl. 2, 82, 

TGR-TWVR 2017, afl. 4, 259, noot L. VAN DORPE en T.Not. 2017, afl. 5, 446. 
107 Cass., 21 oktober 1943, Pas. 1944, I, 18, noot R.H. en Rev.prat.not.b. 1944, 19. 
108 Cass. 21 november 1946, Pas. 1946, I, 435 en R.C.J.B. 1947, 96, noot P. PIRET. 
109 Cass. 28 januari 2010, Act.dr.fam. 2012, afl. 7, 161, noot A. VAN GYSEL, Arr.Cass. 2010, afl. 1, 279, NJW 2010, 

afl. 221, 324, noot K. VANDENBERGHE, Pas. 2010, afl. 1, 278, RABG 2010, afl. 12, 755, noot B. VERLOOY,  

Rec.gén.enr.not. 2012, afl. 8, 345, noot E. BEGUIN, RNB 2012, afl. 3064, 484, noot H. CASMAN, Rev.trim.dr.fam. 

2010, afl. 4, 1324, RW 2010-11, afl. 18, 742, TGR-TWVR 2010, afl. 4, 245 en T.Not. 2012, afl. 4, 247. 

https://jura-notariaat.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=dn300199777&bron=doc
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Zij is van oordeel dat de appelrechters de betrokken wetsbepalingen schenden wanneer zij oordelen 

dat de artikelen 887 en 888 BW primeren op artikel 2052 BW. Bijgevolg een overeenkomst van 

verdeling in de vorm van een werkelijke dading niet vatbaar voor vernietiging wegens benadeling 

voor meer dan één vierde.  

Afdeling 5. Analyse en gevolgen uitspraak 

§1. Analyse 

37. KERN – Het Hof van Cassatie lijkt met haar uitspraak van 3 april 2017110 haar rechtspraak 

van 1829111 en 1862112 te hernemen, door te stellen dat een deelgenoot kan opkomen wegens 

benadeling voor meer een vierde tegen een verdeling die ten onrechte al dading werd gekwalificeerd, 

maar dat deze mogelijkheid niet open staat voor de partijen die een werkelijke dading hebben 

aangegaan.  

 

De mogelijkheid om tegen een dading op te komen die tot doel heeft de onverdeeldheid te doen 

ophouden, wegens benadeling voor meer dan een vierde werd ingevolge het arrest beperkt tot 

verdelingen die slechts de benaming van dading werd gegeven, zonder dat in werkelijkheid een 

dading werd afgesloten. De vordering tot vernietiging staat aldus niet open bij een werkelijke 

dading, namelijk een wederkerige overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse toegevingen doen 

om de onverdeeldheid te doen ophouden.113 Het Hof sluit aan de hand van deze uitspraak dus aan 

bij de strekking in de rechtsleer en rechtspraak die artikel 888, lid 1 BW strikt interpreteert (zie 

supra nrs. 28-30).  

 

                                                 
110 Cass. 3 april 2017, JT 2017, afl. 6689 350 noot. F. GLANSDORFF, T.Not. 2017, 446, noot J. VERSTRAETE, 381, 

Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, 172, noot N. PORTUGAELS, T.Fam 2017, afl. 7, 184, noot F. MOSSELMANS, Juristenkrant 

2017, afl. 349, 4, NJW 2017, afl. 368, 653, noot F. BRULOOT, RABG 2017, afl. 14-15, 1225, noot H. 

VANDERLINDEN, RNB 2017, afl. 3120, 559, noot D. STERCKX, RW 2016-17, afl. 40, 1600, TBBR 2018, afl. 2, 82 

en TGR-TWVR 2017, afl. 4, 259, noot L. VAN DORPE. 
111 Cass. 7 december 1829, Pas. 1829, I, 316 317. 
112 Cass. 10 juli 1862, Pas. 1862, I, 289. 
113 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2018, 559. 

https://jura-notariaat.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=dn300199777&bron=doc
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38. EINDE DISCUSSIE – Het is opvallend dat het Hof uitdrukkelijk in haar uitspraak toegeeft 

dat zij hiermee terug komt op haar eerdere rechtspraak.114 Deze melding heeft de onmiskenbare 

verdienste om de situatie te verduidelijken en doet sterk vermoeden dat de eeuwenoude discussie 

eindelijk kan worden afgesloten.115 

 

39. GEEN ARGUMENTATIE CASSATIE – Het is jammer dat het Hof geen gebruik heeft 

gemaakt van de situatie om te argumenteren waarom zij deze beslissing nu net in deze zin velt. 

Niettemin laat haar uitspraak weinig aan de verbeelding over. De rechtspraak is zeer helder, 

waardoor er enkel en alleen nog correct gebruik van dient te worden gemaakt.116 

§2. Gevolgen 

40. GEVOLGEN – In tegenstelling tot haar vroegere rechtspraak, waarbij iedere dading (zowel 

een gesimuleerde als een werkelijke) kon worden aangevochten wegens benadeling, maakt het Hof 

nu uitdrukkelijk een onderscheid tussen verdelingen die ten onrechte als dading werden 

gekwalificeerd en werkelijke dadingen. Werkelijke dadingen zijn onaantastbaar, zelfs al is er 

benadeling voor meer dan één vierde. Wanneer de deelgenoten daarentegen hun verdeling als een 

dading kwalificeren, zonder dat er sprake is van een werkelijke dading, kan de verdeling wel worden 

aangevochten wegens benadeling.  

 

Zowel gewone dadingen (art. 2052, lid 2 BW) als werkelijke dading-verdelingen kunnen niet 

worden aangevochten wegens benadeling.117 Alle andere overeenkomsten daarentegen zijn wel 

                                                 
114 Cass. 21 oktober 1943, Pas. 1944, I, 18, noot R.H. en Rev.prat.not.b. 1944, 19; Cass. 21 november 1946, Pas. 1946, 

I, 434, RCJB 1947, 99, noot R. PIRET, JT 1947, 68, noot R. FERRIER, Arr. Cass. 1946, 400 en Rev.prat.not.b. 1949, 

218; Cass. 28 januari 2010, Act.dr.fam. 2012, afl. 7, 161, noot A. VAN GYSEL, Arr.Cass. 2010, afl. 1, 279, NJW 2010, 

afl. 221, 324, noot K. VANDENBERGHE, Pas. 2010, afl. 1, 278, RABG 2010, afl. 12, 755, noot B. VERLOOY,  

Rec.gén.enr.not. 2012, afl. 8, 345, noot E. BEGUIN, RNB 2012, afl. 3064, 484, noot H. CASMAN,  Rev.trim.dr.fam. 

2010, afl. 4, 1324, RW 2010-11, afl. 18, 742, TGR-TWVR 2010, afl. 4, 245 en T.Not. 2012, afl. 4, 247. 
115 F. GLANSDORFF, noot onder Cass. 3 april 2017, JT 2017, (350) 351; J. VERSTRAETE, “Vernietiging van de 

dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een/vierde: een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Not. 2017, (381) 382. Contra: N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een 

dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid 

en rechtsbescherming” (noot onder Cass. 3 april 2017), Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 167. 
116 J. VERSTRAETE, “Vernietiging van een dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een/vierde: een 

ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Not. 2017, (381) 382. 
117 J. VERSTRAETE, “Vernietiging van een dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een/vierde: een 

ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Not. 2017, (381) 386. 
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vernietigbaar, zoals bijvoorbeeld de overeenkomst die ‘dading’ wordt genoemd, maar die in 

werkelijkheid geen dading is. 

 

41. KWALIFICATIE – Om het onderscheid tussen beide situaties te kunnen maken, is het 

opmerkelijk dat het Hof van Cassatie zelf zeer duidelijk omschrijft wat nu juist onder een werkelijke 

dading dient te worden verstaan. Uit deze rechtspraak blijkt dat kwalificatie van de overeenkomst 

essentieel is om te weten of zij kan worden aangevochten wegens benadeling. Een werkelijke dading 

is een wederkerige overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse toegevingen doen om de 

onverdeeldheid te doen ophouden.118 Volgens het Hof moet dus gekeken worden naar de 

rechtsgevolgen die de partijen beoogden bij het sluiten van hun overeenkomst en niet naar de 

benaming die de partijen eraan hebben gegeven. Er dient dus specifiek gekeken te worden naar de 

intentie van de partijen. Deelgenoten gaan immers in een wederkerige overeenkomst wederzijdse 

toegevingen doen, net met het oog op het beëindigen van de onverdeeldheid.119 De kwalificatie als 

werkelijke dading is essentieel om te zorgen dat de overeenkomst niet kan worden aangevochten 

wegens benadeling voor meer dan één vierde. 120 In deze situatie primeert artikel 2052 BW op de 

artikelen 887 en 888 BW.  

 

Als de deelgenoten daarentegen een overeenkomst sluiten die zij slechts als ‘dading’ benoemen, 

maar waarin geen wederzijdse toegevingen worden gedaan of waarin de partijen niet de 

onverdeeldheid willen doen ophouden, kan deze overeenkomst niet gekwalificeerd worden als een 

werkelijke dading, maar is er sprake van een andere overeenkomst. Wanneer de partijen 

bijvoorbeeld slechts de onverdeeldheid willen doen ophouden zonder dat zij wederzijdse 

toegevingen doen, is er slechts sprake van een gewone verdeling die wel kan worden aangevochten 

wanneer er sprake is van benadeling voor meer dan één vierde. Het gaat onder andere om 

                                                 
118 N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! 

De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, (noot onder Cass. 3 april 2017), 

Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 4; N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een 

onverdeeldheid wegens benadeling voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming” (noot onder 

Cass. 3 april 2017) Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 168. 
119 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 194; N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens 

benadeling voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming” (noot onder Cass. 3 april 2017), 

Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, (163) 168. 
120 J. VAN ZUYLEN, Consultatiecentrum: vraag van de week 4 (1/2018), referentie 14002, “Benadeling inzake 

verdeling dading: schaakmat”. 
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verdelingen die ten onrechte als dadingen worden gekwalificeerd. Er werd namelijk niet voldaan 

aan de voorwaarde van wederzijdse toegevingen die moeten zijn gedaan met het oog op het 

beëindigen van een bestaan of een toekomstig geschil. De kwalificatie als gesimuleerde dading heeft 

tot gevolg dat de erfgenaam die voor meer dan één vierde benadeeld is, kan verzoeken dat de 

verdeling vernietigd wordt.121 

 

BRULOOT leidt uit de rechtspraak van Cassatie af dat artikel 887, lid 2 BW een toepassing is van 

artikel 1321 BW, dat stelt dat wanneer er een geveinsde akte voorligt, enkel de verhulde 

overeenkomst tussen de partijen gevolgen heeft. Een geveinsde dading houdt in principe enkel een 

verdeling in, zonder dat deze overeenkomst voldoet aan de vereisten van de dading, waardoor deze 

overeenkomst zoals een gewone verdeling vernietigbaar blijft wegens benadeling (art. 887-888 

BW).122 

§3. Het opstellen van de dading-verdelingsovereenkomst 

42. CONTRACTSVRIJHEID – Een verdeling in de vorm van een werkelijke dading kan niet 

worden aangevochten wegens benadeling. Er wordt gekeken naar de intentie van de partijen bij het 

opstellen van de verdelingsakte, of er sprake is van een werkelijke dading. De deelgenoten kunnen 

het risico op vernietiging wegens benadeling dus enigzins beheersen, door te zorgen voor een 

zorgvuldige redactie van de overeenkomst. De redactie van deze overeenkomst kan immers de 

eventuele latere aantastbaarheid bepalen. De dading dient dus met het oog op haar stabiliteit met de 

nodige precisie, voorzichtigheid en zin voor nauwkeurigheid te worden opgesteld. 123 

 

Om rechtszekerheid te putten uit de overeenkomst die de onverdeeldheid beëindigd, kunnen zij een 

aantal risico’s contractualiseren. Zo kunnen de deelgenoten vooreerst het bewijs of tegenbewijs van 

een werkelijke dading leveren (om zo het bewijs van simulatie voor te zijn), met de kenmerken die 

                                                 
121 J. VAN ZUYLEN, Consultatiecentrum: vraag van de week 4 (1/2018), referentie 14002, “Benadeling inzake 

verdeling dading: schaakmat”. 
122 F. BRULOOT, “Vernietiging van een dading tot verdeling wegens benadeling” (noot onder Cass. 3 april 2017), NJW 

2017, afl. 368, (653) 654. 
123 J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 

2018, afl. 2, (83) 91; J. VERSTRAETE, “Vernietiging van een dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan 

een/vierde: een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Not. 2017, 

(381) 384. 
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het Hof van Cassatie heeft aangereikt. Wanneer de partijen duidelijk en ondubbelzinnig aangeven 

dat zij op de hoogte zijn van de ongelijkheid in de verdeling, kunnen de deelgenoten conventioneel 

afstand doen van de vordering wegens benadeling.  

 

Ook met het oog op een aansprakelijkheidsvordering, laat de notaris de partijen dus best een aantal 

verklaringen opnemen. 

3.1. Werkelijke dading  

43. VOORWAARDEN DADING – Het is ten eerste aangeraden om uit het geschrift (art. 2044, 

lid 2 BW) te laten blijken dat het gaat om een verdeling die bij wijze van werkelijke dading tot stand 

komt, door uitdrukkelijk aan te tonen dat de wezenlijke voorwaarden hiervoor vervuld zijn. Zo kan 

vermeden worden dat er achteraf discussie ontstaat. Dit is wat de partijen eveneens beoogden door 

het sluiten van de dading. Men zal er dus best aan doen om het transactioneel karakter van de 

overeenkomst weer te geven, maar zonder te vervallen in standaardclausules.124 

 

Ten eerste is het daarbij nuttig om prealabel een overzicht te geven van de moeilijkheden en 

betwistingen die boven kwamen bij de verdeling.125 Volgens VAN ZUYLEN is het daarbij 

voldoende om de punten op te lijsten waarrond geen akkoord bestond, waarbij dan verwezen wordt 

naar andere documenten voor de details. 126  

 

Ten tweede verklaren de partijen best dat zij deze geschillen willen beëindigen bij wijze van dading 

en dat zij door de notaris werden geïnformeerd over de gevolgen van het sluiten van een dading. 127 

                                                 
124 J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 

2018, afl. 2, (83) 91; J. VERSTRAETE, “Vernietiging van een dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan 

een/vierde: een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Not. 2017, 

(381) 384; A. SCHICKS en A. VANISTERBEEK, Traité-Formulaire de la pratique notariale, III, Brussel, 1926, 495. 
125 J. VERSTRAETE, “Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot kan niet opkomen 

tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde”, T.Not. 2017, (381) 384; J. VAN 

ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 2018, afl. 2, 

(83) 91. 
126 J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017,) TBBR 

2018, afl. 2, (83) 91. 
127 J. VERSTRAETE, “Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot kan niet opkomen 

tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde”, T.Not. 2017, (381) 384; J. VAN 

ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 2018, afl. 2, 

(83) 91. 
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Ten slotte is het aangeraden om uitdrukkelijk te vermelden dat de overeenkomst van verdeling tot 

stand komt na wederzijdse toegevingen en om de oplossingen voor de gerezen moeilijkheden en 

betwistingen te vermelden.128 Een standaardclausule is echter niet toegelaten.129 In principe volstaat 

het echter dat het bewijs hiervan moet kunnen geleverd worden bij betwisting over de geldigheid 

van de dading, waardoor het niet noodzakelijk is dat de toegevingen in de akte worden opgenomen. 

De wederzijdse toegevingen blijken immers uit de vergelijking tussen de opsomming van de 

moeilijkheden en betwistingen en het uiteindelijke resultaat van de dading.130  

  

44. ROL VAN DE NOTARIS – Wanneer de dading bij notariële akte wordt vastgesteld, heeft 

de notaris twee mogelijkheden. Vooreerst kan de notaris in zijn akte of proces-verbaal vaststellen 

dat de partijen wederzijdse toegevingen hebben gedaan. Dit is een authentieke vaststelling door de 

notaris, waardoor men er van moet uit gaan dat er effectief wederzijdse toegevingen zijn gedaan.131 

Om het tegenbewijs te leveren dient men dan een procedure wegens valsheid in geschrifte te voeren. 

Daarnaast is het mogelijk dat de notaris slechts de verklaringen van de partijen opneemt in het 

proces-verbaal of de akte dat er wederzijdse toegevingen worden gedaan, zonder dat hij deze zelf 

de visu et auditu heeft vastgesteld.132 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de dading werd 

vastgesteld bij onderhandse akte of wanneer zij blijkt uit de officiële briefwisseling tussen de 

                                                 
128 J. VERSTRAETE, “Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot kan niet opkomen 

tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde”, T.Not. 2017, (381) 384; J. VAN 

ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 2018, afl. 2, 

(83) 91. 
129 Bijvoorbeeld: ‘de verdeling neemt de vorm aan van een dading. Er worden wederzijdse toegevingen gedaan ter 

oplossing van de bestaande en toekomstige geschillen.’ Zie J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: 

échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 2018, afl. 2, (83) 92. 
130 J. VERSTRAETE, “Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot kan niet opkomen 

tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde”, T.Not. 2017, (381) 385. 
131 De notaris kan na de schets van de betwistingen waaraan de partijen een einde willen stellen, vermelden: “na 

wederzijdse toegevingen hebben de partijen, met het oog op de beëindiging van hun geschillen en ter voorkoming van 

toekomstige geschillen de volgende overeenkomst van dading gesloten…” Zie: J. VERSTRAETE, “Vernietiging van 

een dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een/vierde: een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Not. 2017, (381) 385. 
132 De notaris vermeldt dan bijvoorbeeld: “Partijen verklaren dat zij na wederzijdse toegevingen volgende overeenkomst 

hebben gesloten bij wijze van dading…” 
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advocaten.133 Het tegenbewijs is in dit geval eenvoudiger, want het kan door alle middelen van recht 

worden geleverd. 134 

 

De notaris moet alleszins in beide gevallen de partijen inlichten over de rechten en plichten van de 

voorgenomen rechtshandeling, namelijk de dading. Hij moet de partijen erop wijzen dat zij na het 

sluiten van deze overeenkomst geen verhaal meer hebben om de overeenkomst aan te vechten 

wegens benadeling.135   

3.2. Akkoord verklaring ongelijke verdeling  

45. ONGELIJKE VERDELING – Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt dat er dient 

te worden gekeken naar de rechtsgevolgen die de partijen hebben beoogd bij het sluiten van de 

overeenkomst.136 Wanneer partijen een wederkerige overeenkomst gebruiken, waarin zij 

wederzijdse toegevingen doen met het oog op de beëindiging van de tussen hen bestaande 

overeenkomst, is er sprake van een werkelijke dading. De partijen hebben immers bij de verdeling 

hun mogelijke vergissing over de omvang van de goederen verdisconteerd. De partijen dienen 

voldoende – dit wil zeggen ondubbelzinnig en duidelijk met betrekking tot de draagwijdte – op de 

hoogte te zijn van de ongelijkheid van de verdeling.137  

 

46. ROL VAN DE NOTARIS – Conform artikel 9 van de Notariswet is het aan de notaris die 

de overeenkomst opstelt om de deelgenoten te wijzen op elk onevenwicht in het akkoord. Om 

                                                 
133 P. MARCHAL, La transaction, Brussel, Larcier, 2014, 117; J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, 

“Overzicht van rechtspraak, bijzondere overeenkomsten (1988-1994)”, TPR 1997, 1258. 
134 J. VERSTRAETE, “Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot kan niet opkomen 

tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde”, T.Not. 2017, (381) 385. 
135 J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 

2018, afl. 2, (83) 91; D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?”, in W. PINTENS en C. DECLERCK 

(eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 176; H. CASMAN, “De EOT-regelingsakte als dading” 

(noot onder Cass. 9 november 2012), Not.Fisc.M. 2013-2014, (121) 124. 
136 Volgens PORTUGAELS dient men de discussie over ‘echte’ of ‘schijn’-dadingen te verlaten. Volgens hem doet de 

kwalificatie van deze overeenkomsten er volgens artikel 888 BW immers niet toe. Er dient enkel te worden gekeken 

naar de rechtsgevolgen die de partijen hebben beoogd. 
137 N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! 

De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, (noot onder Cass. 3 april 2017), 

Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 4; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar voor 

vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde” (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, afl. 7, (184) 

186; N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming” (noot onder Cass. 3 april 2017), Not.Fisc.M. 

2017, afl. 6, (163) 168. 
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discussie te vermijden is het aangewezen dat zij zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met deze 

ongelijkheid.138  

3.3. Afstand van bescherming  

47. CONVENTIONELE AFSTAND – Het recht op vernietiging raakt de openbare orde niet en 

beschermt enkel private belangen. De verdiscontering van de vergissing omtrent de omvang van de 

goederen impliceert volgens PORTUGAELS dat de partijen afstand hebben gedaan van de 

mogelijkheid tot vernietiging op grond van benadeling.139140 Op  voorwaarde dat de deelgenoten 

voldoende op de hoogte zijn van de ongelijkheid in de verdeling (zie supra nr. 46), kunnen zij in de 

akte waarin de verdeling tot stand wordt gebracht verklaren dat zij conventioneel afstand doen van 

de vordering wegens benadeling.141  

 

                                                 
138 N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! 

De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, (noot onder Cass. 3 april 2017), 

Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 4; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar voor 

vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde” (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, afl. 7, (184) 

186; N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming” (noot onder Cass. 3 april 2017), Not.Fisc.M. 

2017, afl. 6, (163) 168. 
139 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming” (noot onder Cass. 3 april 2017), Not.Fisc.M. 

2017, afl. 6, (163) 168. 
140 Bovendien merkt PORTUGAELS op dat artikel 1674 BW, dat handelt over de vernietiging van een 

koopovereenkomst uit hoofde van benadeling, niet toestaat aan de partijen om contractueel afstand te doen van de 

mogelijkheid tot het instellen van deze vordering. De artikelen 887 en 888 BW daarentegen bevat niet dergelijke 

verbodsbepaling. Dit vindt hij een argument om aan te nemen dat de partijen conventioneel afstand kunnen doen van 

de bescherming geboden door de artikelen 887 en 888 BW en kunnen de partijen dus het benadelingsrisico beheersen 

door een zorgvuldige redactie van de dading.  
141 N. PORTUGAELS, “Aan zij die nog kunnen volgen: proficiat! Aan zij die niet meer kunnen volgen: ook proficiat! 

De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. Rechtszekerheid”, (noot onder Cass. 3 april 2017), 

Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 4; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar voor 

vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde” (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, afl. 7, (184) 

186; N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming” (noot onder Cass. 3 april 2017), Not.Fisc.M. 

2017, afl. 6, (163) 168;  C. SLUYTS en N. VANDEBEEK, “Vereffening, verdeling en tussengeschillen”, in C. SLUYTS 

en N. VANDEBEEK, (eds.), Het onroerend goed en de nalatenschap, XIV, 2016, afl. 286, (126) 159-160; J. 

VERSTRAETE, “Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot kan niet opkomen tegen 

een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde”, T.Not. 2017, (381) 384. Contra: R. PIRET, 

noot onder Cass. 21 november 1946, RCJB 1947, (99) 104; Rb. Brussel 3 februari 1967, JT 1967, 387, Ann. not. 1968, 

151 en Rev.prat.not.b. 1967, 401; Brussel 30 juni 1965 T.Not. 1967, 141 en Pas. 1966, II, 204. 
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De deelgenoten kunnen volgens PORTUGAELS hiervoor beroep doen op de reeds ontwikkelde 

theorie in het kader van de dwaling142, waarin contractspartijen bepaalde dwalingsrisico’s kunnen 

verdisconteren in de overeenkomst.143 Dwaling kan niet op algemene wijze worden uitgesloten door 

het inlassen van een standaardclausule.144 Het is dus aan de contractspartijen om uitdrukkelijk of 

stilzwijgend, maar steeds specifiek aan te duiden van welke elementen in de overeenkomst zij de 

vordering tot vernietiging wegens dwaling willen uitsluiten. Het wordt immers aanvaard dat de 

contractuele uitsluiting van de vordering kan voortvloeien uit de aard van een overeenkomst, zoals 

de dading, omdat deze net gesloten wordt om een einde te maken aan een onzekerheid. Er wordt 

aangenomen dat de dwalingsvordering niet mogelijk is op grond van welbepaalde onzekerheden, 

waarover de partijen proberen overeen te komen door het sluiten van een dading. Wanneer de 

partijen met kennis van zaken contracteren, kunnen zij de vordering tot vernietiging wegens dwaling 

niet instellen.145  

 

Deze theorie kan worden getransponeerd naar de nietigheidsgrond benadeling voor meer dan één 

vierde. Wanneer de partijen zich bij het sluiten van een dading hebben vergist over wat zij als 

onzeker beschouwen, dan kan de benadeling geen aanleiding geven tot nietigheid. Daarom kunnen 

de deelgenoten steeds in de akte waarin een verdeling wordt uitgevoerd, afstand doen van de 

vordering wegens benadeling. 146 

                                                 
142 Zie hierover: N. PORTUGAELS, “Naar een andere kwalificatie van de overeenkomsten voorafgaand aan een EOT: 

de vaststellingsovereenkomst”, TEP 2013, afl. 5, (71) 79. 
143 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming” (noot onder Cass. 3 april 2017), Not.Fisc.M. 

2017, afl. 6, (163) 169. 
144 B. DEMARSIN, “Clausules in verband met dwaling” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. 

TERRYN, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE, Gemeenrechtelijke clausules, I en III, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

(397) 454-455; J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 

2017), TBBR 2018, afl. 2, (83) 92. 
145 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming” (noot onder Cass. 3 april 2017), Not.Fisc.M. 

2017, afl. 6, (163) 169. 
146 N. PORTUGAELS, “Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid wegens benadeling 

voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming” (noot onder Cass. 3 april 2017), Not.Fisc.M. 

2017, afl. 6, (163) 170 en 172. 
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HOOFDSTUK 4. QUID VERNIETIGING EOT- REGELINGSAKTE? 

Afdeling 1. Situatieschets 

48. SITUATIESCHETS – Hoewel deze bijdrage hoofdzakelijk handelt over de context van de 

erfrechtelijke verdeling, is het niettemin interessant om kort een andere situatie te analyseren. Zo 

kan de vraag gesteld worden of het Hof van Cassatie eenzelfde redenering hanteert wanneer een 

regelingsakte in de vorm van een dading147 wordt gesloten in het kader van een echtscheiding door 

onderlinge toestemming (EOT).148  

 

Vooraleer echtgenoten uit de echt scheiden door onderlinge toestemming, dienen zij een 

regelingsakte op te stellen waarin zij hun wederzijdse rechten regelen, met betrekking tot de 

vermogensrechtelijke aspecten (art. 1287 Ger. W.).149 Deze regelingsakte houdt veelal een dading-

verdeling in, maar niet altijd. Er dient telkens in casu te worden nagegaan of er een geschil is dat de 

echtgenoten willen beëindigen en of er wederzijdse toegevingen werden gedaan.150 De echtgenoten 

kunnen een volledig ongelijke verdeling tot stand brengen en zijn bovendien niet gehouden door de 

verdelingsregels van het huwelijksvermogensrecht.151 De regelingsakte is immers meestal het 

                                                 
147 Het gaat hier over een regelingsakte die tegelijkertijd een dading is en niet over een dading die na de regelingsakte 

werd gesloten. Zie hierover G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 

2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 202 e.v. 
148 Zie hierover uitgebreid: L. VANGHELUWE, Cass. 9 november 2012, T.Not. 2013, 356 en Cass. 9 november 2012, 

T.Not. 2013, 363¸onuitg. masterproef Notariaat UGent, 2013-2014, 55 p.; H. CASMAN, “Le partage transactionnel, 

stable ou égalitaire avant tout?”, RNB 2012, (406) 421-423. 
149 Artikel 1288 Ger. W. voorziet daarnaast in de plicht om de persoonsgebonden aspecten te regelen. 
150 N. PORTUGAELS, “Naar een andere kwalificatie van de overeenkomsten voorafgaand aan een EOT: de 

vaststellingsovereenkomst”, TEP 2013, afl. 5, (71) 74; Over de kwalificatie van de regelingsakte: D. MICHIELS, “Hoe 

definitief is de EOT-regelingsakte?”, in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (165) 172; L. VANGHELUWE, Cass. 9 november 2012, T.Not. 2013, 356 en Cass. 9 november 2012, 

T.Not. 2013, 363¸onuitg. masterproef Notariaat UGent, 2013-2014, 7 e.v. 
151 BUYSSENS, F., “Overzicht van rechtspraak EOT (2001-2012)”, T.Fam. 2013, afl. 3-4, (48) 59; H. CASMAN, “De 

EOT-regelingsakte als dading” (noot onder Cass. 9 november 2012), Not.Fisc.M. 2013-2014, (121) 123; D. MICHIELS, 

“Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?”, in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, (165) 170; E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, 

wilsgebreken en erkenning gekwalificeerde benadeling”, (noot onder Cass. 9 november 2012), RW 2012-13, (1416) 

1419; V. HULPIAU, “Regelingsakte EOT aanvechtbaar op grond van (gekwalificeerde) benadeling?” (noot onder Cass. 

9 november 2012), T.Fam. 2013, (134) 137; D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel? Over het 

karakter van ‘dading’ van de EOT-regelingsakte”(noot onder Gent 16 oktober 2008), TBBR 2010, (216) 221; L. 

WEYTS, “Een dading bij een EOT is definitief, wie van de twee dat nadien ook moge betreuren” (noot onder Antwerpen 

9 november 2011), T.Not. 2012, afl. 4, (238) 240; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen zijn vatbaar voor 

vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, (184) 187. 
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resultaat van een consensus, waarin niet alleen vermogensrechtelijke belangen spelen, maar waarin 

eveneens familierechtelijke en dus menselijke motieven hebben bijgedragen tot het uiteindelijke 

resultaat.152  

 

Artikel 1430, laatste lid BW stelt dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de 

verdeling van nalatenschappen van toepassing zijn bij de ontbinding van het huwelijksstelsel. Zo 

zijn in principe dus ook de artikelen 887 en 888 BW van toepassing. Wanneer de regelingsakte een 

verdeling inhoudt, zou men dus in principe de vernietiging kunnen vorderen bij benadeling voor 

meer dan één vierde. Het Hof van Cassatie heeft zich daar echter tegen verzet in een arrest van 9 

november 2012.  

 

De vraag stelt zich dan of de uitspraak van 3 april 2017 van het Hof van Cassatie (dat geveld werd 

in de context van een nalatenschap) nog enige impact heeft op de reeds beantwoorde vraag of een 

(dading-)verdeling in een EOT-regelingsakte kan worden aangevochten wegens benadeling voor 

meer dan één vierde.153  

Afdeling 2. Hof van Cassatie 9 november 2012 

49. CASSATIE 9 NOVEMBER 2012 – Het Hof van Cassatie heeft op 9 november 2012 twee 

interessante arresten gewezen in de context van de echtscheiding door onderlinge toestemming. In 

een eerste arrest is zij van oordeel dat de EOT-regelingsakte niet kan worden vernietigd wegens 

gewone benadeling voor meer dan één vierde.154 In een tweede arrest oordeelt zij dat de 

regelingsakte wel kan worden aangevochten wegens gekwalificeerde benadeling.155 

                                                 
152 S. BROUWERS, “Over de echte en de niet echte dading”, (noot onder Cass. 3 april 2017) RABG 2017, (1229) 1230; 

L. WEYTS, “Een dading bij EOT is definitief, wie van de twee dat nadien ook moge betreuren” (noot onder Rb. 

Mechelen 13 oktober 2010 en Antwerpen 9 november 2011), T.Not. 2012, afl. 4, (238) 239; G. VERSCHELDEN en P. 

SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017,189; F. BUYSSENS, 

“Overzicht van rechtspraak EOT (2001 –2012)”, T.Fam. 2013, afl. 3-4, (48) 59; N. PORTUGAELS, “Verdisconteren, 

verdisconteren. Wie zijn best doet, zal het leren!”, Not.Fisc.M. 2015, afl. 10, (348) 350. 
153 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 188. 
154 Cass. 9 november 2012, AR C.12.0146.N, Arr.Cass. 2012, afl. 11, 2491, Pas. 2012, afl. 11, 2183, Juristenkrant 

2012, afl. 258, 6, Rev.trim.dr.fam. 2014, afl. 4, 833, RW 2012-13, afl. 36, 1415, noot E. ADRIAENS, Not Fisc.M. 2013, 

117, noot H. CASMAN, TBBR 2013, afl. 3, 168, T.Fam. 2013, afl. 6, 131, noot V. HULPIAU en T.Not. 2013, afl. 6, 

356. 
155 “Een regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming blijft zoals iedere 

vermogensrechtelijke overeenkomst onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht. Een dergelijke 
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De feiten kunnen als volgt worden samengevat: in de regelingsakte waren de echtgenoten 

overeengekomen dat de man slechts de banktegoeden kreeg toegewezen, terwijl de vrouw het 

onroerend goed toegewezen kreeg. De man kreeg nadien echter spijt van zijn toegevingen en stelde 

na de echtscheiding een vordering tot vernietiging van de regelingsakte in wegens benadeling voor 

meer dan één vierde, op grond van de artikelen 887 en 888 BW. Het arrest komt tot bij het Hof van 

Cassatie, waar de man stelt dat artikel 888 BW ook van toepassing is op de EOT-regelingsakte die 

tot doel heeft of als uitwerking heeft een onverdeeldheid tussen echtgenoten te doen ophouden. 

 

Het Hof oordeelt dat de regelingsakte een familiaalrechtelijke overeenkomst van bijzondere aard is 

die onderworpen is aan de algemene regels van het verbintenissenrecht. Maar gelet op haar aard en 

strekking kan deze overeenkomst echter niet worden aangevochten wegens benadeling of dwaling, 

aangezien de partijen geacht worden deze risico’s bij het sluiten van de overeenkomst te hebben 

verdisconteerd. Op deze gronden beslist Cassatie dat de vernietiging van een regelingsakte wegens 

benadeling op grond van de artikelen 887 en 888 BW uitgesloten is. Volgens het Hof kan een 

regelingsakte dus nooit worden aangevochten wegens benadeling.  

 

50. GEVOLGEN UITSPRAAK – Een aantal zaken zorgen er voor dat het moeilijk is om de 

gelijkheid van de kavels te beoordelen. De regelingsakte beoogt immers vooreerst niet alleen een 

einde te maken aan de onverdeeldheid, maar zij bevat ook een aantal andere regelingen.156 

Bovendien worden een aantal elementen niet opgenomen in de regelingsakte.157 Voor de 

beoordeling van de gelijkwaardigheid van de prestaties, kan men er niet buiten om de speciale aard 

en context van dergelijke overeenkomsten mede in rekening te brengen.158 De regelingsakte moet 

                                                 
overeenkomst kan, ook al wordt zij gekwalificeerd als een dading, worden aangevochten op grond van gekwalificeerde 

benadeling, dit is de benadeling die bestaat uit een manifeste wanverhouding tussen de wederzijds bedongen prestaties 

en die het gevolg is van het misbruik door de ene partij van de zwakke positie van de andere.” Cass. 9 november 2012, 

AR C.12.0051.N, Arr.Cass. 2012, afl. 11, 2487, Juristenkrant 2012, afl. 258, 6, Pas. 2012, afl. 11, 2178, RW 2012-13, 

afl. 36, 1416, noot E. ADRIAENS, Not.Fisc.M. 2013, 119, noot H. CASMAN, RABG 2013, afl. 5, 274, Rev.trim.dr.fam. 

2014, afl. 4, 834, TBBR 2013, afl. 3, 129, noot M. DE POTTER TE DEN BROECK, T.Fam. 2013, afl. 6, 132, noot V. 

HULPIAU, TGR-TWVR 2013, afl. 6, 363 en T.Not. 2013, 363. 
156 Zoals bijv. regelingen m.b.t. alimentaire verplichtingen, zie o.m. Antwerpen 9 november 2011, T.Not. 2012, (229) 

237. 
157 V. HULPIAU, “Regelingsakte EOT aanvechtbaar op grond van (gekwalificeerde) benadeling”, (noot onder Cass. 9 

november 2012), T.Fam. 2013, afl. 6, 134-140. 
158 Zo kan er bijvoorbeeld een prijs bedongen worden om de persoonsrechtelijke vrijheid terug te winnen. Zie o.m. V. 

HULPIAU, “Regelingsakte EOT aanvechtbaar op grond van (gekwalificeerde) benadeling” (noot onder Cass. 9 
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in zijn geheel en in zijn context worden gezien. De vrijheid om tot een vergelijk te komen 

overeenkomstig artikel 1287 Ger. W. zou zijn betekenis verliezen, als na de totstandkoming van de 

EOT één van de ex-echtgenoten de regelingsakte zou kunnen aanvechten op grond van benadeling 

voor meer dan één vierde.159 Het verdient de voorkeur dat EOT-regelingsakten niet kunnen worden 

aangevochten worden wegens benadeling, om redenen van stabiliteit en de bindende kracht van 

overeenkomsten.160 De EOT-regelingsakte is een familiaalrechtelijke vaststellingsovereenkomst sui 

generis die niet aanvechtbaar is wegens benadeling, waardoor de al dan niet kwalificatie als dading 

overbodig is.161  

Afdeling 3. Impact Cassatie 3 april 2017 op EOT-regelingsaktes 

51. IMPACT CASSATIE 3 APRIL 2017 – De vraag stelt zich of het besproken arrest van 3 april 

2017162 een impact heeft op de rechtspraak van Cassatie omtrent de vernietigbaarheid van een 

regelingsakte wegens benadeling. Het Hof maakt in zijn uitspraak van 3 april 2017 immers een 

onderscheid tussen de situatie waarin een verdeling ten onrechte als dading werd gekwalificeerd en 

de situatie waarin er een werkelijke dading werd gesloten. Volgens dit arrest is de kwalificatie van 

de overeenkomst wel van groot belang, aangezien een werkelijke dading niet vernietigbaar is 

wegens dwaling of benadeling. 

                                                 
november 2012), T.Fam. 2013, afl. 6, (134) 137; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen zijn vatbaar voor 

vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, (184) 187; 

D. COTTENIE “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel? Over het karakter van ‘dading’ van de EOT-

regelingsakte” (noot onder Gent 16 oktober 2008), TBBR 2010, (216) 218 
159 S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen zijn vatbaar voor vernietiging wegens benadeling voor meer dan 

een vierde”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, (184) 187-188; H. CASMAN, “Le partage transactionnel, 

stable ou égalitaire avant tout?”, RNB 2012, (406) 421-422; L. WEYTS, “Een dading bij EOT is definitief, wie van de 

twee dat nadien ook moge betreuren”, (noot onder Antwerpen. 9 november 2012), T.Not. 2012, (238) 239; I. BOONE, 

“Het verbintenissenrecht als remedie voor conflicten tussen gewezen echtgenoten na echtscheiding door onderlinge 

toestemming” in P. SENAEVE e.a. (eds.), Themis 85 - personen- en familierecht, Brugge, die Keure, 2014, (81) 102. 
160 E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en 

erkenning gekwalificeerde benadeling”, (noot onder Cass. 9 november 2012), RW 2012-13, (1416) 1419. 
161 E. ADRIAENS, “Regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming: kwalificatie, wilsgebreken en 

erkenning gekwalificeerde benadeling” (noot onder Cass. 9 november 2012), RW 2012-13, (1416) 1417 en 1420; N. 

PORTUGAELS, “Naar een andere kwalificatie van de overeenkomsten voorafgaand aan een EOT: de 

vaststellingsovereenkomst”, TEP 2013, afl. 5, (71) 75. 
162 De eiser in Cassatie was zelfs van oordeel dat er een ongelijke behandeling bestond tussen enerzijds mede-

erfgenamen die een dading sluiten die tot doel heeft de onverdeeldheid te doen ophouden en anderzijds echtgenoten die 

in de regelingsakte in het kader van de EOT een dading sluiten die tot doel heeft de onverdeeldheid die tussen hen 

bestaat te doen ophouden, zonder dat hiervoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het Hof van Cassatie 

is niet ingegaan op deze argumentatie. 
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Is het antwoord op de vraag of de verdeling opgenomen in een regelingsakte voorafgaand aan EOT 

vatbaar is voor vernietiging wegens benadeling veranderd na het cassatiearrest van 3 april 2017? 

Het staat vast dat wanneer een regelingsakte een werkelijke dading bevat, dat zij niet vatbaar is voor 

vernietiging wegens benadeling voor meer dan één vierde. De vraag stelt zich of een regelingsakte 

die ten onrechte als een dading gekwalificeerd werd, ten gevolge van de rechtspraak van 3 april 

2017, wel kan worden vernietigd wegens benadeling voor meer dan één vierde?  

 

Volgens VERSCHELDEN betreft dit geen louter theoretische hypothese, aangezien de kwalificatie 

van de EOT-regelingsakte als dading niet altijd vaststaat. Artikel 1287 Ger. W. bepaalt: “De 

echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, 

moeten hun wederzijdse rechten waaromtrent het hun evenwel vrijstaat een vergelijk te treffen, 

vooraf regelen”. Dit wil zeggen dat de echtgenoten niet verplicht zijn om een vergelijk163 te sluiten, 

maar dat de mogelijkheid hiertoe wel voorzien is. Zo kunnen de echtgenoten bijvoorbeeld ook een 

minnelijke verdeling opstellen, die niet als een dading kan worden gekwalificeerd. 164  

 

In de overgrote meerderheid van de gevallen zal er wel een dading worden afgesloten, aangezien er 

bij de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel bijna altijd wordt afgeweken van de 

wettelijke regels van het huwelijksvermogensrecht en er meestal een overeenkomst wordt gesloten 

waarin wederzijdse toegevingen worden gedaan met het oog op de beëindiging van de 

onverdeeldheid.165 Niettemin bestaan er geldige regelingsakten waarin een echtgenoot geen enkele 

toegeving doet, maar er zal dan geen sprake zijn van een dading, maar bijvoorbeeld van een gewone 

minnelijke verdeling. Wanneer de partijen hun overeenkomst dan toch als dading benoemen, is de 

rechter niet gebonden door de kwalificatie van de regelingsakte door de partijen.166 De rechter moet 

                                                 
163 Over de vraag of het ‘vergelijk’ kan gelijk gesteld worden aan een ‘dading’ zie o.m. R. HEMELSOEN, EOT-

overeenkomsten, een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 63; D. COTTENIE “Gedane zaken 

nemen geen keer. Of soms wel? Over het karakter van ‘dading’ van de EOT-regelingsakte” (noot onder Gent 16 oktober 

2008), TBBR 2010, (216) 218. Er is immers geen sprake van een bestaand of toekomstig geschil. Toch blijkt uit de 

voorbereidende werkzaamheden van het Burgerlijk Wetboek dat de wetgever de bedoeling had om de regelingsakte als 

dading te kwalificeren. 
164 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 194; R. HEMELSOEN, EOT-overeenkomsten, een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 63. 
165 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K.LOONTJENS, Dading, Antwerpen, Kluwer, 2000, 40; R. 

HEMELSOEN, EOT-overeenkomsten, een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 64. 
166 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, 

Intersentia, 2017, 195; J. VERSTRAETE, “Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot 
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het rechtskarakter van de regelingsakte beoordelen. Wanneer de partijen dan enkel en alleen de 

wettelijke regels inzake vereffening-verdeling toepassen, zonder dat er wederzijdse toegevingen 

worden gedaan, zal er geen sprake zijn van een dading. Dit is evenmin het geval wanneer slechts 

één van beide echtgenoten toegevingen deed in de regelingsakte.167  

 

De rechter moet dus, na het cassatiearrest van 3 april 2017, nagaan of de regelingsakte al dan niet 

een werkelijke dading uitmaakt. Bij deze beoordeling vormt de aanwezigheid van wederzijdse 

toegevingen het centrale element.168 

 

Maar toch is er zelfs voor de gesimuleerde dadingen (of minnelijke verdelingen die de partijen niet 

als een dading zien) een argument te vinden tegen de mogelijkheid tot vernietiging wegens 

benadeling. Dit argument kan rechtstreeks uit het cassatiearrest van 9 november 2012 worden 

gehaald dat stelt dat de regelingsakte een bijzondere aard en strekking heeft die in de speciale EOT-

context tot stand is gekomen, waarbij de partijen geacht worden de risico’s van dwaling en 

benadeling in hun regelingsakte verdisconteerd te hebben. De EOT-regelingsakte heeft een sui 

generis-karakter waardoor zelfs gesimuleerde dadingen niet kunnen worden aangevochten. Het Hof 

installeerde hiermee een vermoeden dat de partijen in de regelingsakte voorafgaand aan de EOT een 

regeling hebben opgenomen, waarvan zij zouden moeten weten dat ze niet vatbaar is voor 

vernietiging wegens benadeling.169 Volgens VERSCHELDEN is deze ratio niet onderuitgehaald in 

het arrest van 3 april 2017, aangezien dit arrest werd geveld in een andere context, namelijk die van 

de verdeling van een nalatenschap.170  

                                                 
kan niet opkomen tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde”, T.Not. 2017, (381) 

385. Anders: D. COTTENIE “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel? Over het karakter van ‘dading’ van de 

EOT-regelingsakte”, (noot onder Gent 16 oktober 2008), TBBR 2010, (216) 218; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, Deel V, Les principaux contrats usuels (Deuxième partie). Les biens (Première partie), 

Brussel, Bruylant, 1975, 485. 
167 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 195; D. COTTENIE “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel? Over het karakter van ‘dading’ van de EOT-

regelingsakte”, (noot onder Gent 16 oktober 2008), TBBR 2010, (216) 218. 
168 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 195. 
169 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 196; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen zijn vatbaar voor vernietiging wegens benadeling voor 

meer dan een vierde”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, (184) 188. 
170 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 196. 
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52. BESLUIT – Er dient dus een onderscheid te worden gemaakt tussen de context van de EOT 

en de context van de nalatenschappen, aangezien de context van de EOT specifiek is in die zin dat 

partijen geacht worden de risico’s van dwaling en benadeling in de regelingsakte verdisconteerd te 

hebben. EOT-regelingsakten omtrent het vermogen zijn definitief.  

Afdeling 4. Het opstellen van de EOT-regelingsakte 

53. BEPALINGEN IN DE REGELINGSAKTE – Ingevolge de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie bestaat er in principe een vermoeden dat de contractspartijen de EOT-regelingsakte niet-

vernietigbaar achten, aangezien de partijen geacht worden de risico’s van dwaling en benadeling in 

hun regelingsakte verdisconteerd te hebben. Niettemin is het aangeraden voor de echtgenoten om 

een aantal zaken op te nemen in de regelingsakte.  

 

Bij het opstellen van de regelingsakte spelen de juridische raadgevers een belangrijke rol, aangezien 

de redactie van deze overeenkomst de eventuele latere aantastbaarheid kan bepalen.171 

§1. Bewijs dading 

54. VOORWAARDEN DADING – Ten eerste is het aangeraden dat de echtgenoten laten 

blijken uit het geschrift (art. 2044, lid 2) dat het gaat om een dading, door aan te tonen dat de 

wezenlijke voorwaarden hiervoor zijn vervuld.172 De rechtspraak gaat er immers niet op algemene 

wijze van uit dat regelingsakte sowieso een dading uitmaakt.173 Door dit kwalificatiebeding kunnen 

latere problemen over de aard en draagwijdte van de overeenkomst worden vermeden.174 Om aan te 

tonen dat het om een werkelijke dading gaat, kan een overzicht worden gemaakt van alle bestaande 

moeilijkheden en betwistingen. Vervolgens verklaren de echtgenoten best dat zij de wil hebben om 

                                                 
171 N. PORTUGAELS, “Verdisconteren, verdisconteren. Wie zijn best doet, zal het leren!”, Not.Fisc.M. 2015, afl. 10, 

(348) 350. 
172 N. PORTUGAELS, “Verdisconteren, verdisconteren. Wie zijn best doet, zal het leren!”, Not.Fisc.M. 2015, afl. 10, 

(348) 354; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen zijn vatbaar voor vernietiging wegens benadeling voor 

meer dan een vierde”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, (184) 188; D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen 

geen keer. Of soms wel? Over het karakter van ‘dading’ van de EOT-regelingsakte”, (noot onder Gent 16 oktober 2008), 

TBBR 2010, (216) 218. 
173 R. HEMELSOEN, EOT-overeenkomsten, een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 337; Zie 

bv. Gent 16 oktober 2008, TBBR 2010, afl. 5, 213, noot D. COTTENIE en Rev.trim.dr.fam. 2010, afl. 3, 959.  
174 Volgens HEMELSOEN werd in de helft van de regelingsakten die hij onderzocht heeft een kwalificatiebeding 

opgenomen ter verduidelijking. Zie: R. HEMELSOEN, EOT-overeenkomsten, een empirisch-juridische studie, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 337. 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=dn300096562&bron=doc
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deze geschillen te beëindigen aan de hand van een dading. Daarna vermelden zij best dat de 

overeenkomst tot stand komt na wederzijdse toegevingen.175 

 

55. ROL VAN DE NOTARIS – De notaris, maar ook iedere andere professionele tussenpersoon, 

moet de echtgenoten bewust maken van het al dan niet sluiten van een regelingsakte in de vorm van 

een dading. Zij moeten zorgen voor correcte informatie en voldoende begeleiding van de partijen 

bij de totstandkoming van de EOT-regelingsakte. De notaris moet de beide partijen  op onpartijdige 

wijze volledig inlichten over de rechtsgevolgen van de rechtshandelingen waarin de echtgenoten 

betrokken zijn. De echtgenoten dienen immers op de hoogte te zijn van de gevolgen van de redactie 

van een overeenkomst in de ene of andere zin. Na het definitief worden van de echtscheiding hebben 

de echtgenoten immers nog maar weinig verhaal om een EOT-regelingsakte aan te vechten.176 

§2. Akkoord verklaring ongelijke verdeling  

56. ONGELIJKE VERDELING – Verder bedingen de echtgenoten best dat zij zich uitdrukkelijk 

akkoord verklaren met de ongelijke verdeling die in de overeenkomst vervat zit.177 Het is geen 

probleem dat de partijen grote financiële verschuivingen doen, op voorwaarde dat zij dit met de 

nodige kennis van zaken doen, bijvoorbeeld over de waarde van de verdeelde goederen.178 

 

Het risico op vernietigbaarheid van de verdeling wegens benadeling kan worden uitgesloten of sterk 

verminderd, zelfs al wordt zij door de echtgenoten als dading gekwalificeerd. De echtgenoten 

kunnen dit doen door de berekening179 op grond waarvan zij tot een bepaald resultaat zijn gekomen, 

aan de akte te laten hechten of in het dossier te laten bewaren. Wanneer bepaalde zaken echter niet 

in geld kunnen worden gewaardeerd180, worden zij best uitdrukkelijk (forfaitair) begroot aan de 

                                                 
175 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 196; J. VERSTRAETE “Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot kan niet 

opkomen tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde”, T.Not. 2017, (381) 384. 
176 N. PORTUGAELS, “Verdisconteren, verdisconteren. Wie zijn best doet, zal het leren!”, Not.Fisc.M. 2015, afl. 10, 

(348) 353; D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?”, in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), 

Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 175-176. 
177 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 

2017, 196.  
178 L. WEYTS, “Een dading bij EOT is definitief, wie van de twee dat nadien ook moge betreuren”, T.Not. 2012, afl. 4, 

(238) 240. 
179 Er kan gedacht worden aan het toevoegen van het excel-rekenblad. 
180 Bijvoorbeeld wedernemingen en vergoedingen, huishoudelijke prestaties, woonst-of bezettingsvergoedingen,… 
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hand van het akkoord van de partijen daaromtrent, dan wel bij wijze van (tegensprekelijke) schatting 

of via een bindende derdenbeslissing.181 

 

57. ROL VAN DE NOTARIS – De notaris moet de echtgenoten conform artikel 9 van de 

Notariswet wijzen op elk onevenwicht in het akkoord, maar het is duidelijk dat in deze context de 

overeenkomst per definitie onevenwichtig is.182 De echtgenoten dienen hiervan op de hoogte te zijn, 

aangezien ze niet meer kunnen terugkomen op de regelingsakte wanneer zij zich naderhand toch 

benadeeld zouden voelen. Als bijvoorbeeld een onroerend goed wordt verdeeld waarbij een waarde 

wordt vooropgesteld voor de overname, die manifest te laag is, moet de notaris de partijen best naar 

een schatter verwijzen. Als de partijen, die door de notaris volledig zijn ingelicht over de 

rechtsgevolgen van de rechtshandeling die zij stellen, akkoord gaan met het schijnbaar 

onevenwichtig beding, maakt de notaris hiervan melding in de akte.183 CASMAN raadt de notaris 

bovendien aan om in de overeenkomst te benadrukken dat het gaat om een globale regeling van alle 

gevolgen van de echtscheiding en dat deze regeling een billijk evenwicht tussen de echtgenoten tot 

stand brengt, zonder te streven naar gelijkwaardigheid van de prestaties omdat de echtgenoten 

gebruik maakten van het recht om hun activa en passiva ongelijk te verdelen.184  

§3. Afstand van bescherming 

58. CONVENTIONELE AFSTAND – Hoewel de EOT-regelingsakte het vermoeden bevat dat 

de echtgenoten de overeenkomst niet vernietigbaar achten, is een bijkomende en uitdrukkelijke 

conventionele afstand van de vordering wegens benadeling geboden.185 De echtgenoten verklaren 

                                                 
181 D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?”, in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 

2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 175. 
182 L. WEYTS, “Een dading bij EOT is definitief, wie van de twee dat nadien ook moge betreuren”, T.Not. 2012, afl. 4, 

(238) 240; C. DE WULF, “De notaris - onpartijdig raadsman en behoeder van evenwicht”, T.Not. 2010, afl. 7-8, (365) 

366.  
183 D. MICHIELS, “Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?”, in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 

2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (165) 175. 
184 H. CASMAN, “De EOT-regelingsakte als dading” (noot onder Cass. 9 november 2012), Not.Fisc.M. 2013-2014, 

(121) 124.  
185 Voor een voorbeeld van dergelijk beding: J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” 

(noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 2018, afl. 2, (83) 92. 
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dus best dat zij door de ondertekening van de regelingsakte afstand doen van de bescherming 

geboden door de artikelen 887 en 888 BW.186 

HOOFDSTUK 5. WETSWIJZIGING 31 JULI 2017 

59. WET 31 JULI 2017 – Een aantal auteurs pleitten in het verleden reeds om de hier besproken 

discussie definitief te beëindigen aan de hand van een wetswijziging.187 De wet van 31 juli 2017188 

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van 

diverse andere bepalingen ter zake, heeft duidelijk een impact op deze discussie, doordat zij de 

betwiste artikelen 887 en 888 BW wijzigt. Deze wet treedt in werking op 1 september 2018.189  

 

60. PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING – In het wetsvoorstel dat op 25 januari 2017 werd 

ingediend, stelden de indieners vast dat het jammer is dat door het Hof van Cassatie in 1943 en 2010 

werd geoordeeld dat de benadeling voor meer dan één vierde kan ingeroepen worden tegenover elke 

verdeling, zonder onderscheid te maken tussen een overeenkomst waarop ten onrechte het etiket 

‘dading’ werd geplakt, en de ‘echte dading’ die tot stand komt door wederzijdse toegevingen om 

een einde te stellen aan alle bestaande of nog te ontstane geschillen met het oog op de beëindiging 

van de onverdeeldheid. Er werd gesteld dat als erfgenamen (of algemener, deelgenoten) werkelijk 

alle discussies definitief willen sluiten en beslechten, dan willen ze ook het risico van betwisting 

wegens benadeling uitschakelen, zoals dit de regel is bij elke dading. Zij deden immers toegevingen, 

omdat het ‘gedaan’ moet zijn. Volgens de indieners moeten de deelgenoten de zekerheid hebben dat 

                                                 
186 G. VERSCHELDEN en P. SENAEVE, Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, 

Intersentia, 2017,196; S. MOSSELMANS, “Enkel gesimuleerde dadingen zijn vatbaar voor vernietiging wegens 

benadeling voor meer dan een vierde”, (noot onder Cass. 3 april 2017), T.Fam. 2017, (184) 188; N. PORTUGAELS, 

“De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming versus rechtszekerheid” , Juristenkrant 2017, nr. 349, 

(4) 4. 
187 J. VERSTRAETE, “Levende fossielen in ons familiaal vermogensrecht” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. 

MICHIELSEN, en A.-L. VERBEKE (eds.), Liber Amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (515) 518; 

D. MICHIELS, "Hoe definitief is de EOT-regelingsakte?" in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 

2013, Mortsel, Intersentia, (165) 174.  
188 Wet 31 juli 2017, B.S. 1 september 2017, inwerkingtreding 1 september 2018. 
189 Voor een vergelijking met het Franse recht, zie J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et 

mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 2018, afl. 2, (83) 90. 
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de rust terugkeert, dat alle moeilijkheden voor altijd van de baan zijn en dat de overeenkomst 

onaantastbaar is.190  

 

Het wetsvoorstel bepaalt daarom dat dit doel echter, gelet op de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie, slechts door een wijziging van het artikel 888 BW bereikt kan worden. Vandaar dat werd 

voorgesteld om in het eerste lid de woorden ‘en dading’ te schrappen.191 Verder wenste de wetgever 

het tweede lid te wijzigen naar: ‘Is de verdeling of de daarmee gelijkstaande handeling in een dading 

vervat, dan is de vordering tot vernietiging tegen deze dading niet toegelaten’, waardoor het 

vroegere tweede lid verdwijnt dat stelt dat de vordering tot vernietiging wegens benadeling enkel 

uitgesloten is ten aanzien van dadingen die gesloten waren ter oplossing van geschillen die na de 

verdeling zouden zijn gerezen.192 

 

Kort op de indiening van dit wetsvoorstel, namelijk op 3 april 2017, wijzigde het Hof van Cassatie 

echter zijn rechtspraak.  

 

Hierop werd bij amendement in artikel 887 BW de vordering tot nietigheid van de verdeling, 

wanneer er sprake is van benadeling, vervangen door een vordering tot aanvulling van de 

verdeling.193 Er wordt immers gesteld dat de nietigheid van de overeenkomst tot verdeling wegens 

benadeling voor meer dan één vierde aan de derde-verkrijger - zelfs wanneer die te goeder trouw is- 

elk recht op het door hem verworven goed doet vervallen. Daarom werd voorgesteld om de 

verdelingen te stabiliseren en de rechtszekerheid te vergroten voor alle partijen, door die vordering 

tot vernietiging wegens benadeling te vervangen door een vordering tot aanvulling. Maar als de 

                                                 
190 Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER, e.a.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften 

betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zaken, Parl.St. Kamer 2017, Doc. 54 nr. 2282/001, 71-72. 
191 De vordering tot vernietiging is toegelaten tegen elke handeling die ten doel heeft de onverdeeldheid onder de 

medeerfgenamen te doen ophouden, zelfs al mocht de handeling koop, ruil en dading of anders genoemd zijn. 
192 Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER, e.a.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften 

betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zaken, Parl.St. Kamer 2017, Doc. 54 nr. 2282/001, 71-72. 
193 Voorgestelde artikel: “Art. 888 De vordering tot aanvulling is toegelaten tegen elke handeling die beoogt de 

onverdeeldheid tussen de mede-erfgenamen te doen ophouden, ongeacht of die handeling wordt aangemerkt als een 

verkoop, een uitwisseling of als enige andere handeling. Is de verdeling of de daarmee gelijkstaande handeling 

in een dading vervat, dan is de vordering tot aanvulling tegen deze dading niet toegelaten”. 
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verdeling daarentegen door een dading tot stand is gekomen, dan is de vordering tot aanvulling 

uitgesloten, overeenkomstig artikel 888 BW.194 

In artikel 887 BW wordt de vordering tot vernietiging wegens benadeling dus vervangen door een 

vordering tot aanvulling. In artikel 888 BW wordt deze ingevoerde vordering tot aanvulling echter 

uitgesloten in geval een verdeling aan de hand van een dading tot stand is gekomen. Wanneer de 

deelgenoten wederzijdse toegevingen hebben gedaan, krijgen zij de waarborg dat hun overeenkomst 

onaantastbaar is. Wanneer de verdeling daarentegen niet door een dading tot stand is gekomen, staat 

de vordering tot aanvulling van de verdeling daarentegen wel open voor een deelgenoot die bewijst 

dat hij voor meer dan een vierde is benadeeld. 195 

61. ARTIKELEN 887 BW en 888 BW – Artikel 887, tweede lid BW wordt vervangen als volgt: 

“Wanneer een mede-erfgenaam bewijst dat hij voor meer dan een vierde is benadeeld, kan 

hij tegen de anderen een vordering instellen tot aanvulling van het gedeelte dat hem bij de 

verdeling is toegekend. 

De aanvulling wordt hem in geld toegekend, tenzij de partijen anders overeenkomen. 

De vordering tot aanvulling verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de verdeling 

of, in geval van gedeeltelijke opeenvolgende verdelingen, vanaf de datum van afsluiting van 

de verdeling.” 

 

Het nieuwe artikel 887 BW is van toepassing op alle verdelingen. Hierin wordt dus een vordering 

tot aanvulling van de verdeling wegens benadeling voorzien die er voor zorgt dat het deel van de 

benadeelde deelgenoot wordt aangevuld, zonder dat de verdeling wordt vernietigd. Hierdoor zullen 

de rechten die derden te goeder trouw hadden verkregen vanwege een deelgenoot die een 

toegewezen goed na de verdeling had verkocht niet meer vervallen. Zo zal de derde te goeder trouw 

                                                 
194 Amendement (C. BROTCORNE) op het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en 

de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zaken, Parl.St. Kamer 2017, Doc. 54 nr. 2282/003, 

97; Amendement (C. BROTCORNE) op het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen 

en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zaken, Parl.St. Kamer 2017, Doc. 54 nr. 2282/004, 

10. 
195 Amendement (C. BROTCORNE) op het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en 

de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zaken, Parl.St. Kamer 2017, Doc. 54 nr. 2282/004, 

10. 
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zijn goed kunnen behouden en kan de benadeelde deelgenoot voor meer dan een vierde een 

vordering instellen tot aanvulling van zijn deel.196 

 

Artikel 888 BW wordt vervangen als volgt: 

“De vordering tot aanvulling is toegestaan tegen elke handeling, ongeacht de benaming 

ervan, die ertoe strekt de onverdeeldheid onder mede-erfgenamen te doen ophouden. In 

geval van opeenvolgende gedeeltelijke verdelingen wordt het nadeel slechts beoordeeld bij 

de afsluiting van de verdeling.  

Ingeval de verdeling of de daarmee gelijkstaande handeling deel uitmaakt van een dading, 

is de vordering niet toegestaan ten aanzien van die dading.” 

 

Indien de verdelingsovereenkomst dus in een dading is vervat, wordt de sanctie van de aanvulling 

uitgesloten. De wetgever wil de partijen op deze manier helpen te bereiken dat de dading die ze 

gesloten hebben werkelijk leidt tot een volledige beëindiging en uitschakeling van alle betwistingen. 

Wanneer de contractspartijen door wederzijdse toegevingen alle gerezen geschillen hebben willen 

oplossen en alle toekomstige geschillen hebben willen uitsluiten, kan een beweerde benadeling er 

niet meer voor zorgen dat een vordering tot aanvulling van de verdeling kan worden ingesteld.197 

 

A contrario kan worden afgeleid dat tegen een verdeling die geen dading inhoudt, wel een vordering 

tot aanvulling kan worden ingesteld wanneer er sprake is van benadeling voor meer dan één vierde. 

De vordering tot aanvulling kan ingevolge artikel 888, lid 1 BW immers ingesteld worden tegen 

elke handeling, ongeacht de benaming ervan. Enkel wanneer de verdeling geen werkelijk 

wederzijdse toegevingen bevat, is een vordering tot aanvulling toegestaan bij benadeling.198 

 

62. IMPACT OP DE NOTARIËLE PRAKTIJK – Om rechtszekerheid te putten uit de gesloten 

overeenkomst, is het nuttig voor de partijen en voor de notaris om een aantal zaken te verduidelijken 

in de overeenkomst. Het is daarbij mijns inziens aangeraden om het bewijs te leveren dat het over 

                                                 
196 H. CASMAN, “Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het 

notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (119) 140. 
197 H. CASMAN, “Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap”, in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het 

notariaat deel 31, Brugge, Die Keure, 2017, (119) 140-141. 
198 J. VAN ZUYLEN, “La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!” (noot onder Cass. 3 april 2017), TBBR 

2018, afl. 2, (83) 90. 
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een verdeling gaat die deel uitmaakt van een dading (zie supra nrs. 43 en 53). Zo kan vermeden 

worden dat de overeenkomst gekwalificeerd wordt als een gewone handeling die ertoe strekt de 

onverdeeldheid onder mede-erfgenamen te doen ophouden, aangezien de vordering tot aanvulling 

hiertegen wel is toegestaan. 

  

Vooreerst is het daarbij nuttig om een overzicht te geven van de moeilijkheden en betwistingen die 

boven kwamen bij de verdeling. Daarnaast is het aangeraden dat de partijen uitdrukkelijk verklaren 

dat zij deze geschillen willen beëindigen bij wijze van dading en dat zij door de notaris werden 

geïnformeerd over de gevolgen van het sluiten van een dading. Ten slotte vermelden de deelgenoten 

best dat de overeenkomst van verdeling tot stand is gekomen na wederzijdse toegevingen. De 

parlementaire voorbereidingen spreken immers eveneens over het belang van wederzijdse 

toegevingen.  

 

Aangezien de wet nu duidelijk is omtrent de gevolgen van benadeling bij een verdeling die deel 

uitmaakt van een dading, is het mijns inziens niet noodzakelijk dat de partijen zich akkoord 

verklaren met de ongelijke verdeling of dat zij afstand doen van de bescherming wanneer zij een 

dading hebben gesloten. Wanneer de partijen daarentegen – al dan niet opzettelijk – slechts een 

gewone verdeling (en geen verdeling die deel uitmaakt van een dading) hebben gesloten, kunnen zij 

daarentegen wel nog steeds afstand doen van de bescherming die de nieuwe artikelen 887 en 888 

BW bieden. 
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CONCLUSIE 

63. In deze bijdrage werd een antwoord gezocht op de vraag of een verdeling die opgemaakt is 

ten titel van dading aangevochten kan worden wegens benadeling voor meer dan één vierde. Dit 

blijft een actueel thema, dat recentelijk een nieuwe wending heeft gekregen door een uitspraak van 

het Hof van Cassatie van 3 april 2017 en door de wetswijziging van 31 juli 2017. 

 

64. Wanneer een minnelijke verdelingsovereenkomst voldoet aan de kenmerken van een dading, 

kan er sprake zijn van een dading-verdeling. In dat geval zijn de regels van zowel de dading, als van 

de verdeling van toepassing. Een verdeling is in principe vernietigbaar wegens benadeling voor 

meer dan één vierde (art. 887 BW). Een dading daarentegen is niet vatbaar wegens benadeling (art. 

888 BW). Er bestaat dus een tegenstelling tussen twee wetsbepalingen. Het Hof van Cassatie was 

in 1943, 1946 en 2010 van mening dat de gelijkheid van de verdeling essentieel is en dat iedere 

dading-verdeling kan worden aangevochten wegens benadeling. Hierop kwam echter veel kritiek in 

de rechtsleer en lagere rechtspraak, die van mening waren dat enkel een gesimuleerde dading (een 

dading die door de partijen foutief als dading wordt gekwalificeerd) kan worden aangevochten 

wegens benadeling.  

 

65. Het Hof van Cassatie sluit zich met zijn uitspraak van 3 april 2017 aan bij deze laatste 

strekking. Zij stelt dat een deelgenoot wegens benadeling voor meer dan één vierde kan opkomen 

tegen een verdeling die ten onrechte als dading werd gekwalificeerd, maar dat deze mogelijkheid 

niet openstaat voor een werkelijke dading. Aan deze uitspraak vallen twee dingen op. Ten eerste 

bepaalt het Hof zelf expliciet dat zij met deze uitspraak terug komt op haar eerdere rechtspraak. Ten 

tweede geeft zij als het ware een definitie van een ‘werkelijke dading’, door te stellen dat dit een 

wederkerige overeenkomst is waarbij de partijen wederzijdse toegevingen doen om de 

onverdeeldheid te doen ophouden. Wanneer de overeenkomst daarentegen dus niet beantwoordt aan 

deze kenmerken, dan kan zij worden aangevochten wegens benadeling voor meer dan één vierde, 

ongeacht of de partijen de overeenkomst als een dading benoemd hebben. 

 

Aangezien deze rechtspraak tot gevolg heeft dat er wordt gekeken naar de intentie van de 

deelgenoten, kunnen de deelgenoten het risico op vernietiging wegens benadeling enigszins 
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beheersen door het opnemen van contractuele clausules, om zo rechtszekerheid te putten uit de 

overeenkomst. Ten eerste kunnen zij het bewijs leveren dat er sprake is van een werkelijke dading, 

waardoor de rechter makkelijker tot deze kwalificatie kan overgaan. Verder kunnen de partijen 

ondubbelzinnig aangeven dat zij op de hoogte zijn van de ongelijkheid in de verdeling en dat zij 

conventioneel afstand doen van de vordering wegens benadeling. Op deze manier kan er geen enkele 

twijfel bestaan over het feit dat de vordering niet kan worden ingesteld. 

 

66. Er werd eveneens nagegaan of de uitspraak van 3 april 2017 kan toegepast kan worden op 

EOT-regelingsakten die in de vorm van een dading worden gesloten. De bepalingen omtrent de 

verdeling van nalatenschappen zijn immers eveneens van toepassing bij de ontbinding van het 

huwelijksstelsel. De rechter zou dan in principe na de uitspraak van Cassatie van 3 april 2017 een 

onderscheid moeten maken naargelang de regelingsakte al dan niet een werkelijke dading uitmaakt. 

Maar toch is er een argument te vinden voor het feit dat zelfs voor regelingsakten die een 

gesimuleerde dading uitmaken, niet kunnen worden aangevochten wegens benadeling. Het Hof van 

Cassatie heeft zich echter op 9 november 2012 reeds uitgesproken omtrent de kwestie. Zij is van 

oordeel dat de regelingsakte een familiaalrechtelijke overeenkomst sui generis is, die gelet op haar 

aard en strekking nooit kan worden aangevochten wegens benadeling, aangezien de partijen geacht 

worden dit risico bij het sluiten van de overeenkomst te hebben verdisconteerd. Toch gelden 

dezelfde opmerkingen bij het opstellen van de EOT-regelingsakte, om rechtszekerheid te krijgen 

over het lot van de overeenkomst. 

 

67. Interessant is dat de betrokken artikelen 887 en 888 BW werden gewijzigd bij wet van 31 

juli 2017. Dit heeft een zeer grote impact op deze discussie. In de plaats van een vordering wegens 

vernietiging van de verdeling wegens benadeling voor meer dan één vierde toe te laten, wordt een 

vordering tot aanvulling geïntroduceerd. Verder sluit de wetgever zich aan bij de recente visie van 

het Hof van Cassatie door te bepalen dat de vordering tot aanvulling niet toegestaan is ten aanzien 

van een dading, wanneer de verdeling of daarmee gelijkstaande handeling deel uitmaakt van die 

dading. Wanneer de contractspartijen door wederzijdse toegevingen alle gerezen geschillen hebben 

willen oplossen en alle toekomstige geschillen hebben willen uitsluiten, kan een beweerde 

benadeling geen roet meer in het eten gooien. Het is mijns inziens nuttig dat de deelgenoten 

uitdrukkelijk bepalen in de akte dat het over een verdeling gaat die deel uitmaakt van een dading. 
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