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Woord vooraf 

De keuze om mijn masterproef binnen het familiaal vermogensrecht te schrijven was vrij snel 

gemaakt. Ik was zeer geboeid door de lessen van professor Bertel De Groote die een voorsmaakje gaf 

van het algemeen erfrecht. Het erfrecht interesseerde mij vooral, omdat het veel affiniteit heeft met 

het echte leven. De theorie kan zeer makkelijk omgezet worden in voorbeelden en er zijn 

verschillende mogelijkheden om eenzelfde oplossing te bekomen voor de klant, maar daarbij moeten 

altijd alle aspecten van een case in rekening gebracht worden. 

De keuze om over de hervorming van het erfrecht te schrijven was dan ook snel gemaakt. Mevrouw 

Sarah Van Brée moedigde mij hierbij nog meer aan als begeleider en al snel was het raamwerk van 

de thesis opgesteld, waarbij ik vooral een geheel wou schrijven en geen samenraapsel van 

afzonderlijke elementen. 

In dit voorwoord zou ik dan ook graag mijn ouders bedanken voor de oneindige steun die zij mij 

hebben geboden gedurende mijn studentenjaren en waar ik altijd terechtkon. Ook wil ik hierbij prof. 

Sarah Van Brée bedanken die mij begeleid heeft en bijgestuurd waar nodig. Ten laatste wil ik ook 

mijn promotor prof. Bertel De Groote bedanken voor de introductie tot het erfrecht en de vlotte 

samenwerking. 

 

 

 

Mike De Clerck 

Gent, mei 2018 
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Inleiding 

1.  Het erfrecht is een bepalende gebeurtenis in het leven van elke burger en zijn naverwanten. Een 

overlijden brengt zowel emotionele als financiële gevolgen met zich mee voor de erfgenamen. De 

financiële kant wordt via complexe materie geregeld via het erfrecht die onderdeel vormt van het 

familiaal vermogensrecht. Deze regeling is tweehonderd jaar geleden via het Belgisch Burgerlijk 

Wetboek ingevoerd in onze maatschappelijke samenleving. Ondanks talloze wijzigingen is de 

grondslag en de gedachtegang die aan de oorsprong lag bij de invoering van deze wetgeving niet 

veranderd. Dat is merkwaardig te noemen als je bedenkt dat in die tijd het huwelijk centraal stond, 

de burger de kerk hoog in  het vaandel droeg en men niet kon rekenen op vadertje staat.  

2. Na twee volledige eeuwen ziet het maatschappelijk landschap er volledig anders uit. Er was dus 

nood aan een grondige hervorming van het erfrecht en deze wordt dan ook ingevoerd vanaf 1 

september 2018.1 In deze masterproef zal vooral de nadruk gelegd worden hoe de maatschappelijke 

veranderingen invloed hebben gehad op deze hervorming. Er zal eerst een schets worden gemaakt 

wat de basisprincipes waren ten tijde van het Napoleon en hoe de wetgever zich al heeft aangepast. 

Vervolgens zal de evolutie in het denken van de burger besproken worden en hoe de verhoudingen 

gewijzigd zijn in de samenleving.  

3. Een flexibilisering van het systeem drong zich op door de verscheidenheid aan situaties die zijn 

ontstaan. De geïndividualiseerde erflater wil meer inspraak in de verdeling van zijn vermogen, maar 

er moet een evenwicht blijven met de reservataire erfgenamen om botsingen te vermijden. 

Daarnaast is de diversiteit aan gezinsvormen enorm toegenomen, waardoor bepaalde (stief)kinderen 

dreigden om buiten de nalatenschap te vallen. Het is dan nog maar de vraag of deze (stief)kinderen 

weliswaar deze financiële steun nog nodig hebben door de stijgende levensverwachting? Deze 

stellingen zijn slechts het begin van de juridische hervorming die hoogstnodig was in onze snel 

veranderende wereld. 

4. De totstandkoming van deze hervorming is niet gericht op het veranderen van de wettelijke 

devolutie. De huidige ordes en graden die bekend zijn, blijven bestaan. Waar het nieuw erfrecht wel 

op inpikt, is het gedeelte waar de erflater mag afwijken van deze wettelijke devolutie, de 

zogenaamde conventionele devolutie.2 Onder deze devolutie kan de decujus zelf afwijken van de 

                                                           
1
 Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot 

wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, BS 1 september 2017. 
2
 Art. 893 BW. 

Als artikels zijn toegevoegd met de hervorming zal dit vermeld worden met: (nieuw). 
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wettelijke verdelingsregels door gebruik te maken van een testament of een schenking, mits 

bepaalde beperkingen die later zullen besproken worden.   

5. Ten slotte zal er gekeken worden naar de krachtlijnen van het wetsontwerp die is goedgekeurd op 

31 juli 2017.3 Er zal vergeleken worden met de oude wetgeving en de nieuwe basisprincipes zullen 

gelinkt worden met de evoluties in de samenleving. Er zullen vier grote aanpassingen aan bod 

komen.4 

 Ten eerste zal de beperking van het verbod op erfovereenkomsten besproken worden. Het verbod 

blijft bestaan, maar er zal een versoepeling plaatsvinden.5 De mogelijkheid zal bestaan om binnen 

een bepaald kader voor het openvallen van de nalatenschap een overeenkomst op te stellen.6 De 

masterproef gaat daarbij ook dieper in op de introductie van de globale erfovereenkomst.  Ten 

tweede zal de erfrechtelijke reserve aan de orde komen en hoe de verhoudingen zijn veranderd ten 

opzichte van de verschillende erfgenamen. Ook zal hierbij de afschaffing van de reserve voor 

ascendenten behandeld worden. Ten derde zijn er de regels met betrekking tot de verdeling die 

zullen veranderen. De rol van de langstlevende echtgenoot doorheen de tijd speelt hier een 

voorname rol en hoe deze rol nu zal wijzigen.  

Ten slotte zal er nog aandacht besteed worden aan de veranderingen van de inbreng/inkorting van 

giften waaruit veel problemen ontstonden. De wetgever wil de complexiteit verminderen en de 

inbreng van nature zal wijzigen naar een inbreng in waarde als de erfgenaam hiervoor opteert. Ook 

hoe deze waardering zal gebeuren, wordt verder uitgelegd in dit gedeelte. Deze veranderingen zijn er 

niet zomaar gekomen en de ideeën zijn gegroeid door analyse van experten en regels die misschien 

al door het buitenland zijn ingevoerd. Daarom zal er een beknopte blik worden geworpen op de 

regelgeving in het buitenland wat onze omringende buurlanden al hebben verwezenlijkt betreffende 

de aanpassingen van het erfrecht. 

6. Deze masterproef wil vooral een beeld schetsen hoe de juridische bepalingen van de hervorming 

voortkomen uit de moderne maatschappij. Het is een studie van zowel juridische bronnen, 

statistische gegevens en historische bronnen om een geheel te vormen waardoor de lezer een 

overzicht moet krijgen waarom de wetgever de aanpassingen heeft doorgevoerd. De literatuurstudie 

zal inzicht verwerven in verschillende domeinen die verbonden zijn met elkaar en zo een brede kijk 

geven op het algemene plaatje waaruit de hervorming is ontstaan. 

                                                           
3
 Ik verwijs naar de wet van 31 juli 2017 als het “nieuwe (erf)recht”, in tegenstelling tot het “oude (erf)recht”. 

4
 H. CASMAN en A-L VERBEKE, “Erfwet”, TEP 2017, afl. 3-4, 196-200.  

5
 H. Casman, “Inleiding tot de nieuwe Erfwet 2017. Een overzicht van de krachtlijnen van deze wet” in J. BAEL 

(ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat 31, Brugge, die Keure, 2017, 24-26. 
6
 Parl.St. Kamer 2016-17, 54-2282/001, Memorie van toelichting, 124. 
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TITEL I. Het erfrecht in een historisch perspectief 

1. HET ONTSTAAN VAN HET ERFRECHT  

7. Om de klassieke denkwijze te begrijpen van het erfrecht zoals deze oorspronkelijk vertaald werd 

naar het Burgerlijk Wetboek, moet dit gekaderd worden binnen de tijdsgeest. Er zal een inleiding 

volgen van het ontstaan van de wetboeken om de motivatie te begrijpen die de wetgevers 

hanteerden bij het opstellen van de wetten omtrent het privaatrecht en specifieker, het familiaal 

vermogensrecht.  

1.1 Het belang van de Franse revolutie 

8. De Franse Revolutie betekende het einde van de ancien-régimesamenleving. De politieke- en 

sociale verhoudingen wankelden vanaf 1789 onder druk van de geleerde middenklasse met als 

gevolg dat de koning werd onthoofd in functie van de republiek. Deze revolutionaire omwenteling 

had een enorme invloed op België zoals de burger ze nu kent. Dit omdat in 1792 de Zuidelijke 

Nederlanden werden aangehecht bij Frankrijk.7 Er moet wel vermeld worden dat het verlichte 

denken steeds aan kracht won in diverse staten en dus mag de Franse Revolutie niet overschat 

worden. De burger had genoeg van de standenmaatschappij en overal kwam deze tendens sterk 

opzetten. De Franse omwenteling was misschien de druppel die de transformatie in andere landen 

inzette.8  

9. In 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk geannexeerd, wat eigenlijk geen slechte 

zaak was voor het rechtssysteem.9 Na eeuwen verenigd te zijn, was er nog altijd geen eenvormigheid 

ontstaan in de rechtsregels, de annexatie veroorzaakte minder complexiteit en duidelijkheid. 

Daarnaast werden drie grote omvormingen ingevoerd die het institutionele landschap zouden 

veranderen.10 Ten eerste werd er uniformiteit gecreëerd die komaf maakte met uiteenlopende lokale 

wetgevingen. Er werd één nationale bureaucratie gehanteerd die orde moest scheppen. Deze 

uniformiteit was ook terug te vinden in het fiscaal recht waarbij de tarieven en regels werden 

gegeneraliseerd naar de regio’s. Deze masterproef behandelt dan wel niet de fiscale tarieven en 

structuren, maar het is belangrijk dat hier de basis ontstond voor een rechtvaardige belasting voor 

                                                           
7 G. DENECKERE, T. De PAEPE en B. De Wever., Een geschiedenis van België, Gent, Academia Press, 2012, 28. 

8
 ASLK, De erfenis van de Franse Revolutie 1794-1814, Brussel, Gallerij ASLK, 1989, 34. 

9
 D. HEIRBAUT en M. STORME, De Belgische rechtstraditie: van een lang zoeken naar onafhankelijkheid naar 

een verlangen naar afhankelijkheid?, onuitg. Rechten KU Leuven, 7. 
10

 G. DENECKERE, T. De PAEPE en B. De Wever., Een geschiedenis van België, Gent, Academia Press, 2012, 30. 
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iedereen en men geen fiscale privileges meer uitdeelde.11 Daarnaast was er de afschaffing van de 

standenmaatschappij zoals eerder vermeld. Hier treed voor de eerste keer de liberalisering van de 

maatschappij op de voorgrond waarbij de burger streeft naar gelijkheid. Ten slotte was er de 

introductie van het nationalisme waarbij er politieke eenheid ontstond die gegroeid was uit sociaal-

culturele waarden. 

1.2 Code Napoléon 

10. Het verzet van de burger vertaalt zich ook in een nieuwe Grondwet, de eerste tekst die deze 

nieuwe waarden in wetten giet is de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,12 deze zou in 

1807 verder uitgewerkt worden in de Franse Code de procédure civile.13 Eerst zou Napoleon nog zijn 

Code Napoléon introduceren die tegen de verwachtingen de verkregen waarden van de Franse 

Revolutie in stand hield. Zo werd vermeld dat bij het opstellen van de Code rekening werd gehouden 

met de volkssoevereiniteit en werd er ook gestreefd naar een scheiding der machten. Deze 

maatregelen kwamen er allemaal om de burger voorop te stellen en gelijkheid na te streven. In de 

praktijk zijn er weinig revolutionaire wetten uit voortgekomen. Het is meer bij de intentie gebleven 

om deze liberale gedachtes uit te drukken.  

11. De Code was een nieuwe burgerlijk wetboek die grote invloed had op de Westerse landen en 

latere rechtsgeschriften.14 Napoleon die in tijden van crisis een machtsgreep kon doen, verstond hoe 

hij het nationalisme in zijn voordeel kon uitspelen en via de macht te verdelen onder zijn generalen, 

kon hij de Noordelijke en de eerder vermelde Zuidelijke Nederlanden annexeren, delen van Duitsland 

en Spanje. Zo werden de hoofdlijnen van de Franse Revolutie verspreid en hebben ze ook hun 

invloed nagelaten in het Belgisch Burgerlijk Wetboek15.  

12. Uit de Code Napoléon kwamen vele wetboeken voort. Het belangrijkste wetboek dat hier van 

toepassing zal zijn, is de Code Civil (1804).16 Voor de introductie van dit wetboek was het Droit 

Intermédiare van toepassing, die een tussentijdse oplossing was vooraleer Napoleon zijn stempel kon 

                                                           
11

 D. HEIRBAUT, Een beknopte geschiedenis van het sociaal, het economisch en het fiscaal recht in België, Gent, 
Academia Press, 2009, 147 
12

 G. DENECKERE, T. De PAEPE en B. De Wever., Een geschiedenis van België, Gent, Academia Press, 2012, 30. 
13

 D. HEIRBAUT, G. MARTYN en R. OPSOMMER, De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw, Brussel, VWK, 
2006, 153. 
14

 E. BERGER, D. HEIRBAUT, H. LEUWERS en X. ROUSSEAUX, "La justice avant la Belgique: tentatives 
autrichiennes, influences françaises et expériences néerlandaises (1780-1830)" in K. AERTS en D. HEIRBAUT 
(eds.), Tweehonderd jaar justitie. Historische encyclopedie van de Belgische justitie, Brugge, Die Keure, 2015, 
605. 
15

 G. DENECKERE, T. De PAEPE en B. De Wever., Een geschiedenis van België, Gent, Academia Press, 2012, 37. 
16

 D. HEIRBAUT en M. STORME, “De Belgische rechtstraditie: van een lang zoeken naar onafhankelijkheid naar 
een verlangen naar afhankelijkheid?”, TPR 2008, afl. 3, 979-1041 
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drukken op de gehele maatschappij.17 In deze overgangsperiode heerste er een zeker gevoel van 

onzekerheid en er was dringend nood aan een codificatie.18 De Code Civil moest rust brengen en 

Napoleon die bekend stond als een conservatieveling gaf de opdracht aan vier juristen, waaronder 

Portalis, om een eerste ontwerp op te stellen.19 België die toen nog grotendeels onder de Zuidelijke 

Nederlanden viel, werd dus ook gevoegd bij het net opgerichte Franse keizerrijk. De bevolking moest 

de wetten volgen die werden opgesteld door Napoleon en zijn juristen. 

1.3 Belgische Burgerlijk Wetboek 

13. Het ontwerp van de Code Civil, die in 1807 de naam van Code Napoléon krijgt, zal tussen 1815 en 

1830 niet meer gewijzigd worden. In die periode speelde het toekomstige België als bufferstaat om 

het evenwicht te behouden in West-Europa.20 De onzekerheid die er heerste, veroorzaakte een 

conservatieve beweging onder invloed van Willem I. Na de eenmaking van België in 1830, zou 

liberalisme meer zijn weg vinden in de rechtsregels, met de invoering van de uiterst liberale 

grondwet. Deze gold als een voorbeeld voor liberale hervormers uit de buurlanden alhoewel de 

grondwettelijke beschermingen voor de lokale burger werden beperkt en dus niet voor iedereen van 

toepassing was.21 In tegenstelling tot deze vooruitstrevende wetgeving, was België de Franse 

invloeden niet uit het oog verloren. Het Burgerlijk Wetboek nam de regels van de Code Napoléon 

over en koos voor een pragmatisch conservatieve richting,22 ondanks het behouden van enkele 

vrijheden. 

2. DE RESERVE: EEN STAND VAN ZAKEN 

14. Nu de geschiedenis van het ontstaan van het Burgerlijk Wetboek is geschetst, zal er dieper 

worden ingegaan op het historisch kader waarin het erfrecht is ontstaan. Hoe maatschappelijke 

verhoudingen de regels hebben voortgebracht die doorheen de tijd toch enigszins gewijzigd zijn.23  

Zo kan er gedacht worden aan 14 mei 1981, waarin de langstlevende echtgenoot een reservataire 

positie verkreeg naast deze van de bloedverwanten en er zo voor het eerst samenloop ontstond. 

Alhoewel een grote hervorming uitbleef op alle gebieden van het erfrecht en slechts kleine 

                                                           
17

 M. PLESSER, Jean Etienne Marie Portalis und der Code civil, Berlijn, Duncker & Humblot, 1997, 31. 
18

  R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het recht: Privaatrecht I, Deurne, Kluwer, 1996, 3. 
19

 M.A. PLESSER, Jean Etienne Marie Portalis und der Code civil, Berlijn, Duncker & Humblot, 1997, 38. 
20

 G. DENECKERE, T. De PAEPE en B. De Wever., Een geschiedenis van België, Gent, Academia Press, 2012, 46. 
21

 G.. DENECKERE, T. De PAEPE en B. De Wever., Een geschiedenis van België, Gent, Academia Press, 2012, 57. 
22

 G. MARTYN, "De evolutie van de rechtsbronnen" in K. AERTS en D. HEIRBAUT (eds.), Tweehonderd jaar 
justitie. Historische encyclopedie van de Belgische justitie, Brugge, Die Keure, 2015, 53. 
23 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017,3. 
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veranderingen werden aangebracht. Deze steekvlampolitiek veroorzaakte daardoor weinig 

samenhang in het algemeen erfrecht.24 Het nieuwe erfrecht gaat in op enkele grote delen (supra, nr. 

5) van het Burgerlijk wetboek vanaf art. 718 e.v. Er zal hieronder besproken worden waar de 

historische draagkracht lag voor de wetten die deze thema’s omvatten.  

2.1 De grondslag van het reservataire erfrecht  

15. In het begin van de 19e eeuw lagen de normen anders dan dat ze nu liggen (supra, nr 1). Er 

heerste een familiale solidariteit die het onderhoud moest verzekeren voor de bloedverwanten. De 

reserve moest de vrede bewaren en was vanuit de moraal van groot belang om de goederen door te 

geven.25 Een gelijke behandeling was met de opkomende liberale stroom zeer belangrijk, maar aan 

de andere kant had je ook de eigen wil, wat meespeelde bij de reserveregeling. Dit conflict tussen 

enerzijds gelijkheid en de eigen wil26, bepaalt de reserve en de verhouding tussen beide. In die tijd is 

dan ook beslist dat de beschermende factor van de nalatenschap belangrijker was dan het 

beschikbare deel waarover de burger kon beschikken onder de vorm van de conventionele devolutie. 

 De liberaliteit en de gelijke behandeling kan men ook terugvinden in de vorm van de versnippering 

van de patrimonia. Daarnaast heb je ook de morele plicht als voornaamste argument die zijn 

oorsprong al kent van bij de Romeinen onder de vorm van de portio legitima.27 Dit rechtvaardigde de 

beperking van de wilsbeschikking op het eigen vermogen en de verplichting ten opzichte van de 

kinderen om het fatsoen uit te drukken. De moraliteit was zelf zo groot dat bij het opstellen van het 

Burgerlijk Wetboek er geen plaats was voor de langstlevende echtgenoot. 

2.1.1 De onderhoudsplicht die voortvloeit uit het dwingend recht 

16. Dit conflict sloeg over in het voordeel van de bescherming door verschillende factoren. De eerste 

factor is de levensverwachting die in die tijd onder de 40 jaar lag.28 Kinderen moesten vlug op hun 

eigen benen staan en het reservatair erfdeel in de vorm van dwingend erfrecht29 zou een verzekering 

zijn, zodat elk kind van deze onderhoudsfunctie kon genieten. De Franse wetgever heeft deze 

                                                           
24

 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 3. 
25

 A. VERBEKE, “Hervorming van Belgisch erfrecht”, TEP 2011, afl. 1-2, 11. 
26

 F. STEVENS, “De reserve in historisch perspectief”, in Koninklijke federatie van Belgische notarissen. Comite 
voor studie en wetgeving, De erfrechtelijke reserve in vraag gesteld, Dl. II Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 
1997, 21. 
27

 A. VERBEKE, "De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot", TPR 2000, 1159. 
28

 Zie STATBEL, Levensverwachting stijgt naar 84 jaar voor vrouwen en 79 jaar voor mannen in 2016, 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting 
(consultatie 2/03/18 2018) 
29

 CASMAN, H., DEKKERS, R., ALOFS, E. en VERBEKE, A.-L., Erfrecht & Giften, Antwerpen, Intersentia, 2017, 290. 
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onderhoudsplicht niet zelf bedacht, want het stamt al af van het oude Romeinse recht, waar dit 

gekend stond onder de naam van de légitima.30 

 Bij de Romeinen werd er ook al nagedacht dat men dit zou kunnen ontwijken door het vermogen uit 

te hollen. Daarom is de fictieve heriditaire massa in het leven geroepen.31 Hierbij is bepaald dat de 

reserve niet enkel van toepassing is op wat de erflater nalaat op het einde van zijn leven. Het heeft 

ook effect op de goederen die voor zijn overlijden zijn vervreemd onder de vorm van schenkingen. 

Dit alles veroorzaakte dat er individuele bescherming was van de bloedverwanten in de neerdalende 

lijn en eventueel in de opgaande lijn die van subsidiaire aard was. Van de langstlevende echtgenoot 

als reservataire echtgenoot was toen nog geen sprake (infra, nr. 20). Hier is dus gekozen voor de pars 

hereditatis in plaats van de pars bonorum. In het tweede geval wordt de reserve gezien als een 

schuldvorderingsrecht en niet als een deel van de wettelijke nalatenschap.32 

2.1.2 Gebrek aan diversiteit 

17. Een andere motivatie voor het creëren van een dergelijke reserveregeling is dat er zeer weinig 

diversiteit was bij een gezin. Een klassiek gezin waarbij het huwelijk centraal stond was 

alomtegenwoordig zonder veel uitzonderingen. De reserveregeling werd dan ook forfaitair opgesteld 

als een blind kanon.33 De sterke regeling gaat ervan uit dat elk kind nood zal hebben aan deze 

vordering om de levensstandaard te garanderen en men gaat er niet vanuit dat de ouders hun kind 

een sterke opleiding hebben gegeven. De reserve is in deze uniformiteit opgesteld omwille van het 

gebrek aan diversiteit. Waarmee er bedoeld wordt dat er van wettelijke nieuw-samengestelde 

gezinnen nog weinig sprake was. Wat opvallend wel al werd geïntroduceerd zijn de wettelijke 

adoptiekinderen. Het was een van de paradepaardjes van Napoleon die werd opgenomen in de code 

civil, maar dit werd slechts in kleine mate gebruikt voor erfrechtelijke doelstellingen.34 Er moest wel 

aan strenge regels voldaan worden en meestal werd het enkel aanvaard als het ging om natuurlijke 

kinderen die buiten het huwelijk geboren waren, zodat ook zij binnen de reserve konden vallen. 

                                                           
30

 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht. Deel I Openvallen en toewijzing van de nalatenschap, erfovereenkomsten, 
reserve en inbreng, Mechelen, Kluwer, 2011, 482. 
31

 VERBEKE, A., "Belgisch reservatair erfrecht", FTV 2002, afl.  31, 26. 
32

 R. Dillemans, Beginselen van Belgisch privaatrecht. 6: Erfrecht. 1: Toewijzing van de nalatenschap, Gent, 
Story-Scientia, 1984, 382. 
33

 A., VERBEKE, “Hervorming van Belgisch erfrecht”, TEP 2011, afl. 1-2, 8; A. VERBEKE, "Belgisch reservatair 
erfrecht", FTV 2002, afl.  31, 26. 
34

M. VAN LOOK, "Evolutie van het Belgisch adoptierecht: historische en rechtsvergelijkende benadering", TPR 
1970.”, TPR 1970, 349. 
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2.1.3 De behoefte aan de beschermfactor 

18. In deze tijd waar reservatairen bijna altijd door socio-economische situaties nood hadden aan 

deze reserve, was het dan ook vanzelfsprekend dat er bescherming was ten opzichte van de 

bloedverwanten.35 Er was immers een behoefte aan. De vraag is of dat nu ook nog het geval is (infra, 

nr. 64). Ondanks de vraag of er nog nood is aan de reserve die zijn voor-en nadelen kent, zit de 

reserve ingebakken in de cultuur. Het is een instrument die al ettelijke eeuwen het vermogen 

versnipperd en waar mensen vertrouwelijk mee zijn en het als democratisch instrument wordt 

ervaren.36 

2.2 Het ontstaan van de samenloop 

19. Bij de Code Napoléon werd de langstlevende echtgenoot in een inferieure positie geduwd.37 De 

Franse wetgever was vooral bang dat een buitenstaander zonder hetzelfde bloed zou indringen in de 

de familie en zo het familiaal patrimonium zou bezoedelen.38 Siméon, een van de vier juristen die 

meewerkte aan de Code Napoléon, beschreef het als volgt: “De overlevende echtgenoot - hoe nauw 

zijn band ook is met zijn overledene echtgenote - behoort tot een vreemde familie”.39 De 

langstlevende echtgenoot kwam pas in aanmerking voor de nalatenschap als er geen 

bloedverwanten waren zowel aan moeders- als vaderszijde en men moest hier ook nog uitdrukkelijk 

een aanvraag voor indienen.40 De wetgever ging hierbij terug in de tijd, want zelfs de Romeinen 

gaven de echtgenoot een grotere rol in het algemeen erfrecht. Hierbij nam de echtgenoot, in geval 

het de vrouw was, afstand van haar biologische familie en werd ze erfgenaam van de man. 

2.2.1 De langstlevende echtgenoot als reservatair erfgerechtigde 

 20. 14 mei 1981 luidt de gedeeltelijke hervorming in die de toenemend rol van de langstlevende 

echtgenoot bekrachtigt.41 Hierbij verkrijgt de huwelijkspartner zijn regelmatige, reservataire positie. 

De wetgever gaat doorheen de 20ste eeuw zijn nadruk steeds meer leggen op het gezin en minder op 

                                                           
35

 A., VERBEKE, “Hervorming van Belgisch erfrecht”, TEP 2011, afl. 1-2, 9; zie ook A. VERBEKE, "De legitieme 
ontbloot of dood? Leve de echtgenoot", TPR 2000, 1195. 
36

 A. VERBEKE, "De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot", TPR 2000, 1163. 
37

 J. DU MONGH, "De reservataire erfpositie van de langstlevende echtgenoot 200 jaar na de Code Napoléon: 
een chronologishce en rechtsvergelijke terugblik" in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over erven. Liber 
amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Antwerpen, Kluwer, 2006. 
38

 A. VERBEKE, "De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot", TPR 2000, 1149. 
39

 SIMEON, Discours voor het Tribunaat, 19 april 1803. 
40

 J. DU MONGH, "De reservataire erfpositie van de langstlevende echtgenoot 200 jaar na de Code Napoléon: 
een chronologishce en rechtsvergelijke terugblik" in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over erven. Liber 
amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Antwerpen, Kluwer, 2006, 122. 
41

 M. PUELINCKX-COENE, “Pleidooi voor een vernieuwd erfrecht”, TPR 1992, 291; Wet van 14 mei 1981 tot 
wijziging van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, BS 27 mei 1981. 
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de familie.42 Bij de wet van 20 november 1896 werd er al een erfpositie gecreëerd, maar deze was 

zeer onwaarschijnlijk.43 De langstlevende echtgenoot kwam op als onregelmatige erfopvolger en 

kwam in de twaalfde rang te staan onder de erfopvolgers. Er was wel ruimte om een gift te doen aan 

de huwelijkspartner. In 1981 was een van de enige niet-globale hervormingen dan ook een feit. Het 

was de eerste keer dat er wettelijke samenloop was van zowel bloedverwanten als de langstlevende 

echtgenoot en er werd een volwaardig nieuwe erfgerechtige reservatair gemaakt. Deze nieuwe 

erfgenaam beschikte zowel over een abstracte44 als concrete45 reserve die beide combineerbaar 

waren, met de concrete reserve als absoluut minimum. De focus veranderde dus van de familie op 

het gezin, maar door slechts principieel enkel het vruchtgebruik toe te kennen bij gebrek aan wettige 

bloedverwanten46, is de wetgever de geschiedenis niet uit het oog verloren (art. 745bis BW). Na de 

dood van de langstlevende echtgenoot blijft het vermogen immers in de familie.47 

2.2.2 Is de reserve van de LLE te uitgebreid? 

21. In de rechtsleer wordt de afweging gemaakt of de reservataire aanspraak van de langstlevende 

echtgenoot te uitgebreid dan wel te beperkt is? Het antwoord hierop is dat het erfrecht te uitgebreid 

was. Ten eerste vloeit voort uit de wet van 14 mei 1981 dat de kinderen hun erfdeel nu slechts in 

blote eigendom krijgen, pas na het overlijden van de huwelijkspartner zullen ze dan de volle 

eigendom verkrijgen.48 Ten opzichte van de bloedverwanten is er een aantasting van de reserve 

zowel kwantitatief als kwalitatief49 die veroorzaakt wordt door een buitenstaander, wat indruist 

tegen de morele plicht en fatsoen (supra, nr. 15). Kwantitatief door het feit dat het voorbehouden 

erfdeel waar men geen externe invloed kan op uitoefenen wordt verminderd naar blote eigendom. 

                                                           
42

 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 109; M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 2011, 108-112; PUELINCKX-COENE, M., "De grote promotie van de langstlevende 
echtgenote", TPR 1984,1. 
43

 H. CASMAN, "Het nieuwe erfrecht van de langstlevende echtgenoot" in H. CASMAN, M. PUELINCKX-COENE, 
G. VAN OOSTERWIJCK en M. VAN LOOK (eds.), Het nieuwe erfrecht van de langstlevende echtgenoot, eerste 
commentaar op de wet van 14 mei 1981, Antwerpen, Kluwer, 1982, 7. 
44

 Het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. 
45

 Het vruchtgebruik over de gezinswoning. 
46

 H.CASMAN, R. DEKKERS, E. ALOFS en A. VERBEKE, Erfrecht & Giften, Antwerpen, Intersentia, 2017, 40. 
47

 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht : openvallen van de nalatenschap, devolutie, erfovereenkomsten, 
reserveregeling, Antwerpen, Kluwer, 1996, 285. 
48

 Wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, BS 27 mei 1981. 
49

 J. DU MONGH, "De reservataire erfpositie van de langstlevende echtgenoot 200 jaar na de Code Napoléon: 
een chronologishce en rechtsvergelijke terugblik" in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over erven. Liber 
amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Antwerpen, Kluwer, 2006, 140. 
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kwalitatief doordat de vruchtgebruiker de vruchten mag plukken en er dus voorwaarden zijn 

gesteld.50  

22. Opvallend is ook dat men op basis van de wettelijk devolutie geen orde kan toekennen aan de 

echtgenoot, want deze wordt bepaald op basis van het bloedverwantschap.51 Ondertussen kan de 

langstlevende echtgenoot onder de vorm van vruchtgebruik intresten en andere vruchten opeisen 

die het kind misloopt. In dit geval kan er dus gesproken worden van een gedeeltelijke onterving. In 

gezinnen waar de kinderen absoluut niet overweg kunnen met de echtgenoot van de decujus en het 

vruchtgebruik willen afkopen, wordt de waarde hiervan geschat op de leeftijd van de echtgenoot en 

hoelang zij nog te leven heeft. Echter als verzachtende omstandigheid is hierbij artikel 745quater BW 

in het leven geroepen en heeft bepaald dat het leeftijdsverschil tussen de oudste bloedverwant en 

de LLE minstens 20 jaar moet bedragen, zodat de bloedverwanten het goedkoper kunnen afkopen. 

Deze maatregel heeft slechts de voordelige positie van de LLE in kleine mate beperkt.52 

Daarnaast wordt in artikel 1094, lid 1 BW vermeld dat een schenking of gift aan de langstlevende 

echtgenoot wordt toegerekend op het beschikbare gedeelte en het overige gedeelte nog altijd in 

vruchtgebruik kan worden opgenomen.53 Daarentegen wordt het voordeel nog vergroot voor de 

echtgenoot van de erflater, doordat ze ook de inbreng kunnen eisen van schenkingen gedaan binnen 

erfdeel tussen de erflater en de bloedverwanten (infra, nr. 45 e.v.).54 Ze maken hierbij ook aanspraak 

op de giften en schenkingen die voor het huwelijk zijn gedaan. 

23. Als laatste voordeel wordt nog even afgeweken van het erfrecht en naar de verdeling van het 

huwelijksvermogenstelsel gegaan, want er is ook het verblijvingsbeding (art. 1464 BW). Deze laat toe 

dat de langstlevende echtgenoot alles in volle eigendom verkrijgt, alvorens het overgaat naar de 

kinderen. Bedingen die zijn opgesteld binnen het huwelijk gaan immers de verdeling van de 

nalatenschap vooraf. Er moet wel rekening gehouden worden dat deze maatregel ongunstig is bij de 

betaling van de erfbelasting.  

24. Al deze regels veroorzaken een zeer gunstige erfpositie voor de langstlevende echtgenoot. Dit 

heeft op het einde van de 20ste eeuw voor de nodige discussie gezorgd, waardoor de 
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 J. DU MONGH, "De reservataire erfpositie van de langstlevende echtgenoot 200 jaar na de Code Napoléon: 
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Valkeniersclausule in het leven werd geroepen (art. 1388, lid 2 BW), die de erfpositie van de 

langstlevende kan afzwakken als er kinderen uit een vorige relatie bij betrokken zijn. Hiermee kan 

enkel via het huwelijkscontract de reserve van de LLE worden herleid tot de concrete reserve. Deze 

wet Valkeniers was daarmee ook een van de wettelijke uitzonderingen op het verbod van 

erfovereenkomsten. Hieruit blijkt dat ad hoc interventies het nodige evenwicht verstoren die later 

proberen hersteld te worden.55 Er was toen al nood aan een globale hervorming, maar die bleef uit 

door wanhoopspogingen van de wetgever om bij te blijven met de maatschappelijke evolutie met 

inconsistentie tot gevolg.  

2.2.3 Het natuurlijk kind wordt ook een erfgerechtigd reservatair 

25. De laatste (grote) hervorming in de reserveregeling was in 1987 (27 mei 1987), waarbij België 

eindelijk het natuurlijke kind opnam als wettelijke erfgenaam.56 Deze uitsluiting was ontstaan ten 

tijde van het Franse Keizerrijk. Napoleon had wel de intentie om de égalité uit te drukken in de 

wetgeving (supra, nr. 10), maar de uitdrukking is nooit niet echt uitgevoerd in de Code Napoléon. Er 

werd zelf een stap teruggezet richting het Ancien Régime. Dit verwoordde zich onder andere door 

deze discriminatie. De buitenhuwelijkse kinderen waren in dit geval geen reservataire erfgenamen en 

de gewettigde wel.57 Deze verandering in het erfrecht is niet spontaan vanuit de Belgische Kamer of 

Senaat gegroeid, maar diende als antwoord op het Marckx-arrest van 1379 waarin de Belgische staat 

veroordeeld werd.58 

3. HET VERBOD OP ERFOVEREENKOMSTEN 

26. De verdeling van de nalatenschap kan gebeuren via de wettelijke regeling, maar er is ook de 

keuze om in te grijpen (supra, nr. 5). Het beschikbare gedeelte dat niet tot de reserve gerekend 

wordt, kan enkel door schenking of testament worden verdeeld volgens artikel 893 BW. Er is een 

algemeen verbod op erfovereenkomsten tenzij anders bepaald. Dit wil zeggen dat er geen 

verbintenis kan worden aangegaan over bepaalde bestanddelen voor het openvallen van de 

nalatenschap. Een echte definitie is er echter niet in het huidige erfrecht (infra, nr. 32). 

 27. Het testament heeft de gelijkenis met de erfovereenkomst dat het ook wordt uitgevoerd 

eenmaal de decujus is overleden. Met hierbij het verschil dat een testament altijd herroepbaar moet 
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zijn en moet gebeuren via een plechtige akte.59 Om nog meer te verduidelijken kan er ook gesteld 

worden dat de gevolgen van de erfovereenkomst zich afspelen tijdens het leven van de beschikker. 

Het testament zal pas gevolgen hebben na het overlijden van de erflater.60 Deze testeervrijheid is 

een fundamenteel recht dat elke burger bezit, en deze dient ter bescherming van de erflater en een 

derde. Een persoon moet altijd kunnen beschikken over zijn nalatenschap en dit moet altijd eenzijdig 

gebeuren.  

3.1 Waarom is er een verbod? 

3.1.1 Historische invloed 

28. De bedenkingen en het verbod met betrekking tot de erfovereenkomst startte al bij de 

Romeinen. De wetgever was bevreesd dat men door vroegtijdig te beslissen over de nalatenschap, 

men niet meer kon terugkomen op zijn beslissing.61 De wetgever was bang dat personen al delen 

zouden verkopen van hun nalatenschap en dit druiste drastisch in tegen de maatschappelijke 

normen.62 In het oude Rome was er enkel testamentair erfrecht of ab intestaaterfrecht. Voor de 

contractuele erfstelling, die nu wel een toegelaten erfovereenkomst is, was geen ruimte. De 

overeenkomst was immers bindend voor beide partijen en dit ging in tegen de herroepbaarheid en 

testeervrijheid.63  

29. Ook Napoleon was hiervoor bevreesd en nam de regels over van de Romeinen bij het opstellen 

van de Code Napoleon. Voor Napoleon aan de macht kwam, was er immers een feodaal erfrecht die 

wel erfovereenkomsten toeliet. Hierdoor konden adellijke families en grootgrondbezitters hun 

goederen binnen de familie houden en versnippering een halt toeroepen. Door de liberalisering 

moest er zowel kwantitief als kwalitatief gelijkheid worden nagestreefd. Deze overeenkomsten 

zouden dit kunnen verhinderen en de financiële en politieke belangen zouden gegroepeerd blijven in 

de welgestelde kringen. De Napoleontische wetgever wou hier een einde aan maken en zorgde er 
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dan ook voor dat de macht verspreid bleef. Er wordt zelf gezegd dat de vernietiging van de feodale 

orde prioritair was aan het streven naar gelijkheid voor de Franse wetgever.64  

Daarnaast wordt veel vermeld naar de speculatiedrang in de rechtsleer. Bij het opstellen van het 

Burgerlijk Wetboek was er schrik dat erfenisjagers hier gebruik van zouden maken.65 Ze zouden 

kunnen speculeren op de leeftijd waarop de erflater zou sterven en een prijs geven voor de 

toekomstige nalatenschap. Een nog erger gevolg zou zijn dat mensen de dood van de erflater willen 

versnellen.66 

3.1.2 Onduidelijkheid troef 

A. Enkel een verbod van bedingen betreffende de nalatenschap van een derde? 

30. Al deze factoren veroorzaakten een defensieve opstelling ten opzichte van erfovereenkomsten. 

Het werd dan ook vijf keer onrechtstreeks vermeld in het Burgerlijk Wetboek (art. 791, 1130, 1388, 

1478 en 1600 BW).67 Er heerst wel discussie in de rechtsleer of artikel 1478 en artikel 1388 BW in het 

rijtje thuishoren.68  

 Artikel 1388, eerste lid BW: “De echtgenoten mogen niet afwijken van de regels die  

hun wederzijdse rechten en verplichtingen bepalen, noch van de regels betreffende  

het ouderlijk gezag en de voogdij noch van de regels die de wettelijke orde van de  

erfopvolging bepalen.” 

 

 Artikel 1478, vierde lid, eerste zin BW: “Voorts regelen de samenwonenden hun wet-  

telijke samenwoning naar goeddunken door middel van een overeenkomst, voor zover  

deze geen beding bevat dat strijdig is met artikel 1477, met de openbare orde of de  

goede zeden, noch met de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch  

met de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen.” 
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Deze bepalingen kunnen immers ook toepassing vinden in de regels van het testament. Deze 

handelen over het feit dat men enkel kan beschikken over de eigen nalatenschap op een 

herroepbare en eenzijdige manier.69 Echtgenoten zouden daardoor niet kunnen afwijken van de 

wettelijke orde door het testamentair erfrecht en niet door de regels betreffende het 

huwelijkscontract. Dit is ook een argument dat het verbod op erfovereenkomsten enkel slaat op 

bedingen betreffende de nalatenschap van een derde en niet die van de eigen nalatenschap. Deze 

argumentatie vindt ook steun in de overige artikelen die de nadruk leggen op de derde. 

B. Welk criterium is er van toepassing? 

31. Een verbod op erfovereenkomsten mag dan wel worden ingelast. Het blijft niet makkelijk tot op 

de dag van vandaag om een erfovereenkomst te onderscheiden van bedingen die slechts uitwerking 

krijgen bij het overlijden van de erflater.70 De bedinger kan immers gedacht hebben dat de 

nalatenschap al was opengevallen, maar in de rechtspraak en rechtsleer gaat men uit van het 

objectief criterium en niet het subjectieve criterium.71  

C. Wat is de juiste definitie? 

32. Er is ook onduidelijkheid over de werkelijke definitie van een erfovereenkomst, want deze is 

nooit niet echt vermeld in het Burgerlijk Wetboek. Het is door die reden dat de rechtsleer en 

rechtspraak zelf een definitie hebben opgesteld. Dillemans en Verstraete72 verstrekten de meest 

gebruikte: “Een beding over een toekomstige nalatenschap is elk beding waardoor louter eventuele 

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

gewijzigd of afgestaan.” De ‘louter eventuele rechten’ is een term die is geïntroduceerd door het Hof 

van Cassatie die dit ook verduidelijkte in twee cassatiearresten.73 Dit is het belangrijkste criterium die 

het onderscheid maakt tussen geldige bedingen die pas toepassing vinden na het overlijden. En 

bedingen die strijdig zijn met artikel 1130, lid 2 BW. 74 
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15 
 

D. Wanneer zijn de loutere eventuele rechten van toepassing? 

33. De discussie betreffende bedingen met een bestanddeel van een niet-opengevallen nalatenschap 

is het grootst als het gaat om een beding met betrekking tot de eigen nalatenschap.75 Een beding dat 

een bestanddeel behandelt van een derde zal immers bijna altijd louter eventuele rechten inhouden 

wat wil zeggen dat dit in bijna alle gevallen als ongeldig zal worden beschouwd. Een wettelijke 

uitzondering hierop waarbij de toekomstige erflater geen partij is, is bijvoorbeeld de eenzijdige 

verzaking aan de inkorting van de schenking.76 Dit wil zeggen dat als een ouder wil schenken aan een 

van zijn kinderen. De anderen een verbintenis kunnen sluiten om geen inkorting te vorderen op deze 

schenking. Zelfs al vermeerdert de waarde aanzienlijk van de schenking, dan nog kunnen zij hierop 

geen aanspraak meer maken. 

34. Als het gaat om bedingen betreffende de eigen nalatenschap, zou het eventueel om een beding 

kunnen gaan dat niet indruist tegen het verbod. Het zou dan kunnen gaan om een beding onder 

voorwaarde of op termijn.77 Om te achterhalen of dit een geldig beding is, zal er moeten gekeken 

worden of de wil van de bedinger vat heeft op het inroepen van de voorwaarde of dit een externe 

gebeurtenis is. Bij een externe gebeurtenis zal de bedinger enkel eventuele rechten hebben 

toegekend. Als de bedinger zijn wilsbeschikking op een later moment nog kan uitvoeren, zullen er 

louter eventuele rechten zijn toegekend wat strijdig is met het verbod. De begunstigde verwerft 

hierbij geen enkele zekerheid, omdat de bedinger nog over de goederen kan beschikken. In de 

literatuur spreekt men ook wel van de aanwezigheid van een potestatief element.78 

3.1.3 De absolute nietigheid in vraag gesteld 

35. Erfovereenkomsten worden strijdig geacht met de openbare orde en goede zeden in artikel 6 

BW, daarom wordt er als van oudsher geoordeeld dat dit absolute nietigheid is.79 De nietigheid 

treedt wel maar op als een rechter hierover geoordeeld heeft, anders blijft de rechtshandeling 

bestaan.80  

Daarnaast is de absolute nietigheid aan te vechten door elke belanghebbende. Mede-erfgenamen en 

legatarissen kunnen dit ook inroepen.81 Over de keuze tussen relatieve- of absolute nietigheid wordt 
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nu wel getwijfeld. Er zijn immers al bepaalde vormen van erfovereenkomsten aanvaardbaar voor de 

Belgische wetgeving (infra, nr. 37), dus dan is de vraag of dit nog in strijd is met de openbare orde.82 

Als het in strijd is met de openbare orde, worden er immers geen uitzonderingen gemaakt. 

Door het karakter van de absolute nietigheid, worden dergelijke zaken hard aangepakt in de 

rechtspraak. Een erfovereenkomst kan voor sommige families immers heel nuttig blijken, en in de 

tijdsgeest van de 21ste eeuw is de houding van de hoven en rechtbanken misschien te streng.83 De 

eerste uitspraak van Cassatie omtrent strijdigheid met de openbare orde dateert immers van 28 

november 1946.84 Deze is  op heden wel herzien (infra, nr. 169). 

3.2 Wettelijke uitzonderingen op het principieel verbod omtrent de eigen nalatenschap 

36. Er is dus een algemeen verbod op de erfovereenkomsten. Meer gespecifieerd kan er gesproken 

worden van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen. Tenzij de overeenkomst geen 

‘loutere eventuele rechten’ inhoudt of er expliciet een uitzondering wordt gemaakt in de wet.85 

Sedert 2003 werd deze stelling ook effectief bij artikel 1130 BW gevoegd onder de Wet Valkeniers, 

ook al bestonden er toen al uitzonderingen op het verbod. Deze restrictieve of limitatieve 

interpretatie van het verbod, wordt soms al eens in vraag gesteld.86 Het begin van artikel 1130 stelt 

immers dat toekomstige zaken het voorwerp van een verbintenis kunnen uitmaken. Dus hier wordt 

onrechtstreeks wel een toelating gegeven tot een erfovereenkomst. Met als conclusie dus dat het 

verbod een restrictieve interpretatie vereist en niet de uitzonderingen.87  

37. De rechtsleer en rechtspraak volgen deze redenering dan wel niet, maar dit toont wel de 

moeilijkheid aan van de discussie.88 Door deze redenering zou het verbod immers sterk inkrimpen, 

wat dan weer wel gesteund wordt door de rechtsleer. Het verbod kan in sommige gevallen een 

‘belangrijke hinderpaal’ zijn bij de planning van de nalatenschap, die soms zeer handig kan zijn voor 
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de decujus en zijn erfgenamen.89 Voor de hervorming waren er al een tiental wettelijke 

uitzonderingen waarvan enkele hieronder vermeld zijn.90 

 Een van de bekendste erfovereenkomsten is de contractuele erfstelling waarin de insteller 

een ingestelde erfgenaam aanduidt. Deze kan in verschillende vormen gebeuren. Zo is er 

artikel 1082 BW e.v. waarbij een derde of zelfs vreemden ten gunste van aanstaande 

echtgenoten worden aangeduid als erfgenaam in het huwelijkscontract. Daarnaast heb je 

artikel 1093 BW. Hier wijst een echtgenoot de andere aan als erfgenaam in het 

huwelijkscontract. Het is een schenking tussen echtgenoten, die herroepbaar is mits 

toestemming van beiden. De schenking zit immers in het huwelijkscontract vervat. Het is ook 

nog belangrijk om te vermelden dat de schenking niet wederzijds hoeft plaats te vinden.  

 Artikel 1388, tweede lid BW handelt over de Valkeniersovereenkomst die werd ingevoerd in 

2003. De langstlevende echtgenoot had ondertussen een zeer sterke positie verworven in 

het erfrecht en het Valkeniersbeding was een mogelijkheid om deze erfpositie terug in te 

perken.91 Via de overeenkomst kunnen echtgenoten wijzigingen aanbrengen in de rechten 

die de langstlevende zou verkrijgen bij de nalatenschap. Het minimum van de huisraad en 

het vruchtgebruik op de gezinswoning blijft hier wel bestaan en het beding mag enkel 

gebruikt worden als een van de echtgenoten ‘voorkinderen’ heeft.92 Deze wet Valkeniers was 

een stap in de richting van de moderne maatschappij (infra, nr. 63 e.v.). 

 Artikel 299 BW waarbij de mogelijkheid wordt opengelaten om een overeenkomst te sluiten 

ondanks de echtscheiding. Zo kunnen schenkingen en overlevingsrechten zoals een beding 

van vooruitmaking behouden blijven. 

 Artikel 1048 en 1049 waarbij schenkers of erflaters die een testament opstellen de 

bewaarplicht geven over goederen aan een welbepaald persoon. Zodat zij het bij hun 

overlijden kunnen doorgeven aan een andere persoon. Er moet wel vermeld worden dat dit 

enkel mogelijk is in bepaalde gevallen, want in principe geldt hierop een algemeen verbod. 

 Artikel 1287 Ger. W. waarbij echtgenoten afspraken kunnen maken over de erfrechten 

vooraleer de procedure van de echtscheiding wordt opgestart. 
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 3.3 De ouderlijke boedelverdeling 

38. Met het oog op het nieuwe erfrecht die verder in deze masterproef aan bod komt, waarbij de 

invoering van de globale erfovereenkomst centraal staat (infra, nr. 159 e.v. ), wordt ook nog het 

probleem van de ouderlijke boedelverdeling aangekaart in de testamentaire vorm.93 Het is per slot 

van rekening de voorloper van het ‘familiepact’ die voor alle duidelijkheid na de hervorming ook nog 

zal blijven bestaan. Om niet te diep in te gaan op de regels van de ascendentenverdeling, moet er 

wel gekeken worden naar de tekortkomingen die het bevatte. 

39. Bij de ascendentenverdeling stelt de ouder zelf de verdeling samen van de kavels die aan de 

kinderen zullen toekomen. Deze testamentaire splitsing wordt vaak toegepast als er meer 

onroerende goederen in het vermogen aanwezig zijn, maar dit kan ook worden toegepast op één 

enkele goed.94 Zo kan de ouder het goed aan een kind geven, met de last om een som te betalen aan 

de resterende bloedverwanten.  

40. Uit artikel 1075 BW kan worden afgeleid dat de ouderlijke boedelverdeling enkel uitgaat van de 

ouders. Hier is geen sprake van inspraak of aanvaarding van de kinderen betreffende de 

testamentaire ascendentenverdeling.  Het is immers geen toegelaten wettelijke uitzondering op de 

bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen.  

41. Er zijn echter risico’s verbonden aan de samenstelling van de verdeling. Er zijn strikte 

voorwaarden verbonden aan de opstelling hiervan. Zo mag de benadeling ten opzichte van de 

kinderen maximaal een vierde bedragen. Ook wordt er niet toegelaten dat de verdeling vanuit de 

opgaande lijn er voor zou zorgen dat de reserve van een bloedverwant in het gedrang komt.95 Anders 

kan de gehele verdeling betwist worden.  

42. Een ander discussiepunt die is ontstaan kan gelinkt worden aan de stijging van de nieuw-

samengestelde gezinnen (infra, nr. 79). Gezinnen kunnen immers de dag van vandaag snel wijzigen. 

Er kunnen nieuwe afstammelingen in aanmerking worden genomen en hier wringt het schoentje. 

Artikel 78 BW duidt dat de verdeling alle kinderen en afstammelingen van vooroverleden kinderen 

moet inhouden. Anders zal de testamentaire boedelverdeling nietig worden verklaard.  

3.4 Waarom wordt het verbod nog in stand gehouden? 

43. Het verbod op erfovereenkomsten zal blijven bestaan ook na de recente hervorming van 31 juli 

2017, weliswaar in een versoepelde versie. Dezelfde motieven gelden nog steeds als in de tijd van de 
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Romeinen werden aangehaald (supra, nr. 27). Een ander motief zou ook het gebrek aan respect zijn 

voor de erflater.96 DEKKERS verklaart dat het vermogen een deel van de persoonlijkheid inhoudt en 

niet kan beschouwd worden als vervreemdbaar of waarmee men handel kan voeren. Dit kan hier in 

verband worden gebracht met de speculatie waar eerder over gesproken werd. Er ontstaat immers 

een rechtstreeks belang bij het overlijden van de persoon waardoor het proces zou kunnen versneld 

worden door de handelspartner. Alhoewel dit motief deels teniet is gegaan door de invoering van de 

levensverzekering, waar dit motief blijkbaar geen invloed had op de invoering.97  

44. Uit deze tekst is het belangrijk te onthouden dat het zeer strenge verbod veel discussie 

veroorzaakt. Elk motief om het in stand te houden heeft wel tegenargumenten. Er heerst daarbij ook 

onduidelijkheid over bepaalde punten, omdat er geen echte definitie is opgesteld in de wetgeving. 

Deze onduidelijkheid samengenomen met de evolutie in de maatschappij heeft ertoe geleid dat de 

erfovereenkomst een van de grote peilers is van het nieuwe erfrecht. 

4 DE INBRENG EN INKORTING VAN GIFTEN 

45. Als een persoon overlijdt, zal de nalatenschap verdeeld worden onder de erfgenamen. Elke 

erfgenaam kan de verdeeldheid vorderen volgens artikel 815 BW. Deze sectie van het Burgerlijk 

Wetboek staat trouwens onvoldoende afgesteld op de wetgeving in het Gerechtelijk Wetboek (infra, 

nr. 98).98 Alvorens de verdeeldheid kan plaatsvinden moet de boedel eerst samengesteld worden. 

Hierbij spreken we van de activa en de passiva. De passiva zijn makkelijk te definiëren als schulden 

die worden afgetrokken van de nalatenschap om ze vervolgens uit te keren aan de schuldeisers. 

46. Een ingewikkelder proces speelt zich af bij het samenstellen van de activa. Hier zijn inbegrepen 

de roerende en onroerende goederen die in het bezit waren van de decujus op het moment van 

overlijden.99 Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat er giften binnen erfdeel zijn gebeurd. Onder gift 

wordt verstaan een legaat, een schenking, een contractuele erfstelling en de 

ascendentenverdeling.100 Deze giften binnen erfdeel moeten worden ingebracht in de nalatenschap 

om de gelijkheid tussen de erfgenamen te herstellen. De inbreng kan enkel worden opgelegd aan 
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erfgenamen die ab intestaat aanspraak maken op een deel van de erfenis.101 Hierna kan de verdeling 

plaatsvinden mits er geen legaten buiten erfdeel afgetrokken moeten worden. 

47. Daarnaast hebben we ook nog de inkorting. Zoals het woord ‘gelijkheid’ kan geassocieerd worden 

met de inbreng, kan ‘reserve’ gelinkt worden aan inkorting. Hier geldt het principe dat als de 

reservataire aanspraken van de bloedverwanten in het gedrang komen, er inkorting moet gebeuren 

op de giften buiten erfdeel. Dit is dus enkel van toepassing als er giften zijn gebeurd aan derden of als 

er buiten erfdeel een gift is gebeurd aan een van de kinderen.102 

4.1 De kritische houding ten opzichte van schenkingen 

48.  Van oudsher is de wetgever zeer voorzichtig met het gebruik van giften.103 In 1804 had men twee 

invalshoeken waaruit men een gift bekeek. Ofwel was deze begiftiging met een animus donandi 

wettelijk gebeurd. Hier werd onder verstaan de hulp aan familieleden, een humanitair doel, 

gewetensplicht. Napoleon nam dit over van het Ancien Régime omdat het niet inging tegen de 

gedachtegang van de Franse Revolutie. Door het inroepen van de reserve bleef de versnippering van 

het vermogen immers gegarandeerd. Napoleon had wel enige argwaan, want het vermogen had nu 

immers de kans om de familie te verlaten. Ondanks het argument van de feodale orde, wou hij de 

burger beschermen. Vooral de schenking was een heikel punt voor de voormalige Franse 

president.104  

49. Hij wou vermijden dat burgers onbesuisde schenkingen zouden doen aan derden zonder 

nadenken. Er zou ook verarming kunnen zijn uit hoofde van de schenker door manipulatie van de 

derde. De familie van de schenker was hier ook niet mee gebaat,105 want er was minder budget om 

de familie te onderhouden. Daarom werd de onherroepelijkheid ingeschakeld. Zodat mensen goed 

zouden nadenken alvorens een begiftiging te doen. Uit deze stelling kan ook meteen afgeleid worden 

waarom de bijzondere onherroepelijkheid van kracht is binnen het huwelijk.106 Het werkte 

bevorderend en later zouden de kinderen er aanspraak op maken.  

50. Deze onherroepelijkheid op de overdracht van bezit was al geïntroduceerd door de Romeinen die 

de term traditio kleefden op de schenking. Daarna werd het ingevoerd in het BW van 1804, doordat 

de Franse wetgever de beschikkingsvrijheid wou inperken. Deze inperking van de wilsautonomie kan 
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worden afgeleid uit het feit dat de contractuele vrijheid beperkt is. Er kunnen met andere woorden 

geen bedingen worden geïntroduceerd waardoor de schenker alsnog zou kunnen beslissen het goed 

terug te nemen. Indien dit niet werd toegepast leidde dit tot nietigheid van de schenking. En dit was 

niet enkel van toepassing op de gecontesteerde clausules, maar op de gehele schenking.107 

Vervolgens zijn er ook de onwettelijke giften. Een voorbeeld hiervan is dat iemand giften doet, 

omdat zijn schuldeisers er anders beslag op zouden leggen.108 Ook als het doel van de gift 

ontoelaatbaar is, is dit onwettelijk. Als iemand onrechtstreeks bijvoorbeeld een tegenprestatie zou 

eisen buiten de gift om. 

4.1.1 De inbreng van schenkingen 

51. In 1804 werd de inbrengregeling voor het eerst geïntroduceerd, deze was verre van uniform en 

was verschillend met de inkorting.109 De onroerende goederen waren in die tijd de belangrijkste 

vermogensbestanddelen tegenover de roerende goederen die weinig impact hadden op de gehele 

waarde van de nalatenschap. Ze waren meestal verbruiksgoederen die snel in waarde daalden. 

De inbreng kon gebeuren in natura of in waarde. Bij de onroerende goederen was het principe zo  

dat volgens het oude erfrecht ze moesten worden ingebracht in natura. Wat wil zeggen dat de 

onroerende goederen terug moesten ingebracht worden in de nalatenschap en de kavels konden op 

die manier belanden bij andere erfgenamen met alle gevolgen vandien. Een voorbeeld hiervan zou 

een bank kunnen zijn die hier oorspronkelijk een hypotheek had op gevestigd, maar deze dus enkel 

kan afdwingen indien de oorspronkelijke begiftigde het onroerend goed kan behouden.110  

52. De waardering speelt een andere grote rol bij het bepalen van de inbreng. De waarde van het 

onroerend goed wordt vandaag nog bepaald op het moment dat het terugkeert naar de 

nalatenschap en terug moet worden verdeeld.111 Stel dat u bijvoorbeeld een oud huis indertijd hebt 

gekregen van uw ouders en deze helemaal hebt gerenoveerd, bent u verplicht deze terug in te 

brengen als dit niet was opgenomen in het beschikbare deel van de nalatenschap.112 U krijgt voor de 

verbeteringen wel een compensatie (art. 861 e.v. BW), maar dit zal slechts een schrale troost zijn, als 

u uw huis moet afstaan. 

                                                           
107

 J. BAEL, "Grenzen aan de familiale vermogensplanning: het principe van de versterkte onherroepelijkheid 
van de schenking herbekeken" in H. CASMAN (ed.), Liber Amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 
2013, 50. 
108

 H. CASMAN et al., Erfrecht & Giften, Antwerpen, Intersentia, 2017, 144. 
109

 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 211. 
110

 R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 212. 
111

 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 2011, 749. 
112

 Zie hierover https://www.tijd.be/netto/dossier/erfenisgids2-2017/Nieuw-erfrecht-wijzigt-ook-spelregels-
rond-schenken/9957012 (geconsulteerd 16 maart 2018). 

https://www.tijd.be/netto/dossier/erfenisgids2-2017/Nieuw-erfrecht-wijzigt-ook-spelregels-rond-schenken/9957012
https://www.tijd.be/netto/dossier/erfenisgids2-2017/Nieuw-erfrecht-wijzigt-ook-spelregels-rond-schenken/9957012


22 
 

53. Deze inbreng met betrekking tot de onroerende goederen verschilt met deze van de roerende 

goederen. Hier is er ook een gebrek aan uniformiteit, want hier zal de inbreng wel gebeuren door 

mindere ontvangst en de waarde zal hier geschat worden op het ogenblik van de schenking, en dus 

niet op het moment van overlijden van de erflater.113 Om hier ook nogmaals terug te koppelen met 

het verleden van 1804 heeft de wetgever dit ingelast zodoende de andere erfgenamen te 

beschermen. De waarde van de roerende goederen daalde immers fors (supra, nr. 50). Als dit dan 

zou ingebracht worden tegen de reële prijs op het moment van het overlijden zou dit een enorm 

voordeel betekenen voor de begiftigde, naast het feit dat de geschonken goederen al jaren vruchten 

hadden opgebracht (infra, nr. 54).114 

4.1.2 Is het nu binnen of buiten erfdeel? 

54. Als er wordt gekeken naar artikel 843 BW dan gold in het oude recht dat een schenking aan een 

erfgenaam steeds werd geacht binnen paart en dus zonder vrijstelling op inbreng. Als iemand buiten 

erfdeel wou schenken moest dit uitdrukkelijk vermeld zijn.115 Deze vermelding is afkomstig van de 

term ‘expressim’ uit de Romeinse wetgeving. De manier waarop de vermelding moest toegepast 

worden leidde tot discussie, want er was onduidelijkheid hoe de erflater zijn wens specifiek tot uiting 

moest brengen. De onduidelijkheid bevond zich in het weerlegbaar vermoeden die de wetgever had 

ingesteld dat een gift gebonden was aan inbreng aan afstammelingen en aan andere erfgenamen. 

Naast de discussie of de vereiste van inbreng moest gelden bij een gift aan erfgenamen in het oude 

recht was het vooral moeilijk om dit vermoeden te weerleggen als begiftigde.116 

Bij de inbreng zonder vrijstelling was de erfgenaam er dus toe gehouden om de schenking op het 

moment van overlijden terug in te brengen in de nalatenschap.117 Men zou dus denken dat er dan 

geen voordeel is verschaft tegenover de anderen en zo naar gelijkheid wordt gestreefd, maar de 

begunstigde heeft ondertussen wel al de goederen of (diensten) uit de schenking kunnen aanwenden 

om te investeren of bijvoorbeeld om de vruchten ervan te plukken.  
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4.1.3 Op zoek naar uniformiteit 

55. De complexiteit en de vermelding of de gift al dan niet binnen of buiten erfdeel gebeurde, leidde 

tot discussie in de rechtsleer en de rechtspraak.118 Ook de manier waarop het werd ingebracht, werd 

soms aangepast door de erflater. Zo werden er bedingen opgesteld die in de oude wetgeving soms 

werden aanvaard die bepaalden dat er vrijstelling was van inbreng in natura bij onroerende 

goederen. De meeste rechtspraak keurde dit principe af, omdat de inbreng moest gebeuren op de 

door de wet voorziene wijze. In de rechtsleer sprak men zelf over erfovereenkomsten,119 alhoewel dit 

ten zeerste in twijfel moet worden getrokken aangezien in de regel de beschikker beslist of een gift 

binnen of buiten erfdeel gebeurt. De begiftigde kan deze keuze in beginsel niet beïnvloeden. 

56. Het voorname punt die hier naar voorkomt, is het gebrek aan uniformiteit. Als er tot inbreng 

overgegaan wordt, zal er eerst moeten bepaald worden of het gaat om roerende goederen dan wel 

onroerende goederen.120 Er moest daarnaast ook bekeken worden of dit zich eventueel in het 

familiebedrijf bevond en dan is er nog niet gesproken over de waardering van het goed, die soms 

moeilijk te bepalen is op het moment dat de nalatenschap openvalt. 

57. De wetgever had al eens een kans om deze regeling volledig te hervormen bij de wet van 14 mei 

1981, waarbij de langstlevende echtgenoot de rol kreeg van reservatair erfgenaam (supra, nr. 20). De 

wetgever heeft deze mogelijkheid dan niet benut, maar enkel de regels van de inbreng uitgebreid om 

deze nieuwe reservatair te dienen.121 Zoals al eerder aangehaald werd door deze inbrengregeling de 

positie van de langstlevende echtgenoot enorm versterkt. De voorhuwelijkse schenkingen zijn 

hierdoor ook vatbaar voor inbreng, wat niet meer past in het huidig kader. Vooral bij het 

toegenomen aantal nieuw-samengestelde gezinnen vormen zich problemen met deze 

inbrengregeling.  

4.2 De inkorting: een gebrek aan uniformiteit en beschikking 

58. De inkorting beschermt de reservataire erfgenamen die hun deel kunnen betwisten van de 

nalatenschap. De erflater heeft de totale beschikking over zijn goederen tijdens zijn leven zowel ten 

bezwarende als ten kosteloze titel. Het is pas zo dat de dwingendrechtelijke bepaling in werking 
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treed wanneer de persoon komt te overlijden.122 Hier duikt een eerste probleem op in verband met 

de rechtszekerheid. De begiftigden kunnen immers pas zeker zijn van het geschonken goed die 

buiten erfdeel is overhandigd na de vereffening. Dit is ook van toepassing voor derde-verkrijgers. 

Deze verkrijgers van goederen die zijn verdwenen uit het vermogen van de begiftigden zijn immers 

ook betrokken bij de rechts(on)zekerheid. De reservataire erfgenamen kunnen namelijk een 

vordering tot inkorting instellen, waardoor ook zij het recht op de goederen kunnen verliezen. 

59. De vordering tot inkorting en de in hoofdstuk 2 besproken reserve gaan hand in hand en 

handelen in welke mate de erflater zijn wilsautonomie kan laten gelden na het overlijden. Dit hangt 

ook altijd af van de erfgenamen, want zoals eerder gesuggereerd hoeven de reservatairen de 

nalatenschap niet te betwisten en dan blijft de oorspronkelijke verdeling gelden.  

60. Een ander  problematisch kenmerk die gelinkt kan worden aan het nieuwe erfrecht is de inkorting 

in natura.123 Dus als het beschikbare deel overtroffen wordt, zal het goed terug moeten opgenomen 

worden in de nalatenschap om te herverdelen. Dit komt omdat de reserve voor een deel in natura 

aan de erfgenamen is voorbehouden waardoor zakelijke vorderingen kunnen ingesteld worden als 

het beschikbare deel overtroffen wordt.124 Als voorbeeld kan hierbij aangehaald worden dat een 

gezin met veel kinderen die beschikken over een enkel onroerend goed dit niet kunnen schenken aan 

een kind. De andere kinderen zouden de inkorting kunnen stellen op het onroerend goed waardoor 

de schenking ongedaan wordt gemaakt.125 

4.2.1 Tussentijds besluit 

61. Na het bespreken van de historische invalhoek en de discussies kan er afgeleid worden dat bij het 

opstellen van het Burgerlijk Wetboek in 1804 de gemaakte keuzes zeker antwoord hebben geboden 

aan de maatschappelijke waarden en normen die op dat moment leefden. De keuzes om tegen de 

feodale orde in te gaan en speculatie te verhinderen, om maar enkele op te noemen zijn volstrekt te 

begrijpen voor de tijdsgeest van de vroege 19e eeuw. De complexiteit en de aanpassingen hebben 

echter soms meer kwaad dan goed gedaan en er moest stevig bijgestuurd volgens de rechtsleer. De 

vraag is nu ook wat de rol van de maatschappij is in dit geheel. In het volgende hoofdstuk zal een 

schets worden gegeven van de evolutie van de maatschappij en hoe het nieuwe erfrecht van daaruit 

is ontstaan.  
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TITEL II. De invloed van de maatschappij 

62. Als er wordt gedacht aan het woord erfrecht kan er niet enkel worden stilgestaan bij het 

juridische aspect en wat op de politieke agenda moet geplaatst worden. Er mag niet alleen rekening 

gehouden worden met de erflater, maar de hele structuur van de maatschappij moet vertaald 

worden in deze verdeling. De mate van solidariteit of de mogelijkheden hiertoe moeten verwerkt zijn 

in de wetgeving. Het sociale aspect is hier van groot belang en in welke mate de decujus de vrijheid 

heeft om te beslissen. BECKERT onderzocht dit aspect en kwam tot vier principes om te kijken naar 

de verdeling van het vermogen.126 

 Familieprincipe: Hierbij zal het vermogen de erflater overstijgen. De nalatenschap wordt niet 

als iets individueels gezien, maar zal bijdragen tot de familiale solidariteit. Hierbij zal de 

familie verder onderhouden worden en zal het verzekeringsaspect spelen. 

 Het gelijke-kansenprincipe: De maatschappij streeft ernaar om enkel ongelijkheid te creëren 

door uitzonderlijke verwezenlijkheden van individuen. De nadruk ligt hier op de tarieven van 

de erfbelasting. Het vermogen wordt gelijk verdeeld, zodat voor iedereen eenzelfde 

materiële startpositie wordt gecreëerd.  

 Het sociale-rechtvaardigheidsprincipe: In dit systeem zal er nadruk worden gelegd op wie het 

kapitaal heeft, ook het meeste moet betalen op vlak van erfbelasting. Hier zal de 

verantwoordelijkheid van de verdeling bij de overheid liggen en wordt er meer gealludeerd 

op de  regels van de wettelijke devolutie in vergelijking met het gelijke-kansenprincipe waar 

vooral de tarieven primeren. 

 Het gemeenschapsbeginsel: Hierbij wordt er de voordelige mogelijkheid gegeven om ook een 

deel van het vermogen aan het goede doel te legateren en zal er dus meer mogelijkheid 

worden gelaten voor een conventionele devolutie door bijvoorbeeld een voordelig fiscaal 

duo-legaat. 

Een land zal hierbij een combinatie maken van deze principes bij het opstellen en hervormen van het 

erfrecht. Hierbij zullen bepaalde kenmerken meer naar de voorgrond treden dan anderen.127  
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1. DE AFNEMENDE ROL VAN DE WETTELIJKE DEVOLUTIE 

63. Zo werd tot na de Tweede Wereldoorlog de nadruk gelegd op het familieprincipe. Het werd nog 

altijd gezien als een collectief geheel die werd doorgegeven. De pater familias besliste wie welk deel 

verkreeg en de erfenis bepaalde grotendeels hoeveel comfort en levensstandaard de nakomelingen 

zouden verkrijgen. Deze nalatenschap zou moeten garanderen dat de kinderen na het overlijden van 

de ouders een soort sociale verzekering krijgen voor hun toekomst om dezelfde welvaart te 

behouden. 

64. In het moderne tijdsperk liggen de waardeverhoudingen toch enigszins anders. De 

levensstandaard hangt nu meer af van de levenspartner en vooral de individuele positie op de 

arbeidsmarkt.128 Het gezin en familie in bredere zin is verondersteld te investeren voor de scholing. 

Met als gevolg dat de nakomelingen maar op latere leeftijd in het werkveld treden. Hierdoor is er een 

evolutie waarbij de invloed van de familie zich meer gaat verplaatsen naar het moment waarbij de 

ouders nog in leven zijn. Hier zal ook al een deel van de nalatenschap aangewend worden voor het 

financieren van de studeren.  

65. Dit is dan ook een eerste argument dat suggereert dat het erfrecht aan belang inboet. Deze 

conclusie slaat vooral op een normaal gezin, waarbij het meeste vermogen al zal weggevloeid zijn 

naar de kinderen wanneer de ouders komen te overlijden. Bij de kapitaalkrachtigen zal dit niet van 

toepassing zijn, alhoewel hier successieplanning meer naar de voorgrond zal treden en de wettelijke 

regeling naar de achtergrond verdwijnt van het erfrecht (infra, nr. 67). 

66. Daarnaast is er ook de verandering van de welvaartsstaat. Vroeger was er weinig tot geen sprake 

van een zorgstaat. Mensen moesten financieel zelf de gevolgen dragen van ziekte of het vroeg 

overlijden van een echtgenoot.129 Deze zou dan opgevangen worden door een deel van een 

verkregen nalatenschap. Vandaag is de rol van de sociale zekerheid drastisch toegenomen, waardoor 

erfenissen ook hier een kleinere rol zullen vertolken. Er zijn echter specifieke gevallen (zorgkinderen) 

waarbij mensen juist willen dat er meer naar een specifiek kind gaat, maar hiervoor zijn de 

mogelijkheden beperkt om hier overeenkomsten over te sluiten (infra, nr. 88). 

67. Daarnaast kan er ook een stijgende levensverwachting worden aangemerkt (supra, nr. 16). 

Omwille van de vooruitgang op vlak van geneeskunde en de algemene gezondheid zal er pas geërfd 
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worden in een later stadium van het leven van een persoon.130 Hierdoor zal niet meteen het erfrecht 

aan belang inboeten, maar wel de wettelijke regeling. De persoon in kwestie kan er immers voor 

opteren om een generatiesprong in te lassen en zo de eerste nakomelingen in neerdalende lijn over 

te slaan. De kinderen zijn dan misschien al kapitaalkrachtig genoeg dat deze erfenis overbodig zou 

zijn. In dit geval zou men gebruik maken van de conventionele devolutie. Hier moet wel altijd gewag 

worden gemaakt van de reserve. Als de nakomelingen niet akkoord zouden zijn, kan de sprong 

slechts voor het beschikbare deel plaatsvinden. De reden voor deze sprong ligt bij de fiscale 

implicaties, want er moet slechts eenmalig een erfbelasting worden betaald voor twee overgangen. 

Dit is een van de belangrijkste opties om aan fiscale optimalisatie te doen. 

68. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat dit niet voor elk gezin van toepassing 

zou kunnen zijn. De kost van de welvaartstaat is duur en de woonzorgcentra zijn niet goedkoop, 

waardoor er vaak toch nog gebruik moet worden gemaakt van de erfenis. Het is belangrijk om te 

vermelden dat de aangereikte opties mogelijkheden zijn en niet voor iedereen van toepassing zijn. 

Alles hangt af van het vermogen van een bepaald gezin en de situatie van het gezin. 

2. FOCUSSEN OP DE KERN VAN HET GEZIN 

69. Om verder te gaan op de situatie van het gezin is het ook belangrijk om na te denken wat de term 

‘gezin’ omvat in de 21ste eeuw.131 In 1804 was het Burgerlijk Wetboek in functie geschreven van de 

familiale solidariteit. De familie werd toen nog omzien in de brede zin van het woord. Er waren nog 

sterke banden met verre bloedverwanten in de familie. Tegenwoordig is dit begrip verengd in het 

erfrecht. Hiermee wordt bedoeld dat er meer wordt gefocust op het kerngezin. Zo is de wet van 14 

mei 1981 een voorbeeld die deze evolutie kenmerkt.132 Er wordt meer nadruk gelegd op de partner, 

omdat deze een reservataire erfgenaam is geworden. Het is ook te linken aan de levensverwachting. 

De partner blijft immers ook langer leven, maar het financiële plaatje loopt ook soms hoog op 

betreffende medische kosten. Hierbij zal een deel van de erfenis misschien moeten worden 

aangesproken om deze kosten te dekken.133  

Tijdens deze veranderingen werd een evenwicht gezocht tussen de partner en de bloedverwanten. 

Of dit evenwicht er wel degelijk is, blijft de vraag. Bij de inbrengregeling werd al aangehaald of de 
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partner geen te grote rol heeft verkregen.134 Mijns inziens valt dit te betwisten, want de partner 

verdient toch de nodige aandacht en uiteindelijk zal het vermogen nog altijd naar de kinderen gaan. 

De vraag of er evenwicht is, zal altijd een discussie zonder antwoord blijven die kan opgelost worden 

met de nodige flexibiliteit die geboden wordt in het nieuwe erfrecht. 

70. Het modale gezin waarbij er klassiek gehuwd werd en de partners samenbleven is ook 

geëvolueerd. Zowel de diversiteit is enorm toegenomen als de rol van de partner. Hier kan er grote 

variatie optreden in mogelijkheden.135 Het sterk verouderde familiaal vermogensrecht en in dit geval 

het erfrecht beantwoorden niet meer aan deze tendensen. 

 2.1 Het statuut van de partner 

71. Deze partner vertolkt ook niet altijd meer dezelfde rol. In het modale gezin was er in de 19e eeuw 

bijna altijd sprake van huwelijkspartners. In de Code Napoléon was dit ook de enige mogelijke 

samenlevingsvorm. Op heden is deze situatie sterk gewijzigd. Het huwelijk bezit niet meer het sociale 

aspect van weleer, maar is eerder een symbool geworden. THERY spreekt in het Franse verslag van 

een persoonlijke gewetenskwestie.136 Door de verdere individualisering is voor velen het symbool 

van het huwelijk dan ook minder van belang. 

72. Vanaf 1970 na de golden sixties treed het individu nog meer naar de voorgrond. Er wordt zelfs 

gesproken van de ‘mort de la famille’, waarbij een enorme toename van het aantal scheidingen is op 

te merken. De voorbije decennia was al toegewerkt naar een liberale stroom, maar bij de 

babyboomgeneratie wordt er voor het eerst gesproken van een ‘amour libre’. Dit had een stevige 

invloed zowel op het klassieke gezin die nog redelijk intact bleef tot 1950 als op de vrijheid die 

ontbolsterde. 

2.1.1 Is een verschil tussen gehuwde partners en anderen rechtvaardig? 

73. Vanuit deze periode is meer en meer de perceptie gegroeid vanuit de bevolking om minder te 

huwen, maar voor andere opties te kiezen. Op 18 mei 2007 trad art. 1475 BW in voege en bood 

partners hierbij de mogelijkheid om zich te binden als wettelijke samenwonende partners.137 Deze 

erfrechtelijke aanspraken zijn tot op de dag van vandaag nog altijd niet dezelfde als deze van de 

huwelijkspartners. Alhoewel ze grondig geëvolueerd zijn. Voor 2007 bestonden er immers geen 
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erfrechtelijke connecties. Bij de aankoop van een onroerend goed als wettelijke samenwoners werd 

er dan gebruik gemaakt van een tontinebeding of een beding van aanwas die de reservatairen 

uitschakelde.138  

Wettelijk samenwonend 

74. Om even dieper in te gaan op de aanspraken zal de huwelijkspartner het vruchtgebruik verkrijgen 

op de gehele nalatenschap. Indien goederen vervreemd worden of er is een beding van rechtswege, 

zal er de keuze gelaten worden voor de langstlevende echtgenoot tussen de concrete of abstracte 

reserve.139 De wettelijk samenwonende zal dit niet kunnen, maar zal enkel het recht van 

vruchtgebruik kunnen verkrijgen op het onroerend goed die diende tot gemeenschappelijke 

verblijfplaats. Als de erflater meer van de nalatenschap wil toe-eigenen aan de wettelijke 

samenwonende kan er gebruik worden gemaakt van de conventionele devolutie met altijd de 

reserve van de bloedverwanten en ascendenten140 in acht genomen. Doordat er geen reserve 

meespeelt kan de erflater ook het vruchtgebruik ontzeggen aan de wettelijk samenwonende partner. 

75. De rechten van de wettelijk erfgenaam als partner vergroten ook niet als er geen kinderen zijn 

van de eerst overledene, waar dit bij huwelijkspartners wel het geval is.141 Om niet te veel een 

standpunt in te nemen is het toch vrij ludiek te noemen dat als er geen kinderen meer zijn of 

familieleden via de ab-intestaatregeling de nalatenschap toevalt aan de Staat als onrechtmatige 

rechtsopvolger.142 

Feitelijke partners 

76. Daarnaast zijn er ook de feitelijke partners. Hierbij is er helemaal geen sprake van erfrecht en dit 

kan leiden tot precaire situaties. Volgens de wetgeving worden zij als individuen gezien die 

samenleven met elkaar en waar geen gevolgen aan zijn verbonden. Om de soms netelige situaties uit 

te leggen, kan dit het best aan de hand van een voorbeeld. Als feitelijke partners al enkele jaren 

samenleven met elkaar zonder daarbij testamentaire stappen te hebben ondernomen, zal er bij een 

overlijden geen deel van de nalatenschap naar de andere gaan. Sterker nog de partner kan door de 

andere erfgenamen uit het huis worden gezet.143 Dit in vergelijking met verre familieleden die 
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samenwonen in hetzelfde huis. Hierbij kan wel nog een deel geërfd worden volgens de wettelijke 

devolutie die geldt bij familieleden. 

77. Veel mensen vinden deze verschillen niet rechtvaardig. Ook al heeft het Grondwettelijk Hof hier 

wel in het voordeel van de wetgever geoordeeld.144 Uit een onderzoek is gebleken dat 63% van de 

Belgen van mening zijn dat er geen verschil mag gemaakt worden tussen huwelijkspartners en 

ongehuwde partners op basis van erfrecht.145 Deze mening was eenduidiger bij de 40 tot 59-jarigen 

in vergelijking met de 70-jarigen. Er kan ook vanuit gegaan worden dat jongere generaties deze 

mening hebben, door het nog steeds dalen van het aantal huwelijken en de inburgering van andere 

mogelijkheden buiten het huwelijk. Er is dus nood aan een verandering in de wetgeving om de 

maatschappij bij te treden in deze mening. Deze stelling kan worden verbonden met de 

wilsautonomie van de erflater (infra, nr. 84). Hierbij zal de decujus in veel gevallen de partner willen 

beschermen.  

78. Er moet ook rekening worden gehouden in welke mate de mensen op de hoogte zijn van hun 

rechten. Het huidige erfrecht is geschreven in functie van het huwelijk (supra, nr. 69). Hierbij moet er 

worden nagedacht welk stelsel men wil gebruiken: scheiding van goederen, algehele gemeenschap 

dan wel het wettelijk stelsel. Als men wettelijk samenwoont, moet hier niet worden over nagedacht 

en kan de mogelijkheid erin bestaan dat hier minder wordt bij stilgestaan. Hierdoor zal er minder 

worden nagedacht over het gebruik van een testament, die in sommige gevallen aangewezen zou 

zijn. Om terug te koppelen naar de complexiteit en de verwarring van het erfrecht kan de 

verscheidenheid aan mogelijkheden veroorzaken dat de nalatenschap bij de verkeerde persoon 

terechtkomt. Voor deze zaken zou een toename aan flexibilisering een oplossing kunnen zijn.  

2.2 Het nieuw-samengesteld gezin in het achterhaalde erfrecht 

79. Om verder te gaan op het feit dat de nalatenschap niet altijd de gewenste persoon bereikt, kan 

dit soms ook voorkomen bij de herindeling van gezinnen.146 Meer bepaald zal de langstlevende 

echtgenoot hier een belangrijke rol vertolken. Zoals vermeld bij de reserve is sinds 1981 de positie 

van de echtgenoot sterk (supra, nr. 24). Naast de eerder aangehaalde argumenten waarom dit zo is, 

speelt er nog iets in het voordeel van de langstlevende echtgenoot, namelijk de inbrengverplichting 
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van de kinderen.147 Onrechtvaardigheden kunnen vooral de kop opdringen als er kinderen zijn uit een 

vorig huwelijk. 

80. Stel dat er een schenking is gebeurd van de vader aan zijn twee kinderen met voorschot op 

erfdeel van roerende goederen. Er vindt een scheiding plaats en de vader hertrouwt met een nieuwe 

partner om vervolgens te sterven. Dan zal de langstlevende echtgenoot de inbreng kunnen eisen van 

deze goederen, ook al is deze schenking decennia geleden gebeurd en is de langstlevende niet de 

moeder van de kinderen. Het vruchtgebruik dat overgaat naar de partner is dan een zeer 

onaangename ervaring, ook al biedt de geïndexeerde rente een alternatief, weliswaar nog steeds 

duur.148 Hiermee wordt het vruchtgebruik immers afgekocht door een rente te betalen. 

81. In hoofde van de voorhuwelijkse kinderen kan dit een frappante onrechtvaardigheid zijn, waarbij 

de kritiek mijns inziens terecht is indien de erflater zich hier niet van bewust was. Als de relatie met 

de kinderen op de helling stond, laat ik de discussie voorlopig in het midden. Er is nog altijd de 

wilsbeschikking die ook in acht moet worden genomen. Ook de term en de betekenis van het woord 

‘inbreng’ veroorzaakt controverse in de rechtsleer.149 Vanaf 1804 werd er immers gelijkheid tussen 

de erfgenamen gecreëerd door de inbreng, maar door de invoering van de inbrengverplichting in 

functie van de langstlevende is de betekenis hier meer gewijzigd naar een waarborg vanuit het 

oogpunt van de LLE. Anderzijds moet ook wel de opmerking worden gemaakt dat de 

inbrengverplichting ook omgekeerd geldt ten opzichte van de kinderen. 

82. In de praktijk wordt dit ook vaak gecontesteerd en experts zijn van mening dat dit in de huidige 

familiale context anders moet geregeld worden.150 Zo wordt er de oplossing aangereikt door experts 

om de optie tot inbrengverplichting open te laten en dit te regelen via testament. Zij vinden immers 

de ab intestaat-regeling voor de langstlevende echtgenoot te uitgebreid. Een andere optie is ook om 

te werken met verhoudingen die zich vertalen in de groei van de aanwinsten. Zo kan er worden 
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gekeken wie deel was van het gezin op het moment van een specifiek deel van de aanwinsten. Deze 

verhoudingen kunnen zich dan vertalen in de wettelijke verdeling. 

83. De meningen van de rechtsleer ten opzichte van de wetgeving duiden allemaal in de richting van 

beschikkingsvrijheid. De mensen de keuze geven om zelf te beslissen over hun aanwinsten, want het 

zijn tenslotte hun verdiensten. Door mensen de keuze te geven zal de tevredenheid bij de mensen 

over het erfrecht misschien toenemen. In 2016 vond 67% van de nieuw-samengestelde gezinnen de 

regeling nog onrechtvaardig. Ook al komt er verandering in het nieuwe erfrecht, deze zal zeker te 

laat zijn voor deze doelgroep. 

3. STREVEN NAAR WILSAUTONOMIE 

84. Deze roep naar zelfbeschikking over de nalatenschap is niet enkel terug te vinden bij nieuw-

samengestelde gezinnen, maar het kan misschien ook van toepassing zijn als dit onderwerp even 

gegeneraliseerd wordt naar de gehele Belgische bevolking. In de laatste decennia is er alweer een 

heuse evolutie geweest met de opkomst van sociale media en verregaande individualisering.151 De 

tendens van de jaren 1960-1970 zet zich verder en mensen creëren meer en meer hun persoonlijke 

levensvisie. Ze willen baas zijn over eigen geest, lichaam en leefomgeving. Deze de-traditionalisering 

en beschikkingsvrijheid gaan hand in hand en worden samen onder de noemer van individualisering 

geplaatst.152  

3.1 Evenwicht in de complexe realiteit 

85. Er worden wel grenzen gesteld aan deze waarden, wat niet meer dan normaal is. Het sociaal-

toelaatbare moet aan de regels onderworpen blijven en verbodsbepalingen zijn noodzakelijk om de 

maatschappelijke stabiliteit te behouden. Om niet te lang uit te wijden over deze tendensen moet er 

wel nog opgemerkt worden in het kader van het erfrecht dat individualisering niet gelijk staat aan 

egoïsme. Uit onderzoek met 1509 respondenten die Belg zijn bleek dat 60% nog nood heeft aan 

duidelijke richtlijnen, waar in bijzondere omstandigheden mag van afgeweken worden.153 Als 

voorbeeld gebaseerd op het erfrecht kan hierbij verwezen worden naar erfovereenkomsten (supra, 

nr. 25). Deze zijn verboden, maar in sommige gevallen toegelaten. 
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86. 40% van de respondenten vindt dan weer dat er geen nood is aan structuur, maar zelf willen 

oordelen over de juistheid van acties waarbij zelfbeschikking zich gaat uiten in zelfbeslissing. Deze 

gedachte hunkert misschien naar een utopie, waarbij er een kans is op een grote onzekerheid voor 

de gehele maatschappij. In het kader van het erfrecht zou dit kunnen toegepast worden op de 

erfgenamen. Deze zouden immers in het ongewisse blijven over hun deel van de nalatenschap, 

waarbij ook de bloedverwanten in onzekerheid verblijven. Deze manier van denken is waarschijnlijk 

te drastisch. 

87. Bescherming ten opzichte van de kinderen is toch voor een bepaald deel hoogstnodig. Dit deel, in 

de vorm van de reserve, is misschien in het huidig erfrecht te groot ten opzichte van de geldende 

maatschappelijke realiteit. Hier is dus de vraag in welke mate deze bescherming noodzakelijk is. Een 

sluitend antwoord zal nooit gegeven kunnen worden, maar een benadering van de geldende 

waarden en normen zal moeten nagestreefd worden. In het nieuwe erfrecht zal deze 

evenwichtsoefening een gevolg kennen die er is gekomen door het balanceren tussen twee 

denkwijzen, namelijk zelfbeschikking versus bescherming. Hierbij werd er gekeken naar verouderde 

bepalingen en hoe deze in het licht stonden van de maatschappij. Daarnaast moeten alle betrokken 

partijen hier ook mee akkoord kunnen gaan, want naast de erflater en de erfgenaam wil de staat 

toch ook nog altijd zijn deel van de nalatenschap opeisen.  

3.2 De weegschaal neigt naar meer flexibilisering 

88. Er is naast deze oefening nog een ander aspect die kan bijdragen om de regeling af te stellen op 

het moderne tijdperk. De flexibiliteit als alomvattende term waar ook zelfbeschikking onder valt kan 

hier van belang zijn.154 Er is een veelheid aan nieuwe situaties waar het erfrecht niet op is voorbereid. 

Zo werden feitelijke partners en nieuw-samengestelde gezinnen al aangehaald. Daarnaast zijn er ook 

kinderen die nood hebben aan de nodige zorg en hier zou een regeling moeten komen dat de ouders 

hun hele vermogen kunnen afstaan aan dat kind mits goedkeuring van de andere kinderen. Ook het 

schenken van een onderneming aan een van de kinderen en niet aan alle kinderen sluit hierbij aan.  

89. Deze opsomming zou nog een tijdje kunnen doorgaan, maar het belangrijkste is dat de erflater 

kan anticiperen op moeilijkheden bij de verdeling van de nalatenschap.155 Er is weinig tot geen 

overleg mogelijk die schriftelijk wordt vastgelegd. De verdeling gaat uit van de erflater en de intentie 

om daarover te praten vervaagd mede daardoor. De situatie waarbij meer flexibiliteit wordt 
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toegelaten in het erfrecht en er minder regels worden opgelegd, zou rust teweeg brengen bij de 

decujus en rechtszekerheid bij de erfgenamen.156 

3.2.1 Waar heeft de Belg het moeilijk mee? 

90. Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting is ook onderzoek gedaan naar de verwachtingen 

van de Belg omtrent deze beschikkingsvrijheid.157 Hierbij geeft 71% van de respondenten aan zelf te 

willen beslissen over de verdeling van de goederen en dit bij overeenkomst. Dit staat in schril 

contrast met art. 1130 BW die zoals eerder vermeld elke vorm van erfovereenkomst verbied, mits 

uitzonderingen. Ook opvallend is dat 51% die al een jurist of notarist heeft geraadpleegd niet volledig 

de successieplanning kon uitvoeren die ze in gedachten had. De argumenten die hiervoor gebruikt 

worden zijn: onvoldoende beslissingsrecht om bepaalde familieleden te bevoordelen, weinig 

mogelijkheid om andere mensen buiten de familiekring te bevoordelen, geen overeenkomst kunnen 

sluiten tussen de familieleden omtrent de verdeling van de goederen.  

91. Uit het onderzoek kwamen nog andere zaken naar voor waar niet dieper op ingegaan zal worden, 

omdat deze problemen betrekking hebben op soortgelijke oplossingen. Onder andere dat er meer 

aandacht moet gaan naar het inlassen van generatiesprongen en hoe dit kan worden 

overeengekomen zonder dat een erfgenaam hier negatieve gevolgen achteraf van ondervindt (infra, 

nr. 151). Ook kwam het toenemende aantal alleenstaanden aan bod.158 Doordat de bloedbanden zo 

verweven zijn in ons erfrecht, is nalaten in rechte lijn zoveel voordeliger als in de zijlijn. De tendens 

zal ervoor zorgen dat er minder aan lage tarieven kan geschonken en nagelaten worden. Deze 

problematiek behoort echter minder tot deze masterproef, maar ook deze maatschappelijke evolutie 

zal in de toekomst moeten vertaald worden naar een hervorming in de erfbelasting. 

 4. DE BALANS VAN HET HUIDIG ERFRECHT 

92. Vanuit de aangehaalde onderwerpen die doorheen de tijd zijn geëvolueerd, zal nu het nieuwe 

erfrecht worden besproken die ingaat op 1 september 2018.159 Er zal gefocust worden op de 

krachtlijnen van de hervorming waarin nieuwe elementen zullen opduiken die hier niet aan bod zijn 

gekomen, maar er zal grotendeels worden teruggekoppeld naar de discussies, evoluties die 
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hierboven wel werden aangehaald. Daarna zal er gekeken worden of de problematiek rond deze 

onderwerpen tot het verleden behoort, of er nog ruimte is voor verdere aanpassingen. 

93. Op dit moment kunnen er echter al enkele vroegtijdige conclusies genomen worden. Het huidig 

erfrecht is verouderd. Niet alleen, omdat het klassieke gezin is gewijzigd en de Franse Revolutie ver 

achter ons ligt. De hele wereld heeft in twee eeuwen enorme sprongen gemaakt die rechtstreeks en 

onrechtstreeks invloed hebben op onze maatschappij. Bijvoorbeeld technologie waardoor de 

levensverwachting stijgt. Daarnaast is er de expansie van de wetenschap sociologie die gekenmerkt 

wordt door een groei aan individualisering. Die op zijn beurt weer aan de basis ligt van de complexe 

realiteit. Al deze zaken hebben invloed op de maatschappij, waardoor het familiaal vermogensrecht 

en in dit geval het erfrecht mee moet met zijn tijd. 

4.1 Nieuwe wetgeving is niet zo vanzelfsprekend 

94. Bij de hervorming liggen de oplossingen echter niet altijd voor de hand en moet er gezocht 

worden naar evenwichten om in te spelen op de wil van de maatschappij. De overheid moet er ook 

over waken dat de bevolking wordt beschermd tegen zijn wil, omdat zij belangrijke zaken misschien 

over het hoofd zien. Er kan dus niet enkel ingezet worden op flexibilisering en uitbreiding van de 

conventionele devolutie, maar er moet ook nog altijd gedacht worden aan de zwakke partij en de 

bescherming voor zichzelf. Als alle erfovereenkomsten toegelaten zouden zijn, zou het inderdaad 

kunnen dat hieruit handelspraktijken ontstaan of onenigheid tussen de erfgenamen. 

95. Ten slotte moet de gehele hervorming duidelijk blijven voor de mensen die deze wetten moeten 

naleven, ondanks de aanwezigheid van juristen en notarissen. In de wetgeving zal moeten getracht 

worden elke vorm van complexiteit te bannen en te streven naar helderheid, waardoor er passend 

kan worden ingegrepen indien nodig. Hiermee wordt bedoeld dat het duidelijk moet zijn als mensen 

hun successieplanning door het nieuwe erfrecht beter kunnen afstemmen op hun eigen wil. 
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TITEL III. De krachtlijnen van het nieuwe erfrecht 

96. In het licht van de complete hervorming van het familiaal vermogensrecht was het eerst de beurt 

aan het erfrecht. Naar aanleiding van het Regeerakkoord in 2014160 en de aanzet van de Minister van 

Justitie, Koen Geens,161 werd op 25 januari 2017 het wetsvoorstel ingediend door leden van het 

parlement.162 Carina Van Cauter (Open Vld), Sonja Becq (CD&V), Philippe Goffin (MR) en Sara 

Smeyers (N-VA) waren hierbij de voorlopers die het document met de naam ‘tot wijziging van het 

Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere 

bepalingen ter zake’ voorlegden aan de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.  

97. Deze werd uiteindelijk een wet die op 31 juli 2017 in het Staatsblad verscheen om op 1 

september 2018 in werking te treden. Als er al mag gesproken worden over een vooruitstrevende 

voorstander van de hervorming, die overigens te laat kwam, kan hierbij Koen Geens vernoemd 

worden. Deze minister publiceerde in een rapport ‘De sprong naar het recht voor morgen’ hoe hij de 

toekomst zag van het familiaal vermogensrecht. Een recht die sterk verouderd is en handelt over de 

belangrijkste punten uit een mensenleven zoals dood, huwelijk, echtscheiding en de familiale 

solidariteit in het algemeen.163 

98. In het discours van minister Geens wordt de nadruk gelegd op de banden binnen de familie en 

gelinkt aan fundamentele vraagstukken waar keuzes moeten worden gemaakt door een situatie te 

benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Hieruit zijn verouderde bepalingen naar voor gekomen 

die zijn vertaald naar de nieuwe Erfwet. De krachtlijnen van de hervorming zijn:164 

 De wijziging van de regels met betrekking tot de erfrechtelijke reserve. 

 De wijziging van de regels met betrekking tot de inbreng van giften. 

 De versoepeling van het huidige verbod op overeenkomsten over niet-opengevallen 

nalatenschappen. 

 De herdefiniëring van het evenwicht tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen. 
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 De aanpassing van de regels met betrekking tot de verdeling. Hier is echter geen inhoudelijke 

aanpassing gebeurd, maar slechts een reorganisatie in het Burgerlijk Wetboek die verder niet 

zal besproken worden. 

Deze hoofdzaken zullen nu achtereenvolgens besproken worden die streven naar een moderner en 

ruimer erfrecht. 

1. DE ERFRECHTELIJKE RESERVE 

99. De huidige artikelen 913-930 BW die handelen over de reserve waren niet meer van deze tijd. Er 

is aangetoond dat diversiteit, waarderingsproblematiek en een hogere levensverwachting aan de 

basis lagen voor de opkomende hervorming. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het beter is 

afgesteld op de verwachtingen van de burger. Hierbij moet de rechtsonzekerheid worden 

weggewerkt die ontstaat door de reserve en inkorting in natura.165 Er moet echter toch voldoende 

bescherming blijven ten opzichte van de nakomelingen en de langstlevende echtgenoot om de 

familiale solidariteit te behouden. De reserve wordt echter niet behouden vanuit het standpunt om 

het vermogen binnen de familie te behouden. Wat in lijn ligt met het streven tegen de feodale orde 

waar Napoléon de voorvader van was.166 

1.1 De mogelijkheid tot ongelijke behandeling is toegenomen 

100. De reserve blijft dus behouden, maar zal kwantitatief afnemen voor de nakomelingen, waardoor 

de bescherming ten opzichte van de bloedverwanten in neerdalende lijn zal afnemen. De term 

‘ruimer’ gaf al een hint waar de hervorming van de reserve naar neigt. Er wordt meer ruimte 

gecreëerd voor de erflater zijn vermogen. De toenemende diversiteit lag hier aan de basis voor. 

Simpelweg omdat een rechtssysteem niet een specifiek kader kan voorzien voor alle gevallen die in 

deze moderne tijd bestaan. Nu kan de beschikker inspelen op bijvoorbeeld een kind van meer zorgen 

te voorzien, stiefkinderen, een gezinsvorm167 of gezinssamenstelling.168 Algemeen kan er gezegd 

worden dat je de successieplanning individueel beter kan afstellen op de eigenheid van de situatie. 
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101. In het huidig erfrecht is er een variabel breukdeel afhankelijk van het aantal afstammelingen.169 

In het nieuwe erfrecht valt deze variabele weg en zal er een vast breukdeel gehanteerd worden 

ongeacht het aantal nakomelingen. 

Tabel 1: Kwantitatieve benadering van de reserve (oud recht) 

Afstammelingen Globale reserve Beschikbaar deel 

een 1/2 van de fictieve massa 1/2 van de fictieve massa 

twee 2/3 van de fictieve massa 1/3 van de fictieve massa 

drie 3/4 van de fictieve massa 1/4 van de fictieve massa 

 

Tabel 2: Kwantitatieve benadering van de reserve (nieuw recht)170 

Afstammelingen Globale reserve Beschikbaar deel 

Een, twee, drie 1/2 van de fictieve massa 1/2 van de fictieve massa 

 

102. De globale reserve blijft dus altijd de helft van de nalatenschap voor alle kinderen en deze wordt 

dan gelijk verdeeld onder de kinderen als minimumerfdeel. Indien dit niet wordt nageleefd, kunnen 

de kinderen alsnog zich beroepen op hun individueel deel van de reserve. Ook in het nieuwe erfrecht 

blijft gelijkheid tussen de kinderen dus de regel, echter is dit nooit een dwingende bepaling 

geweest.171 Er kan immers gebruik worden gemaakt van het beschikbare deel door gebruik te maken 

van de conventionele devolutie. Hierdoor kan een kind extra voordelen verkrijgen ten opzichte van 

de andere afstammelingen.172 

103. Zolang er slechts een afstammeling in het spel is, verandert er niets. Als er twee zijn, zal de 

reserve in verhouding kleiner zijn ten opzichte van het het oud recht en het beschikbaar deel zal 

groter worden. Hierdoor kan de erflater beschikken over een groter deel bij meerdere 

afstammelingen. Vanuit dit perspectief is het dus mogelijk om afstammelingen meer te bevoordelen 

dan nu het geval is. Deze beslissing zal al meteen een grote impact hebben op de 

beschikkingsvrijheid, maar er is natuurlijk veel meer dan dat. 
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1.2 De verdwijning van de ascendent als reservatair 

104. De reserve zal nog aan belang inboeten, omdat de bloedverwant in opgaande lijn hierbij ook zal 

wegvallen als reservatair door het schrappen van artikel 915 BW.173 Dit komt enkel voor in het huidig 

erfrecht indien de decujus kinderloos is en niet alles aan de echtgenoot of wettelijk partner heeft 

geschonken. Dan bedroeg deze reserve ¼ zowel in de vaderlijke als moederlijke lijn. Nu zal deze 

weggevallen en in de plaats is de onderhoudsvordering in het leven geroepen. 

105. De vordering174 staat in principe los van de compensatie voor het schrappen van de reserve van 

ascendenten. Het wordt ingehouden van de nalatenschap ter behoefte van een ascendent die daar 

nood aan heeft. Om in aanmerking hiervoor te komen moet er echter voldaan worden aan enkele 

voorwaarden:175 

 De erflater mag geen kinderen hebben, anders zal de behoeftige zich persoonlijke moeten 

richten tot de afstammelingen en hierbij om een gunst vragen. 

 De persoon die in aanmerking komt voor de vordering moet op het ogenblik van het 

overlijden al financiële hulp verkrijgen of door het overlijden in de rol van behoeftige vallen. 

Bijvoorbeeld als deze financiële steun verkreeg van de erflater. 

 Deze vordering is afhankelijk van de financiële hulp die vereist is en wordt beperkt tot ¼ van 

de nalatenschap. 

106. Opvallend is wel dat deze regeling meer bescherming biedt voor de mensen die het nodig 

hebben, want deze kan worden opgeëist ongeacht of deze persoon via de wettelijke devolutie in 

aanmerking komt. Stel dat de behoeftige zich in de derde orde bevindt, maar er is nog een broer of 

zus als bevoorrechte zijverwant kan men alsnog in aanmerking komen voor de onderhoudsvordering.  

1.2 De rechtsonzekerheid wordt weggewerkt 

107. Naast deze aanpassingen zal vanaf 1 september 2018 ook de reserve in waarde worden 

ingevoerd die de vroegere reserve in natura zal vervangen.176 Deze verandering vloeit onder meer 

voort uit de problematiek die eerder werd aangehaald in verband met de inkorting van schenkingen 

van onroerende goederen (supra, nr. 59). Hierbij kon het zijn dat na verbouwingen van een 

onroerend goed dit terug moest keren naar de fictieve massa om het opnieuw te verdelen wat 
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absoluut niet ten goede kwam van de rechtszekerheid.177 De begiftigde kan immers nooit weten tot 

het overlijden van de schenker of de erflater voldoende vermogen heeft nagelaten om aan het 

minimumerfdeel te voldoen van de kinderen, daarnaast is het soms niet geweten of er kinderen in 

het spel zijn. 

108. Deze reserve in natura was er door het grote belang dat werd gehecht aan onroerende 

goederen in het Napoleontisch tijdperk, maar volgens gangbare sociologische normen wordt er meer 

en meer gefocust op kapitaal en is dit standpunt compleet voorbijgestreefd. Er moet wel worden 

aangemerkt dat deze inkorting in waarde niet vereist is. Er kan immers altijd geopteerd worden voor 

de inkorting in natura. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u over te weinig geld beschikt om het 

overschrijdende deel te vergoeden.  

109. Deze vertaling naar een reserve in waarde zal alle twijfel wegnemen178, mede doordat het Hof 

van Cassatie heeft geoordeeld op 19 april 2010 dat de inkorting enkel kan afgedwongen worden op 

het deel dat het beschikbare deel overtreft en dus niet leidt tot de ‘vernietigbaarheid’ van de gehele 

gift.179 Deze overtreffing zal bij de nieuwe regeling dus de rechtsonzekerheid volledig uitwissen. 

110. Het eigendomsrecht dat de persoon in kwestie heeft verworven zal dus nooit meer op de helling 

komen te staan. Er kan zelfs worden overgegaan tot een verkoop aan derden zonder te vermelden 

dat het goed ooit kan opgevorderd worden wat in het huidig erfrecht wel geval is. Er zal er wel 

rekening moeten gehouden worden dat ooit een deel of de gehele waarde van de gift kan worden 

teruggeëist door erfgerechtigde reservatairen, dus bij een verkoop kan dit een enorme valkuil 

vormen.180 

1.2.1 Uitzonderingen op de regel 

111. De eerste uitzondering kan teruggevonden worden bij de langstlevende echtgenoot.181 Als deze 

het vruchtgebruik of de huisraad blijkt kwijt te zijn door een schenking of legaat, kan ze alsnog 

gebruik maken van de concrete reserve. Zodoende dat in dit geval een inkorting in natura alsnog kan 

afgedwongen worden in de toekomst. De concrete reserve is een recht om het vruchtgebruik te 

verkrijgen dus dit zou vloeken als dit niet mogelijk zou zijn. De langstlevende moet na de inkorting in 

natura ook niet blijven wonen in de woning, maar kan deze ook bij voorkeur verhuren.   
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112.  De tweede uitzondering kan enkel als er een legaat is toegekend aan een derde die geen 

erfgenaam is.182 In dit geval kunnen de kinderen of de langstlevende echtgenoot de inkorting in 

natura eisen. Dit is echter niet mogelijk wanneer de erflater dit heeft geschonken bij leven aan een 

niet-erfgenaam of wanneer een legaat is toegekend aan een desbetreffende erfgenaam, dan zal de 

inkorting alsnog in waarde moeten gebeuren. 

113. De derde en laatste uitzondering is al even aangehaald (supra, nr. 108) en hierbij wordt gesteld 

dat de begiftigde van een schenking ervoor kan opteren om de gift terug te geven in natura. De 

reservatairen kunnen dit niet weigeren en moeten het aanvaarden.183 Bijvoorbeeld een vriend heeft 

destijds van de erflater een grond bij schenking verkregen, maar heeft met de grond niets gedaan. Bij 

het overlijden kan hij die grond zelf aanbieden, zodat deze in natura aan de reservataire erfgenamen 

toekomt. 

1.3 De berekening van de inkorting in waarde 

114. Vanaf 1 september 2018 zal de inkorting dus in waarde plaatsvinden, deze waarde zal deze zijn 

ten tijde van de schenking.184 Daarna zal deze geïndexeerd worden tot het moment van overlijden.185 

Als de schenking is gebeurd met voorbehoud van vruchtgebruik zal hierop geen indexatie van 

toepassing zijn.186 Voorheen werd deze waardering berekend met als ijkpunt het moment van 

overlijden, maar deze bleek moeilijk te bepalen en dit was niet uniform met de waardering van 

schenkingen die moesten ingebracht worden. Deze zal nu gelijkgesteld worden. Zo zal de 

complexiteit die hier op de voorgrond trad, afnemen. 

115. Dan is het nog de vraag hoe deze regel in werking zal treden? Het antwoord is eenduidig en ook 

hier is weinig aan het toeval overgelaten.187 Giften die vanaf 1 september 2018 gebeuren, vallen 

volledig onder de nieuwe regeling. Schenkingen die plaatsvonden voor deze datum zullen ook aan 

deze nieuwe regelgeving onderworpen zijn, weliswaar zal de vorm niet kunnen veranderd worden en 

zal deze in elk geval rechtsgeldig blijven. Ook zal er geen wijziging zijn wat betref op 

voorschot/buiten erfdeel schenken. Daarnaast zal de waardering niet wijzigen als er uitdrukkelijk 

vermeld staat in het schenkingscontract dat er inkorting in natura moet zijn. Hiervoor kan men dit 

ook nog aanpassen als men voor de datum van inwerkingtreding naar de notaris gaat. 
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1.4 De hervorming van de reserve onder de loep 

116. Het nieuwe erfrecht heeft op veel manieren antwoord geboden aan een verscheidenheid aan 

problemen door het beschikbare deel te vergroten. De mogelijkheden zijn geboden om een enkel 

kind in grotere mate te bevoordelen of meer na te laten aan een zelfgekozen persoon in het 

algemeen. Het is evenwel jammer dat er weinig aanpassingen zijn in de wettelijke devolutie voor de 

wettelijke samenwonende (vruchtgebruik gezinswoning) en de feitelijke partner (supra, nr. 76). Hier 

zijn vooralsnog geen stappen in ondernomen wat toch als een gemiste kans aanvoelt. Hopelijk zal dit 

in een latere hervorming aan bod komen of zal er meer aandacht aan gespendeerd worden bij de 

hervorming van het huwelijksvermogensrecht.188 

117. Het tweede belangrijke punt die ook is weggewerkt, is de rechtsonzekerheid met betrekking tot 

de inkorting in natura. Via rechtsvergelijking met de buurstaten en door binnenlandse moeilijkheden 

met het beheer van onroerende goederen is deze tot stand gekomen.189 Zo werd in 2006 (12 jaar 

geleden!) de Franse Code Civil al omgevormd tot een inkorting in waarde. Ook in het Duitse recht 

was deze verandering al voltrokken. Zo wordt de reserve daar gezien als een schuldvordering in geld 

ten opzichte van de nalatenschap (art. 1967 Duits BW), wat enigszins gelijkaardig is met een inkorting 

in waarde. 

118. Deze inkorting in waarde veroorzaakt wel problemen betrekkende de insolventie van de 

begiftigde en deze wordt slechts beperkt opgevangen door het nieuwe erfrecht.190 Hiermee wordt 

bedoeld dat aangezien een inkorting in natura niet meer mogelijk is er wel een betaling moet volgen, 

maar wat als de schuldenaar niet over voldoende vermogen beschikt en de gift naar een derde is 

overgegaan? 

119. Als de overgang heeft plaatsgevonden ten bezwarende titel gaat het nieuwe erfrecht ervan uit 

dat de tegenprestatie (betaling) zich nog in het vermogen bevindt en dat de inkorting kan gebeuren. 

Deze redenering kan gevolgd worden, maar de schuldenaar kan zich ook volledig onvermogend 

gemaakt hebben natuurlijk. Dit is een punt dat toch met argusogen in de gaten zal moeten gehouden 

worden bij de inwerkingtreding hiervan. Terzijde is dit misschien wel een logisch gevolg, want de 

derde heeft immers al een tegenprestatie geleverd, maar het kan zeker problemen opleveren. 
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120. Als er een schenking is gebeurd aan een derde-verkrijger dus ten kosteloze titel en na volledige 

uitwinning van de oorspronkelijke schuldenaar, kunnen de reservatairen dezelfde stappen 

ondernemen tegen de opvolgende begunstigde.191 Hier is dus wel een vangnet opgenomen die er bij 

bovengenoemd geval niet is.  

2. DE POSITIEWIJZIGING BIJ DE LLE 

121. De kinderen hebben dus moeten inleveren inzake de reserve, waarbij de globale reserve nu 

maximaal slechts ½ uitmaakt van de nalatenschap. De vraag is of de langstlevende echtgenoot ook 

heeft moeten inleveren? Het antwoord is dat er voor de LLE op vlak van de wettelijke devolutie niets 

is gewijzigd.192 Het deel waarop de partner dus recht heeft, zal afhangen van eventuele 

bloedverwanten waarmee men in samenloop komt.193 

122. Ook de kwantitatieve, abstracte reserve en de kwalitatieve, concrete reserve194 blijven 

behouden.195 Waardoor het evenwicht tussen de kinderen en de LLE nu volledig zou overhellen naar 

de langstlevende echtgenoot, ondanks de rijzende discussie over deze al sterke verworven positie 

sinds 14 mei 1981 (supra, nr. 22).196  

2.1 Toch even halt houden bij de nieuw-samengestelde gezinnen 

123. Bij de abstracte reserve is er wel een ingrijpende verandering die kan gelinkt worden aan de 

opkomst van de nieuw-samengestelde gezinnen en de toename van huwelijken op latere leeftijd.197 

De LLE kan immers geen inkorting meer vragen op schenkingen die het huwelijk voorafgaan. Ook al 

zou dit betekenen dat zelfs de huisraad hiermee in het gedrang komt.198 

Dit betekent dus dat het huwelijk meer als een startpunt zal worden gezien en er ab intestaat minder 

naar het verleden zal gekeken worden. Ook de voorhuwelijkse schenkingen waarbij er voorbehoud is 

van vruchtgebruik, zullen niet meer kunnen opgeëist worden door de reserve. Artikel 915bis, § 2 BW 
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in combinatie met de Wet Valkeniers (art. 1388, § 2 BW) die ook in de context van nieuw-

samengestelde gezinnen kan worden toegepast, kan dus leiden tot een volledige uitholling van de 

reservataire aanspraken van de langstlevende echtgenoot. 

2.2 Compensatie voor de vermindering van de globale reserve 

124. Bij het opstellen van het nieuwe erfrecht is wel degelijk de oefening gemaakt omtrent de 

belangenafweging tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen. Daarbij hebben de 

voortrekkers van de hervorming ter compensatie van de beperking een correctie hierop toegepast 

dat toelaat dat de kinderen de reserve zoveel als mogelijk onbezwaard zullen verkrijgen.199 

Dit heeft toepassing als de decujus de langstlevende echtgenoot zoveel mogelijk probeerde te 

onterven. Dan was (art.915bis, § 4 oud) van toepassing die vermeldde dat de last om de reserve te 

vergoeden bij de bloedverwanten lag in rechte lijn en dat dit proportioneel werd toegerekend op het 

beschikbare deel en hun reserve.200  

Ter voorbeeld van het huidige erfrecht kan hierbij de situatie gesteld worden waarbij een erflater de 

echtgenoot zoveel mogelijk heeft proberen te onterven. Daarbij is het volledige beschikbare deel 

(1/2 volgens de nieuwe regeling) naar een verre nonkel gegaan. Dan kan de echtgenoot gebruik 

maken van de abstracte reserve en heeft recht op de helft van het vruchtgebruik. Deze last zal bij de 

kinderen veroorzaken dat ze de helft van hun reserve in blote eigendom verkrijgen en de rest in volle 

eigendom.201  

125. Onder de nieuwe regeling zal de reserve van de langstlevende echtgenoot eerst volledig worden 

vergoed door het beschikbare gedeelte, nadien zal de reserve van de kinderen pas in het gedrang 

komen.202 Het kind zal dus zoveel mogelijk in volle eigendom erven. Hierdoor zal de verre nonkel 

slechts de blote eigendom verkrijgen vanaf de inkorting tot het overlijden van de langstlevende 

echtgenoot. De kinderen zullen meteen hun reserve in volle eigendom verkrijgen.203 Om het bondig 

samen te vatten zal de last van het reservatair vruchtgebruik van een proportionele aanrekening 

naar een prioritaire aanrekening op het beschikbare deel verschuiven.204  
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126. Als de LLE de concrete reserve verkiest en dus goederen die zich bevinden in de reserve van de 

bloedverwanten. Dan zullen zij slechts de blote eigendom krijgen, met die verstande dat andere 

begiftigden of legatarissen dit vruchtgebruik zullen moeten vergoeden in waarde aan de 

nakomelingen. Op deze manier wordt de lijn doorgetrokken het beschikbare gedeelte eerst wordt 

gebruikt ter vergoeding van de last. 

2.2.1 De LLE en de kinderen boeten in ten voordele van de beschikking 

127. De evenwichtsoefening zal nog verder worden besproken in het volgende hoofdstuk, maar in dit 

deel is aangetoond dat zowel de kinderen aan reserve inboeten als de LLE aan zekerheid. Deze wordt 

bij de kinderen dan weer gecompenseerd, doordat ze meer zekerheid hebben op hun deel in volle 

eigendom.  

128. Bij de LLE is er van compensatie geen sprake. Sterker nog, hier kan gesproken worden van een 

aantasting van de reserve. Dit klinkt zeer contradictorisch, want de reserve staat nu eenmaal voor 

een beschermend deel dat niet kan worden aangetast.205 Toch is het zo onder de voorwaarde dat er 

voorhuwelijkse schenkingen zijn geweest.206 Deze aantasting kan ook al bij de ascendentenreserve 

worden waargenomen onder het huidig erfrecht als er bloedverwanten in rechte lijn aanwezig zijn.207 

3. OP ZOEK NAAR DUIDELIJKHEID BIJ DE INBRENG VAN GIFTEN 

129. Om even te recapituleren was de algemene opinie over de inbrengregeling vooral een gebrek 

aan uniformiteit. Deze werd kracht bijgezet door een verschillende benadering ten opzichte van het 

type goed en het moment van de waardering. Daarnaast verschilt deze wetgeving van de inkorting in 

het huidig erfrecht, waardoor het moeilijk wordt voor de erflater om duidelijkheid te creëren voor de 

erfgenamen en voor zichzelf. De wil van de decujus kan hierbij ook anders uitgevoerd worden bij de 

uiteindelijke verdeling wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn in bepaalde mate, want de reserve 

mag nooit uit het oog verloren worden. 

3.1 De weg naar uniformiteit bij de inbreng 

130. Er is aangehaald dat bij de inbreng van onroerende goederen en roerende goederen in het 

Napoleontisch tijdperk anders werd gekeken naar de verschillende soorten (supra, nr. 53).208 
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Roerende goederen werden enkel gezien als verbruiksgoederen, maar in deze tijd is dit lang niet 

meer altijd het geval. Zo zijn er ook een hoop roerende goederen die worden gekenmerkt als 

investeringsgoed die niet in waarde dalen, maar eerder in waarde stijgen. De waardering van 

roerende goederen ligt dus op het ogenblik van de schenking en zal dus in sommige gevallen veel te 

weinig zijn als dit het overlijden een ruime tijd voorafgaat. Dit zou een grote ongelijkheid kunnen 

veroorzaken bij de bloedverwanten en als de schenker dit bewust heeft gedaan, is er geen probleem. 

Als de erflater dit echter niet bedoelde en binnen erfdeel wou schenken kan het een onbedoelde 

bevoordeling worden ten opzichte van één kind. 

131. Daarnaast is het ook zo dat de meerwaarde een heuse onzekerheid teweegbrengt bij alle 

partijen. Als de meerwaarde zeer volatiel is afhankelijk van de marktschommelingen, kan de erflater 

moeilijk inschatten hoeveel al is opgebruikt van het beschikbare deel en hoeveel hij nog kan 

wegschenken.209 Deze complexe vraagstukken komen alsmaar vaker voor door de stijging aan belang 

van roerende goederen en dit moest dringend veranderen. 

3.1.1 Gelijkstelling voor roerende- en onroerende goederen 

132. De Wet van 31 juli 2017 heeft gezocht naar oplossingen om complexiteit uit de weg te gaan en 

te zoeken naar een uniforme regeling voor zowel onroerende goederen en roerende goederen die 

ook kan doorgetrokken worden naar de reservebescherming en dus de inkorting.210 Er zal vanaf nu 

altijd een inbreng in waarde plaatsvinden ongeacht het voorwerp van de gift.211 De inbreng in natura 

wordt dus grotendeels afgeschaft wat de vereenvoudiging van de vereffening ten goede komt. 

133. Hierbij zal het enkel gaan om wat effectief het vermogen verlaten heeft van de schenker212 en 

zal er weinig tot geen discussie meer bestaan over de aard van het voorwerp. Bij eerdere 

cassatiearresten was er een getouwtrek tussen de partijen of het bij de schenking-koop ging om de 

aangekochte goederen of de gelden waarmee de goederen zijn aangekocht. De partijen wouden dit 

altijd in hun voordeel uitspelen en telkens heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de schenking 

bestond uit de gelden die werden aangewend. Door deze inbreng in waarde kan er geen 

onduidelijkheid meer over bestaan en is deze problematiek dan ook van de baan. 

134. Net als bij de inkorting zal dus vanaf nu alles in waarde kunnen gebeuren via betaling aan de 

fictieve massa of via mindere ontvangst indien uzelf recht hebt op een aandeel. Net als bij de 
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inkorting kan de begiftigde er ook voor kiezen om in te brengen in natura.213 Daarbij moet wel 

rekening gehouden worden met een eventuele opleg die kan voortkomen uit de nieuwe 

waarderingsregels.214 

3.1.2 Waardering op het moment van de schenking 

135. Deze nieuwe regels worden verduidelijkt in artikel 858 BW, § 3 (nieuw). Hierbij zal voor zowel de 

onroerende goederen als de roerende goederen de intrinsieke waarde worden genomen op het 

ogenblik van de schenking. Daarna zal deze geïndexeerd worden in functie van de index der 

consumptieprijzen tot de dag van het overlijden.215 Er zal dus bij de inbrengverplichting geen 

rekening worden gehouden met de vruchten die de begiftigde heeft bekomen en het algemene 

genot hiervan. 

136. De staat en de toestand van het product op het moment van de schenking mag echter niet te 

veel afwijken van de waarde die is uitgedrukt of beschreven in de akte.216 De waarde mag niet 

onredelijk zijn. Een bemerking die hierbij kan gemaakt worden is een cryptomunt bijvoorbeeld. Deze 

kan astronomische stijgingen in waarde ondergaan op korte tijd, maar de vraag is dan of dit 

voldoende doorweegt om als onredelijk te worden ervaren. Hierbij worden weinig details vermeld in 

de nieuwe wetgeving en kan toch nog onduidelijkheden veroorzaken. Het blijft een feitenkwestie 

waarbij een feitenrechter het laatste oordeel heeft. Daarbij zal de erfgenaam die dit betwist harde 

bewijzen op tafel moeten leggen die in veel gevallen moeilijk te verkrijgen zullen zijn.217  

137. Zoals hierboven vermeld kan het zijn dat er bovenop de inbreng in natura ook een extra som 

vereist is (supra, 134). De waarde van het goed dat in natura wordt ingebracht kan immers nu lager 

liggen dan de in te brengen waarde die is gestegen door de index. Hierbij zal er een last ontstaan ten 

opzichte van de andere bloedverwant-erfgenamen. 

138. Door de nieuwe regeling zal er in het algemeen minder twijfeling bestaan. Er zal geen verschil in 

waardering meer bestaan afhankelijk er inbreng of inkorting moet plaatsvinden. De waarde van een 

ondertussen vervreemd goed zal niet meer moeten achterhaald worden. Er zal geen discussie meer 

zijn over de aard van het voorwerp.218 Allemaal zaken die geld kosten en twijfel zaaiden. Alhoewel de 
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waardering op het moment van de schenking ook nog altijd voor problemen kan zorgen als hier geen 

document van bestaat. Hierbij zal een expert moeten aangewend worden of als de partijen zekerheid 

willen, kan men in het nieuwe erfrecht op voorhand een overeenkomst hieromtrent sluiten (infra, nr. 

165).219 

3.1.3 Uitzondering toegepast op de familievennootschap 

139. Een wet zou een wet niet zijn als er geen uitzonderingen waren en de belangrijkste is de 

schenking waarbij er geen volledige beschikkingsbevoegdheid is. Artikel 858, § 3 (nieuw) stelt dat als 

de begiftigde niet over de volle eigendom beschikt vanaf de dag van de schenking, de waardering 

niet zal gebeuren op de dag van de schenking, maar op de dag van het overlijden van de beschikker 

van het vruchtgebruik. 

140. Deze uitzondering is in het leven geroepen met als doel om de waardeschommelingen op te 

vangen die mogelijks niet door de begiftigde zijn gecreëerd.220 Bij de nieuwe regeling zullen de 

vruchten of verliezen enkel invloed hebben op de begiftigde, doordat de waarde wordt vastgesteld 

op het ogenblik van de schenking. Als het vruchtgebruik immers nog bij de schenker ligt, zal deze nog 

verantwoordelijk zijn en zou dit niet eerlijk zijn ten opzichte van de begiftigde. 

141. Deze uitzondering in combinatie met het wegvallen van artikel 922 BW (oud) zal ervoor zorgen 

dat bloedverwanten die de aandelen van een familievennootschap221 in blote eigendom verkrijgen 

slechter af zullen zijn onder de nieuwe regeling.222 Deze schenking is zeer populair geworden sinds 1 

januari 2012 waarbij de schenkbelasting voor aandelen van familiale vennootschappen is herleid 

naar 0%.223  

142. Bij het huidig erfrecht is het zo dat de waardering hiervoor plaatsvindt op het moment van de 

schenking. Zo zullen de begiftigden van de blote eigendom hiervan de vruchten plukken, maar de 

reden waarom de uitzondering in het leven is geroepen, is het feit dat er geen zekerheid bestond in 

welke mate zij zelf deze vruchten hebben afgedwongen.224 Vanaf 1 september 2018 zal de 
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waardering van dit type schenkingen dus plaatsvinden op het moment van overlijden. Dus zal een 

eventuele waardestijging wel moeten gedeeld worden met alle bloedverwant-erfgenamen. 

143. Deze hervorming staat in het teken van de beschikking en ook hier kan een punctuele 

overeenkomst worden gesloten dat de waardering alsnog plaatsvindt op het moment van de 

schenking. Hiervoor moet wel een akkoord bereikt worden tussen alle partijen en dus ook met de 

kinderen die buiten de schenking zouden vallen. Dit kan dan eventueel worden gecompenseerd met 

andere schenkingen om het evenwicht te behouden.225  

3.2 Geen inbrengverplichting meer voor iedereen 

144. Niet alleen de wijze van inbreng is hervormd, maar er is ook aandacht besteed aan de 

fundamenten van het begrip inbrengverplichting. Hiermee wordt bedoeld dat de inbreng niet meer 

vereist is voor bepaalde partijen.226 Voor de afstammelingen blijft alles hetzelfde waarbij er een 

wettelijk vermoeden is van inbreng die evenwel een weerlegbaar karakter inhoudt.227 De wet gaat er 

dus vanuit indien anders vermeld dat alle giften aan afstammelingen zijn gebeurd met voorschot op 

erfdeel. De erflater kan dit zelf beslissen, want inbreng valt onder het aanvullend recht en niet het 

dwingend recht zoals de naleving van de reserve. Voor andere erfgenamen die geen afstammelingen 

zijn zal dit wettelijk vermoeden worden omgekeerd en zal er vrijstelling zijn van inbreng van giften.  

145. Vroeger werd elke gift volgens art. 843 BW gezien als binnen erfdeel. Er werd naar gelijkheid 

gestreefd voor alle wettelijke erfgenamen. Nu wordt er benadrukt dat er enkel gelijkheid moet zijn 

tussen de kinderen.228 

146. Als de decujus wou afwijken van de regels van de wettelijke devolutie moest dit uitdrukkelijk 

vermeld worden, maar hier waren onder het oude recht moeilijkheden (supra, nr. 54). In het nieuwe 

erfrecht heeft men hier een oplossing proberen te bekomen door het meer te verduidelijken.229 Nu 

wordt gesproken van ‘op zekere wijze’ in plaats van ‘uitdrukkelijk’. Deze term voelt ruimer aan, maar 

zal zeker niet alle discussie hieromtrent wegnemen. Ook hier zal de feitenrechter het laatste woord 

hebben. 
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3.2.1 De positie van de langstlevende echtgenoot 

147.  De positie van de langstlevende echtgenoot was zeer sterk sinds 14 mei 1981 (supra, nr. 21). 

Deze is door de hervorming van de inkorting al enigszins ingeperkt als er voorhuwelijkse schenkingen 

zijn gedaan. Nu zal dit ook zo zijn bij de inbreng van giften.230 De langstlevende echtgenoot zal deze 

niet meer kunnen vorderen en het vruchtgebruik opeisen.231 Enkel het vermogen dat nog in de 

nalatenschap aanwezig is, zal als vruchtgebruik kunnen opgeëist worden. Bij de langstlevende 

wettelijk samenwonende partner zal deze regel geen invloed hebben, waarbij het vruchtgebruik zich 

beperkt tot de gemeenschappelijke verblijfplaats. 

148. Ter compensatie van deze regeling is de langstlevende echtgenoot ook niet meer aan inbreng 

onderworpen.232 Als er een schenking zal gebeuren aan de LLE zal dit aangerekend worden op het 

beschikbare deel en kan dit alsnog in aanmerking komen voor inkorting. Deze verandering is er 

gekomen omdat inbreng enkel streeft naar gelijkheid tussen de afstammelingen (supra, nr. 145).  

149. De langstlevende staat hier tegenover en komt hierbij in samenloop.233 Als er vruchtgebruik 

wordt geschonken kan dit gezien worden als binnen paart, want als de erflater komt te overlijden, zal 

het vruchtgebruik van alle goederen toch overgaan naar de echtgenoot. Indien er een schenking is in 

volle eigendom aan de langstlevende kan het blote eigendom gezien worden als een deel buiten 

erfdeel, wat enigszins logisch blijkt aangezien de langstlevende echtgenoot nooit een wettelijk 

erfgerechtigde kan zijn van dit deel. Deze aanpassing in het erfrecht is dus een logisch gevolg van 

bovenstaande redenering. Deze verandering moet meer beantwoorden aan de maatschappelijke 

perceptie rond het erfrecht. Evenwel mag hier nooit het recht op inkorting uit het oog verloren 

worden.  

150. Er is wel nog een uitzondering op deze regeling die voortvloeit uit artikel 858, § 3 (nieuw) die 

stelt dat wanneer de erflater een schenking heeft gedaan met voorbehoud van vruchtgebruik aan de 

kinderen. Dit vruchtgebruik eerst overgaat naar de langstlevende echtgenoot alvorens het volle 

eigendom in handen komt van de begiftigden. In het huidig erfrecht moet dit voor het overlijden 

geregeld worden met bijvoorbeeld een beding van aanwas die fiscaal neutraal is, maar het verschil is 

dat onder het nieuwe erfrecht dit automatisch zal gebeuren.234  
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 3.2.2 Inbreng met generatiesprong 

151. Bij de hervorming van de Erfwet 2017 is er ook nog aandacht besteed aan de stijgende 

levensverwachting en de verandering van de maatschappij (supra, nr. 67). Zo zal er vanaf 1 

september 2018 een erfovereenkomst in het leven geroepen worden waarbij een inbreng met 

generatiesprong wordt gerealiseerd.235 Deze hervorming is gebaseerd op het Franse Donation-

Partage die al in voege is sinds 2007.236 Deze generation skipping is ook al mogelijk in België. 

Weliswaar is dit zeer ingrijpend aangezien het kind de nalatenschap moet verwerpen en werden 

bekommernissen al meermaals geuit rond deze mogelijkheid.237  

152. Tot op heden worden schenkingen aan kleinkinderen toegerekend op het beschikbare deel en 

kunnen de kinderen van de overledene hieraan verzaken. Hierdoor ontstaat er soms ongelijkheid 

tussen de staken, doordat per staak het aantal kleinkinderen kan verschillen. Ook is enkel inbreng 

verplicht op delen van het vermogen dat erfgenamen zelf hebben verkregen, maar hier zal dus 

verandering in komen door het inroepen van een punctuele erfovereenkomst238 die na de schenking 

kan opgesteld worden. Daarnaast wordt het ook mogelijk om deze nieuwe regel te verwerken in de 

schenkingsakte zelf.  

153. Het nieuwe erfrecht zal toelaten dat het kind van de erflater de schenking aan zijn eigen kind 

kan inbrengen in de nalatenschap van de schenker. Er zal dus twee maal inbreng plaatsvinden. De 

eerste maal zal de schenking aan het kleinkind ingebracht worden op het erfdeel van de 

afstammeling. De schenking wordt dan gezien als binnen erfdeel te zijn gedaan. Vervolgens zal het 

kleinkind nogmaals de inbreng moeten doen als zijn ouder komt te overlijden.239 Dit heeft de 

positieve bijwerking dat de erflater nog zijn volledig beschikbaar deel kan gebruiken, indien de 

persoon in kwestie dat wenst. Dit zal dus ook de beschikkingsbevoegdheid vergroten, maar de 

kinderen van de erflater moeten hier natuurlijk wel mee instemmen. 

154. Stel bijvoorbeeld dat er 3 kleinkinderen zijn die elk 200 krijgen. Kind A heeft twee kinderen en 

kind B heeft 1 kind. Stel dat de fictieve massa 1000 zal bedragen in totaal en er geen andere 

schenkingen of legaten zijn gebeurd. Dat moeten de kinderen de schenkingen van de kleinkinderen 

inbrengen. A zal 400 inbrengen en B moet 200 inbrengen. Dan zal A nog 100 krijgen en B zal 300 
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verkrijgen. Zo ontstaat er gelijkheid tussen de kinderen. Indien de grootvader slechts schenkt aan een 

enkel kleinkind zal de gelijkheid pas terugkeren op het moment dat de ouders van het kleinkind 

komen te overlijden en dit dan pas wordt ingebracht. 

3.2.3 Conclusie 

155. De hervorming van de inbreng en inkorting bleek hoogstnodig zowel op vlak van 

maatschappelijke evolutie (supra, nr. 85 e.v.) alsook het gebrek aan uniformiteit (supra, nr. 55) die al 

sinds 1804 aanwezig is door de tijdsgeest. Deze eerste grote hervorming heeft deze problemen dan 

ook aangepakt, waarbij de opstellers van de Erfwet hebben geluisterd naar de tekortkomingen. 

Hierbij hebben ze gezocht naar een nieuw evenwicht tussen bescherming bieden aan de 

reservatairen en meer beschikkingsrecht geven aan de erflater. Deze zal vanaf 1 september 2018 

meer overhellen naar beschikking dan vroeger om te beantwoorden aan de verwachtingen van de 

rechtsonderhorigen.240 

156. Ook al moet het resultaat van de hervorming afgewacht worden totdat deze zijn uitwerking zal 

hebben, kan er nu al met zekerheid gesproken worden van een inperking aan complexiteit. Zoals 

eerder vermeld zal er minder discussie over het voorwerp zijn en over de gehanteerde waardering 

van het vermogen. Ondanks de uniformiteit die gecreëerd is, zullen er echter nog altijd discussies 

oplaaien waar een feitenrechter over zal moeten oordelen. Niet alles is immers te verwoorden in een 

wetgevend kader. Bijvoorbeeld de uitdrukking van de erflater of de vroegere gift al dan niet binnen 

erfdeel is bedoeld.  

157.  Ook is het niet geheel duidelijk hoe de positie tussen de erfgenamen onderling zal verlopen als 

de langstlevende echtgenoot het recht op vruchtgebruik verliest en geen inkorting meer kan 

vorderen van schenkingen buiten erfdeel. De ene bloedverwant in neerdalende lijn kan dan immers 

het volle eigendom verkrijgen tegenover een andere in blote eigendom.241 Hierbij kan een 

onbedoelde ongelijkheid ontstaan wat ook al het geval was in het oude recht. Hierbij wordt volgens 

de klassieke opvatting gekeken naar het beschikbare gedeelte en indien er overschrijding is van het 

beschikbare gedeelte kunnen de andere bloedverwanten alsnog inkorting eisen. Anders blijft deze 

ongelijkheid staande.242  
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158. Niet iedereen is het eens met deze redenering. Zo hekelt BARBAIX dat er verrekening moet 

plaatsvinden tussen de bloedverwanten onderling. Dat zou nu makkelijker worden aangezien de 

inbreng in waarde moet gebeuren in plaats van in natura.243 

4. DE VERSOEPELING VAN HET VERBOD 

159. In het huidige erfrecht is de wetgever zeer bevreesd voor de versoepeling van het verbod. De 

schrik zal immers altijd blijven bestaan dat derden misbruik maken van de situatie of dat de erflater 

zelf onbewust afstand doet van rechten die hij in principe wil behouden. De testeervrijheid tot op het 

moment van overlijden blijft hierbij zeer belangrijk en via schenkingen is er altijd de mogelijkheid om 

onherroepelijk al afstand te doen van bepaalde vermogensbestanddelen als de reserve 

gerespecteerd wordt.  

160. In het nieuwe erfrecht zijn er tal van uitzonderingen op het verbod bijgekomen die in dit 

hoofdstuk niet allemaal aan bod zullen komen.244 Daarnaast is ook verduidelijkt wat het verbod nu 

juist inhoudt om de kans op onduidelijkheden te verminderen245 en is er ook nog altijd gedacht aan 

de bescherming van de persoon. Er zal vooral gefocust worden op enkele belangrijke aspecten van 

deze hervorming, waaronder ook de belangrijke intrede van de globale erfovereenkomst. 

 4.1 De verduidelijking van het begrip 

161. De term erfovereenkomst is nooit eenduidig gedefinieerd geweest. Het Hof van Cassatie had 

hiervoor een definitie gehanteerd (supra, nr. 31) en in de wetsartikelen verscheen het enkele malen 

onrechtstreeks waaronder het duidelijkst in art. 1130, tweede lid BW. Dit artikel wordt nu geschrapt 

en vervangen door een volledig nieuw artikel 1100/1 BW. Deze stelt dat: “Men kan geen erfkeuze 

maken omtrent een nalatenschap die nog niet is opengevallen, noch enige verbintenis aangaan of 

enige overeenkomst sluiten omtrent de attributen van de hoedanigheid van erfgenaam of legataris, 

tenzij in de gevallen bij de wet bepaald. Evenmin kan men enig beding maken of enige overeenkomst 

sluiten betreffende de toekomstige nalatenschap van een derde, tenzij in de gevallen bij de wet 

bepaald.” 

162. Uit deze nieuwe definitie die vanaf 1 september 2018 als maatstaf zal gelden, kan worden 

afgeleid dat de restrictieve interpretatie van het verbod in stand wordt gehouden, ondanks sommige 
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rechtsleer hier niet mee instemmen.246 Het verbod zal alle verbintenissen inhouden met betrekking 

tot de nalatenschap van een derde. Zo ook de overeenkomsten onder kosteloze titel met betrekking 

tot de eigen nalatenschap. Dit wil zeggen dat er geen schenkingen meer kunnen plaatsvinden die pas 

hun uitwerking kennen na het overlijden van de schenker of de overdracht van eigendom pas 

plaatsvindt na het overlijden.247  

4.1.1 Toegestane verbintenis onder bezwarende en bijzondere titel 

163. De versoepeling kan vooral worden teruggevonden in overeenkomsten onder bezwarende titel 

die kunnen opgesteld worden onder bijzondere titel.248 Deze moeten wel beantwoorden aan zowel 

inhoudelijke249 als vormelijke250 vereisten. Hier valt de restrictieve interpretatie weg en is het enkel 

verboden indien de wet het expliciet verbiedt.  

Het verbod is dan weer wel van kracht als de voorwaarde niet wordt gerespecteerd omtrent dat de 

overeenkomst moet gebeuren onder bijzondere titel. Dit houdt in dat de erfovereenkomst niet de 

algemeenheid van goederen mag bevatten bij het openvallen van de nalatenschap, noch het geheel 

(of evenredig deel) van roerende- of onroerende goederen. Om het eenvoudig uit te drukken, moet 

het dus gaan om specifieke goederen die krachtens een tegenprestatie kunnen toegewezen worden 

aan een erfgenaam alvorens de nalatenschap openvalt.  

164. Het is wel nog belangrijk om te vermelden dat algemene erfovereenkomsten toegelaten zijn als 

dit specifiek wordt vermeld in de wet en deze zullen ook niet moeten voldoen aan de specifieke 

vormvereisten. Deze staan dus los van de versoepeling van het algemene verbod en kunnen 

simpelweg gesloten worden via notariële akte. Zo is de contractuele erfstelling (art. 1081 BW) hier 

een goed voorbeeld van.251 

Deze aanpassing vloeit voort uit een discussie in de rechtsleer, waarbij werd gealludeerd dat het 

begrip te ver gedreven is.252 Deze verklaarde dat erfovereenkomsten over een derde in geen geval 

konden, maar als het ging over de eigen nalatenschap er wel een onderscheid moest gemaakt 
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worden tussen algemeenheid en ten bijzondere titel. In het nieuwe erfrecht zal trouwens naar 

analogie van de legaten worden bepaald welke verbintenissen onder bijzondere titel vallen.253 Dit om 

zo weinig mogelijk discussie te creëren. 

4.1.2 Uitbreiding van de wettelijke uitzonderingen 

165. Daarnaast kan uit het eerste lid van artikel 1100/1 BW nog worden opgemaakt dat een 

uitzondering op het verbod is toegestaan op voorwaarde dat dit specifiek in de wet wordt vermeld. 

Enkele punctuele overeenkomsten die zijn toegevoegd aan de lijst zijn: 

 Zoals hierboven vermeld (supra, nr. 151) kan een ouder de inbrengverplichting opnemen 

voor schenkingen aan zijn kinderen (art. 845, § 2). 

 Een uitzondering op artikel 858 , § 3 die toelaat dat de waardering alsnog plaatsvindt op het 

moment van de schenking zowel voor de inbreng als voor de inkorting (supra, nr. 143).254 

 Art. 858bis, § 5: de huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner kan verzaken aan 

het recht op vruchtgebruik van de tijdens het huwelijk gedane schenkingen. 

 Partijen kunnen verzaken aan hun recht op inkorting van schenkingen (art. 918 BW).255 

166. Deze nieuwe verbintenissen houden allemaal verband met inbreng en inkorting. De wetgever 

heeft ingezien dat het als handige tool kan gebruikt worden om latere discussies te vermijden bij het 

openvallen van de nalatenschap. De erflater is hier ook bij gebaat. Deze kan immers met een gerust 

gemoed het leven vaarwel zeggen. Deze voordelen worden nog frappanter bij de nieuwe globale 

erfovereenkomst die in het leven is geroepen bij de hervorming.256 

4.2 De globale erfovereenkomst 

167. Deze belangrijke vernieuwing is een symbool voor de toename aan zekerheid in het nieuwe 

erfrecht. In de nieuwe wet kan een ouder op ieder moment in zijn leven een overeenkomst sluiten 

met de vermoedelijke erfgenamen in neerdalende lijn. Dit mag niet worden opgevat als een akkoord 

tussen de partijen waarbij de volledige nalatenschap wordt verdeeld.257 Het evenwicht moet hierbij 
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worden vastgesteld. Hierbij kan rekening gehouden worden met voorafgaande schenkingen, met de 

toestand van de erfgenamen en schenkingen die gepaard gaan met de globale erfovereenkomst. Als 

laatste kunnen ook voordelen die niet als schenking zijn verschaft aan een kind opgenomen worden 

in deze overeenkomst. Stel dat een kind lang heeft mogen inwonen in het ouderlijke huis en de 

andere is vlug verhuisd, dan kan dit beschreven worden op voorwaarde dat het (subjectieve) 

evenwicht behouden blijft. 

168. Als voorbeeld kan hierbij aangehaald worden dat een zoon de familievennootschap krijgt en de 

andere zoon krijgt alle private onroerende goederen, waarbij er een evenwicht is en de zonen 

onderschrijven dat ze verzaken aan de inkorting. De waarde hoeft hierbij niet precies hetzelfde te zijn 

vandaar het subjectieve karakter. 

Absolute nietigheid blijft de regel 

169. En dat subjectieve karakter zal een moeilijkheid vormen bij de notaris. Deze erfovereenkomst 

zal veel invloed hebben bij het openvallen van de nalatenschap258 en moet altijd met voorzichtigheid 

behandeld worden anders zal de absolute nietigheid volgen. Deze sanctie is niet aangepast naar 

relatieve nietigheid wat nochtans werd aangeraden vanuit de rechtsleer (supra, nr. 32) en Cassatie.  

Op 31 oktober 2008 heeft het Hof van Cassatie immers nog geoordeeld over 3 erfovereenkomsten 

die absoluut nietig werden verklaard.259 Deze verbintenissen vonden wel plaats voor de invoering van 

de Valkeniersclausule en dit werd ook vermeld in het arrest.260 Onrechtstreeks alludeerde Cassatie 

dat met de invoering van de wet Valkeniers een scharnierpunt was ontstaan en ze ook de richting 

van relatieve nietigheid verkozen. De rechtsleer is hierin wel verschillend van mening en zien in het 

Arrest argumenten en tegenargumenten voor het handhaven van de absolute nietigheid. Hierbij 

halen de tegenstanders van relatieve nietigheid aan dat er al wettelijke uitzonderingen bestonden 

alvorens de wijziging in de wetgeving en alsnog zijn de erfovereenkomsten als absoluut nietig 

beoordeeld. 

Het staat vast dat het zal blijven schrik inboezemen en dat kan ervoor zorgen dat de gecreëerde 

gemoedsrust en zekerheid in een klap wegvalt, want de fiscus kan altijd nog langskomen voor het 

innen van successierechten. De beslissing om als sanctie over te schakelen naar relatieve nietigheid 

zou veel meer in de lijn hebben gelegen van de gedachtegang van de hervorming. Deze vorm biedt 

veel meer flexibiliteit en kan tussen de partijen onderling beslist worden, waardoor de fiscus geen 

inmenging kan eisen. 
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4.2.1 Draagwijdte van erfovereenkomsten is vergroot 

170. Zonder te diep in te gaan op de nieuwe erfovereenkomsten is het belangrijk om te onthouden 

dat er geluisterd is naar de kritiek die groeide vanuit de onderstroom. Zo is er een duidelijke definitie 

vooropgesteld die alle vorige insinuaties overstijgt. Daarnaast is het respect voor de erflater 

behouden (supra, nr. 44) en is er toch gedacht aan moeilijke situaties zoals nieuw-samengestelde 

gezinnen om gemoedsrust te creëren en discussie na het overlijden te vermijden. Als compensatie 

voor de groei aan flexibiliteit, wordt de rechtszekerheid gewaarborgd door strenge sancties en het 

verplicht toepassen van een notariële akte. 

171. Ook is het zo dat hier geen probleem is betreffende erfgenamen die pas na de globale 

erfovereenkomst op het toneel verschijnen. Voor hen is de uitwerking gewoon niet van kracht en 

blijft alles volgens de wettelijke regeling. Een problematiek waar de ouderlijke boedelverdeling wel 

mee te kampen heeft (supra, nr. 42).261 

172. Naast de absolute nietigheid kunnen omtrent de fiscale behandeling nog onduidelijkheden naar 

voren komen. Deze wetgeving is immers op federaal niveau samengesteld en de schenkbelasting 

gebeurt op Vlaams niveau. Hierbij wordt op federaal niveau gesteld dat niet-geregistreerde 

schenkingen die terug te vinden zijn in de globale erfovereenkomst geen extra belasting zullen doen 

ontstaan. Vlabel heeft hierbij een voorlopig standpunt ingenomen die is toegevoegd onder art. 

2.8.1.0.1. VCF. In het tweede lid wordt daarbij vermeld dat deze vroegere niet-geregistreerde 

schenkingen niet in aanmerking zullen komen voor de schenkbelasting. Nieuwe schenkingen die 

gepaard gaan met de globale erfovereenkomst zullen natuurlijk wel onderhevig zijn aan belastingen, 

wat toch ook niet altijd de wil is van de schenker. 
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Conclusie 

173. In deze masterproef werd toegewerkt naar de hervorming van het nieuwe erfrecht en hoe zich 

dat uiteindelijk heeft vertaald in nieuwe wetgeving en aanpassingen van oude wetgeving. Al heel snel 

was duidelijk dat het erfrecht sterk verouderd was en niet alleen discussie veroorzaakte, maar ook 

niet meer van deze tijd was. Via invalshoeken die zijn benaderd vanuit het historisch perspectief als 

vanuit het maatschappelijk perspectief werden de redenen ontrafeld die aan de basis liggen van het 

nieuwe erfrecht. 

174. Uit de literatuurstudie is naar voor gekomen dat de hervorming zeker heeft beantwoord aan 

een groot deel van de onenigheid die het voortbracht in de rechtsleer en rechtspraak. Daarnaast is 

ook geluisterd naar wat de maatschappij verwacht en de regelgeving in de mate van het mogelijke 

afgesteld op de publieke opinie, waarbij de bescherming nooit uit het oog verloren werd. 

175. De beschikkingsbevoegdheid is vergroot. Er is een toename van de rechtszekerheid. De regels 

zijn uniform op elkaar afgesteld, waardoor de complexiteit afneemt. Er is ruimte voor flexibiliteit, 

indien deze nodig zou blijken en de familiale solidariteit blijft behouden. Allemaal veranderingen die 

toegejuicht kunnen worden, maar één iets moet zeker ook vermeld worden. Het is allemaal te laat 

gebeurd en er zijn ook nog enkele tekortkomingen.  

176. Zo kan er gedacht worden aan de gemiste kans om de regeling rond de wettelijke 

samenwonende partner en feitelijke partner verder op punt te zetten, alhoewel deze nog zijn 

uitwerking kan vinden in de aankomende hervorming van het relatievermogensrecht. Het valt 

evenwel te betreuren dat deze hervorming niet in zijn geheel kan gebeuren met ook de aanpassing 

van de erfbelasting die Vlaams getint is. Een ander punt waar de wetgever niets aan kan doen, is dat 

met de toename aan flexibiliteit en bijvoorbeeld het opstellen van een globale erfovereenkomst de 

gemoederen kunnen oplaaien en heibel kunnen veroorzaken binnen de familie. Dit zijn nu eenmaal 

bijwerkingen waar de maatschappij onrechtstreeks misschien zelf voor gekozen heeft. 

177. Het nieuwe erfrecht zal daarbij ook niet voor iedereen van toepassing zijn, maar kan vooral 

gebruikt worden voor complexe zaken of als men iemand zeker wil bevoordelen. Hierbij moet ook de 

reeds gedane successieplanning terug onder de loep genomen worden en eventueel moet men een 

notaris raadplegen voor 1 september 2018 als men de regels van het oude recht wil hanteren.  
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