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HoOFDSTUK I 

HUWELIJKSVOORDELEN - BEGRIP - AARD - GEVOLGEN 

De besten onzer auteurs zoals De Page en Dekkers hebben wei eens 
voorgehouden dat de term ,huwelijksvoordeel" een niet-specifiek 
juridisch begrip was en dan ook zonder meer in zijn gewone alledaag
se betekenis moest worden begrepen. Het zou niet anders dan in de 
gewone omgangstaal betekenen: ieder geldelijk voordeel dat een 
wettelijk of conventioneel gemeenschapsstelsel aan een der echtgeno
ten ten nadele van de andere kan verschaffen(l). Ze verwijzen hierbij 
naar het oude recht waaruit het woord voortkomt(2). Prof. H. 
Casman heeft in haar proefschrift op overtuigende wijze deze stelling 
bekampt en bewezen dat het begrip zich tot een technische betekenis 
heeft ontwikkeld, alhoewel de term ,huwelijksvoordeel" als dusda
nig niet in een wettekst voorkomt; de wet heeft het over , ,huwelijks
voorwaarden" (3) of ,huwelij ksovereenkomsten" ( 4)( 5). 
Huwelijksvoordelen zijn verrijkingen ontstaan in hoof de van een der 
echtgenoten ten nadele van de andere en bekomen tengevolge van de 
wijze van samenstelling, werking, vereffening of verdeling van hun 
huwelijksvermogensstelsel, waarbij de vrijgevigheidsgedachte geen 
rol speelt en waarop de regels van de schenkingen niet toepasselijk 

(1) Zie DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite elementaire de droit civil beige (hierna verkort 
geciteerd: Traiti), X/2, Brussel, Bruylant, 1949, nr. 1278, p. 1010. 
(2) O.m. art. 282 van de ,Coutume de Paris"; zie SALEILLES, R., Une interpretation vaudoise 
d'une disposition du code civil jranrais, Paris, nr. 1, 5. 
(3) Art. 1464 B.W. 
(4) Art. 1458 B.W. 
(5) CASMAN, H., Het begrip huwe/ijksvoordelen, Proefschrift aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Brussel, voorgelegd ter verkrijging van de graad 
van geaggregeerde van het hoger onderwijs, Antwerpen, Kluwer, 1976, nr. 112, p. 143. 
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zijn(6). Het huwelijksvoordeel is immers een overeenkomst tussen 
echtgenoten als vennoten(7) en de langstlevende moet die voordelen 
dus niet toerekenen op zijn wettelijk erfdeel. Ze worden beschouwd 
als aangegaan ten bezwarende titel, ,om baat" en niet als schen
king(8). 
De nalatenschap van de eerststervende heeft op het aandeel dat aan 
de langstlevende toekomt geen enkel recht. Wat de langstlevende 
ontvangt is niet een element uit het vermogen van de eerststervende 
dat hij om niet verkrijgt. De eerststervende heeft de langstlevende 
niets gegeven doch enkel met hem ten bezwarende titel de bestem
ming van de gemeenschappelijke goederen bepaald(9). Bijgevolg is 
daarop artikel 955 B.W. over de herroeping van een schenking 
wegens ondankbaarheid niet toepasselijk(lO). Tegen bezwarende 
overeenkomsten kunnen de kinderen in de regel niet opkomen; de 
reserve biedt inderdaad enkel bescherming tegen vervreemdingen die 
ten kosteloze titel zijn toegestaan(ll). Er is dus geen sprake van 
inbreng of inkorting behoudens bestaan van stiefkinderen{l2), geval 
dat afzonderlijk behandeld wordt. Stiefkiiideren zijn alle kinderen 
van de eerstgestorven echtgenoot die de langstlevende niet tot tweede 

(6) CASMAN, H., o.c., nr. 218; CAsMAN, H., noot onder Cass. 20 oktobet 1978, R. W., 
1978-79, nr. 11, p. 2373; STIENON, P., Liberalites entre epoux- Gains desurvie et avantages 
matrimoniaux, Brussel, Larder, 1973, 211 e.v .. 
(7) Zie art. 1525 (oud), 2de al. B.W. 
(8) Brussel (Verenigde Kamers), 21 april1971, R.C.J.B., 1971, 31, noot STIENON, P., Rev, 
Not. B. 1971, 173 enRec. Gen. Enr. Not. 1971, nr. 29.514, 409; Brussel, 14november 1979, 
Rev. Not. B. 1980, 240; BAETEMAN, G. en CASMAN, H., ,Homologatie van wijzigingen van 
het huwelijksstelsel", in Liber Amico rum Fn!deric Dum on, Antwerpen, Kluwer, s. d., nr. 31, 
p. 42-43; Rb. Kortrijk, 16 december 1975, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 79, noot CASMAN, H.; 
Liege, 22 november 1977, J.T. 1978, 194, noot; BAETEMAN, G., ENGELS, C. en GERLO, J., 
,Overzicht van rechtspraak (1976-1981), Huwelijksvermogensrecht", T.P.R., 1982, nr. 130, 
p. 172; BAETEMAN, G., DEL VA, W. en CASMAN, H., ,Overzicht van rechtspraak (1961-1971), 
Huwelijksvermogensrecht", T.P.R., 1972, nr. 232, p. 561. 
(9) CASMAN, H., en VASTERSAVENDTS, A., De langstlevende echtgenote. Erjrechtelijke en 
huwelijksvermogensrechtelijke aspekten (hierna verkort geciteerd De langstlevende 
echtgenote), Antwerpen, Kluwer, 1982, nr, 231, p. 86; VAN OoSTERWIJCK, G., 
,Overlevingsrechten bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door echtscheiding: 
taak enrol van de notaris" (hierna verkort geciteerd ,Overlevingsrechten"), T. Not. 1983, 
nr. 5, p. 83-84; VAN OosTERWIJCK, G., ,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot bij 
huwelijkscontract, schenking of testament na de Wet van 14 mei 1981" (hierna verkort 
geciteerd ,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot"), R. W., 1981-82, nr. 2, k. 374-375. 
(10) Rb. Kortrijk, 16 december 1975, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 79, noot CASMAN, H., 
geciteerd; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, 1962, nr. 662, p. 768-769 enX/2, nr. 1291-3°, 
p. 1023; Rb. Arras, 11 november 1935, Rec. Gen. Enr. Not., 1937, nr. 17.803, p. 352, noot 
E.G. en D.P., 1937, II, 27. 
(11) BAETEMAN, G., en CASMAN, H., I.e., 42-43. 
(12) RENAULD, J., in Droit patrimonial de Ia jamille, precis de Ia Faculte de droit de 
l'Universite Catholique de Louvain, I, Regimes matrimoniaux, Brussel, Larder, 1971, nr. 
1513; RAucENT, L., in Droit patrimonial de Ia famille, precis de Ia Faculte de droit de 
l'Universite Catholique de Louvain, Les regimes matrimoniaux, Tweede uitgave, Brussel, 
Bruylant, 1978, nr. 923, p. 401, nr. 944, p. 407 en nr. 950, p. 408. 
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ouder hebben, dus zowel de kinderen uit een vorig huwelijk, de 
niet-gezamenlijk geadopteerde kinderen als de natuurlijke kinderen 
van de eerstgestorvene(13). 
Wat het begrip zo moeilijk maakt is dat, wanneer de echtgenoten een 
huwelijksvoordeel bedingen, zij toch dikwijls bezield zijn door de 
gedachte van vrijgevigheid. In plaats van elkaar een schenking te 
doen bij huwelijkscontract, verkiezen ze een stelsel aan te nemen of 
een beding dat hetzelfde doel verwezenlijkt(14). Ondanks het feit dat 
zulke bedingen meestal een verrijking met zich brengen, een bevoor
deling dus, worden ze toch niet als voordelen beschouwd, maar als 
huwelijksovereenkomsten en overeenkomsten tussen vennoten. 
Toch noemt men ze huwelijksvoordelen en uit het gebruik van die 
term moet nu juist blijken dat die verrijkingen niet kunnen gelijkge
steld worden met schenkingen vermits de op schenkingen toepasselij
ke regels uitdrukkelijk uitgesloten zijn! De keuze van het woord 
, ,huwelijksvoordelen'' om overeenkomsten aan te duiden waarvan 
de wet zegt dat ze geen voordelen zijn, is dus wei ietwat ongelukkig, 
maar de term is voldoende ingeburgerd en verspreid om iedere 
verwarring te vermijden(15). 
De grondslag van het principe dat huwelijksvoordelen niet aan de 
regels van de schenkingen zijn onderworpen en beschouwd worden 
als ten bezwarende titel toegekend- behalve bij bestaan van stief
kinderen - steunt op de theorie van het wettelijk vermoeden. Het 
feit dat er huwelijksovereenkomsten zijn die louter uit billijkheids
en gelijkheidsoverwegingen zijn afgesloten en anderzijds vrijgevig
heidsmotieven aan de basis ervan kunnen liggen zonder tegenpresta
tie, zou aanleiding kunnen geven tot een eindeloos onderzoek in ieder 
afzonderlijk geval naar de juiste inzichten der echtgenoten en om die 
te vermijden wordt wettelijk vermoed dat alle voordelen die uit een 
huwelijksovereenkomst voortvloeien, onder bezwarende titel zijn 
verkregen(16). Dit vermoeden is onweerlegbaar, zodat het aldan niet 
bestaan van vrijgevigheidsmotieven de wettelijke kwalificatie niet 
bei'nvloedt; de wet weigert ieder onderzoek naar de bedoelingen van 
de echtgenoten, ook al zijn ze overduidelijk; dat kan het geval zijn 
voor een stelsel van algehele gemeenschap met toekenning van de 
ganse gemeenschap aan de langstlevende wanneer het huwelijk wordt 

(13) PUELINCKX-COENE, M., ,De Wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het erfrecht van 
de langstlevende echtgenoot. De erfrechten van de andere erfgenamen", R. W., 1981-82, 429. 
(14) MAZEAUD, H. en MAZEAUD, J., Le~;ons de droit civil, IV, door DE ]UGLART, M., 
Regimes matrimoniaux, Derde uitgave, Parijs 1969, nr. 512. 
(15) CASMAN, H., o.c., 20. 
(16) Zie CASMAN, H., o.c., m. 82 e.v .. 
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gesloten tussen een oude rijke man en een jonge arme vrouw(17). 
Voordelen echter die worden toegekend op eigen goederen, worden 
niet vermoed ten bezwarende titel te zijn verleend en worden in 
principe als schenkingen aangezien, vatbaar voor inkorting(18). 

AFDELING I 

HUWELIJKSVOORDELEN DIE ONTSTAAN TENGEVOLGE VAN DE WERKING 
VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 

Zij doen zich voor in ieder stelsel waarin bv. de beroepsinkomsten 
van beide echtgenoten en hun inkomsten uit eigen goederen gemeen
schappelijk worden, en wanneer deze ongelijk zijn of wanneer de ene 
echtgenoot geen beroepsinkomsten heeft of geen eigen goederen die 
vruchten of intresten afwerpen, en de andere wei. Men denkt hier 
onmiddellijk aan het wettelijk stelsel, waar immers alles wat overge
spaard is, gemeenschappelijk wordt overeenkomstig art. 1405 B.W. 
en later, volgens art. 1445 B.W., bij helften verdeeld wordt(19). 
Maar ook onder scheiding van goederen kunnen dergelijke huwe
lijksvoordelen ontstaan; de toepassing van het begrip huwelijksvoor
delen wordt traditioneel beperkt tot gemeenschapsstelsels en ook de 
wet vermeldt huwelijksovereenkomsten die niet aan de regels der 
schenkingen zijn onderworpen, enkel met betrekking tot gemeen
schapsstelsels(20). 
In haar proefschrift heeft Prof. H. Casman echter de stelling verde
digd dat het begrip huwelijksvoordelen verbonden is aan het begrip 
aanwinsten - goederen tijdens het huwelijk om baat verworven -
ongeacht of die aanwinsten krachtens het huwelijksvermogensstelsel 
aldan niet in de gemeenschap opgenomen zijn, waaruit zij het besluit 
getrokken heeft dat iedere verdeling van aanwinsten (of van inkom
sten alleen) tussen echtgenoten, ook al zijn ze van goederen geschei
den, een huwelijksvoordeel uitmaakt wanneer de grondslag van deze 

(17) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, X/2, m. 1284-B. 
(18) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, X/2, nr. 1285. 
(19) Zie hierover DILLEMANS, R., ,Ret wettelijk stelsel- Baten van het eigen en van het 
gemeenschappelijk vermogen, wederbelegging en bewijsvoering", T.P.R., 1978, nrs. 21 e. v ., 
p. 367. 
(20) Art. 1458, 2de a!. en 1464, 2de al. B.W .. 
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verdeling in het huwelijkscontract voorkomt(21). Dat is dan het 
beding van jaarlijkse verdeling der besparingen door de echtgenoten 
verwezenlijkt op hun bijdragen in de last en van het huwelijk, dat kan 
beperkt worden tot hun eigenlijke beroepsinkomsten of uitgebreid 
tot aile inkomsten door hen ten welke titel ook verworven. 
Het gaat bier dus om verrijkingen die uit het stelsel zelf of uit een 
beding van het huwelijkscontract in voordeel van een der echtgeno
ten voortspruiten, ten nadele van de andere, maar die toch niet aan 
de regels van de schenkingen onderworpen zijn, ook niet bij bestaan 
van stiefkinderen omdat ze wettelijk vermoed worden ten bezwaren
de titel te zijn toegekend. 

AFDELING II 

HUWELIJKSVOORDELEN BEKOMEN TENGEVOLGE VAN DE WIJZE VAN 
SAMENSTELLING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 

Het zijn wat in artikel1452 e.v. B.W. genoemd worden ,bedingen 
tot uitbreiding van de gemeenschappelijke baten"(22). Ze bestaan 
vooral uit inbrengen van goederen die normaal eigen blijven onder 
het wettelijk stelsel, een inbreng die algemeen kan zijn wat in de 
praktijk nog al eens gebeurt bv. aile meubelen en lichamelijke 
roerende goederen die de aanstaande echtgenoten bezitten bij aan
gaan van het huwelijk, of kan bijzonder zijn en slaat dan op een of 
meer bepaalde goederen bv. een bouwgrond die wordt ingebracht, 
vroeger ,roerendmaking" of ,ameublissement" geheten(23). 
Bij zulke inbrengen wordt de andere echtgenoot verrijkt door dat hij 
eigenaar wordt van de helft van het ingebrachte goed; toch is dat geen 
schenking maar een huwelijksvoordeel; artikel 1452 en 1456 B.W. 

(21) CASMAN, H., o.c., nr. 220, p. 264 en nr. 224, p. 227; CASMAN, H., noot onder Cass., 
20 oktober 1978, R. W., 1978-79, nr. 11, k. 273; DEL VA, W., ,De contractuele en de 
gerechtelijke scheiding van goederen", T.P.R., 1978, nr. 38, p. 546; Zie DELVA, W., 
, Wisseloplossingen voor wie will en huwen met een contract van scheiding van goederen met 
gemeenschap van aanwinsten", T. Not., 1957, 218; HAMBYE, B., ,Verdeling tussen 
echtgenoten van de winsten en besparingen tijdens het huwelijk verwezenlijkt", in Voor een 
hernieuwing van het huwelijkscontract, Notariele Dagen Namen 1975, 127; HAMBYE, B., 
,Contrat de mariage - Separation de biens pure et simple - Partage des bimefices par 
moitie", Rev. Not. B., 1973, 100; anders: RAucENT, L., ,Les modifications au regime legal 
et les regimes conventionels", in La n!jorme des droits et devoirs respectijs des epoux et des 
regimes matrimoniaux, Jeune Barreau, Brussel, 1977, 353; VAN HoVE, E., in Het burgerlijk 
statuut van de langstlevimde echtgenoot, Notariele Dagen Luik, 1977, 142. 
(22) Zie RAUCENT, L., Les regimes matrimoniaux, o.c., nrs. 907 e.v., p. 396; CASMAN, H., 
en VAN LooK, M., Huwelijksvermogensstelsels, Brussel, Ced Samsom, s.d., IV/2; DELVA, 
W., ,De conventionele huwelijksvermogensstelsels", T.P.R., 1978, nrs. 13 e.v., p. 510. 
(23) R.P.D.B., Complement VI, V0 Regimes matrimoniaux (droit interne), Brussel, Bruylant, 
1983, nr. 1445. 
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hebben dezelfde principes gehandhaafd als onder gelding van de 
Code Napoleon en de vroegere kommentaren blijven over het alge
meen geldig(24). 
Voor de andere problemen in verband met inbreng verwijs ik naar 
de uiteenzetting van Prof. M. Coene(25). 
De inbrengen van toekomstige goederen bv. inbreng van alle goede
ren die de aanstaande echtgenoten zullen ervan van hun respektieve
lijk nog in leven zijnde ouders of een heeling dat een bepaald 
onroerend goed van het gemeenschappelijk vermogen zal afhangen 
indien een der echtgenoten er eigenaar van wordt, zelfs bij schenking 
of erfenis, zijn problemen die zich vooral stellen bij wijzigingen van 
het huwelijksvermogensstelsel: is er al dan niet vereffening van het 
vorig stelsel of een dadelijke verandering in de samenstelling der 
vermogens en dient dus al dan niet de procedure van de , ,grote 
wijziging'' te worden gevolgd? Of zijn het bedingen over een toekom
stige nalatenschap en dus nietige overeenkomsten bij toepassing van 
artikel1130 B.W.? Deze problematiek verdeelt rechtsleer en recht
spraak(26). 
Artikel 1380 B.W. zegt immers duidelijk dat de echtgenoten bij 
huwelijksovereenkomst niet mogen afwijken van de regels die de 
wettelijke orde van erfopvolging vaststellen; deze bepaling is slechts 
een herhaling van het verbod om overeenkomsten te sluiten over een 
nog niet opengevallen nalatenschap(27). Uitzonderlijk zal zulk be
ding in een eigenlijk huwelijkscontract worden opgenomen. Er 
schijnt geen betwisting te bestaan over de geldigheid van inbreng van 
alle goederen die aan de echtgenoten bij erfenis zouden zijn toegeval
len- een beperkte algemene gemeenschap dus- maar ongeldig zou 
dan weer zijn inbreng van goederen uit een welbepaalde toekomstige 
nalatenschap of van een bepaald goed dat een der echtgenoten door 
erfenis zou toevallen(28). Niets belet de aanstaande echtgenoten te 
bedingen dat al hun tegenwoordige en toekomstige goederen tot het 
gemeenschappelijk vermogen zullen behoren(29); indien geen be-

(24) R.P.D.B., Complement VI, vo Regimes matrimoniaux (droit interne), o.c., nr. 1445. 
(25) Zie ook VAN OOSTERWIJCK, G., ,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot", /.c., 
nrs. 4-7, p. 376-378. 
(26) Zie BAETEMAN, G., ENGELS, C. en GERLO, J., I.e., nr. 73 en de door hen geciteerde 
rechtspraak en rechtsleer; zie ook CASMAN, H., en VAN LooK, M., o.c., Il/119 en Il/5/27. 
(27) MooNs, H., noot onder Brussel, 11 maart 1981, R. W., 1981-1982, nr. 17, k. 2420; 
CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.c., Il/118 en 9. 
(28) Zie ZoRBAS-PIRET, M., ,L'apport au patrimoine commun d'un bien futur", Rev. Not. 
B., 1982, nr. 7, p. 412. 
(29) Art. 1452; Brussel, 11 maart 1981, R. W., 1981-82, 2413. 
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paald goed of geen bepaalde erfenis wordt aangewezen is er geen 
beding over een niet-opengevallen nalatenscbap(30). 
Sommigen verdedigen de stelling dat, zelfs indien bedingen in kwestie 
een overeenkomst over nog niet-opengevallen nalatenscbap zouden 
uitmaken, de wetgever voor zulke bedingen een uitzondering beeft 
gemaakt en dat artikel1452 B.W. zulke uitzondering zou inbouden. 
Het artikellaat toe dat ecbtgenoten overeenkomen dat de tegenwoor
dige en toekomstige goederen bedoeld in artikel 1399 B.W. gebeel 
of ten dele tot bet gemeenscbappelijk vermogen zullen beboren; 
welnu zeggen ze, artikell399 beeft o.m. betrekking op goederen die 
de ecbtgenoten verkrijgen door erfenis, scbenking of testament en 
men moet dus aannemen dat bedingen boudende inbreng van een of 
meer toekomstige goederen die de ecbtgenoten zullen verkrijgen bij 
erfenis, scbenking of testament, geldig zijn(31). 
Wanneer de inbrengen wederkerig en algemeen zijn tenslotte en 
zowel op tegenwoordige als op toekomstige goederen slaan, ontstaat 
bet stelsel der algebele gemeenscbap, voorzien in artikel1453 B.W .. 

AFDELING III 

HUWELIJKSVOORDELEN BEKOMEN TENGEVOLGE VAN DE VEREFFENING OF 
VERDELING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 

Het zijn die buwelijksvoordelen die zicb in de praktijk bet meest 
voordoen, waarvan de voornaamste zijn: bedingen van vooruitma
king en bedingen van ongelijke verdeling. 

§ 1. Bedongen vooruitmaking 

Men onderscbeidt bier de kosteloze vooruitmaking en de vooruitma
king onder bezwarende titel of op last van vergoeding. 

A. Kosteloze vooruitmaking 

De langstlevende of een der ecbtgenoten indien bij bet langst leeft(32) 
bekomt bierdoor v66r verdeling bet recbt om in natura een bepaalde 
geldsom, ofwel bepaalde roerende goederen zoals buisraad die de 

(30) BAETEMAN, G., ENGELS, C. en GERLO, J., l.c., nr. 73 in fine, p. 1039. 
(31) MooNs, H., geciteerde noot onder Brussel, 11 maart 1981, R.W., 1981-82, nr. 18, 
k. 2420-2421; ZoRBAS-PIRET, M., l.c., nr. 8, p. 412; Brussel, 11 maart 1981, R. W., 1981-82, 
2412; anders, BAETEMAN, G., ENGELS, C. en GERLO, J., l.c., nr. 73, p. 1039 en de andere 
door hen geciteerde auteurs; CAsMAN, H., en VAN LooK, M., o.c., II/119 en II/5/17. 
(32) Art. 1457 B.W .. 
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gezinswoning stoffeert, of de bandelszaak die immers een roerend 
goed is, ofwel een bepaald onroerend goed bv. de gezinswoning, uit 
het gemeenschappelijk vermogen te nemen, zonder aanrekening 
ervan op zijn deel(33). 
Het is een verdelingsverricbting, een toekenning buiten paart die aan 
de begunstigde ecbtgenoot een voordeel toekent gelijk aan de belft 
van de waarde van bet goed, maar bet is een buwelijksvoordeel(34). 
Er dient gewezen op de foutieve redactie van sommige huwelijkscon
tracten; de kosteloze vooruitmaking kan immers niet slaan op goede
ren van bet eigen vermogen van de eerststervende(35), bv. juwelen 
of persoonlijke goederen onder een stelsel van zuivere scbeiding van 
goederen, ook niet op tussen ecbtgenoten onverdeelde goederen(36); 
is dit tocb bet geval dan gaat bet niet om een buwelijksvoordeel maar 
moet bet beding uitgelegd worden als een contractuele erfstelling(37) 
die immers zowel algemeen kan zijn als onder algemene titel als onder 
bijzondere titel(38). 

B. Vooruitmaking onder bezwarende titel of bedongen op last van 
vergoeding 

Hier mag de ecbtgenoot in wiens voordeel de vooruitmaking bedon
gen is, ze slecbtsyerricl:lten m!ts bij de waarde van de vooruitgemaak
te goederen in de mas sa terugstort; de waarde wordf in hefbuwelijks
contract bepaald of gescbat na ontbinding van bet buwelijk(39); bet 
huwelijkscontract kan ook reeds de som vastleggen die zal moeten 
worden uitbetaald, bet ogenblik van de scbatting - datum van 
ontbinding van bet stelsel of datum van verdeling -, kan uitstel van 

(33) RAucENT, L., Les regimes matrimoniaux, o.e., nrs. 926 e.v., p. 401; BAETEMAN, G., 
DELVA, W. en CASMAN, H., I.e., nrs. 225-227, p. 557-558; CASMAN, H., o.e., nr. 2, p. 27; 
anders evenwel Du FAux, H., ,Le preciput conventionnel, figure juridique mal connue", in 
Melanges Jean Baugniet, Faculte de Droit U.L.B., Brussel, Services auxiliaires des Revues 
notariales, 1976, 22, die betwijfelt of een onroerend goed het voorwerp kan uitmaken van een 
bedongen vooruitmaking. 
(34) CASMAN, H., o.e., nr. 19, p. 42 en de geciteerde auteurs; RAUCENT, L., Les regimes 
matrimoniaux, o.e., nr. 932, p. 403; Brussel, 27 juni 1972, Pas., 1973, II, 11; POITEVIN, E. 
en HIERNAUX, G., ,Chronique de jurisprudence (octobre 1971 - juin 1974), Divorce et 
separation de corps", J.T., 1974, nr. 201, p. 729 en T. Not., 1973, 247. 
(35) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, X/2, nr. 1217, 1°, p. 979; RA.UCENT, L., Les 
regimes matrimoniaux, o.e., nr. 930, voetnoot 61. 
(36) VAN OosTERWIJCK, G., ,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot", I.e., nr. 19, 
p. 390. 
(37) Du FAUX, H., I.e., 216; VAN 00STERWIJCK, G.; ,Bevoordeling van de langstlevende 
echtgenoot", I.e., nr. 19, p. 390. 
(38) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, VIII/2, 1973; Zie VAN QUICKENBORNE, M., 
Contraetuele erfstelling, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1976, nrs. 139-147, p. 58-61. 
(39) BAETEMAN, G., DELVA, W. en CASMAN, H., o.e., nrs. 227-230, p. 558-560. 
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betaling voorzien en modaliteiten van betaling en van alle andere 
aard bedingen(40). 
Meestal houdt de clausule verband met het uitoefenen door de 
echtgenoten van een handelszaak of van een landbouw- of ambachte
lijk bedrijf; door de overname wordt de continui'teit van de onderne
ming door de langstlevende echtgenoot verzekerd, vandaar ook haar 
benaming als ,handelsclausule", ,clause commerciale", ,clause de 
reprise sur prisee"(41). 
Zulk beding wordt door rechtsleer en rechtspraak beschouwd als een 
overeenkomst over een niet-opengevallen nalatenschap wanneer het 
betrekking heeft op goederen die afhangen van het eigen vermogen 
van de eerststervende(42) en geldig verklaard wanneer het goederen 
van het gemeenschappelijk vermogen tot voorwerp heeft, want dan 
vormt het slechts een element van de huwelijksvoorwaarden der 
echtgenoten en een overeenkomst tussen vennoten die de rechten van 
de reservataire erfgenamen niet aantast. W anneer een der echtgeno
ten overlijdt ontstaan twee onverdeeldheden die betrekking hebben 
op dezelfde goederen, de ene ingevolge het openvallen der nalaten
schap, de andere ingevolge ontbinding der gemeenschap. Juridisch 
gaat de verdeling van de gemeenschap die van de nalatenschap 
vooraf, zodat deze laatste enkel de waarde in geld van de vooruitge
maakte goederen omvat. Er wordt dus maar enkel afgeweken van de 
regel van verdeling in natura(43). 
Tenslotte dient ook onderstreept dat een handelsclausule slechts in 
een huwelijkscontract of in een akte van wijziging kan worden 
opgenomen, niet in een contractuele erfstelling tussen echtgenoten 
tijdens het huwelijk want dat is strijdig met het beginsel van de 
bestendigheid van het huwelijksvermogensstelsel, daar het beding 

(40) R.P.D.B., Complement VI, V" Regimes matrimoniaux (droit interne), o.e., nr. 1487, p. 
841. 
(41) Zie de overvloedige rechtsliteratuur bij VAN OosTERWIJCK, G., ,Bevoordeling van de 
langstlevende echtgenoot", I.e., nrs. 21-22, p. 392-394). 
(42) Zie de auteurs geciteerd door VAN OosTERWIJCK, G., ,Bevoordeling van de 
langstlevende echtgenoot", I.e., nr. 21, p. 392-393; adde Rb. Brugge (i.v.m. een wijziging van 
het huwelijksvermogensstelsel), 7 februari 1978, T. Not., 1978, 310; CASMAN, H., en VAN 
LOOK, M., o.e., 11/1/9; BAETEMAN, G., ENGELS, C. en GERLO, J., I.e., nr. 73, p. 1038. 
(43) Cass., 10 november 1955, Pas., 1956, I, 234, R.C.J.B., 1957, 37, noot VAN 
0MMESLAGHE, P ., en R. W., 1955-56, 1957; zie de andere referenties bij VAN 00STERWIJCK, 
G., ,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot", I.e., nr. 21, p. 393; adde Rb. Brugge, 
23 juni 1980, T. Not., 1982, 184; BAETEMAN, G., ENGELS, C. en GERLO, J., I.e., nr. 73, p. 
1039; RAUCENT, L., Les regimes matrimoniaux, o.e., nr. 942, p. 406. 
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dan een wijziging inhoudt van de door de wet opgelegde verdelingsre
gels(44). 

§ 2. Bedingen van ongelijke verdeling 

Naast de praktijk leert ook de rechtspraak dat de ongelijke verdeling 
van het gemeenschappelijk vermogen de meest voorkomende con
ventionele afwijking van de door de wet voorziene verdelingsregels 
is(45). Zulke bedingen zijn toegelaten door artikel 1461 B.W.; alle 
varianten zijn mogelijk: het gemeenschappelijk vermogen kan voor 
de geheelheid worden toebedeeld of voor een bepaalde breuk bv. 
voor 800Jo aan de langstlevende en voor 20% aan de eerststervende, 
of voor de geheelheid in volle eigendom voor wat aile roerende 
goederen betreft en voor de ene helft in volle eigendom en de 
wederhelft in vruchtgebruik voor de onroerende goederen, of voor 
de geheelheid in volle eigendom bij niet-bestaan van kinderen of 
afstammelingen en voor de helft in volle eigendom en de wederhelft 
in vruchtgebruik bij bestaan van kinderen of afstammelingen of nog 
door afsplitsing van de rechten door toekennen van het vruchtge
bruik aan de langstlevende en de blote eigendom aan de eerststerven
de(46). 
Dit laatste beding komt zo ongewoon over dat het nog meer dan 
anders in duidelijke termen dient te worden bedongen, opdat geen 
misverstanden of interpretatiemoeilijkheden zouden ontstaan(47). 
Ik zal mij beperken tot twee in de praktijk meest voorkomende 
bedingen: de toebedeling voor de helft in volle eigendom en de 
wederhelft in vruchtgebruik en de toedeling van het ganse gemeen
schappelijk vermogen of verblijvingsbeding. 

A. Toedeling voor de heljt in volle eigendom en de wederheljt in 
v~uchtgebruik 

De rechten van de afstammelingen worden hierdoor enerzijds intact 
gelaten en anderzijds wordt de langstlevende echtgenoot goed be
schermd: er is immers geen onverdeeldheid tussen vruchtgebruiker 

(44) Cass., 26 januari 1962, Rev. Prat. Not., 1966,286 enR. W., 1961-1962, 2545; Rb. Brugge, 
29 januari 1968, R. W., 1968-69, 606 en de auteurs geciteerd bij VAN OoSTERWIJCK, G., 
,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot", I.e., nr. 22, p. 393. 
(45) BAETEMAN, G., ENGELS, C. en GERLO, J., I.e., nr. 129, 1072. 
(46) DE PAGE, H. enDEKKERS, R., Traite, o.e., X/2, nr. 1236, p. 988; CASMAN, H., en VAN 
LooK, M., o.e., IV/4!4;R.P.D.B., Complement VI, yo Regimes matrimoniaux (droit 
interne), o.e., 1496. 
(47) Voor een goede opstelling zie SCHICKs, A. en V ANISTERBEEK, A., Traite-formulaire de 
Ia pratique notariale, Brussel, Rev. Prat. Not., 1928, V, nr. 1334, p. 410). 
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en blote eigenaar want zij zijn heiden houders van een verschillend 
recht(48), zodat de blote eigenaar enkel de verdeling en verkoop van 
de blote eigendom van de onroerende goederen van de huwelijksge
meenschap kan vorderen(49). Deze clausule was v66r de Wet van 14 
mei 1981(50) een van de meest voorkomende bedingen van ongelijke 
verdeling(51) maar er zijn nog voldoende argumenten voor zijn 
behoud in de notariele praktijk(52). Het hoofdargument is wei- en 
daaruit kunnen verschillende gevolgtrekkingen worden afgeleid -
dat een vruchtgebruik dat als huwelijksvoordeel, dus ten bezwarende 
titel wordt toegekend, niet onderworpen is aan de bepalingen van die 
wet die immers betrekking hebben op door erfenis verkregen vrucht
gebruik. De voornaamste deducties zijn deze i. v .m. de verplichting 
tot belegging van geldsommen en omzetting van effekten aan toon
der opgelegd door artikel 745/ter B.W. en met het eigenlijke omzet
tingsrecht voorzien in artikel 745/quinquies, par. 1 B.W. zoals 
hierna verder zal worden uiteengezet. 
Een ander argument tenslotte in voordeel van het besproken beding 
is dat het voortaan ook als huwelijksvoordeel kan aangewend wor
den bij bestaan van stiefkinderen, vermits ze ook in dat geval de 
langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de ganse nalaten
schap bekomt, daar waar hij vroeger in zulk geval niet meer rechten 
in vruchtgebruik kon bekomen dan het deel van het kind dat het 
minst ontvingt met maximum van een/vierde. 

B. Toedeling van het gemeenschappelijk vermogen in valle eigen-
dom of verblijvingsbeding 

Men zou dit het prototype van het huwelijksvoordeel kunnen noe
men, het schoolvoorbeeld van een beding dat wordt aangezien als ten 
bezwarende titel toegekend. Ook na invoegetreding van de Wet 14 

(48) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, IX, nr. 1091 A, p. 761; DE SWAEF, M., 
,Onverdeeldheid tus·sen blote eigenaar en vruchtgebruiker", T.P.R., 1970, nrs. 2 en 3, p. 20 
e.v. en de door hem geciteerde rechtsleer en rechtspraak; VAN OoSTERWIJCK, G., 
,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot", I.e., nr. 15, p. 385. 
(49) Brussel, 15 maart 1976, Ree. Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22.145, p. 236 en Rev. Not. B., 
1976, 482; SWENNEN, L. en TIELEMANS, J., ,Kroniek van erfrecht, schenkingen en 
testamenten (1976-1977)", R. W., 1977-78, nr. 5, k. 2102 en ,Kroniek van het 
huwe!ijksvermogensrecht (gerechtelijk jaar 1976-1977)", R. W., 1977-78, nr. 8, k. 1658. 
(50) B.S., 27 mei 1981. 
(51) R.P.D.B., Complement VI, yo Regimes matrimoniaux (droit interne), o.e., nr. 1495. 
(52) Zie VAN OOSTERWIJCK, G., ,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot", I.e., nrs. 
15-16, p. 385-388. 
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juli 1976(53) worden het beding van ongelijke verdeling en het beding 
van verblijving, niet beschouwd als schenking maar als huwelijkso
vereenkomst(54). In dit beding komt vooral de bezorgdheid voor de 
oude dag tot uiting want men wil vooral de echtgenoot die aileen 
overblijft dezelfde levenswijze verzekeren als tijdens het huwe
lijk(55). Ter verantwoording kan worden aangevoerd dat de kinderen 
niet echt benadeeld worden; ze hebben tijdens het leven van hun 
ouders geen enkel recht. Hun erfrecht wordt weliswaar uitgesteld 
doch niet uitgesloten: ze zullen hun erfdeel bij overlijden van de 
langstlevende ouder wei ontvangen. Dit laatste argument geldt even
wei niet voor stiefkinderen maar voor hen bestaat dan ook een andere 
regeling(56). Dikwijls komt het verblijvingsbeding trouwens neer op 
het de facto toekennen van de volledige nalatenschap van de eerst
stervende daar in zeer veel gevallen de meeste goederen tot het 
gemeenschappelijk vermogen behoren(57). 

AFDELING IV 

JURISPRUDENTIELE TOETSING VAN HET BEZWAREND KARAKTER VAN 
HUWELIJKSVOORDELEN 

Aan de hand van wat voorafgaat kan worden afgeleid dat~enr~cent 
vonnis van de Rechtbank van Gent in een geval van algehele gemeen
schap met toebedeling van deze gemeenschap voor de helft in voile 
eigendom en de wederhelft in vruchtgebruik, onder vorm van wijzi
ging van huwelijksvermogensstelsel, deze wijziging ten onrechte niet 
homologeert ten aanzien van de erin vervatte vrijstelling voor de 

(53) B.S., 18 september 1976; de wet is dus in voege getreden op 28 september 1976, de tiende 
dagvolgend op die van haar bekendmaking. Zie art. 4 Wet 31 mei 1961 betreffende hetgebruik 
der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen, B.S., 21 juni 1961; voor het bijzonder geval van huwelijkscontract v66r 28 
september 1976 en huwelijk na die datum, zie CASMAN, H., en VAN LooK, M., o.e., VII/20. 
(54) BAETEMAN, G., en CASMAN, H., I.e., nr. 31, p. 42; BAETEMAN, G., ENGELS, C. en 
GERLO, J., I.e., nr. 130, p. 1072; CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.e., IV/4/7; DEROUAUX, 
B., ,Clauses modificatives du regime legal et autres conventions matrimoniales", in Sept 
ler;ons sur Ia reforme des regimes matrimoniaux, Universite de Liege- Faculte de droit, 1977, 
1-C, 175; R.AUCENT, L., Les regimes matrimoniaux, o.e., nr. 938, p. 405; zie i.v.m. een 
wijziging van huwelijksvermogensstelsel o.m. Liege, 22 november 1976, J.T., 1978, 194, met 
noot, geciteerd en de andere recente rechtspraak bij BAETEMAN, G. en CASMAN, H., I.e., nr. 
32, p. 43, voetnoot 34. 
(55) Cf. CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.e., IV/4/2; RENAULD, J., Regimes 
matrimoniaux, o.e., nr. 1427, p. 819-820. 
(56) Cf. BAETEMAN, G. en CASMAN, H., I.e., nr. 32, p. 43 en voetnoten 34 en 35. 
(57) DE WULF, C., ,Voorstellen tot vernieuwing van de regelen der erfopvolging", in 
Waarheen met het erfreeht?, Notariele Dagen Brugge, 2-3 oktober 1980, Kamer der Notarissen 
van het Arrondissement Brugge, 1980, nr. 24, p. 41. 
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vruchtgebruiker van zekerheid te stellen en belegging te doen(58). 
Borgstelling wordt door artikel745/ter B.W. niet opgelegd maar wei 
door de gemeenrechtelij ke be paling van artikel 601 B. W.; ze kan dus 
door de blote eigenaar gevraagd worden, maar de vruchtgebruiker 
kan ervan vrijgesteld worden in de akte waarbij het vruchtgebruik 
is gevestigd. 
Aileen de verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving 
en van een staat is van dwingende aard, van de andere verplichtingen 
kan de erflater ontslaan(59). Maar het is dus niet meer waar dat de 
langslevende echtgenoot-vruchtgebruiker een boedelbeschrijving 
moet doen opmaken vooraleer hij , ,in genot'' kan treden zoals artikel 
600 B.W. bepaalt, want hij heeft nu het bezitrecht. Zolang de 
boedelbeschrijving niet geeist wordt, moet ze niet worden opge
maakt. 
Wanneer bovendien artikel 745/ter B.W., ingevoerd door de Wet 
van 14 mei 1981, boedelbeschrijving oplegt van roerende goederen 
en een staat van de onroerende goederen, belegging van geldsommen 
en omzetting van effekten aan toonder, gaat het hier weliswaar om 
een bepaling van dwingend recht maar die enkel toepasselijk is op 
door erjenis verkregen vruchtgebruik van de langstlevende echtge
noot. Het vruchtgebruik dat bij huwelijksvoordeel wordt toegekend, 
dus ten bezwarende titel, valt er niet onder(60). 
Ook de bepaling van artikel 745/quinquies, par. 1 B.W. i.v.m. het 
recht van omzetting is enkel en aileen toepasselijk op het bij erjrecht 
verkregen vruchtgebruik, niet op vruchtgebruik verkregen als huwe
lijksvoordeel: dit soort vruchtgebruik kan onomzetbaar bedongen 
worden(61). Nochtans bepaalt dit artikel dat het recht op omzetting 

(58) Rb. Gent, 19 oktober 1981, T. Not., 1982, 112, kritische noot DE BUSSCHERE, C .. 
(59) VAN 00STERWIJCK, G., I.e., nr. 16-2°, p. 386-387; CASMAN, H. en VASTERSADVENTS, 
A., o.c., nr. 397 in fine, p. 152. 
(60) VAN OosTERWIJCK, G., ,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot", I.e., nr. 16, 
p. 386-388; PUELINCKX-COENE, M., ,De grote promotie van de langstlevende echtgenote, 
Beschouwingen bij de integratie van de Wet van 14 mei 1981 in het bestaande recht" (hierna 
verkort geciteerd ,De grote promotie van de langstlevende echtgenote"), T.P.R., 1982, nr. 
84, p. 667; DE PAGE, Ph., ,La reforme des droits successoraux du conjoint survivant et des 
liberalites entre epoux", Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, nr. 10, p. 125 en nr. 11, p. 127; 
VASTERSA VENDTS, A., ,De wettelijke devolutie", in Het erjrecht van de langstlevende 
echtgenoot, CoENE, M., (ed.) Antwerpen, Kluwer, 1982, nr. 3 in fine, p. 36; CASMAN, H. 
en VASTERSAVENDTS, A., De langstlevende echtgenote, o.c., nr. 397, p. 151-152; DE 
BusscHERE, C., noot onder Rb. Gent, 19 oktober 1981, T. Not., 1982, 112, geciteerd; WIELE, 
J., , Wijziging huwelijksvermogensstelsel", T. Not., 1983, 299; cf. VAN HoVE, E., Het nieuw 
erjrecht van de langstlevende echtgenoot, Brugge, Papuros, 1981, 134. 
(61) VAN OOSTERWIJCK, G., ,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot", I.e., nr. 16-4°, 
p. 386; CASMAN, H., en VASTERSAVENDTS, A., o.c., nr. 408, p.156; RAUCENT, L.,Lesdroits 
successoraux du conjoint survivant, Brussel, Swinnen, 1981, nr. 138, p. 132; DE PAGE, Ph., 
I.e., nr. 11, p. 127. 
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geldt voor ieder vruchtgebruik, ook voor dit verkregen ,ingevolge 
huwelijkscontract"; het is echter moeilijk aanvaardbaar dat de uit
breiding van het omzettingsrecht zou voortspruiten uit een volgens 
de parlementaire voorbereidingen niet verantwoorde toevoeging(62) 
van die woorden in een erfrechtelijke bepaling(63). 
De bezwarende aard van het beding van toebedeling van de helft in 
volle eigendom en de wederhelft in vruchtgebruik, dat dus geen 
eigenlijk erfrecht toekent, gaf aanleiding tot een konsekwente toe
passing door de Recht bank van Antwerpen(64) in een geval van recht 
van naasting (erfuitkoop) voorzien door artikel841 B.W .. Traditio
nee! wordt aanvaard dat dit artikel van strikte uitleg is en dat 
erfuitkoop enkel kan worden uitgeoefend door degenen die de decu
jus ,in universum ius" opvolgen, die dus gerechtigd zijn om in de 
verdeling van de nalatenschap op te komen en niet door degenen die 
slechts rechten in een gemeenschap kunnen Iaten gelden. Het moet 
inderdaad om erfrechten gaan(65). Nadat de erfgename haar helft 
in blote eigendom in een onroerend goed van het gemeenschappelijk 
vermogen afhangend had vervreemd, weigerde de rechtbank de 
erfuitkoop aan de overlevende echtgenote. Zij had nochtans haar 
rechten als erfgename van het wettig vruchtgebruik, voorzien in 
artike1767 (oud) B.W. ingeroepen, waarop de overlevende echtgeno
te zich normaal mocht beroepen om de erfuitkoop uit te oefenen(66). 
Maar volgens de Rechtbank kan de overlevende echtgenote de rech
ten van erfgename niet uitoefenen, want (impliciet), zij treedt op 
ingevolge een huwelijksovereenkomst, zij heeft die rechten verwor
ven ten bezwarende titel overeenkomstig artikel 1520 (oud) B.W.; 
deze vormen geen uitbreiding van de erfrechten voorzien in artikel 
767 (oud) B.W. en kunnen niet samen genoten worden. De langstle
vende echtgenote komt dus niet als erfgename tot de nalaten
schap(67). 

(62) Zie VAN HoVE, E., o.c., nr. 65, p. 133. 
(63) CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS,A., o.c., nr. 414, p.158; anders, PUELINCKX-COENE, 
M., ,De grote promotie van de Iangstlevende echtgenote", I. c., nr. 60, p. 642 die echter kritiek 
uitbrengt op het feit dat een regel van het huwelijksvermogensrecht in een wet op het erfrecht 
werd opgenomen. 
(64) Rb. Antwerpen, 26 mei 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 65. 
(65) KLUYSKENS, A., Beginselen van burger/ijk recht (hierna verkort geciteerd ,Beginselen "), 
II, De erfenissen, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1954, nr. 155, 1°, a), p. 217 en nr. 156, 
p. 219-220; DEKKERS, R., Handboek van burgerlijk recht, Brussel, Bruylant, 1958, nr. 685-b, 
417; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, IX, 1974, nr. 1132, p. 799; MONS, 29 juni 1982, 
Rec. Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23.009, p. 132; Cass. Fr., 15 maart 1922, D. 1922, I, 183. 
(66) Zie DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, IX, nr. 346-11, p. 252; DEKKERS, R., 
Handboek van burger/ijk recht, o.c., III, nr. 686, p. 418. 
(67) Rb. Antwerpen, 26 mei 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 65, geciteerd. 
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Ben arrest van het Hof van Beroep te Brussel herinnerde nog eens 
aan het principe dat het bezwarend karakter van het verblijvingsbe
ding, zoals van ieder beding waarbij de langstlevende echtgenoot 
meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen ten titel van 
huwelijksovereenkomst verwerft, enkel fiskaalrechteli}k niet wordt 
erkend. De regel van artikel 5 W. Succ. waarbij de begunstigde van 
een verblijvingsbeding moet gelijkgesteld worden met een begiftigde 
of legataris, geldt enkel voor de inning van het successierecht. Die 
bepaling doet geen afbreuk aan de regel van het burgerlijk recht 
volgens dewelke zulk beding een huwelijksvoorwaarde ,om baat" 
is, en dus geen schenking(68). 
Ben andere toepassing van het bezwarend karakter van het verblij
vingsbeding, waarop de regels van de schenking niet toepasselijk zijn 
en dus ook niet de herroeping wegens ondankbaarheid voorzien in 
artikel 955 B.W., werd door de rechtspraak gemaakt in een geval 
waarin de toedeling van het gemeenschappelijk vermogen afhanke
lijk was gesteld van de ontbinding ervan door overlijden. Die huwe
lijksovereenkomst werd dus aan een opschortende voorwaarde ge
koppeld en dan is artikel 1178 B.W. toepasselijk: de voorwaarde 
wordt geacht vervuld te zijn wanneer de schuldenaar die zich onder 
die voorwaarde heeft verbonden, zelf de vervulling ervan verhinderd 
heeft. Deze bepaling werd door de rechtspraak ingeroepen om aan 
een echtgenoot die door zijn medeechtgenoot werd gedood, het 
behoud te verzekeren van de hem - in casu uiteraard zijn erfgena
men - bij huwelijkscontract verleende voordelen: de voorwaarde 
van overleving werd in zijn hoofde geacht vervuld te zijn omd.at de 
medeechtgenoot de vervulling ervan onmogelijk had gemaakt(69). 
De voorwaarde wordt dus geacht vervuld te zijn in hoofde van de 
erfgenamen van het slachtoffer d. w .z. dat heel het gemeenschappe
lijk vermogen toekomt aan deze laatsten. Het gaat hier vanzelfspre
kend om een analogische toepassing van artikell178 B.W. vermits 
men de dader strikt genomen niet als een echte ,schuldenaar" kan 
aanzien. Ben gelijkaardig geval werd onlangs nog door het Comite 

(68) Brussel (Verenigde Kamers), 21 april1971, R.C.J.B., 1974, 31 e.v., noot STIENON, P., 
Rec. Gen. Enr. Not., 1971, nr. 21.514, p. 409 en Rev. Not. B., 1971, 253, geciteerd. 
(69) Gent, 15 februari 1973 (de vrouw doodt haar man en pleegt zelfmoord). Rec. Gen. Enr. 
Not., 1974, nr. 21.839, p. 337 en R. W., 1973-74, 430; Rb. Brussel, 17 november 1926, Rev. 
Prot. Not., 1927, 117; Rb. Arras, 11 november 1935, Rec. Gen. Enr. Not., 1937, nr. 17.803, 
p. 352, noot E.G. en D.P., 1937, II, 27, reeds geciteerd; Rb. Brugge, 15 maart 1875, Pas., 
1975, III, 222; CASMAN, H., o.c., nr. 199, p. 248; zie ook SPILMAN, R., ,Effets du divorce 
sur les avantages matrimoniaux et les institutions contractuelles stipulees entre futurs epoux 
pour le seul cas de dissolution du mariage par deces", noot onder Gent (Verenigde Kamers), 
13 mei 1954, R.C.J.B., 1956, 111; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, VIII/1, nr. 290-B, 
1° a) en voetnoot 1. 
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voor Studie en Wetgeving onderzocht en in dezelfde zin opgelost(70). 
Hier stelde zich nog de vraag naar het wettig vruchtgebruik van de 
dader op de eigen goederen van de gedode echtgenoot. Dit vruchtge
bruik komt hem toe, maar wanneer hij veroordeeld wordt, verliest 
hij zijn erfrecht overeenkomstig artikel 727-1° B.W. (onwaardig
heid); dit artikel veronderstelt dater een veroordeling zou zijn(71). 
Ingeval van onwaardigheid wordt de nalatenschap van de erflater 
verdeeld alsof de onwaardige nooit had bestaan(72). 

AFDELING V 

BEPALING GEMEEN AAN BEDINGEN VAN ONGELIJKE VERDELING EN AAN 
DE VOORUITMAKING TEN KOSTELOZE TITEL 

Nadat artikel 1464 en 1458 B.W. telkens in hun eerste alinea de 
algemene regel hebben vooropgesteld dat bedingen van ongelijke 
verdeling en van vooruitmaking ten kosteloze titel, huwelijksover
eenkomsten zijn en geen schenkingen, wordt in hun tweede alinea 
van die regel afgeweken wanneer krachtens zulke bedingen de langst
levende echtgenoot meer dan de helft bekomt van een goed dat de 
eerststervende in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht 
door een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract. Inbreng 
gevolgd door overbedeling wordt-aangezien als schenking -voor het 
aandeel boven de helft dat de langstlevende bekomt in de waarde van 
het aldus ingebrachte goed, geschat op de dag van de verdeling. Is 
het de langstlevende die ingevolge zulke bedingen het door hem 
ingebrachte bekomt, is er geen sprake van schenking; de langstleven
de rekupereert dan gewoon zijn eigendom. 
Nemen we een wettelijk stelsel(73) waarbij de man een bouwgrond 
heeft ingebracht. Het gemeenschappelijk vermogen vertegenwoor
digt bij zijn overlijden 10.000.000,- fr., waarvan 4.000.000,- fr. 
voor de bouwgrond en het komt geheel aan zijn weduwe toe ingevol
ge een verblijvingsbeding. De 6.000.000,- fr. die de echtgenoten 
samen hebben verdiend gaan probleemloos aan de langstlevende 
zonder dat het een schenking is; aileen de toedeling van de bouw
grond bevat een schenking nl. voor 2.000.000,- fr.. 

(70) C.S. W., Dossier 6056, 1980, 207. 
(71) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, 1974, nr. 76-3°; KLUYSKENS, A., Beginse/en, II, 
De erjenissen, o.c., 31 b. 
(72) VASTERSAVENDTS, A., Praktisch handboek van erjrecht, Brussel, Larcier, 1975, 27-28; 
DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, IX, 1974, nr. 85. 
(73) Voorbeeld ontleend aan DILLEMANS, R., ,Erfrecht deel I. Toewijzing van de 
nalatenschap", in Beginselen van Be/gisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, nr. 171, 
p. 396. 
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Een beding van inbreng, gevolgd door een gewone verdeling bij 
helften van het ingebrachte goed is geen schenking; de helft die de 
andere echtgenoot aldus bekomt verwerft hij als huwelijksvoordeel. 
Een inbreng gevolgd door een gewone verdeling bij helften, zelfs met 
toedeling van de rest van het gemeenschappelijk vermogen, zou geen 
schenking bevat hebben; aileen in de cumulatie van de twee ziet men 
wei een schenking(74). 
Een gelijkaardige regel geldt dus voor het door de eerststervende 
ingebrachte goed dat ten titel van vooruitmaking toekomt aan de 
langstlevende; ook hier is er dan schenking van de helft maar met 
dit verschil dat voor de vooruitmaking de wet naar de goederen die 
zijn ingebracht verwijst, en voor de ongelijke verdeling naar de 
waarde ervan(75). Dit zou dan in de praktijk een groot verschil 
uitmaken wanneer het ingebrachte goed tijdens het huwelijk ten 
bezwarende titel vervreemd werd: 
- ingeval van ongelijke verdeling speelt het geen rol of de langstle
vende de door de eerststervende ingebrachte goederen niet in natura 
ontvangt; artikel1464 al. 2 B.W. heeft het over ,de waarde" zodat 
hier ook de tegenwaarde in aanmerking komt d.i. de prijs op de dag 
van vervreemding(76). Inbrengsten en kapitalen konden immers 
onder gelding van het B.W. ook in waarde worden teruggenomen 
wanneer overeenkomstig artikell525 (oud) B.W. de gehele gemeen
schap aan de langstlevende werd toegedeeld(77) (78). 
- ingeval van vooruitmaking ten kosteloze titel moet de prijs van 
het ten bezwarende titel vervreemde ingebrachte goed niet worden 
verrekend omdat artikel1448 al. 2 B.W. het niet over de waarde van 
de goederen heeft maar over de goederen zelf, zodat er slechts 
schenking is als de goederen in natura worden teruggenomen. Dit 
belet echter niet dat de begunstigde echtgenoot om billijkheidsrede
nen verhaal behoudt op de rest van het gemeenschappelijk yermogen 
overeenkomstig artikel1460 al. 2 B.W. indien het vooruitgemaakte 
goed door de andere echtgenoot werd vervreemd, en ten belope van 
de waarde van het goed op de dag van vervreemding(79). 
lndien nude ingebrachte goederen tijdens het huwelijk aan derden 

(74) Cf. DILLEMANS, R., o.c., ibidem. 

(75) CASMAN, H. en VAN LooK, M., o.c., IV/3/5. 

(76) CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De langstlevendeechtgenote, o.c., nr. 235 in fine, 
p. 88. 

(77) CASMAN, H., o.c., nr. 42, p. 64. 

(78) CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De fangst/evende echtgenote, o.c., nr. 235, p. 
87. 

(79) RAUCENT, L., o.c., nr. 933 in fine, 403. 
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werden geschonken, dan geldt de hierbovenstaande regel niet(80) 
want de langstlevende bekomt de ingebrachte goederen niet noch in 
natura, noch in waarde. 
De wet heeft het zowel in artikel 1458 al. 2 als in artikel 1464 al. 2 
B. W. over een inbreng ,in het huwelijkscontract", waardoor uiter
aard ook de inbreng tijdens het huwelijk onder vorm van wijziging 
van het huwelijksvermogensstelsel moet worden gerekend, en over 
een inbreng door een ,uitdrukkelijk beding"; het aannemen van een 
stelsel van algehele gemeenschap geldt dan ook als een uitdrukkelijk 
beding want er is geen enkele reden om een onderscheid te maken 
tussen de algemene hypothese in die twee artikelen bedoeld en het 
, ,speciale'' geval van de totale inbreng van alle goederen in het 
gemeenschappelijk vermogen(81). 
De regel uitgedrukt in voornoemde twee artikels, die bij een eerste 
benadering moeilijk lijkt, wordt veel eenvoudiger wanneer men zich 
spiegelt aan artikel1525 (oud) B.W. dat ook toeliet te bedingen dat 
de ganse gemeenschap zou verblijven aan de langstlevende, maar het 
recht dan toekende aan de erfgenamen van de eerststervende om de 
, ,inbrengsten en kapitalen'' terug te nemen die er uit hoof de van hun 
rechtsvoorganger in gevallen waren. Het eigenlijke criterium om na 
te gaan of er inbrengsten en kapitalen waren was het stelsel van de 
gemeenschap van aanwinsten(82). Een vonnis van de Rechtbank van 
Namur maakte een juiste toepassing van deze principes door te 
stellen dat artikel 1525 niet toepasselijk is op een gemeenschap van 
aanwinsten, daar de echtgenoten in dat geval geen goederen in de 
gemeenschap inbrengen(83). Het Hofvan Bergen echter, gekonfron
teerd met de vraag of een verblijvingsbeding in een stelsel van 
gemeenschap van aanwinsten aldan niet een ,voordeel" is in de zin 
van artikel299 B.W. en dus bij echtscheiding verloren gaat voor de 
schuldige echtgenoot, beantwoordt de vraag ontkennend" bij ont
stentenis van het beding dat de inbrengsten en kapitalen niet mogen 
teruggenomen worden(84)". Het Hof begaat hier duidelijk een lap
sus. 
Tot op zekere hoogte kan men een vergelijking trekken: onder 

(80) DILLEMANS, R., o.e., m. 171, p. 397. 
(81) DILLEMANS, R., o.e., nr. 171, p. 397; VAN 00STERWIJCK, G., ,BevoordeJing van de 
langstlevende echtgenoot", I.e., nr. 11, p. 381. 
(82) BAETEMAN, G., DELVA, W. en CASMAN, H., I.e., T.P.R., 1972, nr. 233, p. 561 en de 
verwijzingen; zie over deze materie uitvoerig CASMAN, H., o.e., nrs. 40 e.v., p. 61; CASMAN, 
H., noot onder Rb. Kortrijk, 16 december 1975, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 83, geciteerd. 
(83) Rb. Namur, 23 juni 1970, Rev. Not. B., 1971, 242. 
(84) Mons, 18 juni 1975, Rev. Not. B., 1978, 282. 
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gelding van artikel 1525 ( oud) B. W. zou bv. een door een der 
echtgenoten in het huwelijkscontract ingebrachte bouwgrond- toen 
roerendmaking geheten - tot de ,inbrengsten en kapitalen" zijn 
gerekend, zodat, bij toedeling van de ganse gemeenschap aan de 
niet-inbrengende echtgenoot, de erfgenamen die bouwgrond konden 
terugnemen volgens de heersende mening in natura(85). V66r de wet 
14 juli 1976 was het echter ook mogelijk dit recht op inbrengsten en 
kapitalen uit te sluiten d. w .z. ze ook aan de langslevende toe te 
kennen, de klassieke formule van toebedeling ,met inbegrip van de 
inbrengsten en kapitalen", maar dan werd dit beding niet meer als 
huwelijksvoordeel maar als schenking beschouwd, dus vatbaar voor 
inkorting bij bestaan van reservataire erfgenamen(86). Dit begrip 
schenking vindt men nu gedeeltelijk terug in artikel1464 B.W .. De 
wetgever is met betrekking tot het verblijvingsbeding de voormalige 
inbrengsten en kapitalen aan bijzondere regels blijven onderwerpen; 
er bestaat geen terugneming meer maar de toekenning van inbreng
sten en kapitalen wordt nu slechts voor de helft als schenking 
aangezien(87). 
Dus een bouwgrond ingebracht door de eerststervende onder gelding 
van het Burgerlijk Wetboek, gevolgd door een verblijvingsbeding 
met inbegrip van de inbrengsten en kapitalen, werd beschouwd als 
een schenking van het ganse goed; dezelfde inbreng met verblijvings
beding onder gelding van de wet 14 juli 1976 geldt nog steeds als 
schenking van een , ,inbrengst en kapitaal'' maar dan niet meer van 
de geheelheid van het goed, maar slechts van de heljt van zijn waarde: 
de ene helft is bekomen als huwelijksvoordeel, de andere helft als 
schenking. 
Het betreft bier een schenking bij vooruitmaking(88). Moet de 
schenking nu worden ingekort, dan gebeurt die inkorting voortaan 

(85) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, X/2, nr. 1266-C a), p. 1003; RENAULD, J., o.c., 
nr. 1526, p. 1860 en de door hem geciteerde auteurs; CASMAN, H., o.c., nr. 42, p. 64; Contra 
LAURENT, F., Principes de droit civil, Brussel, Bruylant, 1876, XXIII, nr. 376, p. 375; 
ScHICKS, A. en V ANISTERBEEK, A., Traite- formulaire de Ia pratique notariale, o.c., V, nr. 
1341, p. 424; KLUYSKENS, A., Beginselen, o.c., VIII, Het huwelijkscontract, nr. 334, p. 338, 
DEKKERS, R., Handboek van burgerlijk recht, o.c., III, nr. 370, p. 214; Rb. Kortrijk, 16 
december 1975, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 79, noot CAsMAN, H., reeds geciteerd. 
(86) BAETEMAN, G., DEL VA, W. en CASMAN, H., o.c., nr. 238, p. 562; CASMAN, H., o.c., 
nr. 48 en nrs. 54 e.v .. 
(87) CASMAN, H., en VAN LooK, M., o.c., IV/4, 7 en 8). 
(88) CoENE, M., ,Naar een coherent vermogensstatuut voor de !angstlevende?", R. W., 
1977-78, 1482; CASMAN, H., en VASTERSAVENDTS, A., De /angst/evende echtgenote, o.c., nr. 
237, p. 89. 
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in waarde en niet meer in natura(89), wat Prof. R. Dillemans doet 
besluiten dat het begrip ,inkorting in waarde" dat voorheen een 
twijfelachtig bestaan had, nu met zekerheid op zijn plaats is in ons 
nieuwe erfrecht(90). Daarom kan volgens deze auteur het tekstver
schil tussen artikel 1464, al. 2 en 1458, al. 2 B.W. niet ingeroepen 
worden om in het eerste geval te spreken over inkorting in waarde 
en in het tweede over inkorting in natura: er is volgens hem geen 
enkele reden om een onderscheid te maken(91). 

AFDELING VI 

HUWELUKSVOORDELEN EN STIEFKINDEREN 

In de voorgaande afdelingen werd meer dan eens de opmerking 
gemaakt dat de regel van het bezwarend karakter van huwelijksvoor
delen uitzondering leed bij bestaan van stiefkinderen. Deze term 
vinden we niet in de wetteksten terug; art. 1465 B.W. heeft het over 
,kinderen uit een vroeger huwelijk". Inderdaad werden vele bepalin
gen die de rechten van de langstlevende echtgenoot beperkten als hij 
in samenloop kwam met kinderen uit een vorig huwelijk van de 
erflater, door de Wet 14 mei 1981 afgeschaft, doch niet artikel1465 
B.W.(92) alhoewel sommigen voorhoudendaLdeze Wet dit artilc_el 
stilzwijgend zou hebben afgeschaft(93). Volgens artikel 1465 B.W. 
ontsnapt enkel de verdeling bij helften van de aanwinsten - d.i. 
goederen verkregen met besparingen op de inkomsten - aan de 
regels der schenkingen; alles wat de langstlevende stiefouder bij de 
verdeling der aanwinsten meer krijgt, wordt geacht ten kosteloze titel 
te zijn verkregen(94). 
Het beroemd cassatiearrest van 27 oktober 1961 besliste dat, voor 
de toepassing van artikel1098 (oud) B.W., een kind door de decujus 

(89) DILLEMANS, R., ,Algemene begrippen in verband met schenkingen", in De 
sehenkingsakten, WEYTS, L., (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1982, nr. 24, p. 24-25; DILLEMANS, 
R., o.e., nr. 171, p. 398-399; CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De langstlevende 
eehtgenote, o.e., nr. 237, p. 89. 
(90) DILLEMANS, R., I.e., nr. 24, p. 25; DILLEMANS, R., o.e., nr. 171, p. 399. 

(91) 0ILLEMANS, R., I.e., nr. 24, p. 25; DILLEMA,S, R., o.e., nr. 171, p. 399; CASMAN, H. 
en VASTERSAVENDTS, A., (impliciet), o.e., nr. 236, p. 88). 
(92) CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De langstlevende eehtgenote, o.e., nr. 238, p. 
89. 
(93) DELNOY, P., ,Les droits successoraux du conjoint survivant. Loi du 14 mai 1981'', J. T., 
1982, nr. 23-3, p. 393; zie echter de kritiek bij RAUCENT, L., ,Chronique de jurisprudence. 
Regimes matrimoniaux (1976-1983). Quelques questions disputees", J. T., 1984, nr. 11, p. 508. 
(94) CASMAN, H. en VASTERSA VENDTS, A., De langstlevende eehtgenote, o.e., nr. 238 in fine, 
p. 89. 
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voor het huwelijk geadopteerd, gelijkgesteld werd met een kind 
geboren uit een vorig huwelijk(95). Alhoewel destijds door bepaalde 
rechtsleer zeer kritisch onthaald, wordt dit principe thans niet meer 
betwist. De vraag of de gelijkstelling ook gold voor natuurlijke 
kinderen werd doorgaans, en met nog meer klem, negatief beant
woord: de term ,ander huwelijk" veronderstelt alleen wettige of 
gewettigdekinderen(96). Bij andere auteurs(97) leest men dat uitbrei
ding naar natuurlijke kinderen niet overwogen werd; nochtans zou 
voor hen toch dezelfde ratio legis moeten gelden(98). 
Zo werd reeds terloops vermeld dat onder , ,kinderen uit een vorig 
huwelijk" ook de natuurlijke kinderen van de eerstgestorvende 
moesten begrepen worden. Stiefkinderen zijn inderdaad alle kinde
ren van de eerstgestorven echtgenoot die de langstlevende niet tot 
tweede ouder hebben, dus zowel kinderen uit een vorig huwelijk, de 
niet-gezamenlijk geadopteerde kinderen als de natuurlijke kinderen 
van de eerstgestorvene(99), met dien verstande evenwel dat kinderen 
uit een vorig huwelijk, geadopteerd door de tweede echtgenoot van 
hun ouder, toch de bescherming als stiefkinderen moeten blijven 
genieten omdat de adoptie hun, overeenkomstig artikel 343 B.W., 
tot voordeel moet blijven strekken(lOO). Natuurlijke kinderen van de 
eerstgestorvene aanzien als stiefkinderen die de bescherming van 
artikell465 B.W. genieten, ligt in de lijn van het arrest Marckx(lOl) 
dat Belgie veroordeelde omwille van de discriminatie van natuurlijke 

(95) Cass., 27 oktober 1961, R. W., 1961-62, 1441 en Ann. Not., 1963, 113, cone!. Adv. Gen. 
HAYOIT DE TERMICOURT, R.; Rb. Brussel, 24 april 1958, Pas., 1959, III, 110, bevestigd door 
Brussel, 23 december 1959, Rev. Prat. Not., 1960, 45; Liege, 30 november 1951, Pas., 1952, 
II, 35, Rec. Gen. Enr. Not., 1952, nr. 19.260, p. 263 en Ann. Not., 1952, 233; BARETTE, L., 
,Les droits du conjoint survivant en presence d'un enfant adoptif du defunt", Rec. Gen. Enr. 
Not., 1954, nr. 19.359, p. 249; contra DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, VIII/2, nr. 1584, 
A, 5°, p. 1731; R.P.D.B., yo Donations et testaments, nr. 293, p. 98; SCHICKS, A. en 
VANISTERBEEK, A., Traite- jormu/aire de Ia pratique notaria/e, o.c., nr. 1098; PIRSON, R. 
,Examen de jurisprudence (1956 a 1959). Successions et liberalites", R. C.J.B., 1960, nr. 1, 
p. 412 e.v.; PIRSON, R., ,Examen de jurisprudence (1960 a 1964). Successions et liberalites", 
R.C.J.B., 1966, nr. 9, p. 171 e.v .. 
(96) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, VIII/2, nr. 1584 A, 4°, p. 1731. 
(97) CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De langstlevende echtgenote, o.c., nr. 239, p. 
90. 
(98) DILLEMANS, R., o.c., nr. 172, p. 401. 
(99) PUELINCKX-COENE, M., ,De Wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het erfrecht van 
de langstlevende echtgenoot. De erfrechten van de andere erfgenamen", R. W., 1981-82,429, 
reeds geciteerd in voetnoot 13. 
(100) VAN OosTERWIJCK, G., ,Verslag bij dossiers 6001 en 6001bis", Verslagen en debat van 
het Comittf voor Studie en Wetgeving, KONINKLIJKE FED ERA TIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN 
(ed.), Averbode, Altiora, 1978, 335-349. 
(101) Europees Hof van de Rechten van de Mens, 13 juni 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 
227. 
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kinderen tegenover wettige kinderen, discriminatie die strijdig is met 
artikel 14 gecombineerd met artikel 8 E.V.R.M .. 
Sinds dit basisarrest wordt in de Belgische rechtspraak en rechtsleer 
- op enkele uitzonderingen na- algemeen aanvaard dat erkende 
natuurlijke kinderen identiek dezelfde erfrechten bezitten als wettige 
kinderen(102). 
Wat bepaalde overspelige kinderen betreft, zij kunnen overeenkom
stig artikel331 en 335 B.W. slechts erkend worden mits rechterlijke 
machtiging. De reden van deze machtiging bestaat er volgens het Hof 
van Cassatie in te beletten dat er opzettelijk onjuiste erkenningen 
zouden geschieden of dat de rechten van derden zouden worden 
miskend(103). Het Hof meent verder dat het wettelijk systeem het 
recht op eerbiediging van het familieleven beoogt te verzoenen en dit 
zowel voor de natuurlijke als voor de wettige familie, met andere 
door het E. V.R.M. erkende vrijheden; het wettelijk systeem roept 
geen discriminatie in het leven, gegrond op geboorte of houdt ze niet 
in in stand. 
Volgens Heyvaert en Willekens(104) is het grondprincipe van het 
Marcx-arrest de bloedband, dit betekend dat dit arrest eveneens op 
overspelige kinderen toepasselijk is. Anderen menen dat het nog 
weinig zin heeft de gevolgen van het arrest te beperken tot de gewoon 
natuurlijke kinderen(105). 
De notaris moet zich ondertussen afvragen of hij op de toekomstige 
wet op de afstamming, neergelegd op 15 februari 1978 in de Se
naat(106), mag vooruitlopen door een strikte toepassing van het 

(102) PAUWELS, J.M., kritische noot onder Rb. Gent, 16 april 1984, R. W., 1984-85, 354; 
PINTENS, W., noot onder Brussel, 29 maart 1983, R. W., 1983-84, 456; VANDEN BoscH, Y., 
,Kroniek van de Belgische recbtspraak (1981-1983) met betrekking tot bet E.V.R.M.", R. W., 
1984-85, 497; VAN HovE, E., ,Het Marckx-arrest in de notariele praktijk", T. Not., 1982, 
97; Rb. Gent, 20 november 1980, R. W., 1980-81, 2328; Rb. Brussel, 29 maart 1983, R. W., 
1983-84, 454, reeds geciteerd; Rb. Brussel, 3 juni 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 413; Rb. 
Liege, 10 februari 1984, Rev. Not. B., 1984, 143 en Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 93, 
goedkeurende noot J.L.R.; Rb. Antwerpen, 21 november 1984 (onuitgegeven); contra, 
RIGAUX, F., ,La loi condamnee", J. T., 1979, 523; Brussel, 31 januari 1983, R. W., 1982-83, 
2681; Rb. Brugge, 14 maart 1983, T. Brugse R., 1983, nr. 3, p. 27; Rb. Gent, 16 april1984, 
R. W., 1984-85, 354, geciteerd en T. Not., 1984, 381. 
(103) Cass., 3 oktober 1983, R. W., 1983-84, 1972; Rb. Mecbelen, 7 april 1981, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1981, 320; contra, PAUWELS, J.M., ,Macbtiging tot erkenning/wettiging van 
overspelige kinderen sinds bet Marckx-arrest" (noot onder Rb. Turnbout, 14 oktober 1982), 
R. W., 1982-83, 2772; Rb. Turnbout, 29 april1982, R. W., 1982-83, 1590; Rb. Turnhout, 14 
oktober 1982, R. W., 1982-83, 2771, noot PAUWELS, J.M., geciteerd. 
(104) HEYVAERT, A. en WILLEKENS, H., Beginselen van het gezins- en familierecht na het 
Marckx-arrest, Antwerpen, Kluwer, 1981. 
(105) PAUWELS, J.M., ,Overspelige kinderen en de directe werking van bet Marckx-arrest" 
(noot onder Rb. Turnbout, 29 april 1982, geciteerd), R. W., 1982-83, nr. 8, p. 1594. 
(106) Pari. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305/1. 
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E.V.R.M .. Aan de ene kant moet hij rekening houden met het 
principe dat een internationaal verdrag primeert op de nationale wet 
en bovendien heeft hij ook tot plicht de latere wet toe te passen(107). 
Wat moet de notaris dan doen? Hij heeft tot plicht alle erfgenamen 
ervan op de hoogte te brengen dat er een tegenstrijdigheid kan 
bestaan tussen het B.W. en het E.V.R.M. en dan zit er voor de 
erfgenamen niets anders op dan ofwel een vergelijk te treffen ofwel 
hun rechten voor de rechtbank te verdedigen. 
Als de notaris is aangesteld om een nalatenschap te vereffenen waarin 
natuurlijke kinderen gerechtigd zijn, zal hij stelling moeten kiezen; 
daarna zal de rechtbank oordelen en goed- of afkeuren. Kiest de 
notaris echter voor de toepassing van het Marckx-arrest, dan zal hij 
aile buitenechtelijke kinderen met wettelijke kinderen moeten gelijk
stellen (108). 
Ten allerlaatste kan worden opgemerkt dat het reeds vermelde wet
sontwerp op de afstamming de afschaffing voorziet van artikel1465 
B.W. wat tot gevolg zal hebben dat de erfrechten van stiefkinderen 
meer zullen worden beperkt(109), vermits bedingen van ongelijke 
verdeling of zelfs het verblijvingsbeding mogelijk worden. 

HooFDSTUK II 

CONTRACTUELE ERFSTELLINGEN - BEGRIP EN KENMERKEN 

De contractuele erfstelling is een beschikking in de vorm van een 
contract waarbij een persoon - de erfsteller - nu reeds en om niet 
ten voordele van een ander persoon - de erfgestelde - die aan
vaardt, beschikt over de goederen die zijn nalatenschap zullen sa
menstellen, over een deel van deze goederen of over een bepaald 
voorwerp aileen. De contractuele erfstelling kan inderdaad zowel 
algemeen zijn, als onder algemene titel, als onder bijzondere ti
tel(llO). Het B.W. noemt ze schenking van toekomstige goede-

(107) Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens werd op 4 november 1950 te Rome 
gesloten en goedgekeurd door de Wet 13 mei 1955, B.S., 19 augustus 1955. 
(108) VAN HovE, E., ,Het Marckx-arrest in de notariele praktijk", T. Not., 1982, 97, 
geciteerd. 
(109) DE VALKENEER, R. en VAN HoVE, E., ,Le nouveau statut du conjoint survivant", Rev. 
Not. B., 1981, 543-544. 
(llO) VAN QUICKENBORNE, M., o.c., nrs. 139-147, p. 58-61; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., 
Traiti, VIII/2, nr. 1623 A, p. 1767; CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De /angst/evende 
echtgenote, nr. 246, p. 93; DEKKERS, R., ,De Ia protection de l'institue contractuel contre 
les alienations a titre onereux" (noot onder Cass., II april 1958), R.C.J.B., 1958, nr. 6, p. 
155-156; Cass., ll april 1958, R.C.J.B., 1958, 143, noot DEKKERS, R., geciteerd. 
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ren(111) omdat de beschikking enkel betrekking heeft op goederen 
die de erfsteller bij zijn overlijden zal nalaten. De term ,,contractuele 
erfstelling" werd voor het eerst in het B.W. opgenomen door de Wet 
14 juli 1976(112). 
De begiftigde is tegelijk erfopvolger; het gaat dus om een bij wet 
toegelaten beding over een toekomstige nalatenschap(113). De con
tractuele erfstelling is een instelling met gemengd karakter, die het 
midden houdt tussen testament en schenkin~ onder de levenden en 
sterk afwijkt van het gemeen recht; het is een aanstelling van erfge
naam bij contract(114). Daarom is ze ook slechts tussen bepaalde 
personen mogelijk(115): 
1° Door om het even wie, in het huwelijkscontract, ten voordele van 
toekomstige echtgenoten en van kinderen die uit hun huwelijk zullen 
geboren worden, indien de schenker de begiftigde echtgenoot zou 
overleven. 
2° Tussen aanstaande echtgenoten in het huwelijkscontract oftussen 
echtgenoten tijdens het huwelijk. 

AFDELING I 

CONTRACTUELE ERFSTELLINGEN TUSSEN AANSTAANDE ECHTGENOTEN 

De contractuele erfstelling in het huwelijkscontract bedongen ten 
voordele van de langstlevende der aanstaande echtgenoten, is onher
roepbaar. Deze onherroepbaarheid houdt in dat de aanstelling tot 
erfgenaam definitief verworven is, en dat het deel van het vermogen 
dat aan die erfgenaam moet toekomen, niet meer ten kosteloze titel 
kan worden vervreemd(116) behalve ,over geringe bedragen, tot 
beloning of anderszins"(117). 

(111) Art. 1084 en 1094 B.W. 
(112) Zie art. 300 en 1429 B.W .. 
(113) Brussel, 25 april 1972, Rev. Not. B., 1976, 254. 
(114) LAURENT, F., Principes de droit civil, o.c., XV, nr. 177, p. 219; KLUYSKENS, A., 
Beginselen, o.c., III, nr. 318, p. 478; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, VIII/2, nr. 1611 
B, p. 1756 en nr. 1624, p. 1768. 
(115) Art. 947, 1082 tot 1093 B.W .. 
(116) CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De /angstlevende echtgenote, o.c., nr. 247, p. 
393; VAN QUICKENBORNE, M., o.c., nrs. 187 e.v., p. 75 e.v.; STIENON, P., o.c., 66 e.v.; 
RAucENT, L., Les liberalites, in Droit patrimonial de Ia famille, Brussel, Bruylant, 1979, 142; 
Cass., 4 december 1924, Pas., 1925, I, 58; Brussel, 13 januari 1970, Rev. Not. B., 1972, 204; 
Rb. Brussel, 24 maart 1971, Rev. Not. B., 1972, 24, noot LAINE, F.; Rb. Dendermonde, 12 
maart 1975, T. Not., 1975, 248. 
(117) Art. 1083 in fine B.W.; Zie hieronder VAN QUICKENBORNE, M., o.c., nrs. 264 e.v., p. 
107. 
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De goederen, voorwerp van de contractuele erfstelling, moeten dus 
beschouwd worden als een soort reserve die de erfsteller bij overeen
komst in voordeel van de erfgestelde heeft voorzien; deze laatste kan 
dan ook zolang de beschikker leeft, geen afstand doen van zijn 
recht(118), zelfs niet in onderling overleg(l19) want dan zou een 
overeenkomst over een niet-opengevallen nalatenschap zijn(120). 
De erfsteller mag dus nog wei ten bezwarende titel beschikken over 
de goederen in de contractuele erfstelling begrepen, zelfs over aile 
goederen. Indien dergelijke vervreemding slechts tot doel zou hebben 
te ontsnappen aan de gevolgen van de contractuele erfstelling, dus 
enkel zou ingegeven zijn uit haat van de onherroepelijk toegestane 
erfstelling en met het enkel oogmerk om de erfgestelde te beroven 
van de voordelen ervan, dan kan die vervreemding niet worden 
vernietigd op grond van de actio pauliana(121). Weliswaar put de 
begunstigde echtgenoot zijn rechten uit een contract, maar dit is 
onvoldoende: artikel 1167 B.W. is een recht voorbehouden aan de 
schuldeiser, en een contractuele erfstelling creeert weliswaar een 
erfrechtelijke roeping, een titel op de nalatenschap van de erfsteller, 
een eigendomsrecht, maar geen eigenlijke schuldvordering(122). 
Dergelijke vervreemding kan wei aangevochten worden op grond van 
de theorie van het rechtsmisbruik. In dit verband onderscheidt men 
volgende criteria(l23): het oogmerk om te schaden, gebrek aan 
redelijk belang, het onevenredigheidscriterium (het evenwicht tussen 
de betrokken belangen wordt in grote mate verbroken), de afwending 
van de maatschappelijke bestemming of de sociale finaliteit van het 
recht, en het schuldcriterium. 
Ret geval, voorwerp van de betwisting, waarover voormeld cassatie
arrest uitspraak deed, kan beschouwd worden als een toepassing van 
het finaliteitscriterium(124), maar men kan in casu zoals in vele 
andere gevallen het rechtsmisbruik rangschikken onder de kwade 
trouw van hem die onrechtmatig heeft gehandeld. 

(118) KLUYSKENS, A., Beginselen, o.e., III, nr. 324, I, 2°, p. 486. 
(119) CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De langslevende eehtgenote, o.e., nr. 248, p. 
93; VAN QUICKENBORNE, M., o.e., nr. 159; p. 65. 

(120) Rb. Dendermonde, 12 maart 1975, T. Not., 1975, 248, geciteerd. 
(121) Cass., II april 1958, Pas., 1958, I, 867, R. W., 1958-59, 1103 en R.C.J.B., 1958, 143, 
noot DEKKERS, R., geciteerd. 
(122) DEKKERS, R., I.e., nr. 6, p. 155. 

(123) Zie DE BERSAQUES, A., ,L'abus de droit" (noot onder Gent, 20 november 1950), 
R.C.J.B., 1953, 272; DEKKERS, R., I.e., nrs. 11 e.v., p. 158 e.v.; VAN NESTE, F., ,Misbruik 
van recht", T.P.R., 1967, 339; DERINE, R., ,Overzicht van rechtspraak (1965-1968). 
Zakenrecht", T.P.R., 1969, 691; cf. Cass., 23 juni 1983, R. W., 1984-85, 392. 
(124) VAN NESTE, F., I.e., nr. 36 in fine, p. 363. 
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Een bijzonder boeiende toepassing van enerzijds de onherroepbaar
heid van de contractuele erfstelling en anderzijds het bezwarend 
karakter van een huwelijksovereenkomst, vindt men terug in een 
casus behandeld door de Rechtbank te Luik, 1 februari 1974. Na 
echtscheiding ten laste van de man uitgesproken, behield zijn gewe
zen echtgenote de voordelen van de contractuele erfstelling in het 
oorspronkelijk huwelijkscontract, die niet afhankelijk was gesteld 
geworden van ontbinding van het huwelijk door overlijden. De man 
hertrouwt onder het stelsel der algehele gemeenschap met toedeling 
van heel de gemeenschap aan de langstlevende en overlijdt: het ganse 
gemeenschappelijk vermogen komt toe aan zijn tweede echtgenote 
ingevolge het bezwarend karakter van deze huwelijksovereenkomst. 
Als contractueel erfgestelde laat de rechtbank echter aan de gewezen 
echtgenote toe, overeenkomstig artikel 1525 (oud) B.W. de ,in
brengsten en kapitalen'' terug te nemen die haar ex-echtgenoot in zijn 
algehele gemeenschap had doen vall en; dit recht komt inderdaad niet 
alleen toe aan de wettige erfgenamen maar ook aan ieder die een 
algemene roeping als erfgenaam bezit en dus ook aan een contractu
eel erfgestelde(125). De erfgenamen die de inbrengsten en kapitalen 
van hun rechtsvoorganger terugnemen, oefenen hun rechten uit uit 
hoofde van hun erfrechtelijke aanspraak op het dee! van hun rechts
voorganger in de ontbonden gemeenschap, en niet in hun persoonlij
ke hoedanigheid. Zij putten hun recht wei degelijk in de nalatenschap 
tot dewelke ze zijn geroepen, zodat die inbrengsten en kapitalen niet 
anders kunnen worden beschouwd dan als deel van die nalaten
schap(l26). 
Het is blijkbaar niet aan de aandacht van de rechtbank ontsnapt dat 
ook hier het karakter ten bezwarende titel van huwelijksovereen
komst zou zijn kunnen aangewend, enkel en alleen om te ontsnappen 
aan de contractuele erfstelling en er hier dus ook misbruik van recht 
zou kunnen geweest zijn. Dit blijft natuurlijk een feitenkwestie en 
de rechtbank stelt souverein vast- zonder het woord rechtsmisbruik 
te citeren- dat de gewezen echtgenote geen elementen aanbrengt om 
het bezwarend karakter dat de wet aan het verblijvingsbeding toe
kent, te ontzenuwen. 
Contractuele erfstellingen tussen aanstaande echtgenoten, en huwe
lijksvoordelen die bij ontbinding van het gemeenschappelijk vermo-

(125) Rb. Liege, 1 februari 1974, Rev. Not. B., 1974, 643 en Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 
21.897, p. 109; CASMAN, H., noot onder Rb. Kortrijk, 16 december 1975, Rev. Trim. Dr. 
Pam., 1978, 79, geciteerd. 
(126) CASMAN, H., o.c., nr. 42-8, p. 65 en de door haar geciteerde rechtsleer en rechtspraak. 
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gen ontstaan, worden ook wei eens overlevingsrechten geheten(127). 
In feite kan alles herleid worden tot een vuistregel dat een goede 
redactie van het huwelijkscontract noodzakelijk is, nl. de huwelijkso
vereenkomsten afhankelijk stellen van de ontbinding van het stelsel 
door overlijden, en de contractuele erfstellingen afhankelijk stellen 
van de ontbinding van het huwelijk door overlijden; zo wordt al 
gedeeltelijk verholpen aan de nadelen van de onherroepbaarheid van 
de contractuele erfstellingen in het huwelijkscontract. Er dient im
mers vermeden te worden dat die overlevingsrechten nog effect 
zouden blijven sorteren na echtscheiding, want dit strookt zelden, 
om niet te zeggen nooit, met de bedoeling van de echtgenoten(128). 
Is de redactie gebeurd conform aan die vuistregel en geschiedt de 
ontbinding niet door overlijden maar door echtscheiding, dan is de 
gestelde voorwaarde niet vervuld en blijven er geen rechten meer over 
die na echtscheiding nog uitwerking zouden behouden. Rechtspraak 
en rechtsleer aanvaarden sinds lang de geldigheid van zulke bedin
gen(129). 
Zo behoudt, om maar enkele voorbeelden te geven, de onschuldige 
echtgenoot of onschuldig geachte echtgenoot de contractuele erfstel
ling in zijn voordeel gedaan of behouden beide echtgenoten ze 
ingeval van echtscheiding bij wederzijdse toestemming(130). Een 
onderzoek van de rechtspraak terzake wijst uit welke jarenlang 
durende processen hadden kunnen vermeden worden door een aan
gepaste redactie van het huwelijkscontract. Is dit slecht opgesteld dan 
zal bv. de ex-echtgenote nog erven in de nalatenschap van de v66ro
verledene en bij diens hertrouwen, zijn tweede echtgenote van ieder 
erfrecht beroven behalve dan van haar reserve sinds de wet 14 mei 
1981. 
Ook herhaal ik dat advokaten de gevolgen van artikel306 B.W. niet 
mogen uit het oog verliezen wanneer ze een echtscheiding inleiden 
op grond van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar: slecht 
geredigeerde contractuele erfstellingen bv. blijven behouden in voor-

(127) VAN OosTERWIJCK, G., ,Overlevingsrechten", I.e., nr. 4, p. 83; zie ook VAN HoVE, 
E., ,Het wettelijk steisei- Ontbinding", T.P.R., 1978, nr. 29, p. 479-480; WATELET, P., ,Le 
regime legal: dissolution et liquidation", in Sept Ler,:ons sur Ia rejorme des regimes 
matrimoniaux, o.c., 126-127. 
(128) Zie hierover VAN OosTERWIJCK, G., ,Overievingsrechten", I.e., nr. 4 in fine, p. 83 en 
nrs. 11-12, p. 86-87. 
(129) Zie de overvloedige rechtspraak en rechtsleer bij VAN OosTERWIJCK, G., 
,Overlevingsrechten", /.c., nr. 11, voetnoot 36; adde, CASMAN, H., o.c., nr. 199, p. 248; zie 
ook DE PAGE, Ph., ,Les premieres applications de Ia ioi du 14 juillet 1976 sur les regimes 
matrimoniaux en matiere de regime legal", Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, nr. 26, p. 19. 
(130) Art. 232,299,300 en 306 B.W.; VAN OOSTERWIJCK, G., ,Overlevingsrechten", I.e., 
nr. 20, p. 94. 
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deel van de echtgenoot tegen wie de andere de echtscheiding vordert, 
zodat het steeds geraden is vooraf het huwelijkscontract van de eiser 
te raadplegen(131). 
Een van de gevolgen van de onherroepbaarheid van de contractuele 
erfstellingen tussen aanstaande echtgenoten, die gewoonlijk weder
kerig gedaan worden, bestaat er ook in dat latere familieregelingen 
tussen ouders en kinderen onder vorm van schenking-verdeling niet 
kunnen gerealiseerd worden want uit de contractuele erfstelling 
spruit een eigenlijke onbekwaamheid tot schenken voort. Er bestaan 
evenwel verschillende oplossingen om aan die onbekwaamheid te 
ontsnappen. Zo kan nog ten kosteloze titel beschikt worden onder 
opschortende voorwaarde van v66roverlijden van de erfgestelde of 
over een gedeelte der goederen wanneer de contractuele erfstelling 
niet het gehele beschikbaar gedeelte omvat; de erfsteller kan zich ook 
het recht voorbehouden toch nog ten kostelozetel over bepaalde 
goederen te mogen beschikken(132). 
Tenslotte is er de eenvoudige oplossing die erin bestaat, sinds de Wet 
14 juli 1976, onder de vorm van ,kleine" wijziging aan het huwe
lijksvermogensstelsel, de contractuele erfstelling te ,herroepen" 
overeenkomstig artikel 1394 B. W.. De erfsteller kan die slechts 
herroepen mits het akkoord van de erfgestelde; het gaat dus eerder 
om een eigenlijke verzaking zoals in: een akte van regeling van 
wederzijdse vermogensrechten voorafgaandelijk echtscheiding bij 
wederzijdse toestemming overeenkomstig artikel1287 Ger. W .. Het 
betreft hier in beide gevallen een door de wet toegelaten pactum over 
een nog niet-opengevallen nalatenschap(133). 

AFDELING II 

CONTRACTUELE ERFSTELLINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN TIJDENS HET 
HUWELIJK 

Het kan niet ontkend worden dat de notariele praktijk zich omwille 
van de onherroepbaarheid van contractuele erfstellingen tussen aan-

(131) VAN OosTERWIJCK, G., ,Overlevingsrechten", I.e., nr. 29 in fine, p. 102. 
(132) Cf. Brussel, 13 januari 1970, Rev. Not. B., 1972, 204, geciteerd. 
(133) VAN OosTERWIJCK, G., ,Overlevingsrechten", I.e., rtr. 26, p. 98; CASMAN, H. en 
VASTERSAVENDTS, A., De langstlevende eehtgenote, o.e., nr. 249, p. 93-94; PINTENS, W., 
,De echtscheiding in de notarHHe praktijk", T. Not., 1978, 40; PINTENS, W., Eehtseheiding 
door onderlinge toestemming, Antwerpen, Kluwer, 1982, nr. 320, p. 198. 
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staande echtgenoten, zeer voorzichtig opstelt(134) en de voorkeur 
geeft aan een huwelijkscontract gevolgd na het huwelijk door een 
contractuele erfstelling die dan per essentie herroepbaar is(135); 
tussen echtgenoten zijn ze zeer frekwent(136). Ze kunnen onder twee 
vormen voorkomen: 
1° Ofwel behouden ze hun per essen tie herroepbaar karakter name
lijk wanneer ze worden opgemaakt in de vorm van de klassieke 
,giften tussen echtgenoten", een zeer courante notariele praktijk, 
gewoonlijk maar niet noodzakelijk wederkerig, en in dit geval in twee 
afzonderlijke akten gelet op het verbod van artikel1097 B.W .. Het 
zijn plechtige akten die moeten verleden worden door twee notarissen 
of door een notaris bijgestaan door twee getuigen(137) en waarin de 
erfgestelde echtgenoot mede verschijnt om te aanvaarden. 

Twee opmerkingen 

a) De aandacht van de notarissen dient gevestigd op het feit dat vele 
Ianden deze bijzondere vorm om over zijn goederen te beschikken 
voor de dag van overlijden, niet kennen, zoals o.m. Nederland en 
Italie. Het is dus veilig de nationaliteit van de echtgenoten te kontro
leren. 
b) De wetgever stelt zich zeer gunstig op t.a. v. schenkingen bij 
huwelijkscontract gedaan. Denken we aan het fiskaal voordeel van 
registratierechten op schenkingen van tegenwoordige goederen door 
ascendenten aan toekomstige echtgenoten gedaan en van de voltrek
king van het huwelijk afhankelijk gesteld; ze worden tot de helft 
verminderd(l38). Het is hiervoor niet nodig dat de schenking vastge
steld wordt in het huwelijkscontract zelf, het volstaat dat ze van de 
huwelijksvoltrekking afhankelijk wordt gesteld(139). 
Bovendien kan de minderjarige een schenking doen aan zijn huwe
lijkspartner, ook een contractuele erfstelling, mits hij wordt bijge
staan door de personen wier toestemming vereist is voor de geldig
heid van het huwelijk(l40); maar het is niet meer mogelijk dat een 

(134) GREGOIRE, M., ,Le statut civil du conjoint survivant dans Ia pratique quotidienne", 
in Le statut civil du conjoint survivant dans Ia pratique et en droit compare, Brussel, Bruylant, 
1970, nr. 34, p. 147-148. 
(135) Art. 1096 B.W .. 
(136) VAN QurcKENBORNE, M., o.c., nr. 602, p. 234. 
(137) Art. 9 Organieke Wet Notariaat. 
(138) Art. 132/1 W. Reg.; zie hierover WERDEFROY, F., ,Registratierechten", A.P.R., nr. 
1160, p. 741. 
(139) WERDEFROY, F., o.c., nr. Il60, p. 741; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, VIII/I, 
1962, nr. 725, C, 3°, p. 813. 
(140) Art. 1397 B.W.; RAUCENT, L., Les liberalites, o.c., 141, 142. 
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minderjarige echtgenoot tijdens het huwelijk een schenking doet, 
zeifs geen contractueie erfstelling. Dit geidt eveneens voor de ont
voogde minderjarige, ai mag dan de minderjarige die de Ieeftijd van 
16 jaar heeft bereikt, overeenkomstig artikei904 B.W. bij testament 
beschikken ten beiope van de heift van de goederen waarover de wet 
de meerderjarige toeiaat te beschikken(141). 
De herroepbaarheid is absoiuut en Iaat de erfsteller toe de aanstelling 
tot erfgenaam op ieder ogenblik, zonder opgave van redenen en 
zonder bijzondere pieegvormen, teniet te doen, ,ad nutum"(142). 
Die herroeping kan uitdrukkelijk of stilzwi:jgend zijn. Wordt een 
akte opgemaakt, dan moet het wei een piechtige notariele akte zijn 
(aithans voor de herroeping van een contractueie erfstelling) maar 
een handeling die op ondubbeizinnige wijze de wii tot herroeping 
doet blijken, voistaat, zeifs een getypte maar dan wei ondertekende 
brief(143). De Franse rechtspraak en rechtsieer zijn op dat punt veei 
formalistischer ingesteld en eisen steeds dat de vormelijkheden van 
de Organieke Wet Notariaat zouden worden nageieefd(144). In 
Beigie ontbreekt iedere wettelijke vorm voor de herroeping. Er wordt 
wei aangeraden deze te doen bij expioot van gerechtsdeurwaarder om 
alle betwistingen te vermijden(145) en dit expioot kan zelfs overge
schreven worden op het hypotheekkantoor wanneer het betrekking 
heeft op de herroeping van schenkingen van onroerende goederen 
tussen echtgenoten(146). 
2° Ofwei kunnen contractueie erfstellingen tussen echtgenoten on
herroepbaar bedongen worden naar aanieiding van een wijziging van 
het huweiijksvermogenssteisei, overeenkomstig artikei 1394 
B.W.(147). Het werd aanvankelijk betwist of die contractuele erfstel
lingen dan ook het karakter van onherroepbaarheid bekwamen; de 
Wet 14 mei 1981 heeft aan die betwisting echter een einde ge
steid(148). 

(141) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, VIII/1, nr. 106, A, p. 162 en nr. 107, p. 163-164. 
(142) VAN QUICKENBORNE, M., o.e., nr. 276, 110-111. 
(143) EECKHAUT, M., ,,De la forme de !a revocation des donations entre epouxpar la volonte 
unilaterale du donateur et du sort de la revocation des donations entre epoux contenues dans 
un acte nul", Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 374. 
(144) EECKHAUT, M., I.e., 375. 
(145) EECKHAUT, M., I.e., 375. 
(146) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, VIII/1, nr. 779, p. 867-868 en nr. 783 in fine, 
p. 869. 
(147) DE PAGE, Ph., ,Les effets de la mutabilite des regimes matrimoniaux sur le principe 
de l'irrevocabilite des donations faites par ou dans le contrat de mariage", Rev. Not. B., 1981, 
244; CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De langst/evende eehtgenote, nr. 254, p. 96. 
(148) Zie de auteurs geciteerd bij VAN OosTERWIJCK, G., ,Bevoordeling van de langstlevende 
echtgenoot", I.e., nr. 35-2°, p. 402-403. 

256 



Vermits ik hier het terrein betreed van de wijziging van het huwelijks
vermogensstelsel, voorwerp van de uiteenzetting van Prof. M. Coe
ne, ga ik op de verdere probleemstelling niet in. 

AFDELJNG III 

SCHENKINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN VAN TEGENWOORDIGE GOEDEREN 

In mijn geciteerd artikel in het R. W. heb ik even dit probleem 
aangeraakt; het zal zelden gaan om rechtstreekse schenkingen die 
immers bij authentieke akte moeten worden vastgesteld(149), maar 
wei om schenkingen van hand tot hand voor roerende goederen 
althans die, om geldig te zijn, de traditio van de geschonken zaak 
vereisen, vergezeld van de animus donandi. Maar schenkingen van 
tegenwoordige goederen zullen tussen echtgenoten dikwijls geschie
den in de vorm van onrechtstreekse maar vooral in de vorm van 
verdoken schenkingen(150). 
Onrechtstreekse schenkingen zijn aile schenkingen die uit een andere 
akte dan een schenking voortspruiten, maar die werkelijk zijn wat 
ze schijnen; verdoken schenkingen daarentegen zijn schenkingen die 
onder de vorm van een contract ten bezwarende titel, een handeling 
ten kosteloze titel vermommen(l51). Een onrechtstreekse, vermom
de of vergeldende schenking tussen echtgenoten is geldig(152). 
Onder het wettelijk stelsel bv. kan een verdoken schenking gebeuren 
door het doen verdwijnen van het bewijs of het opzettelijk niet-aan
schaffen van het bewijs dat de prijs van vervreemding van een eigen 
goed in het gemeenschappelijk vermogen is gevallen. Onder schei
ding van goederen kan de echtgenoot-schenker de faktuur verscheu
ren waaruit bleek dat een bepaalde aankoop door hem persoonlijk 
werd verricht, of kan de schenking onder vorm van een schuldbeken
tenis worden opgemaakt(153). Een bijzonder probleem stelt zich 
onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, bij aankoop van 
een onroerend goed op naam van beide echtgenoten, doch gefinan
cierd met gelden van een van hen, meestal de man. Gaat het hier al 

(149) Art. 931 B.W. 
(150) VAN OosTERWIJCK, G., ,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot", I.e., nrs. 
28-30, p. 398-400. 
(151) Zie KLUYSKENS, A., Beginselen, II, nr. 143, p. 204 en nr. 144, p. 207. 
(152) Cass., 26 januari 1928, Pas., 1928, I, 63; Cass., 20 oktober 1978, Rev. Not. B., 1980, 
356 en Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 272; Rb. Namur, 23 juni 1970, Rev. Not. B., 1971, 242 
en Rec. Gen. Enr. Not., 1971, nr. 21.510, p. 401. 
(153) Brussel, 13 november 1970, T. Not., 1972, 92. 
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dan niet om een schenking? Een deel van de rechtspraak en rechtsleer 
is van oordeel dat men een onderscheid moet maken tussen: 
1° De terugbetaling van het geleende kapitaal; d.i. een investering 
in voordeel van de echtgenoot-verkrijger van het goed. 
2° De betaling van de intresten; men kan deze last vergelijken met 
de huurprijs van het goed, zodat deze bedragen vallen onder het 
begrip ,bijdragen in de lasten van het huwelijk"(154). 
Hieruit moet men afleiden dat de aankoop op naam van beide 
echtgenoten een schenking uitmaakt ten voordele van de echtgenoot 
die niets in kapitaal heeft bijgedragen, met het bekende gevolg: 
herroepbaarheid ad nutum(155). Deze herroepbaarheid is een per
soonlijk recht van de schenker, dat niet door de erfgenamen kan 
worden uitgeoefend(156). · 
Een vraag die hierbij onmiddellijk aansluit is of het dan gaat om een 
schenking van het goed of van de prijs. Hierover heerst in de 
Belgische rechtspraak en rechtsleer geen eensgezindheid, hoewel er 
een tendens bestaat om de schenking te aanzien als een schenking van 
het goed; men neemt dat de bedoeling van partijen hier doorslagge
vend is en die bedoeling is ontegensprekelijk de schenking van het 
goed(157). Men doet hiervoor een beroep op de constructie van 
Pirson die het volgende voorstelt: de schenker stelt de begiftigde de 
nodige fondsen ter beschikking om het goed aan te kopen. Hoewel 
de begiftigde in zijn persoonlijke naam koopt tegenover de derde
verkoper, handelt hij toch als naamlener van de geldschieter die de 
werkelijke verkrijger is van het goed. De geldschieter doet afstand 
van het goed op het moment van de verkrijging; hij ontslaat de 
schijnbare verkrijger van zijn verplichting hem het goed over te 
maken(158). 

(154) RENAULD, J ., ,Examen de jurisprudence. Contrat de mariage et regimes matrimoniaux 
(1964-1967)", R.C.J.B., 1969, 83; VIEUJEAN, E., ,Examen de jurisprudence (1965-1969). 
Personnes", R.C.J.B., 1970, 459; RENARD, C. en DELIEGE, A., ,Examen de jurisprudence 
(1968-1974), contrat de mariage et regimes matrimoniaux", R.C.J.B., 1975, 103; Cass., 28 
maart 1969, J.T., 1969, 387; Rb. Brussel, 16 juni 1964, Pas., 1965, III, 135; Rb. Brussel, 23 
februari 1971, Rev. Not. B., 1971, 541; Rb. Brussel, 31 maart 1972, Rev. Not. B., 1972, 259. 
(155) Rb. Huy, 29 juni 1977, Rev. Not. B., 1979, 52. 
(156) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, VIII/1, nrs. 780-782, p. 868; CASMAN, H. en 
VASTERSAVENDTS, A.,Delangstlevendeeehtgenote, nr. 254infine, p. 96; CASMAN, H., noot 
onder Vass., 20 oktober 1978, R. W., 1978-79, 2373. 
(157) PrRSON, R., ,Examen de jurisprudence (1956-1959), successions et liberalites", 
R.C.J.B., 1960, 448; DILLEMANS, R., ,Overzicht rechtspraak (1965-1969), schenkingen en 
testamenten", T.P.R., 1970, 313; DILLEMANS, R., ,Algemene begrippen in verband met 
schenkingen", I.e., nr. 11, p. 13-14; Brussel, 17 oktober 1951, Rev. Prot. Not., 1952, 48, 
kritische noot BAUGNIET, A.; Brussel, 24 december 1957, J. T., 1958, 538; Rb. Antwerpen, 
14 mei 1963, R. W., 1962-63, 2109. 
(158) PrRSON, R., I.e., 449. 
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Deze zienswijze heeft een enorm belang bij de reserveregeling: de 
fictieve massa, de aanrekening en de inkorting zijn gebaseerd op de 
waarde van de geschonken goederen bij overlijden, zodat de veelal 
ontstane meerwaarde in aanmer king kan worden genomen i. p. v. het 
nominaal bedrag(159). Nochtans neemt een ander deel van de recht
spraak en rechtsleer aan dat het gaat om een schenking van de prijs, 
daar het goed nooit in het bezit is geweest van de schenker: nemo 
dat quod non habet(160). 
Wanneer men er nu van uitgaat dat niet alleen de intresten van het 
ontleende kapitaal een last van het huwelijk uitmaken, maar ook het 
kapitaal zelf, kan men niet meer spreken van een schenking tussen 
echtgenoten, herroepbaar ad nutum. Het Hof van Cassatie stelde 
reeds in 1976 dat de geldelijke bijdrage van de ene echtgenoot en de 
morele en materiele bijdrage van de andere aan elkaar gelijk zijn voor 
wat betreft de gezinswoning(161). Men mag hierbij echter niet uit het 
oog verliezen dat beide echtgenoten de gezamenlijke verkrijging 
moeten gewild hebben; verkrijging van de gezinswoning op naam van 
die echtgenoot die de aankoop financiert, is uiteraard toegelaten. De 
verkrijging moet door beide echtgenoten worden gezien als een 
normaal gevolg van het huwelijk, noodzakelijk voor hun huishou
ding(162). 

(159) DILLEMANS, R., ,Overzicht rechtspraak (1965-1969), schenkingen en testamenten", 
I.e., 314. 
(160) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, VIII/1, nr. 414, p. 528; KRINGS, E., 
,Rechtstreekse, onrechtstreekse ofvermomde schenking van een onroerend goed, cone!. Adv. 
Gen. Krings voor het Hof van Cassatie, 22 november 1974", T. Not., 1976, 53; Cass., 11 
oktober 1962, J. T., 1963, 134; Brussel, 4 januari 1961, J. T., 1963, 135; Brussel, 16 december 
1968, Rev. Not. B., 1970, 379. 
(161) Cass., 24 april 1976, R. W., 1976-77, 993. 
(162) CASMAN, H., noot onder Cass., 24 april 1976, R. W., 1976-77, 997; RENARD, C., 
,Separation de biens et travail menager" (noot onder Cass., 24 april 1976), R.C.J.B., 1978, 
130; CASMAN, H., ,Jurisprudence recente en matiere de separation de biens pure et simple", 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 203; Cass., 20 oktober 1978, R. W., 1978-79, 2368, geciteerd, noot 
CASMAN, H., ; Antwerpen, 1 juni 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9960; Antwerpen, 18 oktober 
1977, R. W., 1978-79, 906, noot CASMAN, H.; Rb. Brussel, 18 juni 1964, R.C.J.B., 1971, 193. 
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