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Probleemstelling
I. Vliegtuigrampen, verkeersongevallen, branden waarbij verschillende personen uit eenzelfde familie of gezin om het Ieven komen,
behoren tot de dagelijkse actualiteit. Veelal zijn de slachtoffers elkaars
erfgenamen. Juridisch stelt zich dan het probleem - dat vroeger
academisch kon worden genoenid (I) - betreffende het lot van de
respectieve nalatenschappen.
Volgens ons erfrecht gaan op het ogenblik zelf van het overlijden
de goederen van de overledene over op zijn erfgenamen. Maar om
te kunnen erven moet men nu juist bestaan op het ogenblik van het
overlijden van zijn rechtsvoorganger.
Dit betekent dat degene die het !angst geleefd heeft, de goederen
van de andere slachtoffers heeft geerfd, en dat alsdan zijn erfgenamen
de totaliteit van de goederen verkrijgen. Maar wie is als laatste gestorven, of zijn de slachtoffers op hetzelfde ogenblik gestorven ? En
hoe kunnen de erfgenamen bewijzen wie eerst gestorven is ?
Soms zal het verloop van de ramp nauwgezet gekend zijn, zodat
een rechtstreeks bewijs van de volgorde mogelijk is en het juridisch
probleem opgelost. Meestal blijkt dit echter onmogelijk te zijn.

2. Van wetgevend standpunt uit zijn twee opties mogelijk. Men
kan het gemeen recht in zake bewijs toepasselijk verklaren. Wie
beweert dat zijn rechtsvoorganger de andere slachtoffers heeft overleefd, moet dit overleven bewijzen, desnoods met feitelijke gegevens
en vermoedens. Slaagt hij daar niet in, dan vervalt zijn eis. Slaagt
de tegenpartij evenmin in het tegenbewijs, dan worden de verschillende
erfenissen afzonderlijk vereffend, d.w.z. men schakelt de andere
slachtoffers als erfgenamen uit.

(r) LAURENT, VIII, nr. 514 : .,II y a tant de debats d'un interet serieux qu'il nous
de donner de longs developpements a des controverses qui sont tout a fait
mseuses .

p~rait i~!ltile
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De wetgever kan oak, bij gebrek aan elk mogelijk afdoend bewijs,
een wettelijk vermoeden van overleven vooropstellen en zodoende
een partij van de onmogelijke bewijslast ontlasten. Dit vermoeden
zal dan gesteund zijn op een criterium dat in het algemeen relevant
wordt geacht bij het bepalen van de overlevingskansen.
De regeling van het burgerlijk wetboek
3· Meer moderne wetboeken (I) verkiezen de eerste oplossing;
de Code Napoleon, hierin voorafgegaan door het Romeinse en het
oud Franse recht, opteert in de artikelen 720, 72I en 722 voor het
tweede systeem.
Bij het opstellen van de wettelijke vermoedens redeneerde onze
wetgever als volgt wanneer verschillende personen te kampen hebben
tegen een gemeenschappelijk vernietigende kracht zal normaler wijze
degene die de grootste weerstand tegen die kracht kan stellen, het
!angst leven. De wetgever zag daarbij een directe relatie tussen de
leeftijd en het geslacht van een persoon en diens weerstandsvermogen.
4· Het menselijk Ieven werd ingedeeld in drie perioden.
Tot de ouderdom van IS jaar, de groeiperiode, wordt de oudste,
meest tot kracht gekomen, verondersteld te overleven.
Vanaf 6o jaar, periode van geleidelijk verval, beschikt de jongste
nag over de meeste krachten en zal hij vermoedelijk overleven.
Tussen IS en 6o jaar, periode van valle kracht wordt bij gelijke
leeftijd of verschil van een jaar de man de sterkste geacht, en zo de
slachtoffers van hetzelfde geslacht zijn zal volgens de orde ·der natuur
de jongste vermoed worden te overleven.
Men vermoeclt dat kinderen, samen omgekomen met personen
hoven de 6o jaar, langst geleefd hebben.
S. De opstellers van het burgerlijk wetboek beschouwden deze
oplossing als vanzelfsprekend en voor de hand liggend (2). Het lag
hierbij in hun bedoeling een einde te stellen aan de heftige betwistingen waartoe in het verleden de gezamenlijke overlijdens aanleiding

(1) Het Nederlands B.W. in artikel 878, 941 en 4.1.1. Nieuw B.W.; het Italiaanse
Codice civile in artikel4; het Duits B.W. van 1896 in§ 20 (afgeschaft); zowel de Belgische
comrnissie tot herziening van het B.W. als het Franse voorontwerp (art. 749) opteerden
voor deze regeling.
(2) Treilhard verklaart in zijn expose des motifs ., ... et je ne crois pas que dans Ia
fatale obscurite qui enveloppe un evenement de cette nature, on ait pu etablir des regles
sur des bases plus sages" (zitting van het corps Iegislatif van 19 germinal jaar XI, 19 april
1803, LocRE, V, biz. 91).
Chabot in zijn verslag aan het Tribunaat zegt ., ... il devient necessaire de suppleer
aux preuves par des presomptions, et le projet de loi s'est attache a choisir les plus naturelles
et les plus vraisemblables" (zitting 7 germinal jaar XII, LocRt, V, biz. 106).

hadden gegeven (1). De erfgenamen lieten in het algemeen geen enkel
detail van het tragisch gebeuren onuitgerafeld zo het, ook maar op
enige wijze, het bewijs van overleving van hun rechtsvoorganger kon
dienen. Dit diende in de toekomst vermeden te worden.
Toch moesten de opstellers van het B.W. aanvaarden dat in
werkelijkheid de slachtoffers van een gezamenlijke ramp dikwijls
volgens een heel ander schema om het Ieven kwamen dan volgens het
door hun aan de natuur conform uitgewerkt systeem (2).
De wettelijke vermoedens moesten dus wijken indien de feitelijke
omstandigheden aantoonden in welke volgorde de slachtoffers om
het Ieven waren gekomen. Meteen was er weer plaats voor het gekibbel van de erfgenamen en was de bedoeling van de opstellers van
het B.W. achterhaald.
Historische gegevens

6. De artikelen 720 e.v. B.W. zijn niet los te denken van de
vroeger in Frankrijk vigerende regeling, gegrond op een reeks Romeinse wetten, hoofdzakelijk uit de· Digesten, de rebus dubiis (3).
Daar vinden we de idee terug dat, bij het vooropzetten van wettelijke
vermoedens van overlijden, het verschil in weerstandsvermogen als
een relevante factor moet worden aangezien. Het was echter geen
algemeen criterium.
7· Slechts zo een ouder omkwam met zijn impuber kind, werd,
bij gebreke van feitelijke gegevens, het verschil in weerstand (gezien
het leeftijdsverschil) de meest evidente en enige leidraad geacht bij
het bepalen van het vermoedelijk overlijdensschema.
De drie toepasselijke Romeinse wetten besloten elk tot het overleven van de ouder (4).
(I) Deze bedoeling wordt verwoord door Simeon in zijn rede voor het corps legislatif:
.,On a cherche a mettre autant qu'on !'a pules presomptions constantes de Ia loi a Ia place
des suppositions et des arguments interesses des parties" (zitting 29 germinal jaar XI,
LocRE:, V, biz. I32). Dit is de enige bedoeling die uit de lectuur van de voorbereidende
werken naar voor komt.
(2) Simeon vervolgt : .,On ne pouvait cependant pas exclure les circonstances du
fait; elles auront le premier rang dans cette discussion : car les faits sont au-dessus des
presomptions, qui ne peuvent en etre que le supplement" (o.c., I.e.).
(3) Vgl.: PoTHIER, Traite des successions, hoofdstuk III, afdeling I, § I, en vooral
de zeer systematische uiteenzetting van MERLIN, Repertoire universe! et raisonne de jurisprudence, Paris, I8o8, Tw. Mort, waarnaar verwezen wordt voor meerdere details.
(4) De meer algemene wet 9 § 4 en wet 23 uit de Dig. de rebus dubiis. Zo een
vrouw bij schipbreuk samen omkomt met haar impuber kind wordt zij geacht !angst te
hebben geleefd.
Zo een impuber kind samen met zijn vader omkomt wordt de vader geacht het kind
te hebben overleefd tenzij het tegendeel bewezen wordt.
En de wet I6 uit de Digesten, hoofdstuk de pactis dotalibus : zo bedongen werd dat
de schoonzoon bij vooroverlijden van de dochter de ganse bruidschat mag behouden, zo
zij kinderen nalaat, en slechts gedeeltelijk, zo zij geen kinderen nalaat, en deze dochter

Oak in het oud Franse recht vond men dit een wijze oplossing.
Op 3 februari 1629 besloot het Parlement van Parijs tot het vooroverlijden van een vierjarig meisje dat samen met haar moeder in de
Loire verdronken was.
De wettelijke vermoedens moesten nochtans wijken voor feitelijke aanduidingen in een andere zin. De rechtbanken achtten die
feitelijke gegevens nogal vlug relevant. Typisch is het geval Babe.
Mevrouw Babe, dochter van Dumoulin, werd op 19 februari 1572
vermoord samen met haar twee zoontjes die acht en twee jaar oud
Waren. Overeenkomstig de wettelijke vermoedens zou de moeder het
langst hebben geleefd. T och oordeelde het Parlement van Parijs het
tegendeel, op grand van de feitelijke aanduiding dat de moord een
roofmoord was en dat de moordenaars zeker niet het risico hadden
willen lopen dat de moeder gealarmeerd werd door het geschrei van
haar kinderen.
8. Indien echter een ouder samen met een huwbaar kind (1)
omkwam, in niet nader te achterhalen omstandigheden, bracht het
verschil in leeftijd alleen geen oplossing meer.
Zes Romeinse wetten hadden betrekking op deze situatie ; vier
ervan besl_oten tot het overleven van het kind (2), twee tot het overleven van de ouder (3).
- - -- -- ------ - -Hier speelden immers bij voorkeur andere elementen, dan het
verschil in leeftijd, een rol. Zo bv. de hoedanigheid en de nauwere
graad van verwantschap van de respectieve erfgenamen (la qualite

samen met haar enig kind bij schipbreuk omkomt wordt de dochter vermoed haar kind
te hebben overleefd en mag de schoonzoon slechts een gedeelte van de bruidschat behouden.
(r) Vandaar de rs-jaar-grens in de Code Napoleon.
(2) Wet 9, § r Dig. de rebus dubiis: Zo vader en zoon samen in de oorlog sneuvelen
en de moeder en de bloedverwanten langs vaderszijde respectievelijk de nalatenschappen
betwisten, de moeder als erfgenaam van de zoon, de anderen als erfgenamen van de vader
wordt de vader geacht eerst te zijn overleden.
Wet 9, § 4 zelfde titel: Zo een vader samen omkomt met een volwassen zoon, die
hij bij testament als enig erfgenaam aanstelde, vermoedt men dat de zoon !angst leefde,
tenzij tegendeel bewezen.
Wet r6, zelfde titel : Zo een moeder bij het bepalen van de bruidschat, stipuleert
dat deze haar moet teruggegeven worden zo de dochter tijdens het huwelijk overlijdt, en
moeder en dochter tesamen de dood vinden, vermoedt men dat de dochter !angst leefde
zodat de erfgenamen van de moeder geen vordering meer hebben tegen de man.
Wet 22, zelfde titel: Zo moeder en zoon tesamen verdrinken zonder dat men kan
uitmaken wie eerst gestorven is, is het ,menselijker" te vermoeden dat de zoon !angst
leefde.
(3) Wet 9, § 2 Dig. de rebus dubiis : Zo een vrijgekochte met zijn zoon omkomt
vermoedt men dat de vader !angst leefde zodat zijn patroon tot de nalatenschap komt.
Wet 17, § 17 Dig. ad senatus consultum Trebellianum : Zo een bezwaarde van een
substitutie, onder voorwaarde dat hij geen kinderen nalaat, samen met zijn zoon de dood
vindt, vermoedt men dat de vader !angst leefde zodat de voorwaarde tot de substitutie
vervuld is.
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et le plus ou mains de faveur) (r). Of bv. de voorkeur voor geldige
testamenten, contracten en substituties (2).

Slechts wanneer geen testament gemaakt was en de opkomende
erfgenamen in dezelfde graad verwant waren met de slachtoffers, werd
de knoop doorgehakt in het voordeel van de jongste (3).
Natuurlijk moesten ook in dit geval de wettelijke vermoedens
wijken voor pertinente feitelijkheden betreffende het werkelijk gebeuren (4).
9· Wanneer twee personen bij eenzelfde ramp om het leven
komen dringen de wettelijke vermoedens van overleving zich slechts
op zo aan een reeks voorwaarden voldaan is.
Er bestaat geen eensgezindheid omtrent deze voorwaarden en
hun inhoud.
Tegenover de regeling van het B.W. zijn immers twee houdingen
mogelijk.
Men kan het enthousiasme van de opstellers delen en de wetteIijke vermoedens verantwoord vinden ; dit leidt tot een ruime toepassing van artikel 720 e.v. B.W.
Doch men kan ook het door de wet opgedrongen overlevingsschema arbitrair en overbodig vinden, en dus het toepassingsgebied
van de wettelijke vermoedens tot een minimum herleiden ; immers
wettelijke vermoedens dienen strikt gei:nterpreteerd te worden, te
meer daar zij, zoals in casu, een afwijkende regeling van het gemeen
recht bevatten (5).

ro. Dat dit laatste meer en meer het geval is blijkt uit een
onderzoek van de Franse en Belgische rechtspraak (6). Opdat de
rechter verplicht zou zijn het overlijden van twee of meer personen
vast te stellen volgens het schema, door de artikelen 720, 721 en 722
B.W. bepaald, worden in de rechtspraak volgende eisen gesteld :

(I) Wet 9, § I en § 2, Dig. de rebus dubiis en in het oude Franse recht: de zaak Joly,
Parijs, I4 augustus I 59 I en de zaak Baudoin, Parijs, 5 juni I 599; voor verdere details, zie :
MERLIN, o.c., biz. 361.
(2) Wet 9, § 4 en wet I6, Dig. de rebus dubiis en wet I7, § 17, Dig. ad senatus consultum
Trebellianum; dit vond minder weerslag in het oude recht; - zie : zaak Pomet, Parijs,
7 maart I720, MERLIN, o.c., biz. 363.
(3) Wet 22, Dig. de rebus dubiis en zaak Guion, Parijs ro mei I6SS; - zie: MERLIN,
o.c., biz. 361.
(4) Bv. uitdrukkelijk voorzien in Wet 9, § 4, Dig. de rebus dubiis.
(5) PLANIOL et RIPERT, Traite pratique de droit civil franfais, IV, nr. 32.
(6) Bij dit overzicht Iijkt het verantwoord ook de Franse rechtspraak te betrekken.
Niet aileen is de tekst van de wet in beide Ianden identisch maar ook de interpretatie is
ongeveer dezelfde gebleven. De studie van de Franse rechtspraak en rechtsleer laat, gezien
haar groter toepassingsgebied een genuanceerder expose toe.
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I) de feitelijke omstandigheden Iaten niet toe met een morele zekerheid het werkelijk gebeuren te achterhalen;
2) het verschil in weerstandsvermogen moet een relevante factor
kunnen zijn;
3) de slachtoffers zijn wederkerig tot elkaars erfenis geroepen;
4) zij zijn ab intestato wederkerig tot elkaars erfenis geroepen;
5) zij kwamen om bij eenzelfde gebeurtenis;
6) de situatie die zich voor doet is uitdrukkelijk door de artikelen 72I
en 722 B.W. geregeld.
Deze zes vereisten zijn niet alle algemeen aanvaard of eensgezind
gei:nterpreteerd. We zullen ze afzonderlijk bespreken, hun inhoud
en gegrondheid nagaan, en de controversies waartoe zij aanleiding
gaven ontleden.
1.

De feitelijke omstandigheden bieden geen voldoende aanwijzing

I I. Unaniem wordt aanvaard dat de wettelijke vermoedens van
overleving in feite een noodoplossing behelzen die als deus ex machina
werkt (1). Doordat aan het vaststellen van het ogenblik van de verschillende overlijdens te grote gevolgen verbortden zijn, moet men
zo goed als enigszins mogelijk de juiste volgorde trachten te achterhalen. De wettelijke vermoedens worden daarom aileen toegepast
wanneer de gegevens geen voldoende aanwijzing kunnen bieden.
Dat was reeds het geval in het Romeinse recht, dit blijkt ook
uit de oude Franse rechtspraak (2), en dit werd eveneens sterk benadrukt tijdens de voorbereidende besprekingen van de artikelen 720
e.v. B.W. (3).
In elk vonnis en arrest vinden we dan ook een overweging, zij
het soms zeer kort, over de bewijskracht van de feitelijke omstandigheden. Pas nadien wordt tot een discussie over de toepasselijkheid
van de artikelen 720 e.v. B.W. overgegaan.

Wat steekt in die feiten en hoe worden ze bewezen ?
Rechtsleer en rechtspraak nemen aan dat dit zeer ruim gei:nterpreteerd moet worden. Het bewijs van overleving is een bewijs van
een materieel feit en kan dus door alle middelen, getuigen en vermoedens inbegrepen, bewezen worden.
I 2.

(1) Zo genoemd door VrALLETON in een noot onder Cass. fr., 6 maart 1928, S.,
1928, r, 297·

(2) Zie hoven, historische gegevens, nr. 6 e.v.
(3) Een tussenkomst van Cambaceres leidt tot de toevoeging van de zinsnede
, .. . par les circonstances du fait et a leur defaut". Proces-verbaal van de Conseil d'Etat
zitting van 25 frimaire jaar XI, LocRt, V, blz. 45· Simeon verklaart in zijn rede voor het
corps lt!gislatif : ,les faits sont au-dessus des presomptions qui ne peuvent en etre le supplement".
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Niet aileen de extrinsieke omstandigheden van de gebeurtimis
zelf maar oak de hoedanigheden eigen aan de persoon mogen in aanmerking worden genomen (I). Het is voldoende dat zij de rechter
een morele zekerheid bieden omtrent het werkelijke gebeuren; m.a.w.
feitelijke vermoedens halen het op de wettelijke (2).
Een arrest van het hof van Madagascar van 26 november 1924,
dat als enige de stelling verdedigde dat enkel de uitwendige omstandigheden met betrekking tot het verloop zelf van de ramp in aanmerking
mogen worden genomen en dat ze een rechtstreeks bewijs van het
overlevingsschema moeten bieden, werd verbroken. Het Franse hof
van cassatie zet in zijn principe-arrest (3) voorop dat hoedanigheden
eigen aan de persoon zeker in aanmerking moeten worden genomen,
doch dat de rechter bij de vergelijking van leeftijd en geslacht geen
andere conclusies mag trekken dan door de wet bepaald.
13. De rechter oordeelt soeverein d.w.z. zonder mogelijke controle van het hof van cassatie (4) of het door partijen aangevoerd
feitenmateriaal afdoend is om het werkelijk overlevingsschema vast
te stellen; dus oordeelt hij meteen over het al dan niet toepasselijk
zijn van de wettelijke vermoedens.
Dit betekent oak al dat de partij, in wier nadeel de wettelijke
vermoedens spreken, aile mogelijke gegevens zal trachten naar voor
te brengen om de rechter te overtuigen van het overleven van de
rechtsvoorganger.
Het trieste gebeuren waarin deze betwistingen steeds. hun oarsprang vinden, wordt daarbij tot in zijn meest lugubere details ontleed. Zoals hager gezegd blijkt dit reeds in de oude Franse rechtspraak

(1) Cass. fr., 24 januari 1951, D., 1951, 1, 345, met noot LENOAN; ]. T., 1951, 549,
met noot AuBRY.
(2) Rb. Charleroi, 20 april 1900, Pas., 1900, III, 206; - Gent, 12 mei 1928 en 4
december 1930, Pas., I9JO, II, I70 en daar geciteerde verwijzingen; - Rb. Charleroi,
JI oktober 1942, Pas., I94J, III, 44; - Brussel, 15 mei 1952, Pas., 1953, II, 33; Rev.
prat. not., 1954, 13; - Brussel, 22. april I953, Pas., 1954, II, 107.
Cotes-du-Nord, 18 februari 1927, D., I927, 235.
Zie ook het pleidooi van DEMOLOMBE, Cours de Code Napoleon, XIII, nr. 99·
(3) Cass. fr., 6 maart 1928, S., I928, I, 297; D., 1928, I, 237: ,.Parmi les circonstances
du fait a envisager en premiere ligne les juges sent admis a comprendre celles qui tiennent
a des particularites personelles aux individus a Ia seule condition qu'elles scient independantes de l'age au du sexe".
VIALLETON verduidelijkt in de bijgaande noot ,.II y a lieu des lorsque l'ordre reel
du deces semble pouvoir etre etabli, de tenir compte de taus evenements, de toutes particularites susceptibles d'entrainer Ia conviction, meme alors qu'il n'en resulte qu'une preuve
mediate non directe, exigeant l'intermediaire d'une operation de !'esprit.
Zie oak BAUDRY-LACANTINERIE, Traite theorique et pratique de droit civil, V, Des
successions, nr. I33 en daar geciteerde eensluidende oude doctrine.
(4) Cass. fr. req., 21 april 1874, S., I874, I, 349; D., 1874, 885;- Cass. fr., 24januari
1951, D., 1951, I, 345, met noot LENOAN; ]. T., 1951, 549, met noot AuBRY.
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het geval te zijn geweest. De Code Napoleon heeft dit willen vermijden
door het stellen van wettelijke vermoedens; doch de rechtspraak in
verband met de commorientenleer bewijst maar al te zeer dat deze
bedoeling werd voorbijgestreefd.
Tach kunnen feitelijke vermoedens slechts als bewijsmiddel
gelden zo ze gewichtig, bepaald en met elkaar overeenstemmend
zijn (r). Hier stranden heel wat pogingen om de rechter van het
werkelijk verloop der overlijdens te overtuigen. De bewijskracht van
het aangevoerd feitenmateriaal wordt zeer dikwijls ontzenuwd door
de door de tegenpartij opgeworpen feiten (2).
14. Feitelijke elementen die volgens de rechtspraak als afdoend
en doorslaggevend werden aangezien zijn :
- het getuigenis van een ooggetuige (Rb. Nijvel, I april 1961, Rec. jur.
T.A.N., 1962, 109);
- de verschillende, voorafgaandelijke, gezondheidstoestand van de
slachtoffers bij verstikking (Gent, 12 mei 1928 en 4 december I930,
Pas., 1931, II, 171);
- het al dan niet kunnen zwemmen (bij een zeeramp) (Cass. fr.,
6 maart 1928, S., 1928, 1, 297, met noot Vialleton; D., I928, I,
237);
- de aard en graad der verwondingen (Caen, 9 juni I949, Rec. gen.,
1950, 230;- Parijs, 11 augustus 1891, S., 1892, 2, 213; -Rauen,
8 februari 1949, J.C.P., 1950, II, 5269, met noot Rodiere; Rec. gen.,
I898o;- Parijs, 9 maart 1951, Gaz. Pal., 1951, I, 314; f. T., 195I,
550, vernietigend Versailles, 22 januari I946, Rev. prat. not., I949,
29);
- bij gelijkaardige verwondingen, de positie van de lijken (Cass. fr.,
24 januari I95I; D., 195I, I, 345; f. T., I95I, 549).
15. Als irrelevant werden afgewezen :
- de graad van ontbinding van de lijken gezien de korte tijdspanne
waarbinnen de verschillende overlijdens plaats vonden (Rb. Charleroi, 3I oktober I942, Pas., I943, III, 44);
de temperatuur van de lijken, zo het ene binnen en het andere
buiten wordt aangetroffen (Rb. Tongeren, I7 november I939, T.
not., 1940, IS);
- het bewijs van de volgorde der aanrandingen bij moord : wie eerst
aangevallen is, is daarom nog niet eerst gestorven (Parijs, I I augustus 1981, S., I892, 2, 213;- Rb. Tongeren, I7 november I940,
T. not., 1940, IS);

(r) Art. 1353 B.W.; - BAUDRY-LACANTINERIE, V, nr. 132, biz. 69.
(2) Rb. Gent, 8 oktober 1941, T. not., 1942, 169; - Parijs, 2 februari 1899, S.,
1900, 2, 39·

- het vermoedelijk gevolgde aanvalsplan van de moordenaar (Rb.
Lyon, 21 maart 1877, S., 188o, 2, 55);
- het verschil in ouderdom zo men om andere redenen buiten de
commorientenregel valt (Rb. Brussel, 7 juni 1955, Ann. not. enreg.,
1955. 321);
de vermeldingen in het proces-verbaal van de rijkswacht betreffende
de positie der lijken (Rb. Gent, 8 oktober 1941, T. not., 1942, 169);
- het feit dat de ruit van een autodeur ingedeukt is, wanneer een
echtpaar met zijn wagen in een rivier terecht kwam en dat beide
echtgenoten verdronken zijn (Rb. Brussel, 7 juni 1955, Ann. not.
enreg., 1955, 321).
16. Uit wat voorafgaat blijkt dat deze eerste toepassingsvereiste
de soeverein oordelende rechter een grote bewegihgsvrijheid laat.
Morele zekerheid is een subjectief criterium. Veel zal afhangen van
de persoon zelf van de rechter en van zijn houding tegenover de
gegrondheid van de wettelijke vermoedens. Menig rechter zal gretig
gebruik maken van dit juridisch middel om de toepasselijkheid van
de arbitraire wettelijke vermoedens te ontwijken (1).
Zo de feitelijke gegevens de rechter niet toelaten het werkelijk
verloop der overlijdens te achterhalen, dringen de wettelijke vermoedens zich aan hem op (2); ten minste zo aan de andere voorwaarden tot toepasselijkheid van de artikelen 720 e.v. B.W. werd
voldaan. Ret bewijs hiervan moet geleverd worden door de partij
die de wettelijke vermoedens van overleving inroept (3).
2.

Het verschil in weerstandsvermogen moet een relevante
factor kunnen zijn

17. Volgens een vrij recente Belgische rechtsleer (4) zijn de
wettelijke vermoedens van overleving zelf gebaseerd op het hoofdvermoeden dat de commorientes na elkaar gestorven zijn. Deze theorie
vindt steun in de wettekst zelf. Artikel 720 B.W. vereist dat men
niet mag kunnen uitmaken wie eerst gestorven is.

(1) Treffend is de vergelijking tussen Lyon, 1893, S., 1893, 2, 210 en Dijon, 26 december 1946, bevestigd door Cass. fr., 24januari 1951, D., 1951, I, 345, met noot LENOAN;
].T., 1951, 549, met noot AuBRY.
In bijna identieke omstandigheden lijken de feitelijke aanduidingen onvoldoende
voor het hof van Lyon maar afdoende voor het hof van Dijon. Misschien ligt de verklaring
in de gewijzigde sympathie van de rechtspraak voor de commorientenregel ?
(2) Rb. Luik, 6 november 1908, P.P., 1909, 517; - Rb. Gent, 8 oktober 1941,
T. not. 1942, 169.
(3) Marennes, 17 april 1951, ].C.P., 1951, ]., 6461, met noot Roor:ERE.
(4) DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, IX, nr. 56.
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Tijdens de voorbereidende besprekingen had men het herhaaldelijk over de volgorde van overlijden (r). De reconstructie van de
redenering die de wetgever maakte, toen hij de wettelijke vermoedens
vooropstelde, kan tot geen andere conclusie leiden. Het criterium
dat hem inspireerde was het weerstandsvermogen in acht genomen
leeftijd en geslacht. Dit betekent meteen dat de wetgever dacht aan
een vernietigende kracht die een - weliswaar niet afdoende maar tach
ongelijke - weerstand van het menselijk organisme toeliet.
In r 804 dacht men hierbij hoofdzakelijk aan schipbreuk en
brand. Het zijn de enige voorbeelden die in de voorbereidende
werken vermeld worden. In beide gevallen gaat het om een vernietigende oorzaak die constant, en gedurende geruime tijd, haar
vernietigende kracht uitoefent op het verzwakkende menselijk organisme dat ertegen strijden moet. Het ganse tragische gebeuren vergt
een zekere tijd de zwakken bezwijken eerst, de sterkeren bieden
Ianger weerstand, tot tenslotte ook de sterkste begeeft.
r8. De mgderne techniek confronteert de mensheid met vernietigende krachten die haar plots en in een keer treffen. In I 804
was het moeilijk denkbaar dat twee personen op hetzelfde ogenblik
om het Ieven kwamen. N u doen er zich al te vaak ramp en voor
waarbij een aantal mannen .en vrouwen, van welke leeftijd ook, in
een ogenblik allemaal dood zijn. Er wordt een born geworpen en een
paar seconden later zijn zowel de kinderen als de twintigers of de
zeventigers die zich in de onmiddellijke omgeving bevonden, dood;
twee auto's botsen frontaal op elkaar, en de toesnellende getuigen
kunnen enkel lijken uit de wrakstukken halen; een vliegtuig start
neer en aile inzittenden komen om ; een chemische stof ontploft en
het resultaat hiervan is meerdere doden ; enz.
Het is zinloos te beweren dat het verschil in weerstandsvermogen
van de slachtoffers hier enige rol heeft kunnen spelen. De personen
zijn allemaal op hetzelfde ogenblik gestorven. Indien zij wederkerig
tot elkaars erfenis geroepen zijn, dan kunnen zij niet van elkaar
erven; niet bij gebrek aan bewijs van overleving maar bij gebrek aan
juridische bekwaamheid om van elkaar te erven.
In de voorbereidende werken leest men dat het overleven gedurende een fractie van een seconde voldoende is om de erfenis van
de eerst gestorvene te doen overgaan op de laatst gestorvene (2). Een
tijdsverschil van een fractie van een seconde is het enige wat in hoven-

(1) ,Il a bien fallu recourir aux presomptions i\. defaut de preuves et donner des
regles certaines pour determiner un ordre dans lequel on doit supposer que les trepas
se sont suivis". (Treilhard, Expose des motifs, LocRt, V, blz. 92). ,11 importe de determiner
que! est celui qui est decede avant !'autre, car celui qui a survecu, ne fllt ce que d'un instant
de raison, i\. succede" (Simeon voor het corps !egislatif, LocRE, V, blz. 132).
(2) Men spreekt van un instant de raison of un espace de temps infinitesimal,

vermelde gezamenlijke overlijdens denkbaar is. Maar dan zullen veel
eer feitelijke omstandigheden, zoals de respectieve plaatsen van de
overledenen, dit minieme verschil hebben veroorzaakt en niet hun
verschil in weerstandsvermogen naar gelang van hun leeftijd en
geslacht (I).
De artikelen 720 e.v. B.W. zijn werkelijk niet gemaakt voor de
aangehaalde situaties, en het zou onzinnig zijn belangrijke fortuinen
te Iaten vererven volgens een overlevingsschema dat hier elk mogelijk
verband met de werkelijkheid mist.
19. In de naoorlogse rechtspraak vinden we enkele sporen van
deze nieuwe theorie. Het gaat telkens om bombardementsgevallen.
In haar vonnis van 8 oktober 1941 (2) stelt de rechtbank te Gent
eerst vast dat de feitelijke omstandigheden geen voldoende aanwijzingen bieden, acht het nadien onwaarschijnlijk dat de beide echtgenoten op · hetzelfde ogenblik zijn omgekomen, en voelt zich dan pas
gedwongen de overlijdens vast te stellen overeenkomstig het wettelijke
vermoeden.
Meer expliciet is het arrest van het hof te Luik van 8 januari
1947 (3). Het hofverklaart artikel720 B.W. niet toepasselijk wanneer
elk Ianger overleven uitgesloten is. In casu verklaart het dat de beide
door de bam getroffen slachtoffers op slag gedood werden en dus
juridisch onbekwaam zijn om van elkaar te erven.
Oak het hof te Parijs (4) oordeelde dat het verschil in leeftijd
bij overlijden tijdens bombardementen weinig richtinggevend is voor
het bepalen van de volgorde van overlijden der slachtoffers. Deze
tweede vereiste, die eerder recent naar voor kwam, is oak fel betwist.
Zij heeft immers verstrekkende gevolgen; men denke aan haar toepasselijkheid bij vliegtuigrampen en frontale autobotsingen (5).

(1) De rechtbank te Bergen zegt in een vonnis van 7 januari 1944(Pas., 1945, III, 6):
,Attendu qu'il faut avouer qu'on y trouve un souci excessif et qui perd de vue Ia realite
de tenir compte coute que coute d'une survie si minime qu'il est normal d'y attacher des
consequences juridiques".
(2) Rb. Gent, 8 oktober 1941, T. not., 1942, 169.
(3) Luik, 8 januari 1947, ]. T., 1947, 243, met noot DE NIJS; Rec. gen., 1948, 6r,
met noot; Rev. prat. not., 1947, 44·
(4) Parijs, 9 maart 1951, ].T., 1951, 550, met noot AuBRY: ,que ces presomptions
de fait, si fragiles soient-elles doivent etre preferees aux presomptions legales, alors surtout
que, dans l'espece, !'age des victimes n'a pu avoir aucune influence sur l'ordre des deces".
Men merke op dat het probleem minder scherp gesteld werd dan in Luik. Het hof
te Parijs kan wegens het verschil der verwondingen van de slachtoffers het geval op basis
van afdoende feitelijke aanwijzingen beslechten.
(5) Zie noot J. DE NIJS onder Luik, 8 januari 1947, zie voetnoot (3) en noot AuBRY
onder Parijs, 9 maart 1951, zie voetnoot (4).
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3. De slachtoffers moeten wederkerig tot elkaars erfenis ge-

roepen zijn
20. Deze vereiste schijnt voor zichzelf te spreken. De volgorde
der overlijdens van de verschillende slachtoffers heeft slechts belang
zo het lot van de erfenissen ervan afhankelijk is.
Twee broers komen om, heiden hebben afstammelingen. Zelfs
indien bewezen is dat A voor B overleed, toch erven A's kinderen
A's goederen en gaan de goederen van B naar diens kinderen. Laten
A en B alleen hun echtgenote na of m.a.w. zijn zij wederkerig tot
elkaars erfenis geroepen, dan bepaalt de volgorde der overlijdens ook
wie van beide echtgenoten de gezamelijke goederen van A en B erven
zal (mits een recht van vruchtgebruik voor de andere echtgenote op
de 1/2 van de goederen van haar man).
Maar ook indien een der slachtoffers van een ramp reeds erfgenaam is van een ander slachtoffer, zonder dat deze op zijn beurt zijn
erfgenaam is, heeft de volgorde der overlijdens een invloed op het
lot der goederen. Dat is b.v. het geval wanneer man en vrouw samen
omkomen en de vrouw een zuster nalaat terwijl de man geen wettige
erfgenamen heeft. Is de vrouw laatst gestorven dan heeft zij de goederen van de man geerfd en erft haar zuster de aangegroeide nalatenschap van de vrouw. Is de vrouw eerst gestorven dan erft de zuster
de goederen van de vrouw, en gaan de goeden~n__\Tan de man naar
de staat.
----- -- - --

21. Oude rechtspraak en sommige rechtsleer (r) hebben gepoogd
ook deze gevallen binnen het toepassingsgebied van de commorientenleer te brengen. Sommigen (2) vinden een tekstargument in het
Franse artikel dat luidt appeles respectivement- en niet reciproquement
- a la succession, wat wel op een verband zou wijzen maar niet op
een wederkerig verband.
Het lijkt mij logisch dat zo men in geval van commorientes het
weerstandsvermogen volgens leeftijd en geslacht als een werkelijk
richtinggevend criterium aanvaardt, men het ook laat gelden bij
enkelvoudige erfrechtelijke roeping. Doch wettelijke vermoedens
moeten strikt ge1nterpreteerd worden, en dus client de erfrechtelijke
roeping wederkerig te zijn. Reeds bij het einde van de vorige eeuw
was elke discussie hieromtrent in de rechtspraak uitgesloten (3).
De wettelijke vermoedens van overleving konden dus niet ingeroepen worden, zo twee zusters omkwamen, maar een van hen een
(r) BELTJENS, Encyclopedie du droit civil belge, II, 14, nr. ro. Zie ook verwijzingen
onder Parijs, 30 november 1850, S., 1851, r, 404 en Parijs, II augustus r891, S., 1892,
2, 213.
(2) BERTAUX, L., Applicabilite des presomptions legales entre epoux, Ann. not. enreg.,
1955. !83.
(3) Parijs, II augustus 1891, S., 1892, 2, 213 en daar geciteerde verwijzingen in voetnoot.
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kind had (1). Ook niet zo man en vrouw samen omkwamen, en de
man wei erfgenaam was van de vrouw maar zelf nog broers had (2).
In de complexe situatie waarbij grootvader, vader en zoon samen
om het Ieven komen zullen aileen tussen vader en zoon de wettelijke
vermoedens van overleving ingeroepen worden (3).
4· De slachtoffers moeten ab intestato wederkerig tot elkaars

erfenis geroepen zijn
22. Wettelijke vermoedens zijn van strikte toepassing.
Op grand van de tekst zelf en van de plaats van het artikel
720 B.W. in het B.W. nl. Boek III, titel I, dat uitsluitend de
wettelijke erfopvolging regelt (4) - werd deze vierde vereiste door
een quasi unanieme rechtspraak vooropgesteld. De rechtsleer schijnt
minder unaniem (s).
Deze vereiste moet goed begrepen worden. De wederkerige
erfelijke roeping ab intestato moet bestaan tussen de commorientes
zelf. De wettelijke vermoedens hebben tot doel de volgorde der overlijdens te bepalen; eenmaal deze vaststaat, erft de langstlevende de
goederen van de eerstgestorvene, overeenkomstig zijn intestaat erfrecht. De aldus samengestelde nalatenschap van de laatst gestorven
commoriens wordt dan vererfd zoals hij gewild heeft.
Heeft hij een testament gemaakt dan kunnen zijn legatarissen
artikel 720 B.W. inroepen om het overleven van hun rechtsvoorganger te doen vaststellen ; hetgeen ook aile belanghebbenden zoals
bv. zijn schuldeisers (6) dit kunnen.

(1) Caen, 9 juni 1949, Rec. gen., 1950, 230, met noot.
(2) Seine, 4 februari 1927, Rec. gen., 16440.
(3) Luik, 8 januari 1947, ]. T., 1947, 243, met noot.
(4) Deze motivering wordt expliciet weergegeven in :
Rb. Brussel, 6 december 1899, Pas., 1901, III, 202, bevestigd door Brussel, 4 juni
1901, Rec. gen., nr. 13494;- Rb. Bergen, 7 januari 1944, Pas., 1945, III, 6;- Rb. Leuven,
14 mei 1945, T. not., 1946, 94·
Parijs, 2 februari 1899, S., 1900, 2, 30.
Andere (m.i. minder overtuigende) argumenten zijn de wil van de testator de legataris zelf en niet diens familie te begunstigen of bet feit dat het devolutieprobleem zicb
niet zo scberp stelt bij een testamentaire erfopvolging. Voor een bespreking biervan, zie :
Bordeaux, 29 januari 1849, D.P., r85o, 2, r8o; S., 1849, 2, 625 en BANDIN, ]., De la succession des comourants, Rev. prat. not., 1941, 274, nr. 12 e.v.
(5) DE PAGE, IX, nr. 63 e.v.;- KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht, II, nr. 8 ;·
- PLANIOL et RIPERT, IV, nr. 32; - BAUDRY-LAcANTINERIE, V, nr. 140; - anders :
BANDIN, art. cit. en in zijn spoor: DE PELSMAEKER, T. not., 1944, 71, nr. r6 en BERTAUX, L.,
Comourants, applicabilite des presomptions legales entre epoux, Ann. not. enreg., 1955, 173;SAVATIER, noot onder Domfort, 2 juni 1949, Rev. trim. dr. civ., 1949, 546. Wel beweert
Baudry-Lacantinerie dat de erfgenamen van een legataris die tegelijk oak wederkerig ab
intestato erfgenaam was van de andere commoriens oak beroep mogen doen op artikel 720
B.W. om het legaat op te eisen. Ret zou onlogiscb zijn tussen dezelfde personen bet vermoeden nu eens wei en dan weer niet te Iaten spelen (BAUDRY-LACANTINERIE, V, nr. 141).
Zie oak : KLUYSKENS, II, nr. 8.
(6) BAUDRY-LACANTINER1E, V, nr. 149; - DEMOLOMBE, XIII, nr. ro8.
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De de cujus mag nochtans geen algemene legataris hebben aangesteld. Immers in dit geval bestaat geen wederkerige erfrechtelijke
roeping tussen de commorientes (x).
23. Het moet dus gaan om een werkelijke wederkerige erfrechtelijke roeping.
Bv. twee broers komen om bij eenzelfde gebeurtenis en laten
elk alleen hun echtgenote achter aan wie zij de geheelheid van hun
goederen hebben vermaakt. De volgorde der overlijdens van de broers
heeft in dit geval geen belang meer, ze hebben elkaar immers onterfd.
De wettelijke vermoedens van overleving kunnen niet ingeroepen
worden wanneer de commorientes wederkerig tot elkaars erfenis komen
op grand van een andere roeping dan de roeping ab intestato.
Dit is bv. het geval bij wederkerige contractuele erfstellingen,
tussen toekomstige echtgenoten bij huwelijkscontract of tussen echtgenoten na het huwelijk (2).
Zo is de commorientenregel evenmin van toepassing indien de
samen omgekomen slachtoffers bij testament mekaar wederkerig tot
legataris maakten (3).
De erfgenamen van de vrouw, eventuele beneficiaris van de
levensverzekeringspolis door haar man aangegaan, zullen ook al vergeefs op artikel 720 B.W. beroep doen. In dit geval is het vaststellen
van de volgorde der overlijdens vanzelfsprekend belangrijk, daar de
uitkeringen slechts toekomen aan de vrouw indien zij haar man overleefd heeft (4). Meestal gaat het hierbij om het grootste vermogensbestanddeel van de nalatenschap.
De commorientenregel kan evenmin ingeroepen worden om een
recht op uitkering te laten gelden bij toepassing van de wetgeving
betreffen.de de arbeidsongevallen (5).
24. Wanneer twee echtgenoten samen omkomen kunnen zich
verschillende situaties voordoen.

(I) LAURENT, VIII, nr. 523; - BAUDRY-LACANTINERIE, V, nr. 149; - DEMoLOMBE, XIII, nr. Io8.
(2) Rb. Dendermonde, 12 juni 1941, T. not., 1943, 27; Rev. prat. not., 1944, 85;Rb. Bergen, 7 januari 1944, Pas., 1945, Ill, 6; - Rb. Leuven, 14 mei 1945, T. not., 1946,
94;- Rb. Brussel 14 december 1957, B.av. 1958, nr. 2, blz. x6;- Brussel, 9 december
1959, T. not., 1961, 88; Rev. prat. not., 1962, 381.
(3) Rb. Brussel, 6 december 1899, Pas., 1901, Ill, 202;- Bordeaux, 29 januari 1849,
D.P., 185o, 2, x8o; S., 1849, 2, 65;- Parijs, II augustus r891, S., 1892, 2, 213, met
verwijzingen; - Parijs, 2 februari 1899, S., 1900, 2, 30; - Boulogne, 10 december 1940,
Rev. prat. not., 1941, 25840;- Dornfort, 2 juni 1949, Gaz. Pal., 1949, 2, 168; Rev. trim.
dr. civ., 1949, 546, met afkeurende noot SAVAT!ER; - Cass. fr., 7 oktober 1953, J.C.P.,
1953, I, 786o, met.noot RoDIERE.
(4) Hrb. Brussel, 7 juni 1955, fur. comm. Brux., 1955, 210; Ann. not. enreg., 1955,
321, met noot A. DE BLuTs; -Seine, 3 februari 1937, Rev. gen., 1937, 325; Rev. trim.
dr. civ., 1937, 643.
(5) Vgl.: Gent, II september 1963, T. Vg., 1964, 283.

Tussen hen bestaat een wederkerig ab intestato erfrecht van
vruchtgebruik. Dit is bij de dood van de langstlevende vervallen.
Hiermee ·client nooit rekening gehouden te worden ( 1 ).
Toch kunnen de echtgenoten werkelijk wederkerig ablintestato
tot elkaars goederen geroepen worden zo geen van heiden wettige
erfgenamen of een natuurlijk kind achterlaat. Er is geen probleem
zo geen van heiden een testament maakte, welke ook de volgorde der
overlijdens zij, de staat erft alles. Deze volgorde wordt echter wel van
belang wanneer er een testament is, op voorwaarde dat geen van de
echtgenoten een derde tot algemeen legataris maakte. De commorientenregel is dan niet meer van toepassing bij gebrek aan werkelijke
wederkerige erfrechtelijke roeping.
De echtgenoten kunnen elkaar wederkerig bij contractuele erfstelling begunstigen (2).
De rechtbank te Dendermoride was van oordeel dat door het feit
zelf dat echtgenoten elkaar wederkerig alle toekomstige goederen
schenken, de ab intestato erfrechtelijke roeping te niet is gedaan (3).

s.

De slachtoffers moeten omkomen bij dezelfde gebeurtenj.s

25. Deze vereiste volgt uit het vooropgezet criterium zelf.
Het menselijk weerstandsvermogen kan slechts bij het bepaleri
van het overlevingsschema relevant zijn indien alle slachtoffers te
gelijkertijd en op hetzelfde ogenblik met een en dezelfde vernietigende
kracht worden geconfronteerd.
De voorbereidende werken geven geen definitie van eenzelfde
gebeurtenis. Zij vernoemen alleen schipbreuk en brand, en deze voorbeelden passen volkomen in de vooropgestelde redenering. De rechtspraak biedt daarnaast een grote varieteit van andere mogelijke toepassingsgevallen. De lange reeks rampen, ongevallen en uitingen van
menselijke vernielzucht en wanhoop, overtreft zeker de verbeelding
van de wetgever, en valt niet altijd nauwgezet binnen het kader van
de redenering. Vandaar aanleiding tot betwisting.
26. Zeer vroeg reeds ontstond discussie over de toepasselijkheid
van de commorientenregel ingeval het slachtoffers betrof van eenzelfde
moordaanslag.

(1) Alleenstaand is het vonnis van de Rb. Gent die oordeelde dat dank zij het
wederkerig ab intestato erfrecht van vruchtgebruik de echtgenoten wederkerig tot elkaars
erfenis geroepen zijn en dus we! degelijk onder de toepassing van artikel 720 B.W. vallen
zelfs indien, zoals in casu, de man algemeen legataris is van de vrouw en zowel man als
vrouw andere wettige erfgenamen nalaten (Rb. Gent, 8 oktober 1941, T. not., 1942, 169).
(2) Sommige rechtsleer aanvaardt dat aan de vereiste van een wederkerige erfrechtelijke roeping is voldaan zo de echtgenoten elkaar wederkerig en onherroepelijk de
totaliteit van hun goederen schonken (BERTAUX, L., art. cit., l.c.).
(3) Rb. Dendermonde, 12 juni 1941, T. not., 1943, 27; Rev. prat. not., 1944, 85.
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Moord wordt niet vermeld in de voorbereidende werken.
Wel biedt het oude recht het geval van de dochter Dumoulin (1),
die samen met haar twee jonge kinderen vermoord werd. Het Parlement van Parijs oordeelde, op basis van tegenstrijdige feitelijke gegevens, dat de moeder eerst overleed : de moordenaars, in casu dieven,
hadden waarschijnlijk niet het risico willen lopen dat de moeder, bij
gebeurlijk geschrei van de kinderen, alarm zou slaan. M.a.w. het Parlement oordeelde het weerstandsvermogen volgens leeftijd geen richtinggevend criterium voor het bepalen van de overlevingskansen
bij moord.
Geheel in dezelfde lijn weigerde de vroege Franse rechtspraak de
artikelen 720 e.v. B.W. toe te passen wanneer het om slachtoffers
van meervoudige moorden ging (2). Elke moord is een afzonderlijk
gebeuren. De moordenaar bepaalt zelf de volgorde, welke bij gebrek
van feitelijke gegevens, niet te achterhalen is; wie eerst aangevallen is,
is daarom nag niet eerst overleden en dat is hier de essentiele vraag.
Rand het einde van vorige eeuw komt een ommekeer in de Franse
rechtspraak. Een paar hoven van beroep (3), hierin bijgetreden door
het hof van cassatie (4), verklaren dat meervoudige moord eenzelfde
gebeurtenis kan genoemd worden, zo de verschillende slachtoffers het
leven verloren tijdens een gemeenschappelijke overval in dezelfde
tijdsspanne, op dezelfde plaats en ten gevolge van dezelfde verwondingen. W annee~ de slachtoffers dezelfde-verwondingen vertonen,
vervaagt de vereiste van een en dezelfde vernietigende kracht voor
de vereiste van eenheid van tijd en ruimte van het gebeuren Deze
rechtspraak werd fel aangevallen door de rechtsleer (5). Reeds de
begeleidende noten zijn een en al kritiek. De Franse rechtspraak bleef
tot nu toe bij haar standpunt (6) en werd hierin trouw gevolgd door
(1) Zie hager historische gegevens.
(2) Rb. Lyon, 21 maart 1877, S., 188o, 2, 55, met positieve noot;- Parijs, I I augustus 1891, S., 1892, 2, 213 en daar geciteerde verwijzingen. De rechtbank motiveert :
, les presomptions de survie supposent que celles-ci, dont elles prejugent l' energie de vitalite
et de resistance ont eu a lutter simultanement contre une meme et commune destinee de
destruction, que cette condition ne se rencontre pas dans 1' espece ou chaque victime,
successivement en butte aux coups de !'assassin, et selon le rang marque par ce dernier
a succombe a l'attaque speciale dont elle a ete l'objet et ou chaque meurtre a constitue
en realite un evenement distinct dans le sens des dispositions precitees".
(3) Lyon, 19 januari 1893, S., 1893, 2, 210, met noot; - Orleans, 28 april 1894,
s., 1894· 2, 159·
(4) Cass. fr. req., 6 novemberr895, S., 1897, r, 9, met afkeurende nootWAHL met zijn
voomaamste overweging : ,attendu que les presomptions ne sauraient sans doute etre
etendues aux cas ou les deces auraient ete occasionnes par des faits distincts et successifs,
separes par des intervalles de temps et de lieu qui ne permettaient pas de les rattacher a
la meme cause de destruction. Mais qu'elles doivent s'appliquer d'apres les textes et l'esprit
meme de la loi, lorsque les comourants ont succombe a la meme attaque dans le meme
lieu et par suite des memes blessures".
(5) CoLIN-CAPITANT, III, nr. 877; - PLANIOL et RIPERT, IV, nr. 32.
(6) Op 24 januari 1951 kreeg het Franse hof van cassatie opnieuw een geval van
gemeenschappelijke moord te beslechten. Het vergenoegde zich met te verklaren: ,victime
d'un meme attentat c'est-a-dire au cours d'un meme evenement". De werkelijke discussie
werd op een ander plan gevoerd, nl. de bewijskracht van de omstandigheden (Cass. fr.,
D., 1951, 1, 345, met noot LENOAN; ]. T., 1951, 549, met noot AuBRY).
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de Belgische. Nergens vinden wij het Franse cassatiecriterium zo
getrouw toegepast als in de twee moordgevallen uit de Belgische
commorientenrechtspraak (I).
27. Ongunstig onthaald ging deze regel goede diensten hewijzen
in de praktijk. Zijn toepassing leidt meermaals tot het afwijzen van
de commorientenregel (2). Oorspronkelijk gecreeerd om uit te maken
of meervoudige moord eenzelfde geheurtenis was in de zin van artikel
720 B.W., hood de regel van eenheid van tijd en ruimte stof voor
een algemeen criterium en ging aldus eerder heperkend werken.
Zo weigert in 1951 de rechtbank te Marennes (3) de wettelijke
overlevingsvermoedens toe te passen op een vader en een zoon die
gedood werden tijdens een hombardement dat in drie verschillende
fazen verliep. Om de wettelijke vermoedens te kunnen inroepen moest
hewezen worden dat de overledenen tijdens dezelfde raid, in dezelfde
kamer, op dezelfde manier en door dezelfde oorzaak werden getroffen (4).
In de naoorlogse periode vindt men, zowel in de Belgische als in
de Franse rechtspraak, een reeks hetwistingen nopens de toewijzing
van nalatenschappen van Joodse families die tijdens de tweede wereldoorlog gedeporteerd en omgekomen waren onder niet nader gekende
omstandigheden (5). Wanneer dan door een der partijen artikel 720
B.W. wordt ingeroepen om het overlevingsschema vast te stellen,
weigert de rechthank hierop in te gaan. De oplossing in heide Ianden
is treffend gelijkend. Pas wanneer hewezen is dat de hetrokken personen tegelijkertijd in dezelfde gaskamer omkwamen kan men zeggen
dat ze gezamenlijk te strijden hadden tegen dezelfde dodende kracht.
De deportatie zelf, een complex en crimineel fenomeen, hood in haar

(I) Op I 2 januari I 898 overweegt de rechtbank te Doornik dat de moeder en dochter
ornkwamen bij dezelfde gebeurtenis. Zij werden gevonden in hetzelfde bed met dezelfde
verwondingen. Het was bewezen dat ze opeenvolgend bij dezelfde aanslag werden vermoord
(Rb. Doornik, Pas., I898, III, 8I; D.P., 99, 2, 48I).
In een vonnis van de rechtbank te Tongeren vinden we zinsneden als in een oogwenk
en op enkele stappen van elkaar (Rb. Tongeren, I7 november I939· T. not., I940, I5).
(2) Luneville, 23 december I948, S., I949. 2, I87. De motivering is van belang.
Alhoewel de omstandigheden van het feit niet toelaten het werkelijk verloop der overlijdens vast te stellen, tonen zij tach aan dat de meervoudige moord niet een zelfde gebeurtenis kan genoemd worden daar aan het criterium van eenheid van tijd en ruimte niet
werd voldaan, en de slachtoffers andere verwondingen vertoonden.
(3) Marennes, I7 april I95I, ].C.P., I95I, ]., 646I, met noot RoDrERE.
(4) De rechtbank van Marennes schijnt de enige te zijn die ter gelegenheid van een
bombardement de vraag stelde of terzake van eenzelfde gebeurtenis kon gesproken worden.
In de andere bombardementscases beperkt de discussie zich meestal tot het a! dan niet
afdoend karakter van de feitelijke gegevens of tot de vraag of het verschil in weerstandsvermogen nog een relevante factor is.
(5) Rb. Brussel, I5 mei I952, Pas., I953. Ill, 33; Rev. prat. not., I954. I5; gevolgd
door Brussel, 22 april I953. Pas., I954, II, Io6; - Cass. fr., 22 oktober I957, ].C.P., I958,
]., I0367, na Colmar, I 2 januari I953, J.C.P., I953, ]., 75IO, met noot RoDIERE, na Straatsburg, 20 juni I948, Gaz. Pal., 20-23 november I948, Rev. trim. dr. civ., I949• I05; zie ook : WEILLER et WEILLER-BAUMANN, Des disparus et de leur succession, Gaz. Pal.,
I947· D., II.
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verschillende etappes een reeks van verschillende doodsoorzaken en
kan niet als eenzelfde gebeurtenis bestempeld worden. Impliciet
vinden we ook hier het criterium van eenheid van tijd en ruimte
terug.
In dezelfde lijn past de rechtspraak evenmin artikel720 e.v. B.W.
toe op de slachtoffers van massale uitmoordingen in concentratiekampen, bij gebrek aan bewijs van gelijktijdigheid van de uitmoording (r).
28. Een bijkomende omschrijving van eenzelfde gebeurtenis bracht
het vonnis van de rechtbank te Charleroi van 31 oktober 1942 (2).
De rechtbank verklaart dat het woord gebeurtenis een uitwendige
kracht impliceert. Zelfmoord kan men voor de dader moeilijk een
gebeurtenis noemen; bij gemeenschappelijke zelfmoord kunnen de
artikelen 720 e.v. B.W. dus niet ingeroepen worden.
Bijgevolg zien we, zowel in de Franse als in de Belgische rechtspraak, een tendens om, langs het criterium van eenzelfde gebeurtenis
om het toepassingsgebied van artikel720 B.W. te beperken.
6. De zich voordoende situatie moet uitdrukkelijk geregeld

worden door de artikelen 721 en 722 B.W.
29. Bij de lectuur van deze artikelen valt het dadelijk op dat
alle mogelijke situaties er niet door geregeld zijn.
De wet stelt geen uitdrukkelijk vermoeden van overleving voorop
wanneer personen in de periode van de valle kracht van hun leven
samen omkomen met personen die behoren tot wat men de groeiperiode of de vervalperiode kan heten. Zo men de redenering van
de wetgever volgt en goed vindt, stelt dit geen problemen. In het
kader van de aanvaarde relatie tussen weerstandsvermogen en leeftijd,
algemeen in artikel 720 B.W. vooropgesteld, dringt de oplossing zich
op : een commoriens uit de krachtperiode moet geacht worden een
commoriens uit de groeiperiode of vervalperiode te hebben overleefd.
Zo oordeelt althans een tamelijk omvangrijke rechtspraak die zich
situeert tussen r89o en de tweede wereldoorlog (3), periode waarin
(1) Brussel, 14 februari 1953, J. T., 1953, 299, vernietigt Rb. Nijvel, 20 mei 1952,
Rb. Antwerpen, 26 maart 1955, R. W., 1955-56, 356.
(2) Rb. Charleroi, 31 ol,<.tober 1942, Pas., 1943, III, 44;- ook: Die, 27 maart 1933,
Gaz. Pal., 1933, 2, 39; Rev. trim. dr. civ., 1933, 909 met noot SAVAT1ER;- Savatier nuanceert, men moet onderscheid maken naargelang de uiteindelijke doodsoorzaak en vraagt
zich ook a£ wat het antwoord van de rechter zou zijn bij meervoudige zelfmoord door
middel van verstikking door gas; - zie ook : Rb. Mechelen, 27 juni 1966 en in beroep :
Brussel, 5 maart 1968, Pas., 1968, II, 171.
(3) Rb. Doornik, 12 januari 1898, Pas., 1898, III, 81; - Luik, 6 november 1908,
P.P., 1909, 518;- Rb. Gent, 8 oktober 1941, Rev. prat. not., 1943, 450; - Rb. Dendermonde, 12 juni 1941, Rev. prat. not., 1944, 85; T. not., 1943, 27; - Rb. Tongeren, 12
november I959, Rev. prat. not., 1941, 29I; T. not., 1940, IS;- Cass. fr., 6 november 1895,
S., I897, I, 3;- Cotes du Nord, I8 februari I927, D.H., I927, 235;- anders: Laurent,
VIII. nr. 5I9;- BAUDRY-LACANTINER1E et WAHL, VII, 71.

Pas., 1954, II, 29; -

de rechtspraak gunstig stond tegenover de wettelijke vermoedens.
De artikelen 72I en 721. B.W. zouden slechts voorbeelden inhouden
ter verduidelijking van de algemene regel in artikel720 B.W. vooropgesteld in die gevallen waar zijn toepassing niet onmiddellijk duidelijk is.
Een andere, en in de rechtspraak althans recentere opvatting (I),
steunt zich op artikel I350 B.W. en de noodzakelijk strikte toepassing
van wettelijke vermoedens om de commorientenregel af te wijzen
buiten de in artikel 72I en 722 B.W. expliciet vernoemde gevallen.
Zo de commorientes tot verschillende niet onderling geregelde leeftijdsperioden behoren, maakt de naoorlogse rechtspraak er dankbaar gebruik van om de weinig sympathiek bevonden wettelijke vermoedens
niet toe te passen.
30. Indien de wettelijke vermoedens van overleving niet mogen
ingeroepen worden past men artikel I325 B.W. en de meer specifieke
artikelen I35 en I36 B.W. toe : wie iets beweert moet het bewijzen.
De feitelijke omstandigheden hebben geen afdoende gegevens bezorgd en dus worden de verschillende nalatenschappen vererfd zonder
rekening te houden met het bestaan van de andere commorientes (2).

Kritiek en besluit
3 I. Aan de regeling vervat in de artikelen 720, 72 I en 722 B. W.
kan heel wat verweten worden.
Vooreerst is die regeling niet zo logisch en natuurlijk als de voorbereidende besprekingen willen doen geloven. De werkelijkheid is
veelal anders. Zelfs zo de alg~meen gestelde regel van artikel 720
B.W. enigszins aanvaardbaar lijkt, zijn de toepassingen in de artikelen
72I en 722 B.W. het allerminst.
Vermoedens, gebaseerd op het weerstandsvermogen volgens leeftijd en geslacht, die doen besluiten tot het overleven van een knaap
van IS jaar omgekomen met een volwassene, of tot het vooroverlijden
van een man van 6o jaar en een dag samen omgekomen met een baby,
zijn zeker werkelijkheidsvreemd en voor kritiek vatbaar.
(I) Luik, 8 januari I947• ].T., 243, met noot;- Rb. Brussel, IS mei I952, Rev.
prat. not., I954. 14; - Cass. fr., 6 maart I928, D.H., I928, 237; S., 1928, I, 297; Rouen, 8 februari I949, ].C.P., I950, II, 5269, met noot RoDIERE; Rec. gen., I8979·
(2) Soms heeft men het probleem gesteld van de mogelijkheid van plaatsvervulling

zo twee personen tegelijkertijd omkomen zonder dat men kan bewijzen wie eerst gestorven
is. Gaat het niet rekening houden met het bestaan zo ver dat ook de afstammelingen worden
uitgeschakeld. Dit is m.i. een vals probleem. Eens een commoriens afstammelingen heeft,
heeft de volgorde der overlijdens geen invloed meer op het lot van de goederen. Bv. drie
broers A, Ben C. A en B overlijden tesamen, aileen A heeft kinderen. Welnu zoweLals
A eerst of laatst sterft erven de kinderen van A al de goederen van A en worden de goederen van B verdeeld ofwel tussen A en C (bij vooroverlijden van B) of tussen C en de
kinderen van A (die opkomen bij plaatsvervulling).
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Zo het inderdaad in de orde van de natuur 1igt dat jongere
mensen meestal nog langer zullen leven dan oudere, dan is door het
feit zelf dat twee personen (alhoewel van verschillende leeftijd) te
samen omgekomen zijn, van deze orde afgeweken. De normale orde
van de natuur is dus in deze situatie geen relevante factor voor het
bepalen van de over levingskansen.
Daarbij zijn de artikelen 720 e.v. B. W. overbodig, gezien het bestaan van de artikelen 135 en 136 B.W. die zeker niet tot minder
billijke of minder verantwoorde oplossingen leiden.
lmmers de betwistingen betreffende de nalatenschappen van
commorientes spelen zich steeds af tussen verschillende families (1).
De volgorde der overlijdens beslist meteen of de goederen in de eigen
familie blijven, of naar een vreemde familie gaan, iets waarvoor de
Code Napoleon steeds de grootste huiver had. Gezien in het algemeen
kader van ons erfrecht lijkt het mij dan ook alleen verantwoord zulke
belangrijke en uitzonderlijke gevolgen te verbinden aan een werkelijk
bewijs van overleving en niet aan een fictief overlevingsschema
gesteund op wettelijke vermoedens die terecht arbitrair kunnen worden
genoemd. Wanneer geen van beide partijen slaagt in dit bewijs,
worden de goederen van de commorientes afzonderlijk vereffend zonder
rekening te houden met het bestaan van de andere slachtoffers of
m.a.w. de goederen van ieder slachtoffer blijven in de eigen familie.
Wat meer is : de opstellers van het · burgerlijk wefbOek hadclen
gehoopt met de commerientenregeling een einde te stellen aan de
eindeloze betwistingen tussen de respectieve erfgenamen. Doch de
wettelijke vermoedens worden precies slechts toegepast bij gebreke
van feitelijke bewijzen, dus bleef er plaats te over voor allerlei gei:nteresseerde betwistingen.
,
Tenslotte heeft de commorientenregel zijn doel als rechtsregel gemist.
Hij is er niet in geslaagd terzake een ruim aanvaarde oplossing te
brengen. Wel integendeel. Het is de taak van de rechtsleer niet aileen
het bestaande rechtsbestel te verduidelijken maar ook het aan een
kritisch onderzoek te onderwerpen en zo nodig voorstellen de lege
ferenda te doen. Zelden nochtans treft een rechtsregel een zo eensgezinde en scherpe kritiek (2). Waar de rechtspraak zich over het
algemeen beperkt tot een discussie van de toepasselijkheid van de
regel op de concrete situatie, zijn sommige recente uitspraken in
(r) De familie van vaderszijde en de moeder, zo de vader omkomt met zijn enig
kind.
De beide echtgenoten zo twee broers tesamen omkomen zonder andere erfgenamen.
De echtgenote van de eerstgestorvene heeft immers alleen (en dan nog pas sinds r8g6)
een recht van vruchtgebruik op de 1/2 van de goederen van haar echtgenoot, juist omwille
van ditzelfde principe : behoud van de familiegoederen in de eigen familie.
De families van beide echtgenoten zo deze mekaar wederkerig begunstigden.
(2) Nergens zo scherp gesteld als bij JossERAND, Cours de droit civil positif, III,
nr. 727 : ,reglementation artificielle et byzantine ... qui n'a meme pas Ia merite de prevoir
toutes les eventualites".
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verband met de commorientenregel eerder een vonnis van artikel 720
B.W. zelf dan van de situatie waarvoor het artikel wordt ingeroepen(1).
De rechters hebben de commorientenregel daarbij aan een lange
reeks van voorwaarden onderworpen. De regel is zodoende zeer
ingewikkeld geworden en nag enkel van toepassing in zeer specifieke
gevallen.
Lijkt het dan nag verantwoord in deze gevallen af te wijken
van het gemeen recht inzake bewijs, dat in Belgie en in Frankrijk
de overheersende regeling is geworden, wanneer verschillende personen binnen een korte tijdspanne overlijden en de volgorde van hun
overlijden een invloed uitoefent op het lot van het geheel of een deel
van hun goederen ?
De door artikel 720 B.W. vooropgestelde feitelijke situatie is tot
de bijna dagelijkse actualiteit gaan behoren. Nochtans werd in Belgie
sinds 1941 en in Frankrijk sinds 1946 (2) geen enkel vonnis of arrest
meer gepubliceerd waarin de wettelijke vermoedens werden toegepast.
Men kan terecht zeggen dat deze artikelen in de jurisprudentie
in onbruik zijn geraakt.
Daarnaast overheerst in de regeling van de omliggende Ianden
en in de nieuwe ontwerpen van het B.W. de opvatting dat zo twee
personen, wederkerig tot elkaars erfenis geroepen, samen omkomen,
zonder dat men kan uitmaken wie eerst is overleden, de nalatenschappen moeten vererfd worden zonder rekening te houden met het
bestaan van de andere slachtoffers.
Er dringt zich maar een besluit op : de artikelen 720, 721 en 722
B.W. zijn voorbijgestreefd en moeten afgeschaft worden (3).
SOMMAIRE
LEs coMOURANTS, UNE THEoRIE DEPASSEE

Lorsque deux personnes respectivement appelE!es a la succession l'une de
!'autre decedent en meme temps, il se pose un probleme de devolution. Suivant
notre droit successoral, l'ouverture de Ia succession se situe au moment meme

(1) Vooral: Rb. Bergen, 7 januari 1944, Pas., 1945, III, 6; - Hrb. Brussel, 7 juni
1955, Ann. not. enreg., 1955, 321.
(2) Rb. Gent, 8 oktober 1941, Rev. prat. not., 1943, 450; - Rb. Versailles, 22 januari 1946, Rev. prat. not., 1949, 29, maar vernietigd door Parijs, 9 maart 1951, ]. T., 1951,
550, met noot AUBRY.
3) Over dit onderwerp leze men nog: BLANC, E., Pouvoir dujuge dufait en matiere
de donation au survivant et comourants, Noot onder Cass. fr., 7 oktober 1953, ]ourn. not.,
1954, 77;- CHASSAGUADE-BELMIN, P., Question des comourants, ]ourn. not., 1944, 209;CuELLAT, Des comourants, Proefschrift Montpellier, 1921;- FAUQ.UET, V., Des presomptions de survie, de l' absence et des actes de deces dans leurs rapports avec Ia guerre, Rev. trim.
dr. civ., 1921, 151; - LAXAGUE, M., Le conflit des lois en matiere de presomptions de survie
pour le cas de mort simultanee (commorientes ou comourants), ]ourn. dr. intern. prive, 1902,
423; - PINSON, E., Question des comourants, Rep. gen. not., 1944, 97; - PRECIGOUT, A.,
Application de Ia theorie des comourants, Rep. prat. not., 1960, I, 65.
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du deces. En consequence celui qui reclame du chef d'un individu decede une
succession, echue acelui-ci, doit prouver que cet individu existait lors de l'ouverture de la succession. Celie des victimes qui a survecu, a herite les biens de I' autre
et ses heritiers la succession ainsi augmentee. Souvent cependant, le deroulement
de la catastrophe est insuffisamment connu et la preuve de l'ordre des deces
impossible. La plupart des codes modernes preferent dans ce cas la liquidation
separee des successions. Le code Napoleon, par contre, en ses articles 720, 721
~t 722, decharge une des parties de cette impossible preuve et prevoit une presomption legale de survie. Dans la determination des chances de survie, il considere comme element primordial Ia difference en capacite de resistance des
victimes, celle-ci etant mise en rapport direct avec Ia difference d'age et de sexe.
L'idee venait du droit romain, mais fut admise pour Ia premiere fois comme
critere unique et general par le code Napoleon.
Le legislateur a divise Ia vie humaine en trois tranches.
Jusqu'a IS ans, periode de croissance, le plus age, le plus developpe en force
est presume avoir survecu.
A partir de 6o ans, periode de declin progressif, le plus jeune dispose encore
des meilleures forces et il survivra probablement.
Entre IS et 6o ans, periode de pleine force, en cas d'egalite d'age ou de
difference d'une seule annee, le male est presume le plus fort et, si les victimes
sont du meme sexe, le plus jeune sera ,dans l'ordre de la nature" presume
avoir survecu.
On presume que les enfants ayant peri en meine temps que des personnes
de plus de 6o ans ont vecu le plus longtemps.
Ces presomptions legales de survie ne sont applicables que s'il est satisfait
a une serie de conditions. Leur nombre et contenu varient suivant que le critere
legal est considere comme valable ou comme arbitraire.
Que ce dernier cas se presente de plus en plus, cela appert d'un examen
de la jurisprudence beige et fran~taise. Celle-ci soumet l'applicabilite des articles
720 et svts C.c. aux conditions suivantes :
I. les circonstances du fait ne permettimt pas de reconnaitre avec une certitude
morale le deroulement reel de l' evenement. A cet egard, les presomptions de
fait l' emportent sur les presomptions legales ;
2. la difference en capacite de resistence a du avoir une influence sur l'ordre des
deces, en d'autres mots les victimes ne sont pas decedes au meme moment;
3· les victimes sont respectivement appelees a la succession l'une de I'autre;
4· elles sont appelees ab intestato a la succession l'une de l'autre;
S· elles ont peri dans le meme evenement (critere d'unite de temps et d'espace);
6. la situation qui se presente est expressement reglee par les articles 721 et
722 C.c.
Ces six conditions ne sont pas generalement admises ou unanimement interpretees. Surtout la deuxieme condition qui n'a ete posee que recemment, est
fortement contestee. Elle soustrait, en effet, les bombardements; les catastrophes
aeriennes, les collisions frontales, etc. a la theorie des comourants.
A la regie des comourants, pas mal de reproches peuvent etre. adresses.
Elle n'est pas aussi logique et naturelle que les travaux preparatoires veulent
le faire croire. La realire est bien souvent differente. Les articles 720 et svts C.c.
sont en outre superflus vu !'existence des articles 13S-I36 qui se raccordent au
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regime des pays environnants : a defaut de preuve suffisante de survie, liquidation
separee des successions. Cette solution convient mieux dans le cadre general du
droit successoral puisqu'a defaut de preuve suffisante de l'ordre des deces, elle
Iaisse les biens de chacune des victimes dans sa propre famille.
La regie des comourants n'a pas rnis fin aux contestations entre les heritiers
respectifs. Elle n'est appliquee qu'a defaut de preuves de fait et laisse done place
a toutes. sortes de contestations interessees. .
La regie des comourants a manque son but comme regie de droit. Elle _n'a,
en effet, pas reussi a apporter une solution largement admise. Au contraire, ia
jurisprudence et Ia doctrine ont sournis son application a une serie de conditions
de telle sorte qu' elle ne vaut que pour une serie de cas tres specifiques. La situation de fait preconisee par I'article 720 C. c. appartient a l'actualite quasi quotidienne. Et pourtant, en Belgique depuis 1941 et en France dep11is 1946, il n'a
plus ete publie aucune decision faisant application des presomptions legales. On
peut dire a bon droit que les articles 720 et svts C.c. sont tombes en desuetude
jurisprudentielle.
Pour tous ces motifs, une seule conclusion s'impose : les. articles 720 et
svts C.c. sont dei;>asses et doivent etre abroges.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE

,CoMMORIENTEs", EINE UBERHOLTE THEORIE

Wenn zwei Personen, die gegenseitig erbberechtigt sind, zusammen verscheiden, stellt sich die Frage des Rechtsilbergangs hinsichtlich ihrer respektiven
Erbschaften. Unserem Erbrecht nach, geht der Erbschaft, im Augenblick des
Todes auf den Erben ilber. Erbe kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalls
lebt und diese Existenz beweisen kann. Derjenige der Verunglilckten, der am
langsten gelebt hat, hat die Gilter des anderen geerbt, und somit seine Erben
die. angewachsenen Erbschaft.
Manchmal aber, ist derVerlauf des Unglilcks nicht genugend bekannt, und
mithin der Beweis der Reihenfolge des Versterbens. Die meist<'m modernen
Gesetzbilcher ziehen es in einem solchen Fall vor, die Erbschaften getrennt
abzuwickeln. Die Code Napoleon dagegen, entlastet in den Artikeln 720, 721 und
72_2 eine der Parteien von dieser unmoglichen Beweislast, indem sie eine gesetzliche Vermutung des ilberlebens aufstellt. Bei der Bestimmung der Oberlebungschancen, wird die Differenz in Widerstandsfahigkeit der Verunglilckten, und
dies in direktem Zusammenhang mit Alter und Geschlecht, als zutreffend
betrachtet.
Die Idee kam aus dem Romischen Recht, aber sie wurde zum ersten Mal
als einziges und allgemeines Kriterium akzeptiert in der Code Napoleon.
Das menschliche Leben wird in drei verschiedenen Zeitabschnitten aufgeteilt :
Bis 15 Jahren, die Wachstumsperiode, wird der Alteste, der Kraftigste, zu
ilberleben vermutet ;
Ab 6o Jahren, die Periode der almahlichen Entkraftung, verfligt der Jilngere
noch liber die meisten Kraften und er wird vermutlich i.iberleben;
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Zwischen 15 und 6o Jahren, in der Periode der vollen Kraft, und bei gle ichem
Alter oder bei einer Differenz von nur einem Jahr, wird der Mann als der starkste
betrachtet, und falls die Verungli.ickten desselben Geschlechtes sind, wird der
Naturordnung nach, das Oberleben des }iingeren vermutet;
Es wird vermutet, daB Kinder, die zusammen mit Personen von iiber
6o Jahren umgekommen sind, am langsten gelebt haben.
Diese gesetzliche Oberlebungsvermutungen sind nur dann anwendbar.
wenn bestimmte Voraussetzungen vorhanden sind. Ihre Zahl und ihr Inhalt
sind verschieden, demgemaB ob das vom Gesetzgeber als zutreffend geachtete
Kriterium, als wirklich relevant oder aber als arbitrar betrachtet wird. DaB das
letztere stets mehr der Fall ist, ergibt sich aus einer Untersuchung des Belgischen
und Franzosischen Rechtsprechungen. Diese lassen die Anwendbarkeit der
Artikeln 720 und folgenden BW (Code civil) von den folgenden Bedingungen
abhangen :
1. Die tatsachlichen Umstanden erlauben nicht mit moralischer Sicherheit, das
wirkliche Geschehen herauszubekommen. In diesem Fall namlich wurden die
tatsachlichen Vermutungen den gesetzlichen vorgezogen werden;
2. Die Differenz in der Widerstandsfahigkeit muB ein zutreffender Faktor
gewesen sein konnen, oder die Verungluckten sind unbedingt nacheinander
und nicht gleichzeitig gestorben ;
3· Die Verungluckten sind gegenseitig erbberechtigt;
4· Sie sind gegenseitig erbberechtigt ab intestato ;
S· Sie kamen in einem einzigen Unfall urn (Kriterium von Einheit des Ortes
und der Zeit); 6. Die Situation die sich darbietet muB ausdrucklich in den Artikeln 721 und
722 BW geregelt sein.
Diese sechs Bedingungen werden nicht allgemein akzeptiert oder gar einhellig interpretiert. Besonders die zweite Bedingung, die erst seit kurzem vorkommt, ist sehr umstritten. Sie entzieht namlich Bombardemente, Flugunfalle,
frontale ZusammenstoBe der Commorientenlehre.
Mann konnte der Commorientenlehre vieles vorwerfen ; sie ist nicht so
logisch und naturlich wie die Vorbereitungswerke, glaubhaft zu machen versuchen. Die Realitat sieht ja ganz anders a us. Die Artikel 720 und folgende BW
sind dabei auch noch uberflul3ig hinzu, wegen der Existenz der Artikeln 135
und 136 BW, die mangels geniigender Beweisen fur das Oberleben, eine getrennte Abwicklung der Erbschaften vorschreiben.
Diese Losung paBt besser im allgemeinen Rahmen des Erbrechts hinein,
dart wo sie, mangels eines zutreffenden Beweises der Folgenreihe des Sterbens,
die Giiter von jedem Verungluckten in der eigenen Familie lal3t.
Die Commorientenregel hat den endlosen Streitfragen zwischen den jeweiligen Erben kein Ende gemacht. Sie wurde nur angewendet wenn tatsachliche
Beweise fehlen; es blieb also genugend Raum fur allerhande interessierte Streitfragen.
Die Commorientenregel hat als Rechtsregel sein Ziel verfehlt. Es ist ihr
nicht gelungen eine allgemeine, akzeptierte Losung zu schaffen. Ganz im Gegenteil, die Rechtsprechung und die Rechtslehre haben ihre Anwendbarkeit von
einer ganzen Serie von Bedingungen abhangig gemacht, so daB, sie nur in ganz
bestimmten Fallen gillt. Die vom Artikel 720 BW vorunterstellte tatsachliche
Situation gehort mehr und mehr zur alltaglichen Aktualitat. Trdtzdem wurde

in Belgien seit 1941 und in Frankreich seit 1946 kein Urteil mehr verkundet,
in dem die gesetzliche Vermutungen angewendet wurden. Man kann daher zu
recht behaupten, daB die Artikel 720 und folgende BW in der Jurisprudenz
auBer Gebrauch gekommen sind.
Aus diesen Grunden drangt sich nur eine Konklusion auf : die Artikel 720
und folgende BW sind iiberholt und sollen daher abgeschafft werden.

SUMMARY
THE ,.COMMORIENTES", AN OUT-OF-DATE THEORY

When two persons who are each other's heir, die together the question is,
who is to inherit from whom. According to the Belgian law of succession the
property of the deceased pass to his heir at the moment of his death. But, in
order to succeed one must not only be alive at the death of one's predecessor
but one must prove it. The victim who has lived longest has succeeded to the
other's property and thus passes the increased succession to his heirs. Often
however the course of an accident -is not fully known and it is impossible to
prove who died first. Most modern legal systems then choose to settle the successions separately. The Code Napoleon, on the other hand, in articles 720, 721
and 722, releases one of the parties from such impossible proof and provides a
legal presumption of survival. To decide each party's chances of survival victims'
probable resistance to the accident and difference of age and sex are to be taken
into consideration. This idea comes from Roman law but was taken over as sole
and general criterion by the Code Napoleon.
Human life is divided into three periods: in the age group up to 15, the
period of growth, the oldest and strongest are given the best chance of survival;
in the age group above 6o, moment of gradual decline, the youngest are considered
strongest and with the best chance of survival; between r 5 and 6o, period of
full strength, when persons of the same age or differing by one year are concerned, the male is considered to have the better chance, and if the two are of
the same sex, the younger of the two has the better chance. It is presumed that
children, who die together with persons over 6o, have lived longest.
These legal presumptions of survival can only be applied when certain
conditions are fulfilled. Their number and contents differ according to whether
the criterion applied by the legislator is really a directive or merely arbitrary.
A French and Belgian legal investigation has revealed that the latter is becoming
more and more the case. This restricted the application of Article 720 of the
Code Civil to the following conditions.
1. Circumstances do not allow moral certainty about what actually happened.
Factual, have precedence over legal presumptions.
2. Differences in power of resistance must have been relevant for survival;
3. the victims are each other's heir ;
4· they are each other's intestate heir ;
5· they died in a single event (criterion of unity of time and place);
6. the situation is expressly dealt with in articles 721 and 722.
These six conditions are not generally accepted or similarly interpreted.
The second point especially, which has only recently come to the fore, is strongly

opposed. Indeed it removes bombardments, air crashes and head on accidents
from the theory of commorientes.
The rule is far from perfect. Is is not so logical and natural as preparatory
works lead one to believe. Reality is often quite different. Moreover article 720
C.C. etc. are unnecessary considering the existence of articles 135-136, which
agree with the regulations of neighbouring countries : that when. there is insufficient proof of survival, there is a separate settlement of inheritances. This
solution fits better into the general framework of the law of succession as when
evidence about the order of deaths does not exist, it leaves each victim's property
in his own family. The rules about commorientes have put no term on the endless
arguments between respective heirs. It is only applied when there is no factual
evidence, and thus there is an opportunity for all sorts of argument.
The commorientes rule has in fact missed its aim. It didn't provide a widely
accepted solution. To the contrary, caselaw and doctrine have both subjected
it to a series of conditions so that it is applicable only in a few special cases.
The actual situation pictured in article 720 C.C. has become an almost daily
occurence. Yet since 1941 in Belgium and 1946 in France no decision has been
published in which the legal presumptions were applied. One can in fact say
that articles 720 etc. have fallen into disuse.
For all these reasons one solution would be apt- the repeal of articles 720
etc. of the Belgian civil code.

