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HOOFDSTUK

I

ALGEMENE GELDIGHEIDSVOORWAARDEN
AFDELING 1

TOESTEMMING

§ 1. Gezondheid van geest (art. 901 B.W.)

1. ALGEMEEN- In de lijn van het arrest van het Hofvan Beroep te Brussel
van 21 juni 1963 (zie vorige overzichten T.P.R., 1965, 611 en 1970, 297)
onderstreept de rechtspraak dat artikel901 geen herhaling is van het gemene
recht, maar integendeel strengere vereisten stelt. Ben schenking of een
testament dient niet aileen te worden nietig verklaard op grond van een
totale afwezigheid van de toestemming of van de gewone wilsgebreken.
Gezondheid van geest is een ruimer begrip en geeft aanleiding tot nietigverklaring bij elke aantasting of verzwakking van de wil (Bergen, 14 september
1976, Pas. 1977, II, 121, noot; Bergen, 20 juni 1979, Pas., 1979, II, 130,
noot J.S. enRec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.621,214, noot; Rb. Brussel,
17 april1969, Pas., 1971, III, 52 en Rev. Not. B., 1974, 211; Rb. Brugge,
30maart 1981, T. Not., 1982,215 enRec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22883,
175; Rb. Brussel, 14 mei 1981. Rev. Not. B., 1981, 387, noot D.S.; in
dezelfde zin: Puelinckx-Coene, M., ,Vrijgevigheid, een privilegie van gezonden van geest", R. W., 1979-80, 484 e. v.; zie ook Sace, J., ,Du consentement en matiere testamentaire", Rev. Not. B., 1981, 128 e.v.)

2. BEWIJS - Het bewijs dat de gezondheid van geest is aangetast, is aan
strenge vereisten gebonden. De eiser dient te bewijzen dat de gezondheid
van geest was aangetast op het ogenblik van de totstandkoming van de
betwiste akte (Cass., 24 februari 1972, R. W., 1971-72, 1783 en Pas., 1972,
I, 583; Luik, 25 november 1975, Pas., 1976, II, 159; Bergen, 12 november
1980, Rev. Not. B., 1981, 157 en Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.631,
247; Rb. Brussel, 17 april1969, aangehaald; Rb. Brugge, 30 maart 1981,
aangehaald). Dit bewijs dient op preciese wijze geleverd te worden. Het is
onvoldoende aan te tonen dat de testator of de schenker op een onregelmatige wijze en gedurende een bepaalde periode tekenen van geestesgestoordheid vertoonde. Hieruit volgt geen sluitend bewijs voor de ongezondheid
van geest op het ogenblik van de beschikking (Rb. Veurne, 28 juni 1977,
R. W., 1979-80, 2108 enRec. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22.554, 451, noot).
Hoge ouderdom, ziekte, stervensgevaar, alcoholisme ... zijn elementen die
de gezondheid van geest kunnen bei'nvloeden. Op zichzelf beschouwd
bewijzen deze elementen echter niet zonder meer dat de gezondheid van
geest is aangetast (Bergen, 14 september 1976, Rev. Not. B., 1976, 499,
noot; Brussel, 2apri11974, R. W., 1974-75, 173 en Turnh. Rechtsl., 1973-74,
nr. 73.321).
Aldus zal bv. geldig zijn een testament gemaakt door een persoon die door
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een verzwakking van zijn mogelijkheden niet meer in staat is zijn goederen
maar wel zijn persoon te beheren, indien geen andere elementen erop wijzen
dat de testator ongezond vangeest was (Rb. Brussel, 9 juni 1971, Pas., 1973,
III, 10).
Bvenmin kan de ongezondheid van geest afgeleid worden uit de zelfmoord
van de testator onmiddellijk na het maken van zijn testament. De zelfmoord
geeft immers geen aanwijzing over de mentale conditie van de testator
(Brussel, 27februari 1974, R. W., 1974-75, 1004, T. Not., 1974, 176, Pas.,
1974, II, 122 en Rev. Not. B., 1974, 401).
Ben dergelijke aanwijzing volgt vanzelfsprekend evenmin uit het gebruik
van het begrip ,rechthebbende" in een authentiek testament, vermits het
de notaris niet is verboden de gepaste juridische termen te gebruiken, noch
uit het feit dat de testator zijn testament geheim hield, noch uit het al dan
niet bestaan van affectieve banden tussen de testator en de legataris (Brussel, 2 april 1974, aangehaald).
3. BEWIJSMIDDELEN - Het bewijs zelf kan met aile middelen worden
geleverd (Cass., 24 februari 1972, aangehaald; Bergen, 12 november 1980,
aangehaald; Rb. Brugge, 30 maart 1981, T. Not., 1982, 215, Rec. Gen. Enr.
Not., 1983, nr. 22.883, 175 en Rev. Not. B., 1983, 273; Rb. Brussel, 31
december 1982, Rev. Not. B., 1983, 101, advies O.M.).
Het getuigenbewijs wordt echter terecht geweigerd indien de datum van de
feiten waarvoor het getuigenbewijs wordt aangevraagd onnauwkeurig is
(Cass., 24 februari 1972, aangehaald). Vermoedens komen eveneens in
aanmerking. Ben vermoeden van ongezondheid van geest kan worden
afgeleid uit het bewijs van een geestesaantasting onmiddellijk voor en
onmiddellijk na de beschikking (Cass. 24 februari 1972, aangehaald; Brugge, 30 maart 1981, aangehaald) of uit een blijvende staat van geestesziekte
(Cass., 24 februari 1972, aangehaald) die luciede intervailen uitsluit (Luik,
12 juni 1972, Jur. Liege, 1972-73, 26; Brugge, 30 maart 1981, aangehaald).
In het aangehaald arrest van 24 februari 1972 is het Hof van Cassatie vrij
ruim en wordt het vermoeden weerhouden indien de ongezondheid van geest
kan worden bewezen op een tijdstip v66r en na de beschikking, die beide
dichtbij de dag van de beschikking liggen. Het is dus niet noodzakelijk dat
zij onmiddellijk v66r en na de beschikking liggen.
De vermelding in een notarieel testament dat de testator gezond van geest
is, wordt niet gedekt door de authenticiteit van de notariele akte (Bergen,
20 juni 1979, aangehaald). De authenticiteit geldt uitsluitend voor vermeldingen die de notaris zelf heeft vastgesteld en tot wier vaststelling hij
bevoegd was (zie Puelinckx-Coene, M., ,Vrijgevigheid, een privilegie van
gezonden van geest'', R. W., 1979-80, 490 en de verwijzingen aldaar).
Inschrijving wegens valsheid in geschrifte is dus niet vereist. De ongezondheid van geest kan met aile middelen tegen de inhoud van de notariele akte
worden bewezen. Dezelfde regel geldt dan voor het tegenbewijs waarbij de
vermelding door de notaris in aanmerking zal komen.
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Deze beginselen betekenen niet dat geen enkele notariele vermelding die. enig
uitsluitsel over de gezondheid van geest van de testator kan geven, ooit met
de bewijskracht van de notariele akte kan bekleed zijn. In de lijn van het
arrest van het Franse Hof van Cassatie van 20 maart 1973 (Bull. civ., 1973,
I, nr. 110, p. 99) stelt de rechtspraak terecht dat de vermeldingen betreffende het dictee van het testament door de authenticiteit zijn gedekt waardoor
authentiek komt vast te staan, ook al moet het begrip dictee niet letterlijk
worden opgevat, dat de notaris de mededelingen van de testator heeft
verstaan en hun inhoud getrouw heeft weergegeven (Bergen, 14 september
1976, aangehaald; Bergen, 20 juni 1979, aangehaald). Dit betekent dat
aileen door middel van een inschrijving wegens valsheid in geschrifte kan
worden bewezen dat de testator op het ogenblik van het verlijden van zijn
testament niet in staat was zijn wil te dicteren. Uiteraard blijft het bewijs
van een wilsverzwakking mogelijk op andere gronden. Het vermogen een
coherent testament te dicteren sluit de ongezondheid van geest immers niet
uit (zie de verwijzingen bij Puelinck-Coene, o.c., R. W., 1979-80, 488).
Ben uitgebreide rechtspraak valt te noteren betreffende het gebruik van
medische getuigschriften als bewijsmiddelen. Ben aantal uitspraken aanvaarden de bewijskracht van een medisch getuigschrift dat op vraag van de
patient werd overgelegd (Bergen, 9 december 1975, Pas. 1976, II, 15 en Rev.
Not. B., 1977, 123, noot F.L.; Luik, 2 december 1976, Jur. Liege, 1976-77,
185 en Rev. Reg. Dr., 1978, 391, noot Demblon; Rb. Brussel, 31 december
1982, Rev. Not. B., 1983, 101, advies O.M. Anders: Brussel, 7 juni 1979,
Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.735, 177 (samenvatting), noot, Rev. Not.
B., 1982, 43, noot F.L. en J.T., 1980, 744 dat het beroepsgeheim ook in
de verhouding patient-geneesheer van openbare orde acht zodat de patient
de geneesheer op dit punt geen ontheffing kan verlenen; zie ook art. 64 Code
van geneeskundige plichtenleer: ,De verklaring van een zieke waarbij hij
de geneesheer van zijn zwijgplicht ontheft, volstaat niet om de geneesheer
van zijn verplichting te ontslaan"). Het aangehaald arrest van het Hof te
Bergen van 9 december 1975 onderstreept terecht dat de handhaving van
het beroepsgeheim in de relatie geneesheer-patient een te excessieve interpretatie zou zijn en dat het overhandigen van informatie aan de patient geen
inbreuk op het beroepsgeheim vormt. Deze rechtspraak wijkt als dusdanig
afvan het arrest van het Hofvan Cassatie van 30 oktober 1978 dat weigerde
de instemming van de zieke als een grond tot ontheffing van het beroepsgeheim te aanvaarden (Cass., 30 oktober 1978, R. W., 1978-79, 2232; hierover
Nys, H., ,Het geheimzinnig beroep op het geheim van het beroep", R. W.,
1978-79, 2604 e.v.). Het Hof van Cassatie diende te oordelen in een geschil
tussen een patient en een verzekeringsmaatschappij over een arbeidsongeval. Het is redelijk op dit punt de patient in bescherming te nemen tegen
zichzelf zodat het beroepsgeheim van de geneesheer niet wordt uitgehold
door een stijlclausule waarbij de werknemer bv. opheffing van het beroepsgeheim verleent ten voordele van zijn werkgever. Op het gebied van de
schenkingen en de testamenten ligt de problematiek toch wei anders. De
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notaris dient als openbaar ambtenaar zijn verantwoordelijkheid te kunnen
nemen m.b.t. de akten die hij verlijdt. Bij weigering een medisch getuigschrift over te leggen zal hij in sommige gevallen zijn ambt dienen te
weigeren. De belangen van de zieke lopen niet het gevaar geschaad te
worden, vermits de notaris geen partij is in een geschil maar slechts een
waarborg wenst om zijn openbaar ambt in het belang van zijn client te
kunnen uitoefenen.
W at het beroepsgeheim na de dood van de patient betreft, bevestigt de
rechtspraak het vroeger ingenomen standpunt: de dood stelt geen einde aan
het beroepsgeheim noch hebben de erfgenamen de bevoegdheid de geneesheer van zijn beroepsgeheim te ontslaan. Buiten de gevallen in artikel 458
Sw. bepaald, blijft de geneesheer door zijn beroepsgeheim gebonden (Brussel, 8 maart 1972, Pas. 1972, II, 105; Bergen, 9 december 1975, aangehaald;
Brussel, 7 juni 1979, aangehaald; in dezelfde zin art. 65 Code van geneeskundige plichtenleer: ,De dood van een zieke ontheft de geneesheer niet
van zijn beroepsgeheim. De erfgenamen kunnen er hem evenmin van
ontslaan of erover beschikken").
Deze medische attesten die na de dood van de patient zijn afgeleverd, die
het beroepsgeheim schaden, dienen uit de debatten geweerd te worden.
(Luik, 2 december 1976, aangehaald; Bergen, 18 juni 1980, Rev. Not. B.,
1981, 93, noot Sace en Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.632, 251, noot
A.C.; Bergen, 20juni 1979, Pas., 1979, II, 130, noot J.G.).
De Franse rechtspraak stelt zich soepeler op (zie Saee, J., ,Du consentement en matiere testamentaire", Rev. Not. B., 1981, 136 e.v.).
Uit deze regels volgt dat de notaris die zich bij het opstellen van een
schenking of een testament wenst te vergewissen van de medische toestand
van zijn client deze laatste zelf voor overlegging van een medisch getuigschrift dient te laten zorgen. De geneesheer die rechtstreeks aan de notaris
een getuigschrift aflevert, schendt zijn beroepsgeheim (Brussel, 15 maart
1971, Rev. Not. B., 1971,291, noot F.L.; zie Harmel, P., Organisation et
deontologie du notariat, in Rep. Not., XI, V, nr. 42, p. 32 en de verwijzingen aldaar; Meert-Van de Put, R., ,Het medisch getuigschrift van geestesbekwaamheid", in Voor de meerderjarige handelingsonbekwamen ... een
juridisch vacu(im. NotariiHe dagen Charleroi 1983, s.d.n.l., 5 e.v.).
§ 2. Captatie en suggestie
4. BEGRIP - Alhoewel captatie en suggestie als zodanig in de wet niet als
nietigheidsgronden in aanmerking komen, weerhoudt de klassieke rechtspraak deze begrippen tach door het begrip bedrog uit te breiden ten aanzien
van het verbintenissenrecht (zie vorig overzicht T.P.R., 1965, 612). Er kan
dan ook slechts van captatie en suggestie sprake zijn indien de toestemming
van de beschikker met bedrieglijke middelen is verkregen zoals leugens,
listen of de verwijdering van de erfgenamen (Bergen, 18 juni 1980, Rec.
Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.631,247 en Rev. Not. B., 1981, 157; Brugge,
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30 maart 1981, aangehaald). Vage en weinig aannemelijke beweringen
beantwoorden niet aan het begrip (Brussel, 7 juni 1980, Rev. Not. B., 1982,
43). Om de captatie te kunnen weerhouden moet daarenboven worden
aangetoond dat het arglistig optreden de bepalende beweegreden van de gift
was (Brussel, 7 juni 1980, aangehaald; Bergen, 12 november 1980, aangehaald).
AFDELING

2

BEKWAAMHEID

§ 1. Bekwaamheid tot beschikken

5. DE MINDERJARIOE - Een minderjarige kan geen geldige schenking doen
(art. 903 B.W.). Dezelfde regel geldt voor de voogd die hiertoe evenmin
door de familieraad kan worden gemachtigd vermits hij geen daden van
beschikking mag stellen die een verarming van de pupil impliceren. De
rechtbank dient de homologatie te weigeren (Rb. Brussel, 17 januari 1977,
Pas., 1977, III, 19).
6. DE ONBEKWAAMVERKLAARDE- kan geen geldig testament maken. Aile
rechtshandelingen die na de onbekwaamverklaring werden verricht, zijn
rechtens nietig (art. 502 B.W.). Doch de instelling van de procedure tot
onbekwaamverklaring en de benoeming van een voorlopig bewindvoerder
ontneemt de desbetreffende persoon niet de bekwaamheid om bij testament
over zijn goederen te beschikken (Rb. Brussel, 9 juni 1971, Pas., 1973, III,
10). Wei is artikel 901 B.W. onverkort van toepassing. Het testament kan
daarenboven worden vernietigd, indien de oorzaak van de onbekwaamverklaring kennelijk bestond op het ogenblik van de opstelling van het testament (art. 503 B.W.; voor een toepassing: Luik, 2 december 1976, Jur.
Liege, 1976-77, 185).
·
§ 2. Bekwaamheid tot ontvangen

7.

DE NOG NIET OPGERICHTE RECHTSPERSOON -

Zie verder nr. 100

8. NOTARIS - Een Franse notaris verleed een testament waarin hij als
vereffenaar van de nalatenschap werd aangesteld. De erfgenamen betwisten
in Belgie de geldigheid van het testament op grand van een schending van
artikel8 van de ventosewet. Dit artikel bepaalt o.a. dat de notaris geen akten
mag verlijden waarbij hijzelf partij is of die een bepaling inhouden die hem
bevoordeelt. De teksten zijn niet gelijkluidend in Belgie en in Frankrijk. In
de Franse versie van artikel8 (thans artikel2 van het decreet nr. 71-941 van
26 november 1971) komt deze verbodsbepaling niet voor. In Belgie werd
dit verbod ingevoerd door het Koninklijk Besluit van 13 december 1935
bekrachtigd door de Wet van 4 mei 1936. De praktijk is in beide Ianden
echter dezelfde. Op grand van de plichtenleer wordt deze regel ook in
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Frankrijk nageleefd, zodat op dit punt geen conflict tussen het Belgische
en Franse recht bestaat. Het Hof te Bergen wees terecht de vordering af.
De onverenigbaarheden van artikel 8 beogen immers slechts de gevallen
waarin de notaris als particulier optreedt en niet de uitoefening van zijn
notarieel ambt. Daarenboven is de aanduiding door de testator van een
notaris-vereffenaar niet bindend voor de erfgenamen die het recht behouden
een eigen notaris te kiezen (Bergen, 24 november 1975, Pas., 1976, II, 153;
Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22229, 128, noot en Rev. Not. B., 1976,364,
noot Stengers, M.L.). Wel vraagt het Hof zich af of de inlassing van dit
beding in een notariele akte in overeenstemming is met de terughoudendheid
die de notaris op grand van zijn plichtenleer dient na te streven (zie ook
Harmel, P., Organisation et deontologie du notariat, in Rep. Not., XI, V,
nr. 305, p. 157).
9. GENEESHEER - Artikel 909 B.W. treft met een onbekwaamheid tot
ontvangen de doctoren in de geneeskunde of de heelkunde, de officieren
van gezondheid, de apothekers en de bedienaars van de eredienst die een
persoon hebben behandeld gedurende de ziekte waaraan hij overleden is,
voor zover zij bevoordeeld worden door een beschikking om niet die in de
loop van deze ziekte werd opgemaakt. Er worden traditioneel drie voorwaarden gesteld: behandeling, laatste ziekte en samenvallen van de vrijgevigheid en de behandeling (Luik, 17 februari 1977, Jur. Liege, 1976-77, 217;
Zie ook: Lombois, J .C., De !'influence de Ia sante sur !'existence des droits
civils, 1963, 211; Pradel, J., La condition civile du malade, Proefschrift,
Parijs, 30). Deze regel veronderstelt een werkelijke behandeling (zie Lorent,
A., ,La notion de derniere maladie en droit des liberalites", Rev. Not. B.,
1979, 622 e.v.; Nys, H., ,Artikel 909 B.W. en het gezondheidsrecht. Of
hoe ontwikkelingen in de gezondheidszorg rechtsnormen kunnen belnvloeden", in Vandenberghe, H., Pintens, W. en Torfs, N. (ed.), Actuele
problemen uit het notariiHe recht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, nr. 14, p. 129). De opname van een
patient in een ziekenhuis ontneemt de geneesheer de kwalificatie van behandelende geneesheer niet indien deze zich op de hoogte laat houden van de
medische toestand, advies verleent en assisteert bij een operatie (Rb. Marche-en-Famenne, 30 januari 1975, Jur. Liege, 1974-75, 189). Er is echter
geen sprake van werkelijke behandeling indien een geneesheer een zieke
langdurig behandelt maar deze uiteindelijk in een ziekenhuis aan een andere
ziekte overleed waarvoor hij door een andere geneesheer werd verzorgd
(Brussel, 6 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 422, noot De Page, P.).
De evolutie in de uitoefening van de geneeskunde doet telkenmale de vraag
rijzen naar het toepassingsgebied van artikel 909 B.W. (zie hierover Nys,
H., aangehaald artikel; Sace, J., ,Reflexions sur une reforme de l'article
909 du Code Civil", J. T., 1981,421 e.v.; Swennen, L., ,Over art. 909B.W.
Ben feitelijk vermoeden van bei:nvloeding en captatie", R. W., 1977-78,
1957 e.v.). De limitatieve opsomming in artikel 909 dekt bv. niet de
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verantwoordelijke van een bejaardentehuis die, wellicht nog meer dan een
geneesheer of een bedienaar van de eredienst, de gelegenheid heeft de
ouderlingen te bei"nvloeden. De rechtspraak weigert over het algemeen het
onweerlegbaar vermoeden van captatie uit te breiden door middel van een
analogische redenering (Luik, 17 februari 1977, aangehaa/d; Antwerpen, 21
september 1977, R. W., 1977-78, 1954, noot Swennen en Rec. Gen. Enr.
Not., 1978, nr. 22290, 386; Namen, 11 mei 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 329,
noot Ullmann; zie nochtans Cass. Fr., 10 oktober 1978, J.C.P., 1980, II,
19341, noot Dagot en J. Not., art. 555238, p. 1626, waar art. 909 van
toepassing werd verklaard op een persoon die op onrechtmatige wijze de
geneeskunde uitoefent). Deze stelling vindt instemming bij de rechtsleer (zie
bv. Raucent, L., ,Examen de jurisprudence (1973 a 1979). Les liberalites
et les successions", R.C.J.B., 1980, nr. 8, p. 265). Ook al kan men twisten
over een extensieve interpretatie die wei toelaat artikel 909 B.W. toe te
passen op bv. vroedvrouwen en tandartsen (zie de verwijzingen bij Swennen, L., o.c., R. W., 1977-78, 1958-59) en niet op andere personen die
evenveel of meer kansen tot captatie hebben, dan moet inderdaad toch
worden gesteld dat een analogische toepassing op het domein van de
onweerlegbare vermoedens met uiterste omzichtigheid moet worden gehanteerd, zeker voor personen die geen daden van geneeskunde stellen. Deze
regel sluit echter niet uit dat er sprake van captatie kan zijn op grond van
feitelijke vermoedens. De rechter kan een aantal feitelijke omstandigheden
(afhankelijkheid van de bejaarde, dominant gedrag van de directeur) in
aanmerking nemen om te besluiten tot een vermoeden van captatie (Antwerpen, 21 september 1977, aangehaald; bevestigd door Cass., 27 april 1979,
R. W., 1979-80, 2235, noot, Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.596, 146,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 377 en Rev. Not. B., 1981, 55, noot). Deze
rechtspraak hanteert geen analogische toepassing van artikel909, doch past
slechts de leer over de wilsgebreken toe en aanvaardt het weerlegbaar
vermoeden als bewijsmiddel. Dit geval gaf nochtans aanleiding tot het
indienen van een wetsvoorstel door de heer Parisis (Par/. St. Kamer,
1978-79, nr. 502) tot invoeging van een bijkomende alinea in art. 909 B. W.
die luidt als volgt: ,Die onbekwaamheid wordt uitgebreid tot de personen
die eigenaar, beheerder of bediende zijn in instellingen die onder bezwarende of kosteloze titel bejaarden herbergen" (Vgl. art. 269bis van de Franse
Code de la famille et de l'ordre sociale waar de onbekwaamheid werd
ingesteld om giften te ontvangen ten voordele van eigenaars, beheerders en
bedienden van bejaardentehuizen of centra voor gehandicapten of sociaal
onaangepasten en gedaan door daar ondergebrachte personen.).
10. RECHTSPERSONEN- AI wordt de problematiek van de schenkingen en
legaten aan rechtspersonen traditioneel bij de onbekwaamheid tot ontvangen behandeld, toch brengt het vereiste van de koninklijke machtiging noch
een rechtsonbekwaamheid, noch een handelingsonbekwaamheid mee. Deze
machtiging werd zowel door de burgerlijke als de administratieve recht-
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spraak omschreven als een exequatur van een bestaande titel, een maatregel
die ertoe strekt een administratief beletsel uit de weg te werken zodat de
rechtspersoon zijn burgerlijke rechten t.a.v. de gift kan uitoefenen (Cass.,
9 mei 1946, Pas., 1946, I, 182; R.v.St., 13 april1954~ J. T., 1954, 650).
De rechtspersoon kan dan ook vooraleer gemachtigd te zijn aile handelingen
steilen die ertoe strekken het bestaan zelf van het legaat te verdedigen. Hij
kan evenwel nog niet overgaan tot de uitvoering van zijn legaat.
Welke rechtspersoon komt in aanmerking om machtiging te vragen? De
Raad van State diende zich uit te spreken over volgend geval (R.v.St., 21
januari 1970, Arr. R.v.St., 1970, 95, De Gemeente, 1970, 382, R. W.,
1969-70, 1235 enMouv. Comm., 1970, 380). Eennaar Australieuitgeweken
Belg vermaakte een legaat aan de burgemeesters van Brussel en Antwerpen
teneinde in een aantal beurzen voor het lager onderwijs in deze steden te
voorzien. De stad Antwerpen aanvaardde het legaat door een beslissing van
de gemeenteraad. De Goeverneur van de Provincie Antwerpen bekrachtigde
deze beslissing na gunstig advies van de Bestendige Deputatie. Tegen beide
beslissingen stelde de Provinciale Commissie voor studiebeurzen een beroep
tot vernietiging in bij de Raad van State. Naar aloude traditie waarbij
publiekrechtelijke rechtspersonen zich het monopolie toeeigenen van de
zorg voor het domein van het algemeen belang dat tot hun bevoegdheid
behoort (vgl. het vermeende monopolie van de vroegere godshuizen en de
C.O.O.'s inzake armenzorg zie bv. R.v.St., 1 december 1950, Arr. R. v.St.,
1950, nr. 594, 585, R. W., 1950-51, 1968, Pas:, 1951, IV, 92-enRev. Prat;
Not., 1952,328, vgl. R.v.St., 1 juli 1960,Arr. R.v.St., 1961, nr. 7988, 654)
beweerde de Provinciale Commissie aileen aanspraak te kunnen maken op
dit legaat. De Commissie beriep zich op artikel 18 van de wet van 19
december 1864 volgens hetwelk zulkdanige schenkingen door de Commissie
dienden beheerd en dus ook aanvaard te worden (zie trouwens R.v.St., 20
maart 1964, Arr. R. v.St., 1964, nr. 10526, p. 304; Rec. J. Dr. Adm., 1964,
75, verslag Van Assche). De Raad van State verklaarde zich terecht onbevoegd. De machtiging kan inderdaad niet aangewend worden om een geschil
over de aanduiding van een legataris te beslechten. Dit geschil heeft immers
betrekking op het bepalen van de rechtsgevolgen van een burgerlijke rechtshandeling en behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de burgerlijke
rechtbanken (Cass., 9 mei 1946, aangehaald; in dezelfde zin: R.v.St., 13
december 1951, Pas., 1953, IV, 18; R.v.St., 1 juli 1960, R. W., 1960-61, 839;
R.v.St., 16 juni 1964, Arr. R.v.St., 1964, nr. 10702, 614 en T.B.P., 1965,
141, verslag en advies van de auditeur. Zie hierover ook Puelinckx-Coene,
M., ,Enkele bemerkingen over de interpretatie van testamenten en legaten
aan rechtspersonen", T. Not., 1975, 215). Op 20 maart 1964 (aangehaald)
in een vrij gelijkaardig geval had de Raad nog gesteld dat het de Koning
toekomt de publiekrechtelijke rechtspersoon aan te duiden die bevoegd is
een legaat op te nemen, bestemd voor een openbare dienst en dat een legaat
aan de stad Luik voor de stichting van studiebeurzen toekomt aan de
Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Luik. Nu echter
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preciseert dezelfde Raad dat de bestuurlijke overheid aileen bevoegd is om
het voor aarivaarding in aanmerking komend openbaar bestuur aan te
duiden, wanneer dit rechtsgevolg niet onmiddellijk uit de wet volgt maar
uitoefening veronderstelt van een descretionaire bevoegdheid vanwege de
overheid.
11. RECHTSPERSONEN: INBEZITSTELLING - De rechtspersoon die als algemeen legataris werd aangesteld in een eigenhandig, besloten of internationaal testament is dan bekwaam om bij toepassing van artikel 1008 B.W.
de inbezitstelling te vragen (Brussel, 19 december 1969, Ann. Not., 1970,
13, noot Pas., 1970, II, 72, en Rec. Gen. Enr. Not., 1971, 304, noot;
hervorming van Voorz. Brussel, 4 juli 1969, Rev. Not. B., 1970, 178;
Verviers, 30 oktober 1973, Jur. Liege, 1973-74, 70; Anders: Voorz. Luik,
8 september 1969, Pas., 1970, II, 75 en Rec. Gen. Enr. Not., 1971, nr.
21.499, 306, noot; zie verder nr. 122).
AFDELING

3

OORZAAK

12. DE OORZAAK - In deze periode heeft ons hoogste hof herhaaldelijk
beklemtoond dat elke rechtshandeling, ook een eenzijdige, een oorzaak
moet hebben (Cass., 13 november 1969, R.C.J.B., 1970, 326, noot Van
Ommeslaghe, P., Rec. Gen. Enr. Not., 1971, nr. 21512, 407; Cass., 5
november 1976, Arr. Cass., 1977, 268, R. W., 1977-78, 440, noot Tidemans, H. en R.C.J.B., 1979, 131, noot Van Quickenborne).
Inzake giften komt de problematiek van de oorzaak nochtans hoofdzakelijk
aan bod naar aanleiding van de ongeoorloofde oorzaak. Algemeen wordt
nu aanvaard dat ,oorzaak" hier dante vereenzelvigen is met de concrete
subjectieve beweegredenen die bij het doen van een gift hebben voorgezeten
(zie o.a. Vandenberghe, H., ,Het concubinaat", T.P.R., 1975, 16 e.v. en
verder nr. 131).
13. GIFTEN TUSSEN CONCUBINERENDEN- Het meest voorkomende toepassingsgeval is dat van de giften ten voordele van een bijzit (Voor een ander,
na het Marckxarrest, voorbijgestreefd geval zie Rb. Dinant, 6 oktober 1974,
Jur. Liege, 1975-76, 29). Het !outer bestaan van het concubinaat is op zich
niet voldoende om tot de nietigheid van giften tussen in concubinaat levende
personen te besluiten. Zij zijn niet Ianger - onder het oude recht wei onbekwaam giften te doen. Er moet integendeel bewezen worden dat aan
de basis van de gift een ongeoorloofde oorzaak ligt. Deze is aanwezig zo
aangetoond wordt dat de determinerende beweegreden tot de gift het doen
ontstaan, het in stand houden of het belonen van de ongeoorloofde relatie
is m.a.w. dat de gift de pretium stupri is (Cass., 26 november 1970, Pas.,
1971, I, 273; Brussel, 8 maart 1972, Rev. Trim. Dr. Fam., 1972, 36; Rb.
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Turnhout, 2 mei 1973, R. W., 1973-74, 42; Rb. Luik, 2 november 1973, Jur.
Liege, 1973-74, 298; Luik, 22 oktober 1975, Jur. Liege, 1975-76, 257; Cass.,
23 juni 1977, R. W., 1977-78, 1996, J.T., 1978, 83, Pas., 1977, I, 1083 en
Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22.250, 254, noot; Rb. Mechelen, 24
december 1980, R. W .. 1981-82, 1023 en Rec. Gen. Enr. Not., 1982,
nr. 22.734, 174; Bergen, 4 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 246).
Het is nochtans niet noodzakelijk dat alle beweegredenen ongeoorloofd
zijn. Om tot nietigverklaring te komen is het voldoende dat een van de
determinerende beweegredenen een ongeoorloofd karakter heeft (Rb. Brussel, 27 juni 1968, Pas., 1969, III, 45; Gent, 9 januari 1981, R. W., 1980-81,
2079 en Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.704, 74, noot). Zie ook Cass.,
13 nov. 1953, Pas., 1954, I, 190; Cass., 19 januari 1968, Arr. Cass., 1968,
686. Het bewijs van de ongeoorloofde beweegreden en van haar determinerend karakter moet worden geleverd door degene die ze inroept (Cass., 23
juni 1977, aangehaald).
Het bewijs wordt niet toegelaten zonder belang. De weduwe van de testator
kan als belanghebbende de nietigheid vragen van een testament waarin de
concubine van haar man bevoordeeld wordt en waarbij een vroeger testament, in haar voordeel opgesteld, wordt herroepen (Brussel, 29 juni 1970,
Ann. Not., 1970, 416, Rev. Not. B., 1971, 63 en R.C.J.B., 1972, 23, noot
Stienon, P.). Dit bewijs kan geleverd worden met alle middelen van recht
(Brussel, 7 december 1976, Rev. Not. B., 1977, 300, noot Jeanmart),
getuigen en vermoedens inbegrepen (Rb. Luik, 2 november 1973, aangehaald). Ook in deze periode zet de trend, die in de zestiger jaren werd ingezet
(zie bv. Brussel, 10 januari 1962, J.T., 1963, 208, noot Renauld, J.) zich
verder. Door te bewijzen dat de schenker/testator en de begiftigde ongeoorloofde betrekkingen onderhielden, bewijst men niet meteen dat het instandhouden of het vergelden van deze ongeoorloofde relatie het determinerend
motief was van de gift; er dient aangetoond dat dit daadwerkelijk de
bedoeling was (Brussel, 6 november 1974, R. W., 1974-75, 1260; Luik, 22
oktober 1975, Jur. Liege, 1975-76, 257; Luik, 24 juni 1976, Jur. Liege,
1976-77, 83; Brussel, 7 december 1976, Rev. Not. B., 1977, 300, noot
Jeanmart en Rec. Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22.187, 407, noot A.C.).
Ondanks het feit dat de overspelige verhouding vaststond werd aangenomen
dat het determinerend motief voor het aanstellen van zijn bijzit (waarmee
de man ook kinderen had) tot algemeen legataris eerder belangloze genegenheid was en het vervullen van een gewetensplicht ten behoeve van de bijzit
en haar kinderen wier bestaansmiddelen de man zoveel mogelijk wilde
verzekeren (Rb. Turnhout, 2 mei 1973, aangehaald).
Ben gift komt niet in aanmerking voor nietigverklaring wanneer er enkel
sprake is van ,louter genegenheidsbetrekkingen", die niet met zekerheid
ook sexuele betrekkingen inhouden (Cass., 5 februari 1970, R. W., 1969-70,
1735, noot Canepeel, Pas., 1970, I, 484, noot en Rev. Prat. Not., 1970, 181;
Luik, 24 februari 1971, Jur. Liege, 1971-72, 17). Het samenwonen buiten
het huwelijk om reden van behoud van pensioen met een 70-jarige weduw-
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naar, beiden zonder kinderen, kan niet als onzedelijk concubinaat beschouwd worden (Rb. Luik, 29 juni 1973, Jur. Liege, 1973-74, 10)
Enigszins teruggrijpend naar de traditionelere opvatting achten sommige
rechters de determinerende onzedelijke drijfveer nochtans reeds bewezen
door het bestaan van het concubinaat enerzijds en het onverklaarbaar
worden van de vrijgevigheid bij ontstentenis van onzedelijke drijfveer
anderzijds (Rb. Luik, 2 november 1973, aangehaald; Gent, 9 januari 1981,
aangehaald). Het is de feitenrechter die souverein besluit of het bewijs al
dan niet geleverd is (Cass., 23 juni 1977, aangehaald).
Hierbij is het al bij a1 moeilijk voorspelbaar welke de houding van de rechter
zal zijn (Vergelijk met het aldan niet rechtmatig belang van een bijzit bij
onrechtmatige daad: Schuermans, L., e.a. ,Overzicht van rechtspraakOnrechtmatige Daad - Schade en Schadeloosstelling (1969-1976)",
T.P.R., 1977, 445, e.v.).
Wanneer de schenker, testator of zijn rechtsopvolger niet aile mogelijke
argumenten aanhaalt die tot de nietigverklaring van de vrijgevigheid kunnen
leiden (Brussel, 8 maart 1972, Rev. Trim. Dr. Fam., 1972, 36) of de
nietigheid ervan niet vordert, moet de rechtbank deze punten niet ambtshalve onderzoeken (Brussel, 13 januari 1979, Rev. Not. B., 1972, 204).
Alle giften tussen concubinerenden, ingegeven door een ongeoorloofde
drijfveer komen in aanmerking voor nietigverklaring, zoals de aanduiding
van een concubine als derde begunstigde in een levensverzekering, wat een
onrechtstreekse schenking is (Rb. Brussel, 27 juni 1968, Pas., 1969, III, 45).
Een aankoop door twee concubinerenden van een onroerend goed met
beding dat bet deel van de eerststervende bij diens overlijden aangroeit bij
dat van de langstlevende, kan een vermomde schenking inhouden en dus
op grond van ongeoorloofde oorzaak worden aangevochten (Brussel, 13
maart 1973, T. Not., 1973, 264 en Rec. Gen. Enr. Not., 1974, nr. 21.821,
281, noot). Bij verkoop tussen concubinerenden onderling van een huis voor
een prijs die lager ligt dan de marktwaarde ervan, kan van een vermomde
schenking slechts sprake zijn zo de animus donandi bewezen is (Bergen, 9
september 1975, Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22.239, 183, noot). De
overeenkomst tussen een man en zijn vroegere concubine tot betaling van
een onderhoudsgeld voor hun gemeenschappelijk kind, is geen vrijgevigheid. Meteen wordt een natuurlijke verbintenis omgezet in een burgerlijke
verbintenis (Rb. Brussel, 28 oktober 1971, Rev. Not. B., 1973, 553). De
dading tussen de erfgenamen van de testator met diens concubine over een
aan deze laatste gemaakt legaat, is niet nietig. Om ongeldig te zijn moet het
voorwerp van de dading immers indruisen tegen de openbare orde. Hier is
de onwettige oorzaak van het legaat niet aangetoond. De bedoeling van de
dading is enkel een proces te vermijden (Luik, 27 februari 1973, Rev. Not.
B., 1973, 143).
(Voor de toepassing van de adagia , ,in paru causa turpitudinis cessat
repetitio" en ,nemo auditur suam turpitudinem allegans" inzake schenkin-
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gen tussen concubinerenden zij verwezen naar de omstandige bespreking
door collega Kruithof in zijn overzicht van rechtspraak Verbintenissen
(1974-80), T.P.R., 1983, 587 nr. 86-88, p. 587).
AFDELING

4

VOORWAARDEN

14. ONMOGELIJKE vooRwAARDEN - of voorwaarden die met de wetten of
de goede zeden strijden worden voor ongeschreven gehouden (art. 900
B.W.). Is bv. nietig de testamentaire clausule die de uitvoering van bepalingen die de reserve aantasten dient te verzekeren (Rb. Neufchateau, 4
februari 1981, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.758, 262, noot en J.T.,
1981, 492). Ben beding van onvervreemdbaarheid dat aan geen enkele
termijn noch aan een rechtmatige finaliteit is gekoppeld, dient eveneens
voor ongeschreven gehouden te worden. Het Hof van Beroep van Luik
diende te oordelen over de geldigheid van een clausule van onvervreemdbaarheid in een schenking van een onroerend goed. De schenking was echter
gedaan onder last de schenker twee plaatsen van het goed voor te behouden,
hem onderdak en onderhoud te verschaffen alsmede een lijfrente te betalen.
Het Hof combineerde deze last met de clausule van onvervreemdbaarheid
en leidde hieruit af:_:_ mede op grond :van artikelll57 B.W. - dat het de
bedoeling van de schenker was de onvervreemdbaarheid op te leggen voor
zolang hij heLonroerend goed bewoonde. Yermits de clausule aldus in de
tijd beperkt was en op een wettig motief steunde, werd de geldigheid
aanvaard.
15. NIEUW HUWELIJK- Het Hof te Bergen (27 januari 1976, Rev. Not.
B., 1976, 149, noot F.L. en Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 22067, 197;
voorziening verworpen door Cass., 28 april 1977, Rec. Gen. Enr. Not.,
1979, nr. 22373, 148), oordeelde over de geldigheid van een verblijvingsbeding en een contractuele erfstelling in vruchtgebruik gekoppeld aan de
voorwaarde dat het vruchtgebruik verviel met ingang van de datum van een
tweede huwelijk - een in het notarisvak vrij gebruikelijke clausule. Het
Hof aanvaardde niet zonder meer de geldigheid van deze voorwaarde, maar
onderzocht in concreto de bedoeling van de partijen. Deze bestond erin aan
de langstlevende echtgenoot een voordeel te verschaffen zolang een tweede
huwelijk niet werd aangegaan. M.a.w. de partijen hadden niet de bedoeling
enige druk uit te oefenen ten einde een tweede huwelijk te vermijden maar
wel in een bijkomende verzorging te voorzien die naar analogie met het
thans afgeschafte artikel 767 II § 8 B. W. zou vervallen bij dit tweede
huwelijk.
Het Hof houdt het dus bij de in ons land traditionele subjectieve benadering. De schenker/testator heeft zich niet onbetamelijk gedragen. Hij heeft
geen drukking willen uitoefenen op de begiftigde bij diens uitoefening van
zijn fundamentele rechten, de voorwaarde is dus niet ongeoorloojd. Of er
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objectief geen druk wordt uitgeoefend en de voorwaarden in feite geen
ontradend effect heeft op de begunstigde die dus toch in de vrije uitoefening
van zijn fundamentele rechten wordt gehinderd, is onbelangrijk. In onze
buurlanden wordt dit soms op zichzelf voldoende beschouwd om de voorwaarde onwettig te verklaren (zie bv. Benabent, noot onder Rennes, 14
februari 1972, J.C.P., 1975, II, 17934 en Huet, A., ,Les atteintes a Ia
Iiberte nuptiale dans les actes juridiques", Rev. Trim. Dr. Civ., 1967, nr. 4.
Deze stelling vond weinig weerklank in de rechtspraak, zie voor Nederland
vooral H.R., 21 juni 1929, N.J., 1929, 1925, noot Meijers. Zie hierover
uitgebreid Coene, M., ,Grondrechten en testeervrijheid", in Rimanque, K.
(ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private rechtsverhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1982, nr. 13, p. 321 e.v.). Het veelvuldig gebruik
van deze clausule toont ten overvloede aan dat ze niet als strijdig met de
goede zeden wordt aangevoeld. Toch Iijkt omzichtigheid met dergelijke
voorwaarden geboden (zie Raucent, L., o.c., R.C.J.B., 1980, 271 en Van
Oosterwijck, G., ,Bedingen in het nieuwe erfrecht van de langstlevende
echtgenoot op te nemen in huwelijkscontracten", in Weyts, L., (ed.),
Clausules over het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, Antwerpen,
Kluwer, 1983, 75).
16. ECHTSCHEIDING- Het Hof te Rennes vonniste een veel uitzonderlijker
geval waarbij een vader zijn zoon een legaat vermaakte onder het beding
dat bij echtscheiding het legaat aan zijn schoondochter zou toekomen. Ook
hier was het Hof niet zonder meer bereid de voorwaarde als strijdig met de
goede zeden te beschouwen, want ook hier werden in een subjectieve
benadering de motieven van de testator onderzocht. Het Hof aanvaardde
de geldigheid vermits het niet in de bedoeling van de testator lag om een
ongeoorloofde druk uit te oefenen teneinde een echtscheiding te verhinderen
maar wei om zijn schoondochter ook na echtscheiding van het legaat te Iaten
genieten uit dank voor de zorgen die zij hem verstrekte (Rennes, 14 februari
1972, J.C.P., 1975, II, 1973, noot Benabent en Rev. Not. B., 1976, 269,
noot F.L.; hierover Vouin, J.F., ,Liberalites. Regimes matrimoniaux.
Successions", Rep. Defrenois, 1975, 1601 e.v.).
17. VOORWAARDE UT NUPTIAE SEQUANTUR- In uitzonderlijke gevallen
wordt een stilzwijgende voorwaarde aanvaard. De rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk oordeelde dat de schenking van een verlovingsring vervalt
indien het huwelijk niet volgt (Rb. Kortrijk, 17 juni 1980, T. Not., 1980,
361). Aansluitend bij de klassieke rechtsleer en rechtspraak past dit vonnis
artikel1088 B.W. naar analogie toe en aanvaardt dat de schenking gebeurt
onder de impliciete voorwaarde , ,si nuptiae sequantur ... '' (zie Laine, F. en
DeBruyn, E., Le mariage, in Rep. Not., I, IX, nr. 48, p. 64-65 en de
verwijzingen aldaar).
18.

POTESTATIEVE VOORWAARDE-

Een schenking onder zuiver potesta-
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tieve voorwaarde is nietig (art. 944 B.W.). Het betreft hier zowel de !outer
potestatieve als de gewoon potestatieve voorwaarde. Ben schenking onder
een gemengd potestatieve voorwaarde, daarentegen is wei geldig (Cass. fr.,
28 mei 1974, D.S., 1979, J, nr. 144, noot Ponsard en J.C.P., 1979, II,
17911, noot Thuillier). Ben legaat onder zuiver potestatieve voorwaarde is
eveneens geldig (voor een toepassing: Brussel, 2 april1974, aangehaald). Zie
ook verder nr. 58.
AFDELING

5

GIFTEN AAN TUSSENPERSONEN

19. ALGEMEEN- Deze materie wordt op twee plaatsen behandeld: enerzijds is er het algemene artikel 911 B.W. waar beschikkingen ten voordele
van een onbekwame - ook wanneer ze via een tussenpersoon gebeuren aan bod komen, anderzijds artikel 1099-1100 B.W. waar de schenkingen
tussen echtgenoten via een tussenpersoon besproken worden.
In artikelllOO B.W. is een wettelijk vermoeden iuris et de iure vastgelegd
woordoor de schenking door een echtgenoot gedaan aan een kind geboren
uit een ander huwelijk van zijn echtgenoot, geacht wordt aan die echtgenoot
zelf gedaan te zijn. Het gaat wei degelijk om een vermoeden iuris et de iure;
tegenbewijs is niet mogelijk (Orleans, 13 januari 1977, Rev. Not. B., 1978,
437, noot F.L.).
Ben natuurlijk of geadopteerd kind van de echtgenoot wordt beschouwd als
tussenpersoon in de zin van artikelllOO B.W. (Cass., 4 april1974, R. W.,
1973-74, 2379, T. Not., 1974, 210, noot, Pas., 1974, I, 802, adv.-gen.
Mahaux, Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21.904, 141, noot en Rev. Not.
B., 1974, 309, noot R.D., dat Brussel, 25 januari 1972, J. T., 1972, 639,
Pas., 1972, II, 72, Rec. Gen. Enr. Not., 1973, nr. 21.666, 100, noot A.M.
en Rev. Not. B., 1972, 434, noot F.L. casseert, waar het arrest van Brussel
zelfRb. Brussel, 28 mei 1970, Rev. Not. B., 1971,427 had hervormd; Luik,
17 juni 1975, Jur. Liege, 1975-76, 89).
Wanneer echter het geadopteerde kind tevens het kleinkind van de schenker
is, kan het niet !anger als ,tussenpersoon" gekwalificeerd worden. De in
artikel1100 B.W. geviseerde kinderen zijn kinderen die vreemd zijn aan de
schenker- in de wettekst staat ,uit een ander huwelijk zijn geboren" en geen ware animus donandi in hoofde van de schenker rechtvaardigen.
Wanneer nu het kleinkind van de schenker door zijn echtgenoot is geadopteerd, is dit voor de schenker geen vreemd kind, maar verder een ,gemeenschappelijk" kind in de ruime betekenis van het woord. Artikel 1100 B. W.
is dan niet toepasselijk (Cass., 4 april1974, aangehaald; Luik, 17 juni 1975,

aangehaald).
20. SANCTIE - De sanctie is de nietigheid van de via tussenpersonen gedane
schenking. Dit is zelfs het geval wanneer de schenking het beschikbaar deel
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niet overschrijdt (zie: Cass. 4 april 1974, aangehaald; zie ook: F.L., noot
onder Orleans, aangehaald; anders: A.M., noot onder Brussel, 25 januari
1972, Rec. Gen. Enr. Not., 1973, nr. 21.666, 100).
Deze nietigheid kan enkel door de reservaire erfgenamen gevorderd worden
(Cass., 20 november 1983, Bull. Cass., 1983, R. 283, 253).

HOOFDSTUK

II

SCHENKINGEN
AFDELING

1

SAMENSTELLENDE ELEMENTEN

21. VERARMING EN VERRIJKING- Een geldige schenking vereist een onmiddellijke verarming in hoofde van de schenker en een verrijking in hoofde
van de begiftigde.
Ons Hof van Cassatie (3 apri11970, Pas., 1971, I, 660) oordeelde dienvolgens dat de rechtshandeling waarbij een persoon, zelfs uit welwillendheid
en in het uitsluitend voordeel van een ander persoon, aan deze kapitalen
ter beschikking stelt onder de verplichting evenwei deze op een overeengekomen termijn terug te geven, zonder zich actueel, totaal of ten dele van zijn
patrimonium te ontdoen, geen schenking is. In casu had de vrouw belangrijke bedragen renteloos ter beschikking gesteld van haar echtgenoot. In feite
ging het hier dus eerder om een bruikleen, een minder gevaarlijk contract
uit vrijgevigheid, een dienstengift (uitdrukking van Dekkers, III, nr. 776)
die dus niet aan de strenge vereisten van de kapitaalgiften was onderworpen
en dan ook tussen echtgenoten niet herroepelijk was ad nutum.
Het Hof van Beroep te Brussel besliste dat aan deze vereisten niet was
voldaan in een geval waarbij de moeder afstand van een schuldvordering
op haar zoon had gedaan (Brussel, 3 december 1975, Rec. Gen. Enr. Not.,
1976, nr. 22.048,213, noot en Rev. Not. B., 1976, 433, noot F.L.; bevestiging- maar op andere gronden- van Rb. Brussel, 23 maart 1972, Rec.
Gen. Enr. Not., 1976, nr. 22.048, 209, Rev. Not. B., 1976, 28. Hierover
Stengers, M.L., ,Du caractere bilateral de la remise de dette", Rev. Not. ·
B., 1976, 510 e.v.). Alhoewel een kwijtschelding van schuld over het
algemeen als een onrechtstreekse schenking wordt beschouwd, stelde het
Hof dat vooreerst geen verarming in hoofde van de moeder ontstaan was
vermits ze slechts afstand gedaan had van schuldvorderingen die wegens de
grate insolventie van haar zoon tach niet meer te verhalen waren. Daarenboven was ook aan het tweede element niet voldaan vermits de schuldenaar
zich niet verrijkt had. Dit laatste argument is betwistbaar wanneer men zich
op het standpunt stelt dat een vermindering van de schuld tach wei een
verrijking in hoofde van de schuldenaar impliceert (zie Raucent, L., o.c.,
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R.C.J.B., 1980, 260). Belangrijkste argument om in casu echter de kwalificatie van schenking te verwerpen was het ontbreken van elke vorm van
animus donandi. Uit de omstandigheden bleek immers duidelijk dat de
moeder uitsluitend om de eer van de familie te redden van haar schuldvordering afstand had gedaan en nooit enige vrijgevigheid had beoogd.
22. ANIMUS DONANDI - Naast het materieel element vereist de schenking
een intentioned element, de animus donandi. Om de wil tot vrijgevigheid
vast te stellen zal de rechter de beweegredenen van de schenker onderzoeken.
De animus donandi wordt niet vermoed maar dient te worden bewezen.
Wanneer een goed wordt verkocht aan een lagere prijs dan de werkelijke
waarde, kan hieruit nog niet worden afgeleid dat het verschil het voorwerp
van een schenking uitmaakt. Of de verkoper de bedoeling gehad heeft een
vrijgevigheid te doen, blijft te bewijzen (Bergen, 9 september 1975, Rec.
Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22.239, 183; Zie: Van Quickenborne, M., ,Gedeeltelijke schenkingen", T.P.R., 1976, 41 e.v.). In het buitenland wordt
de oorzaak van de schenking nogal eens in vraag gesteld (zie bv. in
Frankrijk: Dupeyroux, J.J., Contribution a Ia theorie generate de l'acte a
titre gratuit, Parijs, 1955, 430; voor Nederland: Dijk, Enkele civielrechtelij-

ke aspecten van de schenking. Preadvies voor de Broederschap van de
Candidaat-Notarissen, 1962, 13). Het ontbreken van een economisch evenwichtige tegenprestatiedoeUn ons land nogal gem~kkelijkj1e:t \'~rtno~den
ontstaan dat de rechtshandeling animo donandi gebeurde, zeker zo er tussen
de partijen genegenheidsbanden bestaan, bv. in het geval van concubinerenden (zie bv. Brussel, 13 maart 1973, Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 21.997,
28). Het vasthouden aan de oorzaak van de schenking is in overeenstemming met de ontwikkelingen in het verbintenissenrecht waar de oorzaak
thans een groter belang wordt toegemeten dan vroeger het geval was (zie
hoven nr. 12; in deze zin ook Schuttevaer, H., Schenking volgens B. W. en
N.B. W., Zwolle, 1984, p. 4).
23. ONHERROEPELIJKHEID- De schenking dient daarenboven een onherroepelijk karakter te hebben. Dit is niet het geval wanneer iemand, zelfs in
een geest van vrijgevigheid, een lening toestaat zonder zich daarbij dadelijk
van de gelden te ontdoen en daarenboven overeengekomen wordt dat deze
op een bepaald ogenblik zullen worden terugbetaald (Cass., 3 april 1970,
R. W .. , 1970-71, 126, T. Not., 1970, 236 en Rev. Not. B., 1971, 605, noot
F.L.). Indien iemand een depositoboekje opent op naam van een derde
maar het boekje in zijn bezit houdt en zich daarenboven een volmacht door
de derde laat overhandigen teneinde sommen te kunnen afhalen, dan is er
wegens het gebrek aan onherroepelijk karakter evenmin sprake van een
schenking (Gent, 10 januari 1975, R. W., 1977-78, 462 en Rec. Gen. Enr.
Not., 1978, nr. 22.245, 205, noot A.C.).
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24. SCHENKINGSBELOFTE- Enige tijd voor haar dood stelde een dame een
onderhands document op waarin ze uitlegde dat ze samen met haar vooroverleden echtgenoot drie appartementen aan haar dochter en twee appartementen aan haar zoon had geschonken. Tevens bevestigde ze dat het in de
bedoeling van de schenkers lag aan beide kinderen drie appartementen te
schenken met dezelfde waarde teneinde de gelijkheid van de kinderen niet
in het gedrang te brengen. Bijgevolg erkende ze dat ze haar zoon nog een
derde appartement of de tegenwaarde verschuldigd was. Het Hof van
Brussel stelde terecht de nietigheid van deze schenkingsbelofte vast. De
beneficiaris kan er geen rechten aan ontlenen vermits een schenking bij
toepassing van artikel 931 en 932 B.W. aileen in een authentieke akte en
door de aanvaarding van de begiftigde tot stand komt (Brussel, 12 maart
1975, Pas., 1975, II, 141 en Rev. Not. B., 1975, 570).
Daarenboven kan slechts van een schenking sprake zijn bij een onmiddellijke verarming van het vermogen van de schenker. De regels inzake de
natuurlijke verbintenis bieden evenmin uitkomst. Het geschrift houdt immers de erkenning van een morele verplichting in zonder dat daaruit de
omzetting in een natuurlijke verbintenis kan worden afgeleid (zie Raucent,
L., ,Examen de jurisprudence (1973 a 1979). Les liberalites et les successions", R. C.J.B., 1980, 262-263). Daarenboven blijven ook bij de natuurlijke verbintenis de vormvereisten van de schenking van toepassing (aangehaald arrest). In Nederland is het instituut van de natuurlijke verbintenis
nochtans het middel bij uitstek om een ongeldige schenking te redden. Dit
leidde tot een volledige vertekening van de problematiek van de natuurlijke
verbintenis (zie hierover Dijk, P.L., o.c., 16 en 30).
In het Belgisch recht daarentegen is de schenkingsbelofte zowel problematisch wat de grondvereisten betreft als wat de vormvereisten van de schenking aangaat.
AFDELING

2

VORMVEREISTEN

25. ALGEMEEN - De schenking is onderworpen aan strenge vormvereisten
(art. 931-932 B.W.). Slechts de gift van hand tot hand, de onrechtstreekse
schenking en de vermomde schenking ontsnappen hieraan.
§ 1. Handgifte

26. BEGRIP - De schenking van hand tot hand zet volgende samenstellende
elementen voorop: de animus donandi bij de schenker, de traditio en de
aanvaarding van de schenking door de begiftigde (Rb. Luik, 6 maart 1970
en Luik, 7 januari 1971, Jur. Liege, 1971-72, 89).
27. ANIMUS DONANDI - De animus donandi is de vrijgevigheidsgedachte,
de wil van de schenker om diegene aan wie hij de zaak overdraagt, te
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begiftigen. Ook bij de handgift dient de animus donandi in hoofde van de
schenker bewezen te worden. Hij kan niet gewoon worden afgeleid uit de
traditio (Rb. Luik, 2maart 1976, Jur. Liege, 1976-77, 204). Bovendienmoet
de schenker iemand onmiddellijk willen begiftigen (Cass., 4 april1979, Rec.
Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.606, 176 en Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 51).
Een belofte tot schenking is niet voldoende (Brussel, 14 februari 1972,
R. W., 1971-72, 1787). De animus donandi moet aanwezig zijn op het
moment van de overdracht. Tussen partijen was een - naar de vorm
ongeldige - schenking gebeurd. De schenker had naar aanleiding van deze
schenking bepaalde voorwerpen aan de begiftigde overgemaakt. Het betreft
bier geen handgift. Op het ogenblik van de traditio was geen animus
donandi aanwezig. De schenker verkeerde in de waan dat hij tot de overdracht verplicht was door de- nietige- schenking (Cass., 14 mei 1981,
Arr. Cass., 1980-81, 1066,Pas., 1981,1, 1066enRec. Gen.Enr.Not., 1983,
nr. 22.973, 406). De handgift kan gebeuren met of zonder vrijstelling van
inbreng (Rb. Namen, 6 mei 1974, J. T., 1975, 13, Rec. Gen. Enr. Not., 1975,
nr. 21.909, 155 en Rev. Not. B., 1975, 132).
28. TRADITIO- De traditio is de overdracht door de schenker (eigenaar)
aan de begiftigde van de eigendom van het geschonken goed. Wanneer een
derde als lasthebber of als bewaarnemer in het bezit gekomen is, kan er geen
sprake zijn van echte traditio (Luik, 7 januari 1971, aangehaald; Brussel,
14februari 1972, aangehaa/d; Bergen, 29 oktober 1979, Pas., 1979, II, 139;
Rb. Luik, 6 maart 1970, aangehaald). Een handgift met voorbehoud van
vruchtgebruik is wel mogelijk, zo wanneer bij aandelen de schenker zich de
intresten of de coupons voorbehoudt (Bergen, 26 november 1980, Pas.,
1981, II, 19, noot, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22.832, 12, noot A.C.
en Rev. Not. B., 1983, 288. Zie ook: De Boungne, A., ,De schenking van
hand tot hand", T. Not., 1982, 168; DeWulf, C., ,De schenking van hand
tot hand", in Exequatur van vriendschap, 56). De traditio kan wel tonga
manu gebeuren.
Een materiele overdracht van het goed is niet vereist. Het geschonken goed
moet enkel ter beschikking gesteld zijn van de begiftigde. Het depot van een
geldsom ten name van een derde kan een geldige traditio zijn (Rb. Luik,
2 maart 1976, aangehaa/d). Zo ook stortingen door de ouders gedaan op
het spaarboekje van hun minderjarig kind (Bergen, 16 juni 1982, Rec. Gen.
Enr. Not., 1983, nr. 22.974, 408, noot A.C. en Rev. Not. B., 1982, 478)
ofvolgens een nieuw geluid in de recente rechtspraak ook met een bankoverschrijving (Bergen, 29 oktober 1979, Rec. Gen. Enr. Not., 1981, 217, noot
A.C.; Bergen, 20 november 1979, Pas., 1980, II, 12, noot J.S. enRec. Gen.
Enr. Not., 1981, nr. 22.630, 241, noot A.C.; Bergen, 26 november 1980,
aangehaald; Zie ook het weinig bekende Rb. Namen, 19 juni 1936, Pas.,
III, 128 dat reeds een postoverschrijving als een geldige vorm van traditio
aanvaardde). Kan niet als geldige traditio worden beschouwd, de toelating
door de schenker aan de begiftigde gegeven een bepaalde zaak uit zijn huis
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te gaan wegnemen (Luik, 7 januari 1971, aangehaald, dat Rb. Luik, 6 maart
1970, aangehaald, hervormt).
De aanwezigheid van schenker en begiftigde is bij de traditio niet vereist.
Zowel voor de schenker als voor de begiftigde kan een lasthebber optreden
(Luik, 13 september 1979, Jur. Liege, 1980, 297, noot).
Het geschonken voorwerp moet wel vatbaar zijn voor een traditio. Dit is
niet het geval voor een spaarboekje (Rb. Luik, 5 maart 1976, J. T., 1976,
355) of voor aandelen op naam (Rb. Brussel, 11 mei 1973, Rec. Gen. Enr.
Not., 1974,'nr. 21.817,268 en Rev. Not. B., 1973,455, noot F.L) die niet
zonder bijkomende formaliteiten kunnen overgedragen worden aangezien
het recht niet gelncorporeerd is in de titel (Anders: De Wulf, C., ,De
schenking van hand tot hand", in Exequatur van vriendschap, 45).
29. AANVAARDING - De handgift moet door de begiftigde aanvaard
worden. Deze aanvaarding moet plaatsgrijpen tijdens het leven van de
schenker (Brussel, 11 maart 1969, Pas., 1969, II, 134). Wanneer de begiftigde minderjarig is, aanvaarden zijn ouders voor hem.
Deze aanvaarding kan stilzwijgend zijn. In casu hadden ouders geld gestort
op het spaarboekje van hun minderjarig kind. Zij traden hierbij op in een
dubbele hoedanigheid: als schenker en als wettelijk vertegenwoordiger van
de begiftigde. Dit was mogelijk aangezien het een risicoloze schenking
betrof (Bergen, 16 juni 1982, aangehaald).
30. BEWIJS- Wat het bewijs van de handgift betreft, geldt de algemene
regel dat giften niet worden vermoed en dus moeten bewezen worden
(Bergen, 20 november 1979, aangehaald).
31. BEWIJSMIDDELEN- Om te bepalen welke bewijsmiddelen ter beschikking staan is het belangrijk te weten wie het bewijs van de handgift moet
leveren.
Wanneer de erfgenamen van schenker of begiftigde in eigen naam optreden
(bv. wanneer zij een vordering tot inkorting instellen), kunnen ze als
bewijsmiddel alle middelen van recht aanwenden. W anneer ze als rechtsopvolger optreden (bv. wanneer zij een vordering tot herroeping we gens
ondankbaarheid instellen), gelden voor hen dezelfde regels als voor de
schenker en de begiftigde zelf.
De meerderheid van de rechtspraak en de rechtsleer (zie evenwel Dekkers,
R., III, nr. 1004) aanvaardt dat de begiftigde beschermd wordt door het
vermoeden van artikel2279B.W. (zie reeds Cass., 14 maart 1889, Pas.,
1889, I, 147; Bergen, 20 november 1979, aangehaald; Bergen, 15 oktober
1980, Pas., 1981, II, 10, noot en Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22.833,
31, noot; Bergen, 26 november 1980, aangehaald; Rb. Mechelen, 1 december 1981, R. W., 1981-82, 2900, noot C.M.).
Dit bezit moet evenwel voldoen aan de vereisten van artikel 2229 B.W.
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(voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig en
als eigenaar). Wanneer het bezit ondeugdelijk blijkt te zijn, moet de
begunstigde het bestaan van de handgift bewijzen overeenkomstig artikel1341 B.W. en volgende (Cass., 4 april 1979, aangehaald; Bergen, 29
oktober 1979, aangehaald; Rb. Mechelen, 1 december 1981, aangehaald).
Of het ingeroepen bezit al dan niet deugdelijk is, is een feitenkwestie, die
met aile middelen van recht kan bewezen worden (Rb. Mechelen, 1 december 1981, aangehaald).
32. SCHRIFTELIJK BEWIJS - Overeenkomstig artikel 1341 e.v. B.W. is
tussen partijen een geschrift vereist voor handgiften van meer dan 3.000,B.F. Het opsteilen van een geschrift ad probationem maakt van de handgift
nog geen gewone schenking die onderworpen zou zijn aan de vormregelen
van artikel 931 B.W. (Rb. Namen, 6 mei 1974, aangehaald).
Niet elk geschrift kan als bewijsmiddel in aanmerking komen. Zo biedt een
geschrift, geschreven door de begiftigde en enkel gedagtekend en getekend
door de schenker enkele dagen voor zijn dood en lang na de vermeende
schenking, geen voldoende bewijs (Luik, 7 januari 1971, aangehaald). Uit
de loutere vermelding van het bezittelijk voornaamwoord ,ton" in een
brief, kan ook niet afgeleid worden dat het aldus aangeduide voorwerp
geschonken is (Bergen, 2 december 1981, Rec. Gen. Enr. Not., 1983,
nr. 22.837, 41, noot en Rev. Not. B., 1982, 249).
33. MORELE ONMOGELIJKHEID - De rechtspraak aanvaardt in sommige
gevallen de morele onmogelijkheid een geschrift ad probationem op te
steilen. Dit kan o.a. het geval zijn bij schenkingen tussen echtgenoten
(Brussel, 16 december 1968, Pas., 1969, II, 61 enRec. Gen. Enr. Not., 1970,
nr. 21.373, 260, noot).
34. VERSOEPELING - Steeds meer en meer gaan er stemmen op voor een
versoepeling van de bewijsvoering. Gesteld worqt dat de traditio een feitenkwestie is die bijgevolg vatbaar is voor bewijs met aile middelen van recht
(Puelinckx-Coene, M., noot onder Rb. Mechelen, 1 december 1981, aangehaald; A.C., noot onder Bergen, 29 oktober 1979, aangehaald; DeWulf,
C., , ,De schenking van hand tot hand'' in Exequatur van vriendschap, 66).
Aileen voor het bewijs van de kwalificatie schenking zou de strenge regel
van 1341 B.W. nog moeten gelden.

§ 2. Onrechtstreekse schenking

35. BEGRIP - Essentieel bij een onrechtstreekse schenking is het bestaan
van een overeenkomst die beantwoordt aan de specifieke vereisten eigen aan
de betreffende specifieke rechtshandeling. Dit is niet het geval indien in een
akte van vereffening-verdeling afstand van een deel van een nalatenschap
gedaan wordt aan een niet-erfgenaam. Deze laatste is immers vreemd aan
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deze akte waarin hij wordt begunstigd. Tegenover hem heeft de akte geen
autonoom karakter en houdt ze slechts een rechtstreekse schenking in die
onderworpen is aan artikel 931 B.W. (Cass., 5 november 1976, Pas., 1977,
I, 267, noot, R.C.J.B., 1979, 131, noot Van Quickenborne, Rec. Gen. Enr.
Not., 1978, nr. 22.286, 361, noot en R. W., 1977-78, 440, noot Tielemans).
Het Hof van Cassatie lijkt aan zijn arrest een algemene draagwijdte gegeven
te hebben door te stellen dat een onrechtstreekse schenking aileen mogelijk
is ten bate van personen aan wie het aandeel van de verzaker van rechtswege
zou toekomen (zie oak Tielemans, J., ,Afstand in favorem: rechtstreekse
of onrechtstreekse schenking", R. W., 1977-78, 448). Hieruit volgt dat geen
onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende soorten van afstand in
javorem (Anders: Brussel, 16 apri11969, Pas., 1969, II, 163 en Rev. Not.
B., 1971, 200, noot F .L.; zie hierover Ponsard, A., Les donations indirectes
en droit civiljranrais, proefschrift, Parijs, 1946, p. 133 e.v .). Een verzaking
aan een vruchtgebruik kan daarentegen wei als onrechtstreekse schenking
worden gekwalificeerd, gelet op de werking van de aanwas (Rb. Namen,
6 september 1982, La Basoche, 1983, 1, 11, noot Demblon en Rev. Reg.
Dr., 1982, 295, noot Demblon).
§ 3. Vermomde schenking
36. AANVAARDING - Vermits de vermomde schenking niet onderworpen
is aan de vormregelen van de schenking, kan haar aanvaarding - wat
meestal het geval is - stilzwijgend geschieden. Zo zal bv. de aanvaarding
van een in een schuldbekentenis gedane vermomde schenking voortvloeien
uit het feit dat de begiftigde tijdens het !even van de schenker in het bezit
van de schuldbetekenis werd gesteld en hij deze heeft bewaard (Brussel, 13
november 1970, R. W., 1971-72 en Rec. Gen. Enr. Not., 1972, nr. 21.625,
383, noot).

37. VERKOOP- Een verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik en op last
van lijfrente kan op zichzelf niet beschouwd worden als een vermomde
schenking (buiten de hypothese van 918 B.W.). De erfgenamen die zich
geschaad weet zal dienen te bewijzen dat de verkoop een schenking ten
voordele van de kopers inhoudt (Brussel, 27 januari 1971, Rec. Gen. Enr.
Not., 1974, nr. 21.854, p. 387). Dezelfde regels gelden voor een overeenkomst waarbij de decuius toezegt een maandelijks bedrag aan een kind te
betalen in ruil voor hem verleende zorgen (Nijvel, 24 juni 1970, aangehaald;
zie oak Antwerpen, 21 september 1977, aangehaald).
Oak de verkoop van een onroerend goed met het beding dat de verkoopprijs
betaalbaar is binnen zes maanden na het overlijden van de verkoper kan
niet als een vermomde schenking worden beschouwd, zelfs niet indien er
een verschil bestaat tussen de waarde van het goed op het ogenblik van de
schenking en de waarde op het ogenblik van de betaling (Bergen, 28 april
1975, Pas., 1976, n; 36, Rec. Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22.168, 338 en Rev.
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Not. B., 1977, 552). Het Hofhield o.a. rekening met het feit dat de verkoper
een interest bedongen had. Het waardeverschil was daarenboven het gevolg
van een kanselement, nl. de hoge leeftijd van de verkoper.
Ben verkoop tegen te lage prijs kan, maar moet niet, een schenking
inhouden (zie hierover: Van Quickenborne, M., ,Gedeeltelijke schenkingen", T.P.R., 1976, 41-80).
38. scHIJNBARE OVEREENKOMST- Ben grootmoeder laat op een aankoopborderel van aandelen haar naam vervangen door die van haar kleinzoon
die ook het borderel kreeg. Later verandert ze van idee en laat ze zich de
aandelen door de wisselagent overhandigen. De kleinzoon eist de aandelen
voor zich op. Hij kon zich echter niet beroepen op de figuur van de handgift
vermits de traditio ontbrak. De onrechtstreekse schenking kwam evenmin
in aanmerking vermits de aankoop op naam van de grootmoeder werd
gedaan en uit deze aankoop geen enkele bevoordeling van de kleinzoon
blijkt. Het Hof van Brussel leidde uit de overhandiging van het borderel
echter een vermomde schenking af zodat de vereisten van artikel 931 B. W.
niet dienden nageleefd te worden (Brussel, 6 december 1973, Pas., 1974, II,
56, Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21.905, 143, noot Rev. Not. B., 1974,
99, noot F.L.). Deze uitspraak kan moeilijk bijgetreden worden. Devermomde schenking veronderstelt immers een schijnbare overeenkomst onder
bezwarende titel, voorwaarde waaraan hier niet is voldaan (zie ook de
kritiek van Raucent, L., o.c., R.C.J.B., 1980, 259).
39. BEWIJS - Ben derde kan de vermomde schenking bewijzen met alle
middelen, vermoedens inbegrepen. Deze regel geldt ook voor de erfgenaam
die zijn eigen rechten inroept. De partijen zelf dienen daarentegen te
bewijzen met een tegenbrief die derden niet tegenstelbaar is bij toepassing
van artikel 1321 B.W. (Cass., 21 juni 1974, Rec. Gen. Enr. Not., 1976,
nr. 21.992, 10 en R.C.J.B., 1975, 256, noot Van Quinkenborne, M., ,Le
fondement de l'inapparabilite des contre-lettres"; Brussel, 27 januari 1971,
Pas., 1971, II, 128; Nijvel, 24 juni 1970, Rec. Gen. Enr. Not., 1971,
nr. 21.511, 404; vgl. Bergen, 9 september 1975, Pas., 1976, II, 98).

AFDELING

3

HERROEPING (ONTBINDING)

40. GRONDEN TOT HERROEPING - Op de algemene en principiele regel van
de onherroepelijkheid van de schenking bestaan drie uitzonderingen die in
feite met een ontbinding gelijkstaan: een schenking kan worden herroepen
wegens niet vervulling van de voorwaarden waaronder zij is gedaan en
wegens ondankbaarheid: zij wordt van rechtswege herroepen wegens geboorte van kinderen (art. 953 R.W.).
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41. NIET-VERVULLEN VAN DE LASTEN- Schenkingen kunnen herroepen
worden wegens het niet vervullen van de last. Het gaat hier in feite om een
toepassing van artikel 1184 B. W. Het bedingen van een last verleent het
contract een gedeeltelijk wederkerig karakter. De schenking kan nochtans
herroepen worden zelfs zo de niet-uitvoering niet te wijten is aan de
begiftigde en zonder ingebrekestelling (Luik, 17 juni 1970, Jur. Liege,
1970-71, 177. Zie nochtans Cass. fr., 25 juni 1980, Rep. Dejrenois, 1981,
468, noot Champenois en Rev. Trim. Dr. Civ., 1981, 67, noot Patarin). De
rechter kan evenwel rekening houden met de gedeeltelijke uitvoering van
de last door begiftigde (Bergen, 5 februari 1980, Rev. Not. B., 1980, 296,
noot Sace).
De herroeping wegens niet-vervulling van de lasten geldt ook voor de
onrechtstreekse schenking (Rb. Brussel, 29 juni 1971, Rev. Not. B., 1974,
386, noot F.L.). De vordering tot herroeping kan aileen worden ingesteld
door diegene die voordeel heeft bij de herroeping doordat het legaat hem
na herroeping toekomt (Rb. Brussel, 29 juni 1971, aangehaald; zie De Page,
VIII-2, nr. 1029, p. 1176-1177). De rechter oordeelt soeverein in hoeverre
de schenker de last als essentieel beschouwde teneinde te beslissen of de
niet-vervulling met herroeping dient gesanctionneerd te worden (Rb. Brussel, 29 juni 1971, aangehaald: Cass. fr., 25 juni 1980, aangehaald; Vgl.
nr. 140 inzake de legaten).
42. ONDANKBAARHEID - Herroeping wegens ondankbaarheid is slechts
mogelijk indien de begiftigde een aanslag op het Ieven van de schenker heeft
gepleegd, indien hij zich tegenover hem schuldig heeft gemaakt aan mishandelingen, misdrijven of grove beledigingen of, tenslotte, indien hij weigert
de schenker levensonderhoud te verschaffen (art. 995 B.W.) (Voor een
restrictiefvoorbeeld zie Lyon, 29 mei 1973, D., 1976, Jur. 14 en Rev. Trim.
Dr. Pam., 1975, 138, noot Savatier). Bij toepassing van artikel 957 B.W.
moet de eis tot herroeping wegens ondankbaarheid worden ingesteld binnen
een jaar te rekenen van de dag van de feiten die als ondankbaarheid worden
gekwalificeerd of van de dag waarop deze feiten de schenker bekend
dienden te zijn.
Feiten ouder dan een jaar kunnen slechts in aanmerking worden genomen
indien andere feiten die binnen een termijn van een jaar worden opgeworpen
er het gevolg van zijn (Brussel, 23 oktober 1975, Rev. Not. B., 1976, 86).
De Franse rechtspraak aanvaardt dat de termijn van een jaar slechts begint
te Iopen vanaf het ogenblik waarop het laatste constitutief element van het
misdrijf zich situeert. Aldus verbrak het Franse Hof van Cassatie een arrest
van het Hofvan Agen van 18 december 1967 dat de vordering tot herroeping
wegens weigering van onderhoud afwees vermits ze niet binnen het jaar na
de veroordeling van de begiftigden in eerste aanleg werd ingesteld zonder
daarbij evenwel rekening te houden met de datum van hoger beroep
waarmee de begiftigden zowel de noodzaak als de hoegrootheid van het
levensonderhoud aanvochten (Cass. fr., 21 april1969, Da/1., 1969, Jur. 525,
565

noot Breton, Ann. Not., 1970, 32 en Rev. Prat. Not., 1970, 47). Het is
inderdaad aanvaardbaar de schenker slechts te verplichten zijn vordering
in te stellen binnen het jaar nadat de feiten een definitieve kwalificatie
hebben gekregen (zie nochtans verder nr. 142 inzake legaten).
Ondankbaarheid veronderstelt een animus injurandi in hoofde van de
begiftigde. Dit betekent dat, alle omstandigheden van de zaak in acht
genomen, de feiten voor de schenker beledigend dienen te zijn (zie De Page,
VIII-1, nr. 656). Aldus kan bv. niet als weigering van onderhoud worden
gekwalificeerd de weigering van de begiftigden de bij hen inwonende
schenker na zijn terugkeer uit een ziekenhuis terug op te nemen indien de
verstandhouding tussen de partijen reeds ernstig verstoord was, de schenker
de begiftigden verbod had opgelegd om hem in het ziekenhuis te bezoeken
en hij hun daarenboven schriftelijk had meegdeeld dat hij wenste te verhuizen (Luik, 16 februari 1983, Jur. Liege, 1983, 393). De motivering van een
verzoekschrift tot instelling van een sekwester over de goederen van de
schenker met de ongerechtvaardigde vrees dat hij zijn goederen zal doen
verdwijnen in een geval waarin de begiftigde reeds talrijke handgiften had
ontvangen, evenals de hulp aan een derde die een proces tegen de schenker
voert door het ondertekenen van valse stukken en het afleggen van valse
getuigenissen maken telkens een voldoende grond uit om tot herroeping
wegens ondankbaarheid over te gaan (Brussel, 23 oktober 1975, aangehaald).
43. GEBOORTE VAN EEN KIND - ook een vermomde schenking wordt van
rechtswege herroepen door de geboorte van een kind. Het Hof van Luik
stelde de herroeping van rechtswege vast van een vermomde schenking die
vervat lag in een huurcontract dat tegen een zeer lage huurprijs en voor het
Ieven van de huurder werd gesloten (Luik, 11 december 1969, Jur. Liege,
1969-70, 290).
Elk beding waarbij de schenker afstand doet van het recht om de schenking
wegens geboorte van een kind te herroepen wordt als nietig beschouwd en
heeft geen gevolgen (art. 965 B.W.) (Zie: Cass. fr., 22 november 1977, Rep.
Defrenois, 1979, 581, art. 31.950 vernietigt N1mes, 29 oktober 1975, Gaz.
Pal., 26-27 mei 1976, 9 en J. des Not., 1976, 1189). De verklaring van de
schenker in een akte van verkoop waarin hij verzaakt aan alle rechten op
het geschonken goed, is derhalve nietig indien later een kind wordt geboren.
Deze clausule kan evenmin worden ge1nterpreteerd als een verkoop die
zowel toegestaan wordt door de begiftigde als door de schenker, de eerste
onder ontbindende voorwaarde en de tweede onder opschortende voorwaarde van geboorte van een kind (Brussel, 30 juni 1969, Pas., 1969, II,
239; Brussel, 8 juli 1969, T. Not., 1971, 15, noot). Hiertoe is vereist dat
zowel de schenker als de begiftigde op uitdrukkelijke wijze als verkopers
optreden (zie Schicks, A. en Vanisterbeek, A., Traite jormulaire de Ia
pratique notariale, 575).
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SCHENKINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN

44. ARTIKEL 1097 B.w. - Twee heel bijzondere problemen die voor de
praktijk trouwens niet onbelangrijk zijn, verdienen bier te worden vermeld.
Het eerste betreft het door vele practici nag onvermoede gevaar dat in het
ogenschijnlijk onschuldig artikel1097 B.W. verscholen ligt.
Dit artikel - dat er helemaal niet hoefde te zijn en trouwens in Frankrijk
werd afgeschaft - is een van de vele obstakels (of valstrikken) voor de
notariele praktijk die geroepen is veilige ouderlijke schikkingen door te
voeren: wederkerige onderlinge schenkingen tussen echtgenote in eenzelfde
akte zijn verboden.
De in de praktijk meest voorkomende en voor velen nag verrassende
toepassing is te vinden in de gecombineerde schikkingen waarbij de ouders .
elkaar het vruchtgebruik willen Iaten en de blote eigendommen aan hun
kinderen, een van de meest typische desiderata die de praktijk ontmoet.
Men wil zijn zoon of dochter definitief begiftigen, maar wei het vruchtgebruik behouden. Als het gaat om een gemeenschapsgoed (quod plerumque
fit), wordt elk geacht de helft geschonken te hebben; elk behoudt zich het
vruchtgebruik voor op zijn deel, maar wil dat het na zijn dood toekomt aan
de partner, de bekende formule van het terugvallend vruchtgebruik. Nietig,
zegt artikel 1097, om dezelfde ratio legis die artikel 968 B.W. heeft gei'nspireerd en waarop wij reeds kritiek leverden (zie Dillemans, Testamenten,
aangehaald, nr. 25 en 27): de wetgever wil niet dat de echtgenoten zich
gebonden achten in een situatie waar zij volledig vrij zijn op hun beschikking terug te komen: zo bij gemeenschappelijk testament (zie verder nr. 57)
zo bij een testament waarin men zich ertoe verbindt er geen ander meer te
maken (zie verder nr. 56), zo oak artikel 1097 inzake schenking tussen
echtgenoten, die steeds herroepelijk is.
In dergelijk geval wordt er dus een ,soort" schenking gedaan door de ene
echtgenoot aan de andere van het vruchtgebruik op zijn helft voor na zijn
dood.
Artikel 1097 is voorbijgestreefd, maar een pientere advokaat mist deze kans
niet en de rechter zal moeite hebben om de argumenten van de tegenpartij
- er zijn er - te doen doorwegen.
Daar werd duidelijk bevestigd door ons hoogste gerechtshof in een arrest
van 29 april 1977 (Pas., 1977, I, 883 en Rec. Gen. Enr. Not., 1979,
nr. 22.375, 155, noot). Wei stelt het Hof, hierbij het Hof van Beroep
volgend, dat deze nietigheid die een absolute is, na het overlijden van de
schenker een relatieve nietigheid wordt, die op grand van artikel 1340 B.W.
vatbaar is voor bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering welke de
afstand tot gevolg heeft van het recht zich te beroepen op de gebreken van
de akte. Gelukkig heeft het notariaat eens te meer een probaat middel bij
de hand: in plaats van een terugvallend vruchtgebruik van de ene ouder
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rechtstreeks naar de andere, bedingt elke schenker als last van zijn schenking dat hem het vruchtgebruik zal toekomen op de goederen van de andere
echtgenootnadiens overlijden (zie nochtans Baert, G., o.c., R. W., 1971-72,
1915).
45. KWALIFICATIE ALS SCHENKING- Het is altijd een moeilijke kwestie
om uit te maken vanaf wanneer men tussen echtgenoten te maken heeft met
een schenking, gewoonlijk een ,onrechtstreekse" schenking.
Het is hier volop casuistiek, waarbij dan nog vaak moet rekening worden
gehouden met de soort van te beslechten rechtsvraag, waarvoor de kwalificatie belangrijk wordt geacht.
De wetgever geeft zelf hiervan een goed voorbeeld in zijn artikelen 1458 en
1464 B.W. met het oog op de regeling van de reserve. Zie ook, in de hier
besproken periode, een vonnis van de Rechtbank van Namen dd. 23 juni
1970 (Rec. Gen. Enr. Not., 1971, nr. 21.510, 401, noot en Rev. Not. B.,
1971, 242), dat in de opzettelijke weglating van goederen in de inventaris
bij een huwelijkscontract een onrechtstreekse schenking zag, en een arrest
van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 12 september 1979 (Bull. Ass.,
1982, 191, noot H.B.) dat dan weer geen schenking zag in een levensverzekering die was onderschreven met het doel te voorzien in de waarborg van een
lening en in het levensonderhoud van de echtgenoten.
Maar het reeds meermaals voor onze rechters gekomen probleem betreft het
geval waar een goed, meestal een huis of flat, door de twee- meestal onder
een stelsel van scheiding van goederen gehuwde - echtgenoten wordt
aangekocht in onverdeelde eigendom, elk naar de helft, maar waarbij de
prijs slechts door een van hen wordt betaald. Later, bv. bij echtscheiding,
met het oog op herroeping, beweert deze dat hierin een onrechtstreekse
schenking vervat is.
Het antwoord van de rechter hangt af van de omstandigheden van de zaak.
Dikwijls wordt tot het bestaan van een schenking besloten, zoals bv. door
de Rechtbank te Hoei, dd. 29 juni 1977 (Jur. Liege, 1977-78, 213, Pas.,
1979, III, 26, Rec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22.397,232, noot en Rev. Not.
B., 1979, 52), het Hof van Beroep te Brussel dd. 16 december 1968 (Pas.,
1969, II, 61 enRec. Gen. Enr. Not., 1970, nr. 21.373,260, noot), soms na
een verregaand onderzoek naar de respectievelijke economische toestand
van de echtgenoten (zoals in het vonnis van de Rechtbank te Luik, 2 mei
1975, Jur. Liege, 1975-76, 75), waarbij de moeilijke kwestie van het bewijs
alle aandacht vraagt (zie de studie van Remon, C., , ,La preuve des creances
et donations entre epoux separes de biens lors d'acquisition d'immeubles"'
Ann. Dr., 1981, 123). Ons Hof van Cassatie van zijn kant heeft reeds
tweemaal uitspraak gedaan, de eerste maal impliciet (29 maart 1969, R. W.,
1969-70, 421) en vervolgens uitdrukkelijk en duidelijk bij het arrest van 22
april1976 (R. W., 1976-77, 993, noot Casman, J.T., 1977, 98, Pas., 1976,
I, 914 en Rec. Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22.165, 317) tegen dergelijke
kwalificatie.
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Juister gezegd bevestigde het Hof het arrest van het Hof van Beroep dat
oordeelde dat de eiser de door hem aangevoerde onrechtstreekse schenking
niet bewees.
Het arrest werd mooi ontleed door H. Casman in de aangehaalde noot met
referenties, en wij kunnen daarnaar verwijzen; aileen wensen wij toch
enkele bijzonderheden van het geval vermelden, die voor de oplossing van
het Hof determinerend waren en die dan ook voor de verdere essentie van
de rechtspraak hun betekenis zullen hebben. Beide echtgenoten, onder een
stelsel van scheiding van goederen gehuwd, kochten samen een appartement
dat als gezinswoning moest dienen. De man aileen betaalde de voor deze
aankoop aangegane lening, zowel in hoofdsom als in rente. Na echtscheiding wordt het appartement verkocht en de prijs onder heiden verdeeld. De
man eist de aan de vrouw gegeven helft terug, bewerend dat zij het voorwerp
was van een onrechtstreekse schenking, die hij wenst te herroepen. Het Hof
hield rekening met volgende elementen en beschouwingen:
a) Luidens het huwelijkscontract zouden de echtgenoten bijdragen in de
Iasten van de huishouding met hun inkomsten, waarden en de opbrengst
van hun arbeid en zouden zij worden geacht dag aan dag hun bijdrage
geleverd te hebben in deze lasten en niet onderworpen zijn aan enige
rekening of kwijting onder elkaar.
b) Vervolgens herhaalt het zijn standpunt dat de verplichting bij te dragen
in de lasten van de huishouding zich uitstrekt tot de lasten welke voortvloeien uit het verwerven en onderhouden van het gemeenschappelijk huis.
c) Anderzijds wordt ook de materiele en morele bijdrage van de vrouw die
niet-betaalde gezinsarbeid verricht in de balans geworpen en in evenwicht
geacht met de geldelijke inbreng uit beroepsaktiviteit van de man.
De term ,natuurlijke verbintenis" is hierbij niet gevallen. In Nederland zou
dat de zaak beslist hebben- in dezelfde zin trouwens. In Frankrijk besliste
het Hof van Cassatie in dezelfde zin als ons Cassatiehof (arrest van 24
oktober 1978, Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.594, 143).
46. VOORWERP VAN DE SCHENKING- Blijft dan nog de juridische kluif te
weten of in deze gevallen, zoals in andere vergelijkbare gevallen, eens de
schenking aanvaard, het aangekocht goed, dan wei de geldprijs, het voorwerp van de schenking uitmaken.
Vermits wij deze kwestie reeds behandelden in onze twee vorige overzichten
(Dillemans, T.P.R., 1965,628-630, nr. 56 en T.P.R., 1970, 313-314, nr. 33)
moeten wij daarop thans niet meer terugkomen. De ondertussen verschenen
conclusie van de advokaat-generaal Krings bij het arrest van het Hof van
Cassatie dd. 22 november 1974 {,Rechtstreekse, onrechtstreekse of vermomde schenking van onroerend goed", T. Not., 1976, 49) kan onze
zienswijze niet wijzigen.
47.

WET vAN

14

MEl

1981 - De stand van zaken met betrekking tot de

569

_:::::==----

schenkingen tussen echtgenoten van de wet van 14 mei 1981 betreffende bet
erfrecht van de langstlevende echtgenoot heeft reeds bet voorwerp uitgemaakt van specifieke bijdragen waaronder wij mogen aanhalen: Demblon,
J., ,Nieuwe schenkingen tussen echtgenoten", Notarius, 1982, 263; De
Page, P., , ,La reforme des droits successoraux du conjoint survivant et des
liberalites entre epoux", Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 115, Gregoire, M.,
,Les donations entre epoux depuis la loi du 14 mai 1981", Rev. Not. B.,
1982, 230; de studie van M. Puelinckx-Coene in Clausules over het erjrecht
van de langstlevende echtgenoot, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1983, 13-47; Van de Poel, V., ,Het nieuwe erfrecht van de langstlevende echtgenoot en de schenkingen. Of de knuppel in bet hoenderhok' ', T.
Not., 1982,65 en Van Oosterwijck, G., ,Bevoordelingvandelangstlevende
echtgenoot bij huwelijkscontract, schenking of testament na de wet van 14
mei 1981", R. W., 1981-82, 373.
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CONTRACTUELE ERFSTELLING

48. OMVANG - De omvang van de contractuele erfstelling blijkt uit de eventueel ge"interpreteerde - redactie van bet huwelijkscontract. In een
geschil voor de rechtbank van Dendermonde van 12 maart 1975 (Rb.
Dendermonde~ 12maaft 1975, T. Not., 1975, 248, noot) stond volgende
redactie ter discussie: ,Uit aanmerking van hun huwelijk doen de aanstaande echtgenoten aan den langstlevende van hun wederzijdse en onwederroepelijke gifte onder levenden, hetgeen zij wederkerig aannemen te weten: in
geval van kinderen uit bet huwelijk geboren, van bet vierde deel in eigendom
en bet vierde deel in vruchtgebruik op al de goederen des eerst overledene
zonder uitzondering, vrij van borg. En indien er geen kinderen bestaan, van
den voilen eigendom bet leven gedurende des langstlevende op al de goederen zonder onderscheid van den eerstoverledene". Het huwelijk bleef
kinderloos. Na de dood van beide echtgenoten beweerden de erfgenamen
van de langstlevende echtgenoot dat de contractuele erfstelling op de voile
eigendom sloeg, terwijl de erfgenamen van de eerst gestorven echtgenoot
het bij vruchtgebruik hielden. De rechtbank stelde dat de contradictie
(enerzijds voile eigendom, anderzijds blijkbaar een beperking tot bet leven
van de langstlevende) diende te worden opgelost in bet raam van de gehele
redactie. Vermits in geval van kinderen bet grootst beschikbaar gedeelte
tussen echtgenoten in voile eigendom werd vermaakt, nam de rechtbank aan
dat de echtgenoten de bedoeling hadden bij gebreke aan kinderen eveneens
voile eigendom toe te bedelen. De rechtbank stelde terecht dat de woorden
,het leven gedurende des langstlevende" niet toelieten te besluiten dat de
partijen een erfstelling over de hand of eenfideicommis de residua beoogden. Deze laatste instelling vereist een duidelijker formulering. Zie hierover
nr. 113.
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49. VERBOD VAN VERVREEMDINGEN OM NIET--'- De contractuele erfstelling
in bet buwelijkscontract afgesloten is een onberroepelijke overeenkomst die
de contractuele erfgenaam een eventueel recbt op de nalatenschap van de
eerststervende verschaft. Dit eventueel recht slaat niet op de goederen die
bij de sluiting van het huwelijkscontract in bet vermogen van de eerststervende echtgenoot aanwezig waren doch slechts op het geheel of een deel van
de toekomstige goederen die zijn nalatenschap zullen samenstellen (Van
Oosterwijck, G., , ,Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot bij huwelijkscontract, scbenking of testament na de wet van 14 mei 1981 '', R. W.,
1981-82, 373.
De mogelijkheid van de goederen onder bezwarende titel te vervreemden
blijft dan ook bebouden (zie nochtans Cass. 11 apri11958, Rec. Gen. Enr.
Not., 1964, nr. 20.763,213 inzakemisbruikvanrecht). Vervreemdingenom
niet zijn uitgesloten tenzij ze geringe bedragen betreffen (art. 1083 B.W.;
zie Dufaux, H., ,Contractuele erfstelling. Omvang en aspecten der onbeschikbaarheid", T. Not., 1955, 97 e.v.). Indien de eerststervende ecbtgenoot zich niet uitdrukkelijk het recht van vervreemdingen om niet beeft
voorbehouden, dan heeft de titularis van de contractuele erfstelling recht
de vernietiging of de ink orting te eisen van de schenkingen die na het sluiten
van het huwelijkscontract werden gedaan en die tegen het voordeel van de
erfstelling ingaan. Op dit punt functioneert de contractuele erfstelling als
een soort reserve. De titularis heeft tevens het recht de aldus geschonken
goederen op te eisen (Brussel, 13 januari 1970, Ann. Not., 1970, 283, Rev.
Not. B., 1972, 204, noot F.L. en Pas., 1970, II, 80; Rb. Dendermonde, 12
maart 1975, aangehaald). Indien kwade trouw niet wordt bewezen, zijn de
begiftigden slechts gehouden tot teruggave van de vruchten vanaf de datum
van de dagvaarding (Dendermonde, 12 maart 1975, aangehaald).
50. LEVENSVERZEKERING- De rechtbank van Brussel paste het verbod van
vervreemdingen om niet toe op een levensverzekering die was afgesloten in
bet voordeel van een andere persoon dan de ecbtgenoot. Deze derde werd
veroordeeld tot terugbetaling van het door de verzekerde uitgekeerde kapitaal aan de langstlevende echtgenoot (Rb. Brussel, 24 maart 1971, De Verz.,
1972, 1125, noot H.B., J.T., 1972, 11, Rec. Gen. Enr. Not., 1972,
nr. 21.626, 387, noot en Rev. Not. B., 1972, 24, noot Laine). Het vonnis
past terecbt de regel van artikel 1083 toe op de Ievensverzekering die
algemeen als een onrechtstreekse schenking wordt beschouwd. Indien de
premies niet kunnen worden beschouwd als geringe bedragen die een
uitzondering op de regel rechtvaardigen, dan vall en ze onder het verbod van
vervreemding om niet. Beslaat de contractuele erfstelling het volledige
beschikbaar deel, dan moet immers worden aangenomen dat geen levensverzekering ten voordele van een derde begunstigde kan worden afgesloten (zie
Van Quickenborne, M., Contractuele erjstelling, in A.P.R., Gent, 1976,
nr. 25, p. 101). De annotators van het vonnis merken echter terecht op dat
er geen reden was om de derde tot terugbetaling van het kapitaal te
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veroordelen. Voor zover bet kapitaal de som van de premies overtreft, komt
dit aan de derde toe op grond van de werking van bet verzekeringscontract
(zie ook Rb. Luik, 15 mei 1981, Jur. Liege, 1981,416 en Rev. Not. B., 1982,
566, noot; bierover Delobbe, F., ,L'objet de la donation contenue dans une
assurance-vie", Rev. Not. B., 1982, 554 e.v.; zie ook Facq, J., ,Enkele
familiaalvermogensrecbtelijke aspecten van de levensverzekering tussen
ecbtgenoten", R. W., 1982-83, 1775 e.v .).
De recbten van de ecbtgenoot op de contractuele erfstelling zijn slecbts
gescbaad ten belope van bet bedrag van de premies en niet ten belope van
bet kapitaal. De recbtbank zou op correcte wijze aan de regel van artikel 1083 tegemoet gekomen zijn door de terugbetaling van de premies op
te leggen (zie H.B., De Verz., 1972, 1130-1131; Laine, P., Rev. Not. B.,
1972, 25-26; zie ook Van Quickenborne, M., /.c.).
51. VOORWAARDE VAN OVERLEVEN - VERVULLING - Ben VrOUW vermoordt baar man en pleegt enige tijd later zelfmoord. De erfgenamen van
de vrouw eisen bet voordeel van de contractuele erfstelling op met als
argument dat deze wederzijdse scbenking onder opscbortende voorwaarde
van overleving werd toegestaan en dat de voorwaarde in boofde van de
langstlevende ecbtgenoot vervuld was. Het Hof van Gent wees zeer terecbt
de vordering af en kwam tot een billijke oplossing door toepassing van
artikel1178 B.W. (Gent, 15 februari 1973, R. W., 1973-74, 430, noot T. en
Rec. Gen. Enr. Not., 1974, nr. 21.839, 337, noot). Alboewel de contractuele erfstelling een scbenking is vindt zij baar grondslag in een overeenkomst
gesloten onder opscbortende voorwaarde van overleven. De ecbtgenoot die
zijn partner vermoordt, verbindert dat de voorwaarde in boofde van deze
laatste in vervulling gaat. Bij toepassing van artikel 1178 B. W. is de
voorwaarde in zijnen boofde vervuld, zodat bet voordeel van de contractuele erfstelling toekomt aan de erfgenamen van de vermoorde ecbtgenoot.
52. ECHTSCHEIDING - a) De vraag rijst of de voorwaarde van overleving
nog uitwerking kan bebben indien de ex-ecbtgenoot overlijdt nadat bet
buwelijk door ecbtscbeiding werd ontbonden en de uitwerking niet aan de
ontbinding van bet buwelijk door overlijden werd gekoppeld (zie o.m.
Laine, F., ,L'institution contractuelle et la condition de dissolution du
mariage par deces", Rev. Not. B., 1972, 179 e.v.; Puelinckx-Coene, M.,
, Clausules aangaande bet erfrecbt van de langstlevende ecbtgenoot in
contractuele erfstellingen", in Weyts, L., (ed.), Clausules over het erfrecht
van de langstlevende echtgenoot, Antwerpen, 1983, nr. 31 e.v.; 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, 13 mei 1954, R.C.J.B., 1956, 102
e.v.).
De recbtspraak is slecbts uitzonderlijk geneigd deze vraag ontkennend te
beantwoorden. Zo besliste de recbtbank te Brussel dat niet op ernstige wijze
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kan worden aangenomen dat de echtgenoten het voordeel van de contractuele erfstelling oak bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding op
grand van bepaalde feiten wensen te behouden. Het vonnis leidde uit het
gebruik van de term ,survivant" af dat de echtgenoten slechts een ontbinding door overlijden beoogden en dat ze een behoud bij ontbinding door
echtscheiding uitdrukkelijk zouden hebben geformuleerd. De ontbinding
door echtscheiding werd als een stilzwijgende ontbindende voorwaarde
beschouwd (Rb. Brussel, 17 februari 1972, Rev. Not. B., 1972, 199, noot
F .L.). Indien het voorbehoud niet duidelijk blijkt uit het huwelijkscontract,
dan is de rechtspraak echter overwegend geneigd de regels inzake verval
restrictief te interpreteren en- in casu het oud- artikel 300 B.W. toe te
passen waardoor het voordeel van de contractuele erfstelling voor de
onschuldige echtgenoot behouden blijft (Brussel, 25 april 1972, Rec. Gen.
Enr. Not., 1974, nr. 21.830, 308, noot en Rev. Not. B., 1976, 254, noot
F.L.; Rb. Luik, 1 februari 1974, Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21.897, 109,
noot en Rev. Not. B., 1974, 643).
b) Het Hof te Brussel diende te oordelen over het lot van een contractuele
erfstelling die niet aan de voorwaarde van ontbinding van het huwelijk door
overlijden was gebonden. In hetzelfde huwelijkscontract was echter een
verblijvingsbeding ingelast dat aan de voorwaarde van ontbinding van de
gemeenschap door overlijden was onderworpen. Het Hof stelde dat beide
bedingen een geheel uitmaakten zodat de voorwaarde ook op de contractueIe erfstelling van toepassing was. De omgekeerde oplossing zou tot gevolg
gehad hebben dat de echtgenoot door de werking van de contractuele
erfstelling de goederen verkreeg, die door de niet-uitwerking van het verblijvingsbeding in de nalatenschap waren gevallen. De vrouw die op grand van
deze redenering van de contractuele erfstelling diende vervallen verklaard
te worden, verkreeg ze tach doordat het Hof artikel 1178 B.W. toepaste.
De vrouw had slechts de scheiding van tafel en bed gevorderd. Later
verkreeg de man de omzetting in echtscheiding. Het Hof oordeelde dat de
man door deze vordering de vervulling van de voorwaarde had verhinderd
en dat ze dus moest geacht worden vervuld te zijn in hoofde van de vrouw
(Brussel, 30 juni 1971, Rec. Gen. Enr. Not., 1972, nr. 21.621, 373, noot
en Rev. Not. B., 1972, 194, noot). De toepassing van artikelll78 B.W. is
onlogisch, vermits zij leidt tot het resultaat dat het arrest met zijn redenering
ter toepassing van de voorwaarde van de ontbinding door overlijden op de
contractuele erfstelling juist wenste te vermijden. Daarenboven sprak de
voorwaarde over de ontbinding van de gemeenschap. Deze werd door de
scheiding van tafel en bed ontbonden. zodat de omzetting in echtscheiding
nag wei het huwelijk ontbond doch geen enkele invloed meer kon hebben
op de ontbindende voorwaarde die reeds haar uitwerking had verkregen
vermits ze gekoppeld was aan de ontbinding van het stelsel (zie de kritiek
' van Laine, F., o.c., Rev. Not. B., 1972, 181 e.v.; noot onder Gent, 30 juni
1971, Rec. Gen. Enr. Not., 1972, nr. 21.621, 377-379). Het Hof te Brussel
weigerde in een gelijkaardig geval de toepassing van artikel 1178 B.W. te
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aanvaarden. De voorwaarde van overleving werd niet als een eigenlijke
voorwaarde gekwalificeerd maar wel als een essentieel element dat de
oorzaak van de schenking uitmaakt (Brussel, 2 oktober 1980, Rev. Not. B.,
1981, 43, noot F.L.).
c) Ook bij echtscheiding door onderlinge toestemming blijft de contractuele erfstelling behouden indien ze niet was gebonden aan een voorwaarde van
ontbinding van het huwelijksstelsel door overlijden en de voorafgaande
overeenkomsten niet in een oplossing voorzien (Bergen, 18 februari 1977,
Rec. Gen. Enr. Not., 1978, 123, nr. 22.228 en Rev. Not. B., 1977,430, noot
F.L.; bevestiging van Rb. Bergen, 5 september 1975, Rec. Gen. Enr. Not.,
1978, nr. 22.228 en Rev. Not. B., 1977, 424; Brussel, 8 oktober 1980, Rev.
Not. B., 1981, 43, noot F.L.). De rechtsleer neemt aan dat het definitief
karakter van de regelingsakten tussen echtgenoten zich niet tegen een
aanpassing verzet bij vervulling van de voorwaarde. Er is geen reden om
uit het stilzwijgen van de overeenkomst het verval van de contractuele
erfstelling af te leiden, vermits de wetgever van oordeel was dat haar lot niet
diende geregeld te worden bij de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel daar ze rechten op de nalatenschap inhoudt (zie Pintens, W., Echtscheiding door onderlinge toestemming, Antwerpen, Kluwer, 1982, nr. 317,
p. 196-197). De geciteerde rechtspraak uit Bergen slaagde erin de rigiede
regels te temperen door uit een opleg door de man aan de vrouw tot sluiting
van alle rekeningen tussen de echtgenoten een stilzwijgende verzaking af te
leiden. Deze oplossing is billijk en komt wellicht overeen met de bedoeling
van de partijen. Tach is een uftdrukkelijke verzaking wenselijk. Men. zou
immers kunnen argumenteren dat de opleg voor sluiting van alle rekeningen
wel een einde stelt aan alle vorderingen die de echtgenoten uit de vereffening
van hun huwelijksvermogensstelsel kunnen putten, maar daarentegen de
contractuele erfstelling onberoerd laat, vermits de vereffening van de nalatenschap niet in het geding is. Rechtspraak en rechtsleer aanvaarden eensgezind een regeling van de contractuele erfstelling in de regelingsakte tussen
echtgenoten (Bergen, 28 februari 1977, aangehaald; zie verder Pintens, W.,
o.c., nr. 319, p. 197 e.v. met de verwijzingen aldaar).

HooFDSTUK

Ill

TESTAMENTEN
AFDELING 1

KENMERKEN VAN HET TESTAMENT

§ 1. Een echte beschikking
53. PRECATIEVE FORMULES- Het testament is als laatste wilsbeschikking
een echte beschikking. Loutere wensen en verzoeken kunnen geen verplichtingen opleggen. Tach wordt door de rechtspraak niet vlug besloten dat de
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erflater aileen maar vrijblijvende desiderata neerschreef. Het gebruik van
eerder precatieve formules als ,ik vraag", ,ik wens", ,ik zou graag
hebben" komen geregeld voor in testamenten en zijn niet meteen van aard
om de bindende kracht in twijfel te trekken. Zeker zo de erflater op deze
woorden een preciese en welbepaalde prestatie laat volgen, verwoorden zij
zijn duidelijke wil verplichtingen op te leggen (Bergen, 28 februari 1977,
Pas., 1977, II, 189 en Rec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22415, 298; zie reeds
Rb. Bergen, 18 oktober 1957, J.T., 1958,238 en Rev. Prat. Not., 1958, 265;
Brussel, 19 maart 1958, Ann. Not., 1958, 355 en J.T., 1958, 668; Brussel,
10 december 1968, Ann. Not., 1969, 49; Brussel, 22 oktober 1969, Rec. Gen.
Enr. Not., 1969, nr. 21509). Zo hij daarentegen bovendien van een gewetensplicht spreekt, gaat het eerder om een loutere wens (vooral zo blijkt
dat het beding als opgelegde verplichting nietig zou zijn en de erflater jurist
is; zie Brussel, 22 oktober 1969, Pas., 1970, II, 12 enRec. Gen. Enr. Not.,
1971, nr. 21509, 398).
54. DOCUMENT- Het is anderzijds niet nodig dat deze echte wilsbeschik-

king wordt opgenomen in een document dat zich aandient als testament.
Ben brief die aan de vormvereisten van een eigenhandig testament voldoet,
geldt als testament (Jacobs, H., Testamenten (vorm), inA.P.R., nr. 40 en
overvloedige verwijzingen daar) zo de schrijver daarin duidelijke beschikkingen voor na zijn overlijden opneemt, zelfs al realiseerde hij zich niet dat
hij op die manier rechtsgeldig testeerde en gaf hij daarom in diezelfde brief
instructies aan de notaris de nodige geldige schikkingen te treffen (Brussel,
6 mei 1970, Pas., 1970, II, 189 en Rev. Not. B., 1976, 48). Zo is de passage
in een (eigenhandig geschreven gedateerde en met voile naam ondertekende)
brief, waarin de erflaatster aan haar legatarissen meedeelt hoe zij bij
testament in hun voordeel heeft beschikt, op zichzelf een geldig testament
(Bergen, 28 februari 1977, aangehaald).
55. METEEN -

Uit de gebruikte terminologie moet blijken dat de erflater

meteen een beschikking wil treffen. Het Hof van Brussel was terecht van
oordeel dat een eigenhandig geschreven verklaring van de moeder dat haar
zoon ,nog recht had" op een appartement ,en dit voor ailes diende te
worden uitgevoerd" niet kon gelden als een echte testamentaire beschikking. Te meer daar in een later geschrift de moeder opnieuw stelde nog altijd
een appartement aan haar zoon te moeten, waaruit bleek dat ze in het vorig
geschrift over dat goed niet had beschikt (Brussel, 12 maart 1975, J.T.,
1975, 314, Pas., 1975, II, 141 en Rev. Not. B., 1975, 323 en 570). Uitvoerig
besproken onder nr. 24
§ 2. Een herroepelijke akte
56. ONHERROEPELIJK TESTAMENT - De herroepelijkheid van het testament behoort tot de essentie zelf van de rechtshandeling. Rechtspraak en
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rechtsleer houden hieraan streng de hand (Cass., 29 maart 1958, Pas., 1958,
I, 844; Laurent, XI, nr. 104; De Page, VIII, nr. 811 B; Planiol-Ripert, V,
nr. 706; zie reeds Pothier, Donations et Testaments, hoofdstuk VI, afd. III,
§ 3). De erflater kan zich geen enkele beperking opleggen t.a.v. de herroepelijkheid van de wilsbeschikkingen die hij neerschreef. Doet hij dit toch dan
blijft niet alleen deze clausule zonder gevolg maar is zelfs bet ganse testament nietig, bet is immers in zijn wezen aangetast. De testator zou kunnen
menen dat hij zich bet recht ontzegd heeft dit testament nog te kunnen
herroepen (Cass., 29 maart 1958, aangehaald), bet is dus geen laatste
wilsbeschikking meer. De herroepelijkheid van bet testament is van openbare orde. Geheel in de lijn van bette strenge cassatiearrest van 1958 verklaarde bet Hof van beroep van Bergen (24 november 1975, Pas., 1976, II, 154
en Rev. Not. B., 1976, 364, noot Stengers, M.L.) een testament nietig
waarin een half blinde testatrice de geldigheid van elk later testament
betwistte dat niet voor notaris zou zijn verleden en stelde dat hoe dan ook
haar zoon definitief onterfd werd ten belope van bet beschikbaar deel. Door
deze gedeeltelijke maar belangrijke onherroepelijkheid had bet testament
zijn essentie verloren.
Toch zijn dergelijke clausules van (beperkte) onherroepelijkheid in feite
alarmsignalen van een erflater die zijn fysische of psychische vermogens
voelt verzwakken, die vreest uiteindelijk te zullen toegeven aan de felle druk
van zijn omgeving ... Zij komen dan ook geregeld voor. Geldig in bet oude
recht werden ze door artikel 76 van de Ordonnantie van D' Aguesseau elke
waarde ontzegd. Verschillende auteurs (Aubry-Rau, XI,§ 725, Kluyskens,
III, nr. 7 E) staan nog dergelijke beperkte sanctie voor. Feit blijft nochtans
dat men in dat geval niet weet of bet testament inderdaad de laatste wil
bevat. De strenge stelling van bet hof van Cassatie werd in de commentaren
daarom ook goedgekeurd (zie b.v. Pirson, R., ,Examen de jurisprudence
(1956-59) Successions et Iiberalites", R.C.J.B., 1960, (410-456), nr. 13; zie
ook Raucent, L., ,Exam~n de Jurisprudence", R.C.J.B., 1980, nr. 22).
Men kan zich nochtans afvragen of de sanctie niet te streng is en bet
testament niet geldig zou kunnen verklaard worden zo blijkt dat de erflater
zich niet gebonden voelde door de beperking zichzelf opgelegd. Dit zou
zeker bet geval zijn zo hij b.v. nadien nog een testament heeft gemaakt dat
b.v. om andere redenen ongeldig is, of niet totaal onverenigbaar met bet
vorige. (Vergelijk: Dillemans, R., Testamenten, nr. 25, voetnoot 3).
57. GEMEENSCHAPPELIJKE TESTAMENTEN - Omwille van de essentiele
herroepelijkheid zijn gemeenschappelijke testamenten nietig. Toch kan een
testament slechts als gemeenschappelijk worden beschouwd zo twee of meer
personen hun laatste wilsbeschikkingen troffen in een en hetzelfde geschrift
dat omwille van zijn inhoudelijke redactie als een akte moet bestempeld
worden en dan ook (meestal) slechts door een van de erflaters geschreven
is terwijl de andere alleen medeondertekende. Zeer terecht stelde bet Hof
van Luik (5 maart 1968, Rev. Not. B., 1970, 234) dat de juridische en niet
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de materiele vereniging verboden wordt. Twee afzonderlijke testamenten op
hetzelfde blad geschreven, maar die voldoende van elkaar gescheiden zijn
en die elk door de respectievelijke testator geschreven zijn, vormen geen
gemeenschappelijk testament. Dit is evenmin zo, zo deze testamenten in
gelijkaardige bewoordingen en wederkerig gesteld zijn.
Evenmin gemeenschappelijk zijn twee afzonderlijke testamenten samen
gebracht in eenzelfde- trouwens open gebleven- omslag waarop geschreven staat ,dit is ons testament" gevolgd door de handtekening van de twee
erflaters (Luik, 5 maart 1968, gecit.).
58. POTESTATIEVE VOORWAARDE- Uit bet herroepelijk karakter vloeit
oak voort dat een legaat onder Iauter potestatieve voorwaarde geldig is
(Brussel, 2 april 1974, R. W., 1974-75, 173, noot en Turnh. Rechtsl.,
1973-74, nr. 73321). Vgl. wat de schenking betreft, hoven nr. 18.

59. TEGENPRESTATIE DOOR LEGATARIS - Uit dit herroepelijk karakter
vloeit eveneens voort dat een persoon, zelfs al vervulde hij t.a.v. de erflater,
tijdens diens Ieven de voorwaarden waaronder hem een legaat werd vermaakt (b.v. hij verzorgde hem tijdens zijn ziekte), er geen enkel recht op
heeft dat de erflater deze beschikking zou handhaven (Brussel, 2 april1974,
aangehaald; Jacobs, H., Testamenten (vorm), inA.P.R., nr. 23. Zie oak
verder nr. 107).
§ 3. Een vormelijke akte
EEN GESCHREVEN AKTE- Het testament is een essentieel vormelijke
akte. De verklaring van een persoon aan zijn bewaarnemer, dat hij de hem
toevertrouwde zaken na zijn dood mag behouden, kan dan oak niet geld en
als een geldige testamentaire beschikking (Brussel, 14 februari 1972, R. W.,
1971-72, 1787).
De substantiele vormelijkheid van bet testament heeft belangrijke gevolgen,
vooral wat de bewijsleer en de interpretatie van testamenten betreft.

60.

BEWIJS DOOR FOTOCOPIE Het gemeenrecht inzake bewijs is bij
testamenten niet zonder meer van toepassing. Algemeen wordt aanvaard dat
via getuigenbewijs, zelfs met begin van bewijs van geschriften, vermoedens,
eed of bekentenis niet kan aangetoond worden wat de laatste wil was van
een overleden persoon. Het Hof van Beroep te Brussel (11 februari 1968,
Rec. Gen. Enr. Not., 1970, 158) was terecht van oordeel dat dit in principe
oak niet kon aan de hand van een fotocopie van bet testament, daar dit op
zichzelf geen bewijskracht heeft. Anders is de situatie zo aangetoond kan
worden dat bet origineel door overmacht te niet is gegaan, want dan is
artikel1384, 4° B.W. van toepassing. Kan dit niet bewezen worden dan kan
aileen maar aan de wilsbeschikking gevolg gegeven worden zo het origineel
van bet testament wordt voorgelegd (Brussel, 11 februari 1968, aange-

61.
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haald). Met een geval van overmacht wordt de vernietiging of het achterhouden van het testament door de erfgenamen gelijkgesteld (Brussel, 16
maart 1972, Rev. Not. B., 1974,224, noot; Jacobs, o.c., nr. 21; Dillemans,
o.c., nr. 34) (uiteraard niet de vernietiging door de erflater zelf, zie hierover
verder nr. 138). Eens overmacht aangetoond kan de fotocopie een middel
zijn om te bewijzen dat het testament naar vorm geldig was en wat zijn
inhoud was. Dit alles kan immers bewezen worden via getuigen en vermoedens, tot deze vermoedens kan de rechter de fotocopie rekenen (Brussel, 11
februari 1968, aangehaald; Brussel, 16 maart 1972, aangehaald).
Naast dit driedubbele bewijs, moet, om uitwerking te kunnen geven aan een
verloren of vernietigd testament, ook nog door de legatarissen bewezen
worden dat de testator niet wist dat zijn testament teloor was gegaan m.a. w.
dat hij in zijn testament tot het einde had volhard (Luik, 3 december 1955,
R. W., 1958-59, 1708; Dillemans, o.c., nr. 33; Jacobs, o.c., nr. 21). Van dit
verder bewijs zijn ze uiteraard ontslagen, zo blijkt dat het testament teloor
ging na het overlijden van de erflater (Brussel, 16 maart 1972 (impliciet)
aangehaa/d; zie ook Rb. Dendermonde, 10 november 1934, Ann. Not.,
1937, 37 en Pas., 1936, III, 43).
AFDELING

2

INTERPRETATIE VAN TESTAMENTEN

62. ONDUIDELIJK, DUBBELZINNIG OF TEGENSTRIJDIG TESTAMENT- De
klassieke vraag, wanneer mag een testament ge!nterpreteerd worden, kwam
ook in deze periode herhaald aan bod.
Het Hof van Cassatie heeft trouwens zijn als zeer streng beoordeelde
houding, zoals die bleek uit zijn arrest van 15 maart 1968 (zie ons vorig
overzicht, dit tijdschrift 1970 [295-320] nr. 15) genuanceerd. Het Hof had
toen gesteld dat ,zo de draagwijdte van het testament met zekerheid blijkt
uit de tekst zelf ervan elk aanbod van bewijs met getuigen moet worden
afgewezen" (vgl. Rb. Luik, 7 januari 1975, Rev. Not. B., 1976, 350). Het
testament mag slechts door het bewijs van extrinsieke elementen worden
uitgelegd zo het onduidelijk, dubbelzinnig of tegenstrijdig is en derhalve op
zich niet mogelijk maakt de juiste draagwijdte ervan te bepalen (zie voor
dezeperiode Bergen, 16januari 1980, Rev. Not. B., 1980, 312; Rb. Brussel,
3 apri11981, Rev. Not. B., 1981, 448; Bergen, 28 maart 1979, J. T., 1979,
526). Hieruit wordt afgeleid dat de feitenrechter die toch tot interpretatie
van een duidelijk testament zou overgaan, de bewijskracht van de akte
schendt, wat aanleiding geeft tot cassatie.
In zijn opgemerkte openingsrede over ,Oe motivering van de vonnissen en
arresten en de bewijskracht van akten (plechtige openingszitting van het
Hofvan Cassatie op 1 september 1978, R. W., 1978-1979, [257-326], nr. 29),
heeft eerste advocaat-generaal Dumon hiertegen nochtans gewaarschuwd
omdat men zodoende de indruk krijgt dat de rechter pas wettelijke bevoegd
is om de akte uit te leggen nadat hij heeft vastgesteld dat ze niet duidelijk
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was. Dit is volgens hem niet waar. Enerzijds is cassatie niet verantwoord
zo de rechter een duidelijke akte uitlegt op een manier die de akte niet
miskent en anderzijds is cassatie wei mogelijk, ongeacht het feit of de
feitenrechter vooraf gesteld heeft dat de akte al dan niet duidelijk is, zo hij
de akte uitlegt op een wijze die noodzakelijkerwijze onverenigbaar blijkt
met de bewoordingen ervan en dit zonder enige uitleg te geven die steunt
op extrinsieke omstandigheden of op de bewoordingen en de zin van andere
bedingen van de akte. In het laatste decennium vinden we nochtans nog tal
van uitspraken waarin de feitenrechter eerst vaststelt dat het testament niet
duidelijk is' voorale~r tot de interpretatie ervan over te gaan, wat bovendien
door het Hof van Cassatie wordt beaamd (Cass., 30 november 1972, Arr.
Cass., 1973, 319,R. W., 1972-73, 1625, T. Not., 1973,243, J. T., 1973, 162,
Pas., 1973, I, 309 en Rev. Not. B., 1973, 208, Bergen, 9 december 1975,
Pas., 1976, II, 159; Rb. Neufchateau, 2juni 1976, Jur. Liege, 1976-77, 267;
Cass., 28 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 274, Pas., 1978, I, 260 en Rev.
Not. B., 1979, 304, Bergen, 16 januari 1980, aangehaald; Rb. Brussel, 3
april 1981, aangehaald).
63. VERVOLG - Maar wanneer blijkt de draagwijdte van het testament met
zekerheid uit de akte? In een strenge opvatting is dat het geval zo het
testament opgesteld is in bewoordingen die grammaticaal bekeken, in het
gewone spraakgebruik, betekenis hebben. Men denke aan de in dit verband
herhaald geciteerde passage van De Page (zie b.v. Rb. Brussel, 3 april1981,
aangehaald). ,On n'interprete que ce qui est objectivement obscur, ambigu,
ou contradictoire" (Traite, VIII, nr. 1304). Volgens deze stelling geeft een
testament dat opgesteld is in klare en nauwkeurige bewoordingen (men
spreekt van de leer van de ,clauses claires et pnkises" zie hierover o.a. Rieg,
A., Le role de Ia volonte dans l'acte juridique en droit civil jranrais et
allemand, Parijs, 1961, nr. 394 e.v.) noodzakelijkerwijze de bedoeling van
de testator weer of althans, het vormelijk karakter van het testament verzet
er zich tegen dat zou worden nagegaan of dit wel degelijk het geval is. Dit
komt neer op een voorrang geven aan de verklaarde wil van de testator, daar
waar nochtans uit artikel1156 B. W., dat ook van toepassing is op testamenten (zie verder nr. 67), een voorrang blijkt voor de werkelijke wil (Rb. Luik,
3 november 1973, Jur. Liege, 1972-1973, 148).
Interpretatie is in dergelijke opvatting aileen maar mogelijk zo een clausule
of een woord meer dan een betekenis kan hebben of zo door onderlinge
vergelijking van de verschillende - misschien wei nauwkeurige opgestelde
- clausules van het testament, tegenstrijdigheid blijkt (Aubry-Rau, XI,
§ 712).
In een arrest van 28 oktober 1977 (Arr. Cass., 1978,274, Pas., 1978, I, 260
en Rev. Not. B., 1979, 304) heeft het Hof van Cassatie terecht duidelijk
afstand genomen van deze leer. Het Hof stelt ,Overwegende dat wanneer
de rechter om een testamentaire beschikking uit te leggen een beroep doet
op extrinsieke elementen, hij enkel moet vaststellen dat de testator zijn wil
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niet volkomen duidelijk te kennen heeft gegeven, zonder dat hij bovendien
gebonden is te constateren dat de bewoordingen van bet testament dubbelzinnig of tegenstrijdig zijn".
Het is mogelijk dat de op bet eerste zicht duidelijk verklaarde wil toch niet
duidelijk de werkelijke bedoeling weergeeft.
Een groot deel van de rechtspraak en rechtsleer (zie de verwijzingen in ons
vorig overzicht nr. 15 en bij Puelinckx-Coene, M., o.c., voetnoot 21) had
deze mythe van de klare en duidelijke bewoordingen reeds lang doorbroken,
maar dat gebeurt nu uitdrukkelijk door ons hoogste Hof.
64.

BEROEP OP EXTRINSIEKE ELEMENTEN OM INTERPRETATIE TE VERANT-

Maar hoe en aan de hand van welke middelen mag de
feitenrechter vaststellen, zonder afbreuk te doen aan bet vormelijk karakter
van bet testament en aan de bewijskracht van de akte, dat de bedoeling van
de testator niet volkomen uit bet testament blijkt en dat dus tot interpretatie
dient overgegaan?
Het lijkt hierbij niet overbodig op te merken dat de term interpretatie in
feite twee ladingen dekt.
Van Dale omschrijft interpreteren als , ,zoeken naar de innerlijke bedoeling", terwijl de Franse Robert als verklaring van ,interpreter" geeft:
,expliquer, rendre clair ce qui est obscur dans un texte". Deze dubbele
betekenis ligt wellicht aan de oorsprong van heel wat misverstanden. Aan
de interpretatie in de tweede (in feite bij ons meest gebruikelijke) betekenis
kan niet gedaan worden zo de rechter tot de vaststelling komt dat meteen
duidelijk is wat de testator bedoelt. Maar om tot deze conclusie te komen
moet men deze bedoeling nagaan, d. w.z. interpreteren in zijn eerste betekenis en dat is niet alleen steeds toegelaten maar zelfs noodzakelijk; wat
sommige Nederlandse auteurs, die interpreteren in deze eerste betekenis
gebruiken, doet beweren dat bet een kringredenering is te stellen dat
interpretatie aileen maar toegelaten is zo bet testament onduidelijk is (zie
b. v. Eggens, J., , Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen", in Ret Testament,
Arnhem, 1951, [79-96], 91; Glastra van Loon, J.F., ,Uitleg van testamenten", W.P.N.R., 1959, nr. 4605 en4606, p. 495; Scholten, P., ,Uitlegging
van testamenten", W.P.N.R., 1909, nr. 2057-2061, p. 310).
Bij de eerste benadering zal de feitenrechter de woorden in hun normale
betekenis nemen, rekening houden met de grammaticale constructie van de
zin (Rb. Namen, 10 december 1973, Rev. Not. B., 1974, 88) of soms met
hun normale juridische betekenis (Rb. Luik, 3 november 1972, Jur. Liege,
1972-1973, 149) wat allemaal reeds interpretatie is en waarbij reeds rekening
wordt gehouden met aan het testament extrinsieke elementen.
Hij zal bovendien slechts tot bet besluit kunnen komen de draagwijdte van
het testament te kennen (wat trouwens steeds een waarschijnlijkheidsberekening is, zie hierover Van de Ploeg, P. W., , Uitlegging van uiterste
wilsbeschikkingen", W.P.N.R., 1965, nr. 4857-4862, p. 242) zo de zin die
WOORDEN -
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hij aan de gebruikte woorden geeft hem aanvaardbaar voorkomt, niet aileen
rekening houdend met de rest van de bepalingen van het testament maar
oak met de omringende omstandigheden (Rb. Luik, 3 november 1972,
gecit.). Woorden op zichzelf hebben immers geen betekenis maar moeten
geplaatst worden in een bepaalde context, dezelfde woorden in een andere
context kunnen een andere betekenis krijgen (Dabin, J., noot onder Cass.
30januari 1947, R.C.J.B., 1947,215 e.v.; Dillemans, R., Testamenten, 77;
Van Hoecke, M., De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen 1979,
o.a. nr. 102; Puelinckx-Coene, M., o.c., en de verwijzingen daar in voetnoot 29).
Reeds procureur-generaal Cornil verklaarde in zijn advies bij Cass., 4 april
1941 (Pas., 1941, I, 127) ,Pour comprendre l'acte et lors meme qu'il se
trouve point dans Ia necessite de !'interpreter, le juge est oblige de raisonner
par presomptions a partir de faits extrinseques a l'acte. Le Code le lui
interdit d'autant mains qu'il n'aurait pas pule lui interdire". Hij neemt aan
dat met aile elementen die nodig zijn om te weten wat de opsteller heeft
bedoeld in het testament neer te leggen, rekening mag gehouden worden.
In Nederland waar in artikel 932 B.W. de regel uitdrukkelijk werd ingeschreven dat een testament onduidelijk moet zijn opdat de rechter het zou
mogen interpreteren, werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de
afwijkende daden en verklaringen van de testator buiten het testament en
anderzijds de omringende omstandigheden waarin het testament tot stand
kwam en de verhoudingen die het kennelijk wenst te regelen (zie reeds Asser,
IV, 86; vgl. art. 4.3.1.8., lid 1 van het nieuwe Nederlandse B.W.). Aileen
met deze laatste kan - en moet - zelfs rekening gehouden worden willen
de woorden enige zin krijgen en wil men de werkelijke bedoeling van de
testator kunnen achterhalen. Maar rekening houden met afwijkende daden
en verklaringen van de testator om twijfel te doen ontstaan druist in tegen
het vormelijk karakter van het testament. Oak in onze rechtspraak wordt
in feite deze regel toegepast. In het ,strenge" Cassatiearrest van 1968 was
de feitenrechter tot de overtuiging gekomen dat hij op basis van het
testament begrepen had wat de testator bedoelde (hij had het dus in feite
reeds gei:nterpreteerd in de betekenis er door Van Dale aan gegeven). Twijfel
of dit inderdaad de werkelijke bedoeling was van de testatrice ontstond
maar zo er rekening gehouden werd met andere verklaringen terzake van
de testatrice. Zodoende zou evenwel voorrang verleend worden aan een
mondelinge verklaring hoven een geschrift dat voldoet aan de vormvereisten
van een testament, wat indruist tegen het vormelijk karakter van het
testament en de bewijskracht van de akte.
In zijn arrest van 30 november 1972 (aangehaald), aanvaardde het Hof van
Cassatie dat op grand van de omringende 6mstandigheden bij de feitenrechter twijfel was ontstaan of de testatrice door het gebruik van de term
,gezamenlijke" wei degelijk een gezamenlijk legaat als duidelijk omschreven in artikel 1044 had bedoeld en dat hij dus terecht geoordeeld had dat
het testament niet duidelijk was.
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In een recent Cassatiearrest (Cass., 23 september 1983, R. W., 1984-1985,
935, noot Puelinckx-Coene, M.) had de feitenrechter om te beslissen dat het
testament niet duidelijk was eveneens rekening gehouden met de omringende omstandigheden en de verhoudingen die het testament kennelijk wenste
te regelen; hij werd al evenmin door de Cassatierechter op de vingers getikt.
Een testator had een legaat vermaakt van de , uitbating van de bierhandel".
Alhoewel door de algemene legataris werd opgeworpen dat de term ,bierhandel" op het eerste zicht duidelijk is en normaal duidt op een onderneming die bier vervaardigt en aan drankgelegenheden verhandelt, oordeelde
de feitenrechter nochtans dat de bedoeling. van de testator niet volkomen
duidelijk was en de term bierhandel niet qua inhoud en omvang was
gepreciseerd. De twijfel was ontstaan uit de omringende omstandigheden
en uit de verhoudingen die de testator kennelijk wenste te regelen. Het bleek
immers dat het hier ging om een zeer kleine bierhandel en de testator
daarnaast nog 3 herbergen bezat en de uitbating van de bierhandel zonder
de genotsrechten over de herbergen die verplicht waren bier af te nemen,
niet veel zin had.
65. BEROEP OP EXTRINSIEKE MIDDELEN TER INTERPRETA TIE- ledereen is
het er wel over eens dat, eens de rechter tot de conclusie gekomen is dat
de neergeschreven wil niet volkomen de bedoeling van de testator weergeeft
(onenigheid is er dus wel over de vraag met wat hij mag rekening houden
om tot deze conclusie te komen) het testament mag gei:nterpreteerd worden
(in zijn tweede betekenis). Dit mag zelfs aan de hand van extrinsieke
middelen, waaronder, naast de omringende omstandigheden (Cass., 30
november 1972, aangehaald) ook getuigen en verklaringen van de testator
die niet voldoen aan de vormvereisten van het testament (Rb. Brussel, 3 april
1981, aangehaald). Algemeen wordt immers aangenomen dat de eisen van
de vormelijkheid van de akte niet zo ver gaan dat het testament, dat meestal
in dramatische omstandigheden tot stand komt, de laatste wilsbeschikkingen nauwkeurig en volledig zou moeten bevatten (Rb. Brussel, 3 april1981,
aangehaald).
66. DE INTERPRETATIEREGELS- Bij gebreke aan specifieke rechtsregels,
(enkele uitzonderingen niet te na gesproken, art. 1018, 1019 en 1023 B.W.)
inzake interpretatie van testamenten worden de artikelen 1156 e.v. B.W.
inzake interpretatie van overeenkomsten mutatis mutandis toegepast op de
eenzijdige, essentieel herroepelijke en v'ormelijke akte die het testament is.
Deze algemeen aanvaarde regel werd ook in deze peri ode bevestigd (Bergen,
9 december 1975, Pas., 1976, II, 159).
De rechtspraak inzake interpretatie van testamenten houdt het nochtans bij
de oude stelling dat deze artikelen (en in casu art. 1157) slechts raadgevingen
zijn van de wetgever aan de rechter (Rb. Luik, 21 juni 1974, Rev. Not. B.,
1975, 33) en hun overtreding dus geen aanleiding kan geven tot cassatie.
Deze aangelegenheid kreeg vooral aandacht in literatuur en rechtspraak
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inzake interpretatie van overeenkomsten. De stelling dat het hier in feite om
echte rechtsregels gaat, wint daar meer en meer veld (zie hierover o.a.
Kruithof, R., ,Overzicht van rechtspraak 1974-1980. Verbintenissen",
T.P.R., 1983, [495-717], nr. 89 en verwijzingen daar; zie oak Cass., 22
maart 1979, R.C.J.B., 1981, 189, noot Camelis, L. en Cass., 25 september
1981, R. W., 1982-1983, 433).
67. ARTIKEL 1156 B.W. - Bij de toepassing van artikelll56 e.v. B.W. op
testamenten dient nochtans rekening gehouden met het specifieke karakter
van het testament, wat tot een zekere aanpassing en ombuiging van die
regels leidt; vooral het essentieel vormelijk karakter van de akte drukt zijn
stempel.
Overeenkomstig artikel1156 moet bij de interpretatie de werkelijke wil het
halen op de verklaarde wil en moet de rechter zoeken naar de werkelijke
bedoeling van de testator, eerder dan zich te houden aan de letterlijke zin
van de woorden (Luik, 22 oktober 1975, Jur. Liege, 1975-1976, 257). De
rechter mag dus bij de interpretatie afwijken van deze letterlijke betekenis
(Rb. Luik, 3 november 1972, Jur. Liege, 1972-1973, 148).
Zo oordeelde, zoals gezegd, een rechter dat onder ,uitbating van de
bierhandel' de genotsrechten vielen van 3 herbergen die de decuius bezat
en die steeds bier van deze bier handel hadden afgenomen (Cass., 23 september 1983, gecit.); dat rekening houdend met de plaatselijke situatie en de
intentie van de testatrice, zoals die bleek uit de rest van het testament, een
legaat van een appartement oak de daarbij horende garage bedoelde te
omvatten, die er in feite een toebehoren van uitmaakt (Rb. Brussel, 7
december 1971, Rev. Not. B., 1972, 45 en Rec. Gen. Enr. Not., 1972,
nr. 21627, 389). Dezelfde rechter was evenwel niet van oordeel dat onder
de term ,geld dat zich in een koffer bevindt" goudstukken begrepen zijn
die oak in deze koffer gevonden werden. Hier ging het niet meer om
gangbare muntstukken waarvan de waarde niet aileen bepaald werd door
hun gewicht maar oak door hun zeldzaamheid en ouderdom.
De term ,terres labourables ou non" laat de bedoeling van de testator
blij ken dat het gaat over aile gronden, al of niet bebast, waarvan in vroegere
testamenten sprake was, zelfs al wordt in de streektaal van de testator met
,terre" aileen bebouwbare landbouwgrond bedoeld (Rb. Neufchateau, 2
juni 1976, Jur. Liege, 1976-66, 267).
Bij het gebruik van termen die een specifieke juridische betekenis hebben
wordt door de rechter regelmatig - en terecht - rekening gehouden met
de juridische scholing van de testator (Luik, 22 oktober 1975, aangehaald;
Rb. Neufchateau, 2 juni 1976, aangehaald; Bergen, 2 oktober 1978, Pas.,
1978, II, 121, noot en Rev. Not. B., 1979, 380; Rb. Brugge, 7 februari 1983,
T.Brugse R., 1983, 25).
Bij interpretatie van termen wordt trouwens oak rekening gehouden met de
algemene vorming van de testator (Luik, 8 januari 1976, Jur. Liege,
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1975-1976, 161, Rev. Not. B., 1976, 354 bevestigt Rb. Luik, 7 januari 1975,
Rev. Not. B., 1976, 350 en Rec. Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22123, 161).
68. INTERPRETA TIE DOOR DE WET ZELF GEGEVEN- De gegeven uitleg mag
ook afwijken van de interpretatie die door sommige wetsartikelen aan het
gebruik van bepaalde termen wordt gegeven zo die aileen maar de vermoedelijke wil van de testator weergeven en dus moeten wijken voor diens
werkelijk bewezen bedoeling. Het niet imperatieve karakter van deze wettelijke interpretatie werd reeds herhaaldelijk bevestigd in de rechtspraak t.a. v.
deartikelen533-536B.W. (zieb.v. Gent, 10september 1960, T. Not., 1961,
23; Brussel, 28 oktober 1968, Pas., 1969, II, 18 en Rec. Gen. Enr. Not.,
1970, 194, noot; zie voor deze periode Rb. Brussel, 26 december 1968, Pas.,
1970, III, 34, Rec. Gen. Enr. Not., 1971, nr. 21500, 309 en Rev. Not. B.,
1971, 400, noot P.M. waarbij rekening houdend met de rest van het
testament en extrinsieke gegevens, geoordeeld wordt dat met de term
,meubles" aile roerende goederen worden bedoeld waaronder de hypotecaire schuldvorderingen). Het Hof van Luik (8 januari 1976, aangehaald)
daarentegen oordeelde dat ondanks artikel 535 B.W. ,tout son mobilier"
niet noodzakelijkerwijze duidt op aile roerende goederen, zo dit niet de
bedoeling van de testatrice schijnt te zijn, zoals die blijkt uit de rest van het
testament b.v. opsomming van sommige roerende voorwerpen waarbij
belangrijke titels en goudstukken niet worden vermeld. Volgens de rechtbank van Neufchateau (2 juni 1976, aangehaald) kan een legaat van ,la
maison et son contenu" ook de inhoud van een daarin aanwezige koffer
bevatten (zie nochtans Rb. Doornik, 4 maart 1958, J.T., 1959, 174). Geval
per geval dient dus bekeken waarbij de gebruikte bewoordingen en het
vermelden of weglaten van bepaalde preciseringen belangrijk zijn (voorbeelden bij Dillemans, R., Testamenten, 80-82).
In de te bespreken periode werd de voorrang van de werkelijke wil door het
Hof van Cassatie t.a.v. artikel 1044 en 1045 B.W. geponeerd (Cass., 30
november 1972, aangehaald). Alhoewel bij een zelfde beschikking een
gezamenlijk legaat werd vermaakt t.a.v. twee zusters zonder hun aandeel
te specifieren, oordeelde het Hof dat de feitenrechter terecht besloten had
dat ondanks het vermoeden van artikel 1044, geen aanwas diende plaats te
vinden, daar uit de omringende omstandigheden gebleken was dat dit niet
de werkelijke bedoeling was van de testatrice. Er was immers aangetoond
dat de testatrice vooraf twee andere formuleringen had afgewezen die haar
door de notaris waren voorgelegd en waarin aanwas uitdrukkelijk was
voorzien en dat, na het overlijden van een van de zusters, de testatrice de
maandelijkse stortingen die ze hun deed had gehalveerd.
De rechtsleer had voordien reeds het suppletieve karakter van deze artikelen
beklemtoond (De Page, VIII, nr. 1291; Dillemans, R., Testamenten,
nr. 129).
69.
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UITLEG VERENIGBAAR MET DE GEBRUIKTE BEWOORDINGEN -

Alhoe-

wei de feitenrechter kan afwijken van de letterlijke betekenis moet de
gegeven uitleg evenwel verenigbaar zijn met de gebruikte bewoordingen. Is
hij dat dan is de interpretatie van de feitenrechter soeverein (Cass., 20
februari 1970, Pas., 1970, I, 549 en Rev. Not. B., 1971, 287). Is hij dat niet
dan is de beslissing voor cassatie vatbaar (zie b.v. Cass., 28 oktober 1977,
aangehaald). Zie nochtans de kritiek van advocaat-generaal Dumon (o.c.,
310-311 en 324 volgens hem is bet voldoende dat de uitlegging verenigbaar
is met de zin en de draagwijdte van de akte.
70. AKTE UITLEGGEN NIET DE WIL - De regel waarbij voorrang gegeven
wordt aan de werkelijke wil (art. 1156) boven de letterlijke betekenis van
de gebruikte bewoordingen moet inzake testamenten gecombineerd worden
met de eisen gesteld door bet vormelijk karakter van de akte (Rb. Brussel,
6 december 1971, Rec. Gen. Enr. Not., 1972, 389 en Rev. Prat. Not., 1972,
47; Bergen, 2 oktober 1978, Pas., 1978, II, 121, noot; Rev. Not. B., 1979,
380).
Zo is bet - onder de mom van interpretatie - niet toegelaten iets aan bet
testament toe te voegen, bet aan te vullen, de testator iets meer te doen
zeggen dan datgene dat hij (op min of meer duidelijke wijze) in zijn
testament wilde zeggen, bet testament te herschrijven (Cass., 28 oktober
1977, aangehaald; Bergen, 2 oktober 1978, aangehaald). Men mag de akte
uitleggen, niet de will
Dit leidt af en toe tot op het eerste zicht vrij strenge uitspraken - ook in
de te bespreken periode. Het is nochtans de enige juiste oplossing. Juridisch
de meest juiste omdat men anders uitwerking gaat verlenen aan een wilsbeschikking die niet is vastgelegd overeenkomstig de door de wet voorgeschreven vormen. Deze zijn juist zo streng omdat bet testament maar gelding
krijgt op bet ogenblik dat de erflater er niet meer is om uitleg te verstrekken.
De laatste wil moet streng vastgelegd zijn in een geschreven document
waarop men steeds kan terug vallen.
Het is ook de meest verantwoorde oplossing wil men niet vervallen in vrij
arbitraire gissingen en dat doet men b.v. zo men eventueel aan de hand van
elementen buiten bet testament wil gaan bewijzen wat de wil van de testator
zou geweest zijn had hij geweten dat een bepaald voorval zich al dan niet
zou voordoen, een bepaalde situatie al dan niet zou wijzigen.
Vraag is nochtans waar de interpretatie eindigt van de bestaande wil en waar
de aanvulling begint. Het antwoord is niet steeds hetzelfde.
Zo aanvaarddehetHofvanBergen(16januari 1980,Pas., 1980, II, 40,Rec.
Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22738, 197, noot en Rev. Not. B., 1980, 312) niet
dat aan de hand van getuigenis en vermoedens de wil van de testatrice zou
mogen worden aangetoond dat zij met een legaat van een bepaald goed ook
de tegenwaarde van dat goed had bedoeld, nu dit goed intussen onteigend
was en in bet testament aileen maar bet goed werd vermaakt. De clausule
was immers duidelijk niet tegenstrijdig of dubbelzinnig (zie hierover ook
nr. 137).
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Terwijl anderzijds de rechtbank van Luik (21 juni 1974, Rev. Not. B., 1975,
33 en 7 oktober 1977, Jur. Liege, 1978-79, 19 respectievelijk) van oordeel
was dat de testatrice bij een legaat van een hypothecaire schuldvordering
eerder de som wilde vermaken dan wel de schuldvordering zelf, zodat de
terugbetaling van de schuldvordering niet het verval van het legaat tot
gevolg had of bij een legaat van intussen vervangen effecten ook de
wederbelegde effecten had willen vermaken (zie hierover ook nr. 147).
Zeer terecht besliste deze zelfde rechtbank (2 juni 1972, Rev. Not. B., 1973,
211) dat niet als argument tegen een betwist legaat aan de overlevende man
kan weerhouden worden de bewering dat de erflaatster nooit iets aan haar
man zou hebben vermaakt indien zij zou geweten hebben dat hij zou
hertrouwen wanneer van deze voorwaarde geen spoor in de gift te vinden
was (over de vraag of deze voorwaarde trouwens geldig zou geweest zijn,
zie nr. 15).
In een interessant geval dat het Hof van Bergen te beoordelen kreeg (28
maart 1979, J. T., 1979, 526, Pas., 1979, II, 74, noot en Rev. Not. B., 1979,
374) had de testator in een testament dat dateerde uit 1912 een neef tot
algemeen legataris aangesteld onder last aan elk van zijn drie kleinkinderen
1 miljoen BFr. uit te betalen bij de dood van hun moeder, zijn enige dochter.
Deze laatste sterft op zeer hoge leeftijd in 1971, zodat de last, gezien de
muntontwaarding, bijzonder licht is geworden in vergelijking met wat de
last oorspronkelijk inhield. De kleinkinderen beweren dat het de bedoeling
geweest was hunin feite_dehuidigetegenwaarde van 1 miljoen BFr. in 1912
toe te kennen wat zij in een ,blijk van bescheidenheid" willen beperken tot
20 miljoen BFr. In het testament was daarover echter geen spoor te vinden.
Het Hof gaf hun ongelijk en oordeelde zeer terecht dat de kleinkinderen
in feite, via een zogezegde interpretatie van de wil, wilden ontsnappen aan
het principe van het monetaire nominalisme maar dat dit probleem verde
problematiek van de interpretatie van de wil van de testator overschrijdt.
Ook hier stelt het Hof nog (zie hoger nr. 62) dat het testament duidelijk is
en men zich dus moet houden aan de tekst en er zich voor hoeden te gissen
wat de wil van de testator zou geweest zijn zo hij op de hoogte zou geweest
zijn van bepaalde gebeurtenissen die zich na zijn dood voordeden. Dat
trouwens niets zo arbitrair zou zijn als onder de mom van interpretatie, een
testament te herschrijven tien of twintig jaar na de dood van de testator (zie
ook verder nr. 105).
Er moet opgemerkt worden dat in dit geval specifiek is dat de muntontwaarding zich (vooral) voordeed na de dood van de testator in 1918 op een
ogenblik dat het testament reeds van kracht was en de algemene legataris
reeds de verbintenis had opgenomen de last op termijn uit te voeren. Het
gaat hier inderdaad dus eerder om het bepalen van de verbintenis toen
opgenomen door de algemene legataris dan om een geval van interpretatie
van het testament.
Het Hof merkt dan ook zeer terecht op dat inzake interpretatie van
testamenten de wil van de testator telt en niet de al dan niet verkeerde
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interpretatie die er aan gegeven werd door de personen die het dienden uit
te voeren (wat bij overeenkomsten wei gebeurt zie o.a. Kruithof, R., o.c.,
nr. 91). In casu deden de kleinkinderen beroep op een aantal overeenkomsten achteraf door hun moeder en de algemene legataris gesloten, waaronder een dading, die uiteraard geen invloed kon hebben op de aanspraken
van de kleinkinderen.
71. WIL VAN DE TESTATOR: OP WELK TIJDSTIP - lnteressanter voor de
interpretatieleer zou het geweest zijn zo de testator pas na bet ontstaan van
de muntontwaarding was overleden omdat de wijziging van de omstandigheden zich dan nog tijdens bet Ieven van de testator zou hebben voorgedaan
(vgl. Rb. Maastricht, 30 december 1926, N.J., 1927,252 en de goedkeurende bespreking van Langemeijer, G.B., ,Bnkele opmerkingen over uitlegging van testamenten", N.J., 1931, [325-333, 341-350], 331). Door een
Nederlander was een legaat van 150.000 BFr. vermaakt in een testament
opgemaakt v66r de devaluatie van de Belgische frank. De rechtbank oordeelde dat het de uiteindelijke bedoeling van de testator geweest was slechts
150.000 gedevalueerde BFr. te legateren daar hij noodzakelijkerwijze op de
hoogte was geweest van de depreciatie van deze munt en desondanks zijn
testament niet gewijzigd had, te meer daar zijn vermogen door deze devaluatie ten zeerste was verminderd).
Zo had de interessante vraag aan bod kunnen komen welke wil van de
testator mag aangetoond worden bij de interpretatie: de wil die hij had bij
bet neerschrijven, of een latere wildie hij, gezien de gewijzigde omstandigheden, had en die hij toch voldoende weergegeven achtte door de door hem
destijds gebruikte bewoordingen (zie hierover Langemeijer, G.B., o.c. en
Bggens, o.c., 90 e.v.).
Dit alles zal natuurlijk zeer moeilijk te bewijzen zijn.
Terecht merkt Langemeijer op (o.c., 1343) dat het gewijzigd zijn van
omstandigheden en gegevens die bij het neerschrijven van het testament
aanwezig waren aileen maar relevant is zo hun ongewijzigd blijven als het
ware als een stilzwijgende voorwaarde in de (oorspronkelijke) wil van de
testator begrepen was maar niet werd uitgedrukt omdat de testator aannam,
of redelijkerwijze mocht aannemen, dat dit inderdaad het geval zou zijn.
Wij zouden stellen dat zij de determinerende oorzaak van het vermaken van
bet legaat was (zie hierover verder nr. 145).
72. ARTIKEL 1157 B.w. - Ook voor testamenten - het is er zelfs de
vuistregel - geldt het potius ut valeat principe van artikel 1157 B.W.
Dit artikel wordt ook in de te bespreken periode geregeld ingeroepen (Rb.
Brussel, 23 maart 1971, Rev. Not. B., 1973, -139; Luik, 22 oktober 1975,
Jur. Liege, 1975-1976, 257; Bergen, 9 december 1975, Pas., 1976, II, 159;
Rb. Brussel, 3 april1981, aangehaald). Zowerdineenpotiusutvaleat-interpretatie een legaat aan ,les deux filles de parrain" toegekend aan de

587

achterkleinkinderen van die parrain, die trouwens op de aangegeven adressen woonden (Bergen, 9 december 1975, aangehaald). Het lijkt ons eerder
een toepassing van artikel 1156 B.W. en een van de weinige voorbeelden
van rechtzetting van etm vergissing in een testament (zie hierover PuelinckxCoene, M., ,Mag een testator vertrooid of onzorgvuldig zijn. lets over
rechtzetten van vergissingen in testamenten" in Melanges a Robert Pirson,
te verschijnen).
Ben legaat van een spaarboekje heeft maar zin zo hiermee ook de som wordt
bedoeld die in het spaarboekje is ingeschreven (Rb. Brussel, 3 april 1981,
aangehaald).
Maar niet aile rechters geven aan dit principe dezelfde draagwijdte. Sommigen stellen terecht dat het potius ut valeat beginsel van artikel1157 slechts
kan ingeroepen worden, zo - zoals de wet preciseert - een beding voor
tweeerlei uitleg vatbaar is. Artikel 1157 kan geen redmiddel zijn om een
duidelijke beschikking die evenwel geen uitwerking kan krijgen, kost wat
kost toch effect te laten sorteren! Tot die richting behoort zeker het zeer
strenge vonnis van de rechtbank van Dinant van 4 november 1976 (Rev.
Reg. Dr., 1976-77, 189). Zich steunend op Laurent (dl. XIV, nr. 489) stelt
de rechtbank dat slechts aan een potius ut va/eat-interpretatie kan gedaan
worden bij werkelijke en onoverwinnelijke twijfel die niet door interpretatie
van de wil (bier dan genomen in zijn eerste betekenis) kan worden opgeheven (zie hierover verder nr. 111). Een arrest van het Hof van Beroep van
Luik (22 oktober 1975, aangehaald) lijkt dan weer tot een te soepele
strekking te behoren. Ben erflater had het vruchtgebruik vermaakt van
goederen die hij vroeger in onverdeeldheid met zijn broer bezat, aan wie
hij voor zijn deel een recht van voorkoop had verleend zo deze hem zou
overleven. Hij had zich tevens op straf van nietigheid verbonden deze
goederen niet te vervreemden zonder de toestemming van zijn broer. Het
Hof oordeelt desondanks ,qu'a peine de presumer la mauvaise foi du
decuius et d'enlever tout objet au legs, il faut des lors admettre qu'il n'a
voulu disposer par son testament que de partie de ses droits dans l'indivision
ou de la valeur de l'usufruit vise. et non d'un droit reel d'usufruit".
Het Hof beroept zich hiertoe uitdrukkelijk zowel op artikel 1156 als op
artikel1157 en stelt dat testamenten dienen ge1nterpreteerd ,de maniere ...
a etre favorable a la vocation testamentaire et non a la vocation 'ab
intestat' ". (!)
73. ARTIKEL 1162 B.W. - Diametraal tegenover artikel 1157 staat artikel
1162 waardoor in geval van twijfel de overeenkomst dient uitgelegd ten
voordele van hem die zich verbonden heeft. Dit betekent inzake testamenten
ten voordele van diegene die het legaat moet uitvoeren. In de rechtsleer
wordt betwist dat ook dit artikel in zake interpretatie van overeenkomsten,
dat duidelijk voor een bilaterale verhouding is bedoeld, kan worden toegepast t.a.v. de eenzijdige rechtshandeling die het testament is. Het lost op
een abstracte wijze het dilemma op ten voordele van de erfgenamen (Dille588
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mans, Testamenten, nr. 36, bijgetreden door Van Quickenborne en Dekkers, o.c., R.C.J.B., 1976, 132, nr. 60; contra De Page, VIII, nr. 1306B).
Toch wordt bet principe van artikel 1162 nog regelmatig door de rechtspraak inzake testamenten toegepast (vgl. voor deze periode Rb. Brussel,
6 december 1971, Rev. Not. B., 1972, 49 en Rec. Gen. Enr. Not., 1972,
nr. 21627, 389; zie ook Brussel, 10 december 1968, Rec. Gen. Enr. Not.,
1968, nr. 21512).
74. JURISPRUDENTIELE INTERPRETATIEREGELS- Arbitrair komt ons ook
een arrest voor van bet hof van beroep van Luik, van 26 maart 1970 (Pas.,
1970, II, 157 en Rev. Not. B., 1972, 211; de voorziening in cassatie werd
verworpen door Cass., 25 juni 1971, Pas., 1971, I, 1040).
Ben erflaatster had bij authentiek testament aan een neef de helft van haar
,fortuin" vermaakt ,ainsi que" een kasteel met inboedel en park. De
andere helft van haar fortuin vermaakte ze gezamelijk aan 4 nichten. De
eerste rechter had dit kasteel eerst en vooral toebedeeld aan de lievelingsneef
en de rest van haar vermogen verdeeld in twee helften. Hij was van oordeel
dat de testatrice een onderscheid gemaakt had tussen enerzijds bet kasteel
met inboedel en park, haar vertrouwd levenskader, en de rest van haar
bezittingen. De testatrice sprak immers over de 1/2 van haar fortuin, niet
van haar nalatenschap. De rechtbank had aldus een interpretatie gegeven
aan bet testament, afgeleid uit bet geheel van zijn bedingen, overeenkomstig
artikel 1161 dat ook inzake testamenten van toepassing is (Rb. Luik, 3
november 1972, Jur. Liege, 1972-1973, 148). Dit vonnis werd in beroep
vernietigd. Het Hof oordeelt dat men uit de onderlinge vergelijking van de
clausules tot geen uitsluitsel komt, daar de door de testatrice gebruikte
uitdrukkingen totaal tegenstrijdig zijn, want hoe kan men nu de helft van
zijn bezittingen plus bepaalde specifieke goederen aan een legataris vermaken en dan nog eens de andere helft van zijn bezittingen aan andere
legatarissen!
Het Hof stelt vast dat bet onmogelijk is de werkelijke bedoeling van de
testator te achterhalen, er zijn ook geen extrinsieke elementen die klaarheid
kunnen brengen, de twijfel blijft dus bestaan. Maar zo ieder, binnen de
perken van zijn beschikbaar deel, vrij over zijn goederen kan beschikken
dan moet hij zich toch in de mate hij van de ab intestato regeling wil
afwijken klaar en duidelijk uitdrukken. Het Hof oordeelt dat aileen zeker
is dat de testatrice de helft van haar vermogen, in deze begrepen bet kasteel
met bijhorigheden, aan haar lievelingsneef wilde vermaken, onzeker is of
zij hem hierboven wilde bevoordelen. Het verdeelt daarom de nalatenschap
in twee. Bij deze twijfel, zegt bet Hof, kan dan ten suppletieve titel beroep
gedaan worden op de regels van bet intestaat erfrecht en dit is volgens bet
hof de enige valabele interpretatiemethode waarop bet zich in casu kan
baseren. Biser in cassatie merkt, o.i. terecht, op dat dit terugvallen op de
regels van bet intestaat erfrecht in geval van onmogelijkheid de werkelijke
wil van de testator te kunnen achterhalen geen methode van interpretatie
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is van het testament, daar het intestaat erfrecht niet gebaseerd is op de
vermoede wil van de testator, maar dat het hier eerder gaat om een techniek
waarbij de wil van de wet of van de rechter in de plaats gesteld wordt van
deze van de testator. Alhoewel bij elke interpretatie de rechter in zekere
mate zijn wil in de plaats stelt van de testator (immers hij beschikt wat
volgens hem de testator heeft gewild) lijkt ons deze methode arbitrair en
voor kritiek vatbaar. In casu was er immers een uitgedrukte wil van de
testator en het is niet omdat deze onduidelijk en tegenstrijdig werd geacht
dat hij voor niet bestaande diende gehouden (vgl. Raucent, ,,Overzicht van
rechtspraak", o.c., R.C.J.B., 1980, nr. 26, p. 283).
Ret Hof van Cassatie was evenwel van oordeel dat het bestreden arrest
slechts beroep deed op de regels van het intestaat erfrecht, na vastgesteld
te hebben dat het testament tegenstrijdig was en ook geen extrinsieke
elementen klaarheid brachten en achtte deze interpretatie van het hof van
beroep, die niet onverzoenbaar was met de termen van de akte, wettig.
75. VERVOLG- Vrij eigenaardig komt ons oak de motivering voor van een
arrestvanhethofvan beroepvanGent (18 maart 1976, R. W., 1975-76,2428
en T. Not., 1977, 213) dat een testament te interpreteren had dat eveneens
in nogal tegenstrijdige bewoordingen was opgesteld. Na de gebruikte termen
te hebben afgewogen en na rekening te hebben gehouden met de interpretatie er door de testamentsuitvoerder, een vriend van de testator, aangegeven,
komt het hof tot het besluit dat het in casu gaat. o.m e~n legaat van Qlote
eigendom, dat deze verklaring de eenvoudigste is en derhalve de voorkeur
verdient. Men heeft zich terecht afgevraagd of dit dan een nieuwe interpretatieregel is (Swennen, L. en Tielemans, H., ,Kroniek van erfrecht, schenkingen en testamenten (1976-77)", R. W., 1977-78, (2097-2108), 2107). Ging
het hier eerder niet om een potius ut valeat interpretatie?
76. DRAAGWIJDTE VAN DE INTERPRETATIE- De rechter die interpreteert
laat het niet bij het zoeken naar de werkelijke bedoeling van de testator.
Hij kent oak rechtsgevolgen toe aan deze bedoeling en het komt wel eens
voor dat in een potius ut valeat interpretatie aan een testament een uitwerking wordt gegeven die wellicht niet door de testator gewild was. Men denke
maar aan voorbeelden uit de oudere rechtspraak waar legaten aan de
kerkfabriek, voor de armen van parochie uiteindelijk toegekend werden aan
de locale c.o.o. In de laatste jaren is men meer eerbied aan de dag gaan
leggen voor de werkelijke wil van de erflater.
Deze echte wil van de erflater is, alhoewel rechtmatig, niet altijd - vooral
zo bet om eigenhandige testamenten gaat - onmiddellijk voor uitvoering
vatbaar. De erflater kende of gebruikte de aangepaste juridische techniek
niet om zijn bedoeling uitwerking te Iaten krijgen. Kan dan via interpretatie
aan dit euvel verholpen worden?
In buurlanden die qua testamenten een (vrij) gelijkwaardige wetgeving
hebben wordt hier door sommige rechtspraak en rechtsleer bevestigend op

590

---~:::.__::__:__::L

L

--- ------

-

=.l__ [-

geantwoord. Meest expliciet is Voirin in zijn noot onder het in dit opzicht
toonaangevende arrest van het Franse hofvan Cassatie dd. 14 januari 1941,
J.C.P., 1942, 1. Hij stelt ,habiller d'une forme technique appropriee Ie but
economique exprime, ce n'est pas refaire Ie testament, c'est encore !'interpreter".
Ook in Nederland gaan stemmen op in die zin. Eggens in zijn bekende
artikel in het W.P.N.R.-feestbundel over ,Het Testament" zegt (p. 32) dat
uitleg is , ,bepaling van de betekenis en gevolgen in rechte van den inhoud
van een uiterste wilsbeschikking" en verder ,Ret' zal ook dikwijls voorkomen dat de handelende van de rechtsgevolgen van zijn handeling slechts een
vage en summiere voorstelling heeft en veeleer gezegd kan worden economische gevolgen te willen ... dan rechtsgevolgen, maar dit is rechtens onverschillig ... aangezien ... het recht het ,dan wei voor hem begrijpt en daarmede -van hem verlangt rechtens te doen geld en, hetgeen hij rechtens
behoort te doen gelden.
Een voorbeeld van deze strekking kan gevonden worden in een vonnis van
de rechtbank van Brussel (dd. 23 maart 1971 bevestigd door Brussel, 19
januari 1973, Rev. Not. B., 1973, 136 en uitvoerig besproken door Puelinckx-Coene in T. Not., 1975, 203, ,Enkele bemerkingen bij de interpretatie van testamenten en legaten aan rechtspersonen").
Een testatrice had na een aantal bijzondere Iegaten, de rest van haar
goederen vermaakt aan ,une reuvre catholique" (de preference a 1' ,OEuvre des vocations sacerdotales").
De rechter kwam tot de bevinding dat de testatrice het ,Werk der priesterroepingen" van het aartsbisdom Mechelen had bedoeld. Nu bleek dat dit
werk geen rechtspersoonlijkheid bezat en dus niet rechtsgeldig legataris kon
zijn. Daarop oordeelde de rechter in een potius ut valeat interpretatie dat
de testatrice in werkelijkheid de V.Z.W. Aartsbisdom Mechelen, overkoepelend orgaan van een aantal godsvruchtige aartsbisschoppelijke werken,
waaronder het Werk der priesterroepingen, als legataris had willen aanstelIen. Aan deze V.Z. W. werd dan ook het legaat toegekend met last de gelden
toe te kennen aan het Werk der priesterroepingen (zie hierover ook onder
nr. 99).
Het juridisch mechanisme, legaat met last, werd hier dus door de rechter
zelf uitgewer kt. Men kan in een systeem dat het eigenhandig testament kent
dergelijke soepele rechtspraak toejuichen en de rol die de rechter hier speelt
vergelijken met die van de notaris bij een openbaar testament. Toch is een
gevaar voor arbitraire uitspraken niet denkbeeldig.
De rechter moet de vindingrijkheid en de wil opbrengen om een geeigend
mecanisme uit te vinden en hierin zou de sympathie die de rechter voelt voor
de gemaakte beschikking misschien wei (onbewust) .een rol kunnen spelen
(zie b.v. wat Frankrijk betreft, Besan<;on, 22 juli 1946, J.C.P., 1947, II,
3568, noot Savatier; Parijs, 28 maart 1938, J.C.P., 1938, II, 659)!
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VORM VAN DE TESTAMENTEN

§ 1. Het internationaal testament

77. ALGEMEEN - Het meest sensationele nieuws in deze periode inzake de
vorm van testamenten komt van de wetgever. Voor het eerst sinds het tot
stand komen van het burgerlijk wetboek werd een nieuwe testamentsvorm
ingevoerd (het internationale testament) en een testeervorm afgeschaft (het
mystiek testament), terwijl op een bepaald ogenblik ook het eigenhandig
testament in vraag werd gesteld (zie het wetsvoorstel Lindemans tot afschaffing van art. 970 B.W., Pari. St., Senaat, Buitengewone Zitting 1974,
nr. 146/1). Het invoeren van deze nieuwe testeervorm die kenmerken
vertoont van de witnessed will van de Common Law landen en het notarieel
testament van de Civil Law landen heeft dan ook - hoe kan het anders
- aanleiding geven tot een golf van publicaties (Demblon, J., , ,La capacite
physique du testateur et le testament international", Rev. Not. B., 1984,
235-236; De Page, Ph., ,Le testament international et sa mystique", Rev.
Not. B., 1984, 7-23; De Vroe, J., ,Hetinternationaal testamentindenaakte
praktijk", Notarius, 1984, 352-353; DeWulf, C., ,De wet van 2 februari
1983 tot invoering van een testament in de internationale vorm en tot
wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van de
wet tot regeling van het notarisambt", T. Not., 1983, 321-338; Heijerick,
N., , ,Het internationaal testament'', in Eclectica, nr. 54, Brussel, Economische Hogeschool Sint-Aloysius, 1984; Pintens, W., Torfs, N. en Torfs, R.,
Internationaal testament, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985;
Puelinckx-Coene, M., ,Het Verdrag van Washington van 26 oktober 1973
en het internationale testament", R. W., 1983-84, 1041-1056; Rencontres
Notariat/U.C.L., De nouvelles normes testamentaires, Brussel, Bruylant,
1983; Vander Elst, R., ,Le testament international", J. T., 1984, 257-261;
Van Dijck, R., ,Het internationaal testament", B. T.l.R., 1981-82, 245
e.v.; Van Hove, E., ,Van besloten naar internationaal testament", in
Exequatur van vriendschap. Liber Amicorum Eg. Spanoghe, Antwerpen,
Kluwer, 1981, 181-193).
Opmerkelijk is bovendien dat een internationaal verdrag aan de oorsprong
ligt van deze belangrijke wijziging: het Verdrag van Washington van 26
oktober 1973. De daarin opgenomen eenvormige wet inzake het internationaal testament, werd door de wet van 2 februari 1983 (B.S., 11 oktober
1983) in ons nationaal recht ingevoerd. Door deze invoeringswet werd het
in onbruik geraakt mystieke testament afgeschaft. Dat vertoonde trouwens
heel wat gelijkenissen met het internationale testament. De artikelen 969 en
1008 B.W. werden aangepast, een nieuw artikel 976 B.W. ingevoerd ter
vervanging van het vroegere artikel1007 B.W., de artikelen 978, 979 en 1007
B.W. afgeschaft en artikel 9 van de wet van 25 ventose jaar XI gewijzigd.
Dit is niet het enige voorbeeld in deze periode waar ons testamentenrecht
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belnvloed werd door internationale verdragen, een evolutie die zich trouwens in deze materie opdringt nu het internationaal verkeer met de dag
intenser wordt.
Zo werd bij wet van 29 juli 1971 het Haagse verdrag van 5 oktober 1961
betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen goedgekeurd, het werd op 19 december 1971 in Belgie van kracht (zie
hierover Vander Elst, R., ,La Convention de Ia Haye du 5 octobre 1961
sur les conflits de lois en matiere de forme des dispositions testamentaires",
Rev. Not. B., 1972, 115-133).
Bij wet van 13 januari 1977 (B.S., 6 mei 1977) werd het Verdrag van Basel
van 16 mei 1972 inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van
testamenten goedgekeurd (zie hierover Van der Beek, G., ,Du registre
central des testaments", Rev. Not. B., 1980, 118 e.v.; VanDerBeek, G.,
,L'Europe testamentaire", Rev. Not. B., 1978, 518 e.v.; De Ville De
Goyet, B., ,Loi du 13 janvier 1977 portant approbation de Ia Convention
relative a l'etablissement d'un systeme d'inscription des testaments, faite a
Bale le 16 mai 1972", J.T., 1977, 484 e.v.; Verwilghen, M., ,De wetten
toepasselijk inzake internationale nalatenschappen'', in Ik erf in het buitenland. Verslagboek NotariiHe Dagen Hassett 1984, s.l., 1984, 90 e.v.).
§ 2. Het openbaar testament

a) De bewerkingen
78. DICTEE- Overeenkomstig artikel 972 B.W. dient het openbaar testament door de erflater gedicteerd te worden aan een notaris die het neerschrijft zoals het gedicteerd wordt. Het vereiste van dicteren werd door de
wetgever vooropgesteld om te waarborgen dat de ruil van de erflater
spontaan en vrij uitgedrukt, getrouw en doelmatig zou worden weergegeven
(Jacobs, o.c., nr. 131). De Page (VIII, nr. 894) ziet er oak een garantie in
dat de werkelijke wil van de erflater door de notaris geen geweld wordt
aangedaan, onder voorwendsel deze wil in een juridisch kleedje te steken.
Dergelijk gevaar is inderdaad niet denkbeeldig (zie voor een treffend
voorbeeld: Nederlandse H.R., 9 april1965, N.J., 1966, 178 en Van Dunne,
J .M., , ,De methode van uitleg bij testamenten, in het bijzonder in geval van
oneigenlijke dwaling bij testeren", W.P.N.R., 1969, nrs. 5048 tot 5050).
Het is reeds lang een feit dat dit dicteren nochtans niet moet opgevat worden
in zijn schoolse betekenis van woord voor woord opschrijven (Bergen, 14
september 1976, Pas., 1977, II, 121, noot; Bergen, 20 juni 1979, Pas., 1979,
II, 130, noot J.S. en Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22621, 214, noot).
De rechtspraak komt terzake meer en meer los van aile formalisme, zo blijkt
dat bet testament inderdaad de werkelijke wil van de erflater bevat. Zo
wordt niet aileen aangenomen dat de notaris mag vragen stellen, voor zo
ver deze niet suggestief maar aanvullend en uitleggend zijn, maar oak dat
hij gebruik mag maken van vroegere nota's zo de erflater daarbij te kennen
geeft dat deze stroken met zijn werkelijke bedoelingen (zie b .v. Cass., 24
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april1967,Arr. Cass., 1967,1029, J.T., 1967, 529enRev.prat. Not., 1967,
437). Deze soepele regeling werd opnieuw aanvaard door het hof van beroep
van Gent, 28 oktober 1977 (T. Not., 1978, 160, noot R.R. voorziening in
Cassatie verworpen door Cass., 4 mei 1979, R. W., 1979-80, 2046, T. Not.,
1980, 169, noot, Pas., 1979, I, 1047 en Rec. Gen. Enr. Not., 1981,
nr. 22616, 204) eveneens in een strafprocedure.
Ben van de aanwezige getuigen had na de redactie van het testament
verklaard dat de notaris gebruik had gemaakt van een reeds door hem
vooraf geschreven stuk en dat hij dit stuk had voorgelezen. De notaris had
nochtans vermeld dat de door de wet opgelegde formaliteiten waren vervuld
wat dus een valse verklaring zou zijn (zie ook volgend nummer). Het Hof
van Beroep was van oordeel dat verklaringen achteraf van een getuige met
omzichtigheid moeten beoordeeld worden daar deze getuige toch tot taak
had na te gaan of de voorgeschreven formaliteiten wel vervuld waren en hij
dit door de medeondertekening van de akte bevestigd had. Dit was des te
meer het geval nu confrontatie met de notaris en de andere getuige niet meer
mogelijk was daar deze beide reeds overleden waren.
Gecombineerd met de verklaring van de notaris (tijdens het strafonderzoek
terzake, dat gesloten werd), komt het Hof van Beroep tot de vaststelling
dat de notaris in bezit was van een geschreven stuk dat de hem reeds
voordien meegedeelde inzichten van de testatrice bevatte, waarvan hij
gebruik had gemaakt wanneer de testatrice hem op zijn uitdrukkelijk
verzoek haar inzichten opnieuw bekend maakte in bijzijn van de getuigen
en dat deze laatste, mogelijk ten onrechte, hadden beschouwd als het
eigenlijke voorafgeschreven testament. Het Hof is van oordeel dat de
valsheid van het testament niet als bewezen kan worden beschouwd. Het
Hof preciseert wel dat ook de getuige verklaard had dat de erflaatster door
woorden bevestigd had ,dat alles overeenstemde met haar gedacht".
79. AANWEZIGHEID VAN GETUIGEN- In dat zelfde geval (zie vorig nummer) had de getuige ook verklaard dat hij de notaris niet had zien schrijven.
Het Hof van beroep was van mening dat dit niet insloot dat de notaris het
testament niet zou geschreven hebben en dit niet gebeurde in tegenwoordigheid van getuigen, gezien het schrijven gebeurde in een aanpalende kamer,
waarop de getuigen vrij zicht hadden en waarin zij vrij konden komen en
gaan, ook al verklaarde de getuigen, om een niet nader bepaalde reden, dit
niet te hebben gezien. Het Hofvan Cassatie (4 mei 1979, aangehaald) treedt
het Hof van Beroep in zijn soepele houding t.a. v. het schrijven in aanwezigheid van getuigen bij. Dit houdt in, zegt het Cassatiehof, dat het schrijven
moet gebeuren op een manier dat de getuigen deze essentiele bewerking van
het verlijden van het testament konden vaststellen.
Door het hoogste Hof wordt evenwel hevestigd (Cass., 4 mei 1979, aangehaald; zie ook Rb. Antwerpen, 3 juni 1971, T. Not., 1971, 168) dat de
getuigen aanwezig moeten zijn bij alle essentiele bewerkingen, dus bij
dictee, schrijven voorlezen en ondertekenen. En inderdaad alhoewel artikel
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971 B.W. aileen uitdrukkelijk vermeldt dat het voorlezen in aanwezigheid
van getuigen moet gebeuren (die gedurende de ganse lectuur aanwezig
moeten zijn, Cass. fr., 29 juli 1979, Gaz. Pal., 1979, 2 Panorama, 536)
wordt aangenomen (zie De Page, VIII, nr. 891 en Jacobs, nr. 162 en de vele
verwijzingen bij heiden) dat de getuigen, gezien de taak die hun is opgelegd
(nagaan of de wettelijke vereisten vervuld zijn) aanwezig moeten zijn bij aile
essentiele formaliteiten. De wetgever heeft deze eis gepreciseerd t.a.v. de
lectuur omdat hij daar misschien minder evident leek.
Het opsteilen van aanhef en slot van het testament kan evenwel buiten de
aanwezigheid van getuigen gebeuren (Rb. Antwerpen, 3 juni 1971, aangehaald).
80. NEERSCHRIJVEN DOOR DE NOTARIS ZELF- In tegenstelling tot andere
notariele akten moet de notaris zelf het testament schrijven. Deze uitzondering is verantwoord door het vertrouwelijk karakter en het belang van de
akte en ook door het feit dat het hier niet gaat om een gestandaardiseerde
akte waarvoor reeds bestaande formules kunnen gebruikt worden (Dillemans, o.c., nr. 46).
Door de notaris moet nochtans aileen maar geschreven worden wat door
de erflater gedikteerd werd (Rb. Antwerpen, 3 juni 1971, gecit.). Aanhef,
namen van de erflater en van de getuigen worden niet door de erflater
gedikteerd en kunnen dus door de klerk buiten de aanwezigheid van de
getuigen worden aangebracht (zie in die zin ook Dillemans, o.c., I.e. en
Jacobs, o.c., nr. 134).
De rechtbank van Antwerpen preciseert dat sinds de wet van 10 juli 1951
tot wijziging van artikel13 van de wet van 25 ventose jaar XI, deze aanhef
ook mag getypt worden.
Met betrekking tot het door de notaris te schrijven gedeelte wordt steeds
over eigenhandig schrijven gesproken. Moet men hieruit afleiden dat de
notaris het testament niet zelf zou mogen typen (sinds de wet van 8 december
1950 uitdrukkelijk voorzien in het nieuwe Franse artikel 972)? De auteurs
zijn verdeeld. De Page (VIII, nr. 897) die voordien pleitte voor deze
mogelijkheid, meent van niet, nu de wet van 10 juli 1951 die het gebruik
van mechanische middelen toelaat, uitdrukkelijk voorbehoud maakt voor
de artikelen 971 tot 998 B.W. Het notariaat zou dus- naar de gevleugelde
woorden van Professor Van Hee (T. Not., 1951, 33) het laatste schuiloord
blijven van de calligrafie!
Het argument is niet helemaal decisief. Artikel 13 van de ventosewet zoals
gewijzigd in 1951 vangt inderdaad aan met de woorden ,zonder afbreuk
te doen aan de voorschriften van artikel 971 tot 998 en 1001 B. W." en ook
in die parlementaire voorbereiding wordt gezegd dater geen wijziging wordt
gebracht aan de artikelen 972, 976 en 979 B.W. (Verslag Roppe, Par!. St.,
Kamer, 1948-49, nr. 333, 7, nr. 5) maar in artikelen 972 B.W. wordt
nergens uitdrukkelijk gesteld (zoals in art. 970) dat met de hand dient
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geschreven te worden (vgl. Jacobs, o.c., nr. 135; zie oak Dillemans, o.c.,
nr. 46; Van Quickenborne, M. en Dekkers, R., ,Examen de Jurisprudence", o.c., nr. 46) die voorhouden dat het bewijs dat de notaris inderdaad
zelf typte dan geleverd wordt door diens verklaring in de akte, verklaring
die dan gedekt is door de authenticiteit.
Getypte openbare testamenten schijnen in de praktijk ·evenwei niet voor te
komen. Gezien de heersende controverse is dit wijs en voorzichtig maar tach
wei anachronistisch in een tijd waarin meer en meer notariskantoren zijn
uitgerust met gesofisticeerde technologie.
81. HANDTEKENING VAN DE ERFLATER- Oak in het openbaar testament
is de handtekening van de erflater essentieel. Oak hier vormt zij (vgl. bet
eigenhandig testament) het middel bij uitstek ter identificatie, maar Ievert
tevens het bewijs dat diegene die het testament gedicteerd heeft, de inhoud
ervan bevestigt (Bergen, 24 november 1975, Pas., 1976, II, 153, Rec. Gen.
Enr.Not., 1978,nr. 22229, 128enRev.Prat.Not., 1976,364,nootStengers
M.L.).

Zo de erflater niet kan tekenen of niet in staat is dit te doen moet hij
overeenkomstig artikel 973 zelf de oorzaak van verhindering in de akte
opgeven, in andere openbare akten volstaat zijn verklaring niet te kunnen
tekenen. Op die manier wordt aan de erflater een laatste middel gegeven
om zich a~m dwang te onttrekken, hij kan een geveinsde reden opgeven om
de laatste essentiele formaliteit niet te moeten vervullen.
Blijkt de oorzaak vals te zijn dan staat dit gelijk met een weigering tot
tekenen en is het testament nietig (Bergen, 24 november 1975, gecit.).
De erflater moet daarom de preciese oorzaak van zijn onvermogen aangeven om toe te Iaten nate gaan of deze al dan niet strookt met de werkelijkheid. De rechtspraak trad hier traditioneel zeer streng op, te streng soms
(zie vooral Gent, 15 januari 1951, R. W., 1950-51, 1026 en T. Not., 1951,
69, advies O.M.). Algemeen wordt aangenomen dat de in het Nederlands
afgelegde verklaring ,,niet te kunnen tekenen'' dergelijke precisie mist daar
uit het werkwoord ,kunnen" niet de preciese oorzaak blijkt. In het Frans
daarentegen zal de verklaring ,de ne pas savoir signer" volstaan, omdat
hieruit blijkt dat de erflater niet kan ondertekenen omdat hij niet heeft leren
schrijven, terwijl ,ne pas pouvoir signer" al evenmin een duidelijke oorzaak aangeeft (Brussel, 27 maart 1914, Ann. Not., 1914, 217, B.J., 1914,
578, Pas., 1914, II, 296 en Rev. Prat. Not., 1915-16-17, 27; Gent, 15 januari
1951, gecit.).
In Nederland, waar een gelijkaardige regel geldt (art. 986, lid 6 Ned. B.W.)
neemt men aan dat met , ,niet kunnen ondertekenen'' bedoeld is, niet geleerd
te hebben te ondertekenen, terwijl met ,verhinderd zijn" te tekenen bedoeld wordt het wei geleerd te hebben, maar om welke reden oak, niet in
staat te zijn die kennis in praktijk te brengen. Daarom moet aileen de
oorzaak van verhindering worden aangegeven en niet de reden van het niet
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kunnen (zie hierover Klaassens-Eggens bewerkt door E.A.A. Luijten, Huwelijksgoederen- en erfrecht, deel 2, Erfrecht, Zwolle, 1982, 147).
Het Hofvan Beroepvan Luik (20 april1971, Rev. Not. B., 1972,352, noot
R.D.) moest zich uitspreken over de geldigheid van een testament waarin
de erflater verklaard had ,ne plus pouvoir signer" (vgl. Gent, 15 januari
1951, aangehaald). In een zeer soepel, volgens sommigen te soepel arrest
(zie Van Quickenborne-Dekkers, ,Examen de Jurisprudence", o.c., nr. 48)
besloot het Hoftot de geldigheid. Steunend op De Page (VIII, 1021 en 1023;
zie nochtans nr. 884 ,des equipollents ne peuvent pas remplacer les formalites essentielles, par equipollent, il faut entendre des formalites analogues
ou le fait qu'on peut induire de l'acte que les prescriptions de la loi ont ete
observes) stelt het dat aan de vormvereisten van het authentiek testament,
alhoewel essentiele vormvereisten, op straf van nietigheid voorgeschreven,
nochtans niet in sacramentele bewoordingen moet voldaan worden. De
rechter oordeelt of aan de voorwaarden is voldaan. Al mag hij hierbij geen
rekening houden met elementen en omstandigheden buiten het testament,
toch mag hij putten uit de context van de akte zelf. Zo vindt het Hof dat
alhoewel de uitdrukking, ,ne plus pouvoir signer'' in heel wat gevallen aileen
maar betekent dat de testator wel vroeger in staat was te tekenen maar het
nu niet meer kan, zonder de oorzaak van dit niet meer kunnen aan te geven,
hier uit het testament zelf blijkt dat de testator op het ogenblik van zijn
verklaring gehospitaliseerd was en dat de datum, die was van de dag voor
het overlijden. In die specifieke voorwaarden duidt volgens het Hof de
verklaring niet meer te kunnen tekenen voldoende precies de oorzaak van
verhindering aan. In casu was de fysische aftakeling wellicht de meest voor
de handliggende verklaring van verhindering, maar daarom gaat het niet in
artikel 973, anders zou ook de verklaring terzake van de notaris kunnen
aanvaard worden, het gaat erom de verklaring die de testator zelf geeft. Het
arrest van het Hof van Luik is zeker een buitenbeentje in de rechtspraak
maar of deze soepele houding dient afgekeurd is een andere vraag. Is de
strenge eis van artikel 973 in feite wel te verantwoorden? Hoe dikwijls
immers zou het in de werkelijkheid als laatste redmiddel tegen dwang
worden aangewend terwijl het toch regelmatig het laatste redmiddel was
voor ontgoochelde erfgenamen die het testament Iieten nietig verklaren
louter op een vormvereiste!
Of de door de testator opgegeven oorzaak vals is, kan door aile middelen
bewezen worden. Het gaat immers om een verklaring door de erflater
gedaan. Gedekt door de authenticiteit van de authentieke akte is aileen het
feit dat de erflater deze verklaring heeft afgelegd, niet of deze st~ookt met
de werkelijkheid (Bergen, 24 november 1979, aangehaald).
Zo de opgegeven oorzaak niet juist schijnt te zijn wordt voorgehouden dat
het testament slechts nietig moet verklaard worden zo blijkt dat de erflater
zich zodoende inderdaad aan dwang wilde onttrekken. De sanctie geldt dan
niet zo de erflater niet ondertekende omdat hij b. v. meende geen behoorlijke
handtekening te kunnen zetten (Dillemans, o.c., nr. 49). Dergelijke soepele
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houding wordt zeker niet aangenomen door het Hof van Beroep van Bergen
(24 november 1975, gecit.) dat de nietigheid van een testament uitsprak
omdat de testatrice verklaard had wel in staat te zijn (savoir) te ondertekenen, maar dit niet meer te kunnen (pouvoir) omwille van het feit dat zij
ongeveer blind was. Haar zoon die het testament betwistte, toonde met
succes aan dat deze verklaring vals was. De erflaatster had inderdaad nog
tal van documenten, zij het soms stuntelig, ondertekend, zowel voor als na
de redactie van het testament. Het Hof neemt wel aan dat uit de stuntelige
wijze waarop deze handtekeningen werden gezet, blijkt dat de erflaatster
slecht zag. De bewering van de legatarissen als zou de verklaring van de
testatrice te verklaren zijn door het feit dat haar fysieke toestand op de dag
van de redactie slechter was dan anders, wordt door het Hof verworpen
omdat de testatrice in drie andere authentieke akten (van verkoop van
immobilien) dezelfde verklaring had afgelegd terwijl ze ook in die periode
andere documenten had ondertekend. Hierin kan nochtans een argument
gevonden worden om aan te tonen dat de verklaring in het testament geen
middel was om zich aan dwang te onttrekken, maar dat de inderdaad slecht
ziende erflaatster wist geen behoorlijke handtekening meer te kunnen zetten
en van deze formaliteit afzag telkens de wet haar die mogelijkheid bood.
Voor het Hof bleef de vraag naar de valsheid van de verklaring beperkt tot
de vraag of de erflaatster in werkelijkheid niet kon ondertekenen. De vraag
welke de redenen waren tot weigering voor de erflaatster die nog - zij het
meLmoeite - in staat was te tekenen was irrelevant. Rekening hiermee
houden zou nochtans beter stroken met de ratio legis van artikel 973 B.W.
Sommige rechtsleer en rechtspraak (zie vooral Kluyskens, III, 296 met
verwijzingen daar en Swennen en Tielemans, o.c., R. W., 1977-78, 2106) is
dan ook genuanceerder en beslist tot geldigheid zo de verklaring ter goede
trouw was afgelegd. Dit leek in casu toch wel het geval. Goede trouw wordt
bovendien vermoed tot bewijs van het tegendeel!
De strengheid van dit arrest valt des te meer op daar het Hof reeds om
andere redenen het testament nietig verklaarde (zie hoger nr. 56).

b) De Personen
82.

DE NOTARIS-

Zie nr. 8.

83. DE GETUIGEN - De vereisten waaraan de getuigen van een authentiek
testament moeten voldoen werden in de te bespreken periode tweemaal door
de wetgever gewijzigd. Bij wet van 3 juli 1974 werd artikel 980 B.W., dat
niet helemaal overeenstemde met de eisen gesteld door de vent6se-wet,
afgeschaft. De aangelegenheid viel voortaan onder toepassing van de vent6se-wet. Het dispuut over de draagwijdte van deze afschaffing (zie hierover
Mahillon, P., ,L'abrogation de I' article 980 du Code civil", Rev. Not. B.,
1974, 502 en Dechamps, R., ,Les avatars de I' art. 980 C.c. ou la mauvaise
confection des lois", Rev. Not. B., 1974, 562) werd ten dele opgelost door
de wet van 2 februari 1983 tot invoering van een testament in de internatio-

598

-------------

~--~

--

-L_

!-

nale vorm en tot WlJZigmg van een aantal bepalingen betreffende het
testament, waarbij artikel 9 van de wet van 25 ventose jaar XI op het
notarisambt gewijzigd werd. Getuigen bij een testament (authentiek of
internationaal) moeten aileen nog meerderjarig zijn en kunnen tekenen (Zie
Pintens, W., Torfs, R. en Torfs, N., Internationaal testament, nr. 60 e.v.
en nr. 118 e.v.).
Artikel 10 van diezelfde wet bleef ongewijzigd. Net als het afgeschafte
artikel 980 B.W., voorziet het dat man en vrouw niet tesamen getuigen
mogen zijn in dezelfde akte (alhoewel het de bedoeling leek te zijn ook dit
vereiste door de afschaffing van artikel 980 B.W. te Iaten vallen).
Artikel 975 B.W. voorziet dat de legataris van een testament, noch zijn
echtgenote, noch zijn bloed- of aanverwanten tot en met de 4° graad
getuigen mogen zijn in het testament. Deze onbekwaamheid moet zoals
steeds restrictief geYnterpreteerd worden (Laurent, XIII, nr. 272; De Page,
VIII, nr. 890). Als getuigen kunnen dus optreden personen die niet zelf
begunstigd worden maar lid zijn van een collectiviteit die begunstigd wordt
(Bergen, 24 november 1975, aangehaald; Cass. fr., 9 januari 1980, D.S.,
1980, informations rapides, 403).
§ 3. Bet eigenhandig testament

84. ALGEMEEN - Het eigenhandig testament moet geheel met de hand van
de erflater geschreven zijn, gedagtekend en ondertekend. De rechtspraak
in deze periode kenmerkt zich in de regel door een grote soepelheid en weert
overdreven formalisme zo blijkt dat het testament de spontane laatste
wilsbeschikkingen van de erflater bevat.

a) Eigenhandig geschrift
85. EIGENHANDIG GESCHRIFT- Het eigenhandig testament moet Op de
eerste plaats geheel door de erflater eigenhandig geschreven zijn. Maar dit
eigenhandig schrijven mag zich uitstrekken over verscheidene tijdspannen
(Brussel, 27 februari 1974, Pas., 1974, II, 122, R. W., 1974-75, 1004;
T. Not., 1976, 176, noot en Rev. Not. B., 1974, 401, noot Lefebvre; De
Page, VIII, nr. 866) gescheiden door vrij lange tussenpozen, zodat het
geschrift in de tussentijd veranderingen heeft ondergaan, er mogen verschilIende schrijfmiddelen of andere inkt gebruikt zijn (Bergen, 16 januari 1980,
Pas., 1980, II, 35, noot en Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22737, 190, noot;
zie ook Dekkers, III, nr. 1090).
Ook in deze periode werd nog eens bevestigd dat het onbelangrijk is onder
welke vorm dit geschrift voorkomt. Het mag b.v. gemaakt zijn onder de
vorm van een brief (zie hierover vroeger nr. 54).
Het testament moet in zijn geheel eigenhandig geschreven zijn, d.w.z. dat
aile essentiele elementen van een beschikking eigenhandig moeten geschreven zijn; verwijzing naar een gedrukte tekst, b.v. voor de aanduiding van
de legataris maakt de beschikking nietig (Cass. fr., 17 juli 1968, Rec. Gen.
Enr. Not., 1970, nr. 21391, 351).
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86. HULP VAN EEN DERDE- Sinds het Cassatiearrest van 5 november 1965
(T. Not., 1966, 155, R. W., 1965-66, 1500 en Pas., 1966, I, 305, noot A. C.)
staat nu wel vast dat het vereiste van eigenhandig schrijven geen vormvereiste strictu sensa is, maar een bijkomende geldigheidswaarborg (in die zin De
Page, VIII, nr. 860 e.v.; Jacobs, o.c., nr. 36). Een niet eigenhandig geschreven testament blijft dus nietig; maar zo aan het vereiste slechts op gebrekkige wijze is voldaan zal het testament tach geldig verklaard worden zo de
bedoeling waarom de wetgever dit vereiste oplegde geeerbiedigd wordt.
Bedoeling van dit geheel eigenhandig schrijven is een waarborg te zijn dat
het testament wel degelijk het werk is van de erflater en zijn vrije spontane
wil vertolkt. Het is vooral een waarborg tegen de tussenkomst van derden,
het is veel moeilijker een ganse akte na te maken dan aileen maar een
handtekening (Jacobs, o.c., nr. 39). Daarom kan een testament geldig
verklaard worden dat met hulp van een derde geschreven werd zo blijkt dat
het om een louter materiele hulp ging die de erflater intellectueel niet heeft
bei:nvloed, zodat het testament het spontane en wel overwogen werk blijft
van de ondertekenaar (Cass., 5 november 1965, aangehaald; Bergen, 16
januari 1980, aangehaald; Rb. Brussel, 14 mei 1981, Rev. Not. B., 1981,
387, noot D.S.). Conform aan vroegere rechtspraak werd gesteld dat het
testament daarentegen nietig is zo de testator alleen maar een passief
element is geweest die omwille van onwetendheid, zijn fysische of psychische achteruitgang niet in staat was te controleren wat hij neerschreef
(Bergen, 16 januari 1980, aangehaald; Brussel, 24 september 1963, Rev.
Prat. Not., 1966, 129) of de invloed van de derde dusdanig was dat hij zich
in de plaats van de erflater heeft gesteld of zijn wil heeft verdraaid (Rb.
Brussel, 14 mei 1981, aangehaald). Of de hulp van de derde zich beperkte
tot louter materiele hulp is een feitenkwestie (Dillemans, o.c., nr. 88).
Toen het deskundigenonderzoek geen uitsluitsel bracht maar er tach uit
bleek dat in een eigenhandig testament achteraf de aanduiding van de
legataris en de datum ingevuld waren en de erflater hierbij geholpen was
door een derde, die zodoende gedeeltelijk zijn schrijfwijze aan de erflater
had opgedrongen, zonder dat men nochtans kon stellen dat de hand van
de erflater gedwongen was geweest, was het Hof van Beroep van Bergen
(16 januari 1980, aangehaald) de mening toegedaan dat een beroep kon
worden gedaan op extrinsieke middelen als de uit getuigenissen gebleken
gedragingen van de erflater, zijn verhouding tot de legataris en andere
verklaringen van de erflater die het testament aileen maar bevestigden en
die dan oak bewezen dat het eigenhandig testament zijn spontane wil
bevatte. Het Hof stelt nogal in het algemeen ,nu beroep op extrinsieke
middelen inzake testamenten is toegelaten". Dit moet nochtans gepreciseerd worden. Het beroep op extrinsieke elementen, als de gedragingen en
verklaringen van de erflater buiten het testament, had niet tot doel een
wilsbeschikking die helemaal conform de vormvoorschriften was opgesteld
in twijfel te trekken - wat zou indruisen tegen het essentieel vormelijk
karakter van het testament (zie hierover hager nr. 64) - maar wel na te
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gaan of nu aan de voorgeschreven vormvereisten niet honderd ten honderd
was voldaan, toch geen afbreuk gedaan was aan de bedoeling waarom de
wetgever de vereiste van eigenhandig schrijven had opgelegd.
Ook in deze periode (zie ons vorig overzicht, T.P.R., 1970, nr. 8, p. 300)
wordt bevestigd dat hulp van een derde bij het verwoorden van het testament eveneens mogelijk is op voorwaarde opnieuw dat de inhoud de
werkelijke wil van de erflater weergeeft. Zoals bekend belet niets de erflater
zich te inspireren op een tekst van een derde of een tekst te copieren die hij
door een jurist had laten opstellen opdat juist zijn wil klaar en duidelij k zou
verwoord zijn (Lyon, 26 maart 1975, Rev. Not. B., 1978, 446; Dillemans,
o.c., nr. 88).
Zo evenwel blijkt dat de gebruikte terminologie te technisch is om begrepen
te worden door de erflater, gezien zijn lage ontwikkelingspeil, neemt men
aan dat hij het testament aileen gekopieerd heeft, maar niet begrepen (Rb.
Mechelen, 27 januari 1982, R. W., 1981-82, 2845, noot Puelinckx-Coene,
M.). Uiteraard kan dan ook een ongeletterde, die alleen maar een voorgeschreven tekst kan natekenen, zonder te weten water instaat, op die manier
geen geldig testament maken (Cass. fr., 5 apri11976, J. C. P., 1977, 269;
Jacobs, o.c., nr. 43; De Page, VIII, nr. 862).
87, PERSOONLIJK KARAKTER VAN HET GESCHRIFT - Werd het eigenhandig
schrijven van deze hoogst persoonlijke rechtshandeling ook opgelegd omwille van de specifieke en persoonlijke wijze waarop bij eigenhandig schrijven de lettertekens gevormd worden zodat ze zodoende ook toelaten de
erflater te identificeren (klassiek argument trouwens om getypte testamenten te weren waar nochtans het vereiste van eigenhandig geschreven zijn
totaal ontbreekt)? Deze bijkomende voorwaarde werd herhaald in Franse
cassatiearresten gesteld (Cass. fr., 16 juli 1956, D., 1956, 661, noot Blanc,
E.; Cass. fr., 5 november 1956, D., 1956, 718; Cass. fr., 6 oktober 1959,
D., 1959, 507) en o.a. door Savatier (Rev. Trim. Dr. Civ., 1970, 807)
bijgetreden. Volgens deze opvatting moet het geschrift ,la marque scripturale personnelle" van de erflater dragen. Testamenten opgesteld met de
louter materiele hulp van een derde kunnen dan op die grond nog worden
nietig verklaard. Ook de rechtbank van Hasselt (26 oktober 1978, R. W.,
1982-83, 2400, noot R. Torfs en T. Not., 1983, 209) deelt die mening en
wijst de geldigheid af van laatste wilsbeschikkingen in steno geschreven
omdat ze verpersoonlijking missen wat de manier van schrijven betreft.
Het Hof van Bergen daarentegen (16 januari 1980, aangehaald) had blijkbaar geen bezwaar tegen het feit dat de derde die de erflater louter materiele
bijstand had verleend, zodoende toch voor een deel zijn schrijfwijze aan de
erflater had opgedrongen.
En inderdaad nergens in het wetboek'wordt opgelegd dat de erflater in zijn
gewoon geschrift moet schrijven, derwijze dat de persoonlijke trekken en
kenmerken van zijn geschrift er in teruggevonden worden (Jacobs, o.c.,
nr. 42). Zelfs de handtekening, die toch buiten kijf o.m. ter identificatie
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wordt vereist, mag afwijkingen vertonen t.a.v. de gebruikelijke handtekening (Cass., 2 oktober 1964, R. W., 1965-66, 1440, T. Not., 1966, 85, Pas.,
1965, I, 106 en Rev. Prat. Not., 1965, 326; zie ook Rb. Mechelen, 27 januari
1982, aangehaald; Dillemans, o.c., nr. 92).
Ben geschrift evolueert; de stuntelige schrijfwijze van een oude verzwakte
erflater heeft dikwijls nog weinig gemeen met bet al dan niet mooie, al dan
niet karakteristieke geschrift van weleer. Daarom is bet testament toch niet
nietig. Nu bet eigenhandig testament als geldige testeervorm wordt aanvaard, moet men geen valstrikken spannen voor de erflaters die er willen
van gebruik maken.
Wat meer specifiek bet testament in steno betreft merkt Torfs terecht in zijn
geciteerde noot op, dat de vraag of voldaan is aan de doelstellingen waarom
de wetgever de vereiste van eigenhandig schrijven heeft opgelegd, in dat
geval niet ter sprake client te komen daar ook een in steno geschreven
testament een met de hand geschreven testament is en dus op volwaardige
wijze aan bet gestelde vormvereiste is voldaan.
Het al dan niet herkenbaar en persoonlijk karakter van bet handschrift kan
nochtans wel een rol spelen wat de bewijskracht van de akte betreft (zie
hierover verder nr. 93).
b) Dagtekening

88. ONTBREKENDE DATUM- Het eigenhandig testament moet ook eigenhandig gedagtekend zijn. De datum van -bet -testament is- bet ogenblik
waarop bet testament ook voor de erflater zijn definitieve laatste wilsbeschikking wordt (Rb. Luik, 16 juni 1972, Rev. Not. B., 1973, 268; Dillemans, o.c., nr. 94; Jacobs, o.c., nr. 48). De dagtekening moet toelaten na
te gaan of op bet ogenblik van de redactie aan de nodige bekwaamheidsen toestemmingsvereisten is voldaan en of bet testament niet herroepen is.
Ben datum bestaat uit een jaartal, maand en dag (Rb. Luik, 16 juni 1972,
aangehaald). Traditioneel eisen rechtspraak en rechtsleer dat er een dagtekening moet zijn ook wanneer er geen problemen zijn inzake bekwaamheid
of herroeping (Brussel, 13 juni 1978, Rev. Not. B., 1980, 462 en Rec. Gen.
Enr. Not., 1981, nr. 22563, 50, noot) en dat bet volledig ontbreken van een
datum noodzakelijkerwijze leidt tot de nietigheid van bet testament (Brussel, 7 maart 1979, Rev. Not. B., 1979, 214) zelfs zo aan de hand van
extrinsieke (Jacobs), andere elementen (Rb. Luik, 16 juni 1972, aangehaald;
De Page, VIII, nr. 861) of elementen buiten en zelfs binnen bet testament
(zie ons vroeger overzicht, T.P.R., 1965, nr. 23, p. 613) de preciese datum
zou kunnen aangetoond worden.
Maar wanneer ontbreekt een datum volledig? Wel wordt aanvaard dat aan
de eis van de wet voldaan is zo bet testament onrechtstreeks is gedateerd
b.v. Kerstdag 1984, opmijn60steverjaardag (Jacobs, o.c., nr. 49). Het Hof
van Beroep van Brussel (13 juni 1978,aangehaald, vgl. Rb. Charleroi, 28
apri11960 en bevestigd door Brussel15 januari 1962, Rev. Prat. Not., 1962,
318) gaat nog een stap verder en aanvaardt de geldigheid van een impliciete
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datum, d.w.z. zo de (ontbrekende) datum kan afgeleid worden uit elementen geput uit het testament maar ook uit extrinsieke gegevens in de mate
deze inwendige elementen staven, en het bewijs van de datum zijn principe
vindt in het testament zelf. Wanneer op basis daarvan de preciese datum
kan achterhaald worden is het testament niet Ianger nietig (vgl. ook qua
formulering, Cass. fr., 18 oktober 1978, D.S., 1979, Informations rapides,
79, noot en Rev. Trim. Dr. Civ., 1979,821, opmerkingen Savatier) en Cass.
fr., 5 december 1979 Bull. civ., 1979, I, nr. 311, p. 253). Breed in het stellen
van de regel, is het arrest toch eerder streng in zijn toepassing. Het probleem
is immers aan de hand van deze indirecte aanduidingen zonder twijfel de
preciese datum vast te stellen. Ben frequent en tragisch toepassingsgevalook het geval in onderhavig arrest -is het ongedateerde testament van een
erflater die zelfmoord pleegde. Zich baserend op de schrijfwijze waaruit een
grote emotie blijkt, op sommige emotionele verklaringen of afscheidsformules in het testament beweren de legatarissen dan dat het testament
onmiddellijk v66r de zelfmoord werd opgesteld. Meestal - ook in casu zonder succes (zie ook Rb. Charleroi, 28 april1960 en Brussel, 15 januari
1962, aangehaald; zie nochtans Cass. fr., 11 oktober 1955, J.C.P., 1955,
II, 8994; Parijs, 12 maart 1968, Rev. Trim. Dr. Civ., 1969, 814, opmerkingen Savatier), zeker zo de ingeroepen extrinsieke gegevens niet de mogelijkheid uitsluiten dat het testament op een andere dag was geschreven b.v.
omdat de erflaatster reeds vroeger over zelfmoord had gesproken. Dit wordt
een feitenkwestie.
Is al evenmin gedateerd het testament waarin de testator, wellicht bij
vergissing, de waarschijnlijke datum van het testament vermeldt als de
datum waarop een vroeger testament verleden werd (Brussel, 7 maart 1979,
Rev. Not. B., 1979, 214).
89. DE ONVOLLEDIGE DATUM - Iedereen gaat er over akkoord dat een
onvolledige datum kan aangevuld worden (Brussel, 26 november 1969,
R. W., 1969-70, 1239 en Ann. Not., 1970, 280; Rb. Nijvel, 21 rilei 1974,
onuitgegeven, geciteerd door Raucent, ,Examen de Jurisprudence", o.c.,
R.C.J.B., 1980, nr. 24, p. 281). Zeker de dagtekening is geen vormvereiste
stricto sensu maar een bijkomende geldigheidswaarborg (zie b.v. Brussel,
13 januari 1954, Rev. Prat. Not., 1957, 278, noot F.L., Ann. Not., 1954,
123, advies O.M. en Rec. Gen. Enr. Not., 1957, nr. 19784). Dit aanvullen
mag gebeuren aan de hand van gelijkwaardige elementen in of buiten het
testament, in de mate evenwei dat de reden waarom de wetgever de dagtekening verplicht stelde geeerbiedigd werd.
Zo vermeld werd waar het testament geschreven is, wordt hierop nogal eens
een beroep gedaan om te beweren dat het testament dus geschreven is in
de periode waarin de erflater in die gemeente woonachtig was, wat soms
in combinatie met de rest van de datum een preciese datering mogelijk
maakt (zie b.v. Rb. Aarlen, 8 juli 1903, Pas., 1904, III, 5). De rechtbank
van Mechelen (27 januari 1982, R. W., 1981-82,2845, noot Puelinckx-Coe-
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ne, M.) werd door dergelijk argument niet overtuigd. Ben testatrice had
haar testament gedateerd op 10 mei negentienhonderd zes en zesentig. De
legataris hield staande dat het hier alleen een schrijffout betrof en trachtte
aan te tonen dat in feite 1976 en niet 1966 werd bedoeld. Zijn argumenten
waren dat de erflater slechts sinds februari 1976 woonachtig was op de
aangeduide plaats en dat het slecht en beverig geschrift wees op de hoge
leeftijd van de erflaatster ten tijde van de redactie. De rechtbank beslist dat
deze elementen niet van dien aard zijn de juiste datum te bewijzen en
verklaart het testament nietig. Nochtans geen te formalistisch vonnis. De
rechtbank wijst de toelaatbaarheid van extrinsieke middelen niet af maar
vindt ze- inderdaad in tegenstelling tot vroegere rechtspraak (Rb. Aarlen,
8 juli 1903, aangehaald) - niet overtuigend. De ware reden van de nietigverklaring leek nochtans te liggen in het feit dat in casu er een probleem was
zowel met de volgorde van de testamenten (er was een authentiek testament
van 3 februari 1976) als met de toestemming van de erflaatster (Deze werd
in maart 1978 onder gerechtelijk raadsman gesteld en de gebruikte bewoordingen in het eigenhandig testament waren te technisch om werkelijk door
de erflaatster begrepen te zijn).
·
Het beroep op deze elementen binnen en buiten het testament garandeerden
dus niet dat de bedoeling van de wetgever t.a.v. de dagtekening geeerbiedigd
werd.
In het geval dat het Hof van Beroep van Bergen (18 juni 1980, Rev. Not.
B., 1981, 83, noot Sace enRec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22632, 251, noot
A.C.) te beoordelen kreeg waren volgens het Hof die doelstellingen wei
geeerbiedigd en dat bracht het Hof ertoe een testament geldig te verklaren
zonder dat kon vastgesteld worden op welke preciese datum het was
opgesteld. Het testament was weliswaar wel gedateerd maar het cijfer van
de dag was - zij het onopzettelijk - zo onleesbaar geschreven dat niet kon
worden uitgemaakt of het op de 24ste dan wel de 26ste was gedateerd, reden
voor de rechtbank van eerste aanleg om het nietig te verklaren. Ten onrechte
meende het Hof, nu bleek dater terzake geen probleem was van opeenvolgende testamenten en de erfgenamen niet hadden aangetoond dat de erflater
op een van die data niet over al zijn geestesvermogens beschikte (vgl. Rb.
Brussel, 13 juni 1969, geciteerd in ,Chronique des liberalites 1963-66",
J.T., 1967, 253). Bente soepele uitspraak? We denken het niet, nu een
algemene strekking tegen overdreven formalisme inzake testamenten waar
te nemen is (zie b.v. Rossi, ,Vers une attenuation de la rigueur formelle
du testament olographe", J.C.P., 1974, I, 2645). Ook het Franse hofvan
Cassatie heeft in deze periode een spectaculaire ommezwaai gemaakt. Bij
arrest van 2 februari 1971 (D.S., 1971, 421, met noot J. Maury) stelde het
in een gelijkaardig geval dat de datum de aanduiding van dag, maand en
jaar veronderstelde en de onzekerheid over de dag de nietigheid meebracht
zelfs al kon worden aangetoond dat het testament zeker binnen een tijdsperiode van 3 dagen was opgesteld en geen probleem van herroeping of
bekwaamheid aan de orde was. Bij arrest van 9 maart 1983 (Bull. civ., 1983,
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I, nr. 95, p. 84 en Rev. Trim. Dr. Civ., 1983, 775, opmerkingen Patarin)
is datzelfde Hof nu de tegengestelde mening toegedaan en verklaart een
testament geldig ai had de testator vergeten de dag van de datum in te vullen
daar bleek dat er geen probleem was inzake herroeping of bekwaamheid
(vgl. ook art. 602 van het Itaiiaans burgerlijk wetboek). Dergelijke soepelheid inzake dagtekening moet zeker bij ons worden aangeprezen nu in ons
land het internationaie testament ais geldige testeervorm werd aanvaard en
daar de dagtekening niet meer op straf van nietigheid wordt voorgeschreven.

90. DE ONJUISTE DATUM- Sedert vorige eeuw (Cass., 2 april1857, Pas.,
1857, I, 234; Cass., 26 maart 1875, Pas., 1875, I, 207, conclusies procureurgeneraal Faider, Cass., 14 maart 1895, Pas., 1895, I, 119) staat reeds vast
dat een onjuiste datum, zelfs al werd die opzettelijk aangebracht niet
noodzakelijk de nietigheid van het testament tot gevolg heeft. Naar Frans
recht daarentegen wordt een (opzettelijk) onjuiste datum gelijkgesteld met
het ontbreken van datum, wat dus meteen nietigheid betekent (zie voor deze
periode b.v. Cass. fr., 2 februari 1971, J.C.P., ed. N., 1972, II, 17000, noot
M.D.).
Bij ons dient de bedoeling van de erflater nagegaan, zonder dat dit evenwel
een probleem van echte inhoudelijke interpretatie van testamenten wordt
(zie nochtans Rb. Hoei, 3 november 1975, Jur. Liege, 1975-76, 116). Deze
bedoeling kan dan ook steeds gezocht worden aan de hand van intrinsieke
en extrinsieke middelen.
Zo de verkeerde datum bewust werd aangebracht zai het testament nietig
zijn zo het de bedoeling was op die manier de onbekwaamheid van de
erflater op het ogenblik van de redactie te verdoezelen (Cass., 2 april1875,
aangehaald). Was de bedoeling daarentegen aileen maar het testament later
gelding te Iaten krijgen dan is het testament geldig, tenzij die latere datum
zich zou situeren na het overlijden van de erflater (Brussel, 16 maart 1960,
T. Not., 1961, 186 en Pas., 1961, II, 37). Eigenaardig genoeg komt dit
regelmatig voor. Het testament zal ook dan, aileen maar nietig zijn zo de
onjuiste datum bewust werd aangebracht en niet zo de erflater zich aileen
maar heeft vergist (Luik, 10 maart 1959, Rec. Gen. Enr. Not., nr. 20765).
De rechtbank van Hoei (3 november 1975, aangehaald) liet zich aan de hand
van extrinsieke en intrinsieke middelen overtuigen dat de datum bij vergissing onjuist was en wat nu wei de echte datum was van het testament. Op
te merken valt dat hier de bekwaamheids- en toestemmingsvereisten buiten
kijf stonden- wat door de rechtbank werd opgemerkt- maar dat door
het aidus geldig bevonden testament een vroegere wilsbeschikking herroepen werd.
c) Handtekening

91. PLAATS VAN DE HANDTEKENING- Het eigenhandig testament moet
tenslotte ondertekend zijn. Met dat ,ondertekenen" bedoelt men niet dat
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de handtekening noodzakelijkerwijze onderaan moet staan (de Franse tekst
spreekt van signer). Het is nochtans de gebruikelijke plaats. De handtekening dient niet alleen ter identificatie van de erflater maar zij houdt
bovendien de definitieve bevestiging in van de laatste wilsbeschikkingen
door de erflater, wat dus normaallaatst, onderaan gebeurt.
Daar.om werd vroeger geeist dat de handtekening inderdaad onderaan het
testament zou worden geplaatst (zie b.v. Laurent, XIII, nr. 227; Arntz, II,
nr. 1964, Schicks-Vanisterbeek, IV, nr. 880; vgl. ook De Page, VIII 2 .,
nr. 863 D) alhoewel de wet zelf nergens dergelijk vereiste stelt.
Nu is nochtans zowel rechtspraak als rechtsleer (Kluyskens, III, nr. 197,
Dekkers, III, nr. 1092; Delva en Heyvaert, , Van een onderhands testament
gedagtekend en ondertekend bovenaan de wilsbeschikking", T. Not., 1973,
129; Dillemans, o.c., nr. 93; Jacobs, o.c., nr. 66) zich soepeler gaan opstellen. De plaats van de handtekening is onverschillig op voorwaarde evenwel
dat het om een echte handtekening gaat- d. w.z. geen loutere naamvermelding in de loop van de tekst - en dat de handtekening verwijst naar het
geheel van de tekst en daarmee verbonden is. Deze soepele trend zet zich
verder in de te bespreken periode zoals blijkt uit twee arresten van het Hof
van Beroep van Brussel. Dit hof aanvaardde (19 februari 1973, T. Not.,
1973, 132 enRec. Gen. Enr. Not., 1974, nr. 21764, 42) dat de handtekening
zich bovenaan het testament mag bevinden op voorwaarde dat ze voldoende
afgescheiden is van de tekst zelf (in die zin ook Rb. Leuven, 18 juli 1873,
BJ, 1873, 1227; riiaar contra Btussel, 19 januari 1905, J.T., 1905, 168 en
Pas., 1905, II, 215). Ze mag zich zelfs op de (open) omslag bevinden waarin
het (ongetekende) testament zat, op voorwaarde nochtans dater een noodzakelijk materieel en intellectueel verband bestaat tussen beiden (Brussel,
7 november 1973, Pas., 1974, II, 45 en T. Not., 1975, 72; Brussel, 27
februari 1974, Pas., 1974, II, 122, T. Not., 1976, 176, noot, Rev. Not. B.,
1974, 401, noot Lefebve C.; zie ook Brussel, 11 apri11908, B.J., 1908, 577;
Gent, 22 november 1958, T. Not., 1959, 50; zie vooral Cass. fr., 12 mei
1958, Gaz. Pal., 1958,2.23 en Rev. Trim. Dr. Civ., 1959, 138, opmerkingen
Savatier; Cass. fr., 19 maart 1973, Rep. Defrenois, 1973, art. 30441, noot
A.B.). Het is dus een probleem van eenheid van de akte. Of deze band
bestaat is een feitenkwestie en niet elke rechter kan hiervan overtuigd
worden, zeker niet zo de omslag open bleef of andere documenten bevatte
(zie b.v. Cass. fr., 3 november 1976, Gaz. Pal., januari-februari 1977, 8;
zie ook Doornik, 14 januari 1908, Pas., 1908, III, 65; Brussel, 29 juni 1935,
Pas., 1936, II, 42; Rb. Antwerpen, 19 december 1952, J. T., 1953, 257;
Brussel, 5 juni 1967, Ann. Not., 1967, 238). Het Hof van Brussel (7
november 1973, aangehaald) was van oordeel dat het loutere feit dat na het
overlijden van de erflater de omslag geopend werd v66r dat het testament
neergelegd werd de vereiste band niet verbreekt maar dat wel het bewijs van
de bewuste correlatie daardoor vermoeilijkt werd. Dit bewijs mag b.v. aan
de hand van getuigenissen geleverd worden.
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92. TESTAMENT OP VERSCHILLENDE BLADEN- lndien bet testament op
verschillende losse bladen werd opgesteld is bet voldoende dat de handtekening voorkomt op een der bladen op voorwaarde - oak bier - dat tussen
deze bladen een evidente band bestaat (Brussel, 27 februari 1974, aangehaald). Men denkt op de eerste plaats aan een materiele band (b. v. de bladen
waren aan elkaar gehecht, bevonden zich in dezelfde omslag), maar meer
en meer wordt benadrukt dat deze band oak Iauter intellectueel kan zijn,
b.v. zo de clausules van bet volgende blad bet logisch vervolg uitmaken van
die van bet vorige blad (De Page, VIII 2 , nr. 862E en Dillemans, nr. 90
spreken van een duidelijke band, materieel of anders). Oak bet Hof van
Beroep van Brussel (27 februari 1974, aangehaald) stelt dat de evidente band
niet noodzakelijkerwijze van stoffelijke aard moet zijn. In zijn verder
betoog toont bet Hof nochtans aan dat de band tussen de verschillende
bladen zowel materieel als intellectueel is. Alhoewel de twee bladen waarop
bet testament geschreven was open en bloat liggend gevonden werden in de
waning van de erflaatster kart na haar zelfmoord ging bet om bladen van
hetzelfde type papier die beschreven waren met dezelfde balpen die trouwens nag naast de bladen lag (materiele band). Daarbij beantwoordde de
volgorde van de gedachtengang tussen de tweede en derde bladzijde aan de
normale logica en vertoonde geen leemte of breuk en vulde een inlichting
betreffende de nalatenschap op de derde bladzijde een vermelding op de
tweede bladzijde aan (intellectuele band). Het was daarbij onbelangrijk dat
bet eerste blad de eigenlijke legaten bevatte en bet tweede ondertekende blad
vooral beschouwingen van de erflaatster over haar gemoedstoestand, en dat
beide bladen wei elk gedateerd waren.
93. BEWIJSKRACHT - Het eigenhandig testament is een onderhandse akte
met de beperkte bewijskracht ervan. Algemeen wordt aanvaard dat bet
onderworpen is aan de gemeenrechtelijke bewijsregelen van de onderhandse
akte en onder meer dus aan artikel 1323 B.W. Wanneer tegen hen een
eigenhandig testament wordt ingeroepen kunnen de erfgenamen gewoon
verklaren dat ze bet geschrift niet erkennen als zijnde dat van hun rechtsvoorganger (Rb. Veurne, 28 juni 1977, R. W., 1979-80, 2108 en Rec. Gen.
Enr. Not., 1980, nr. 22554, 451; Brussel, 19november 1978. T. Not., 1982,
298). De bewijslast van de echtheid van bet geschrift rust dan op de legataris
(Bergen, 28 maart 1983, Rev. Not. B., 1983, 390). De erfgenamen die
uitdrukkelijk of impliciet bet geschrift erkend hebben, kunnen nochtans dit
middel niet meer inroepen. Dergelijke afstand is nochtans niet gebeurd zo
een weinig ontwikkeld persoon eerst de gezondheid van geest van de erflater
heeft betwist en pas nadien opwerpt dat deze niet kan schrijven (Bergen,
23 maart 1983, aangehaald).
De rechtbank oordeelt soeverein of een voorafgaand gerechtelijk onderzoek
naar de echtheid van bet geschrift noodzakelijk is en kan eventueel zelf
rechtstreeks de echtheid onderzoeken (Rb. Veurne, 28 juni 1977, aangehaald; zie oak Luik, 28 mei 1947, Rev. Prat. Not., 1948, 276; Rb. Bergen,
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15 mei 1949 en 14 januari 1950, Rev. Prat. Not., 1952, 55; Brussel, 8 mei
1957, Rev. prat. Not., 1958, 202 en Pas., 1958, II, 229; Brussel, 25
november 1959, Pas., 1960, II, 210 en T. Not., 1961, 76; Rb. Marche en
Famenne, 10 juni 1961, Jur. Liege, 1961-62, 172).
Het bewijs gebeurt nogaleens door vergelijking met andere geschriften van
de erflater, wat meteen afdoend kan zijn (Lyon, 26 maart 1975, Rev. Not.
B., 1978, 446). Dit bewijs zal nochtans des te lastiger te leveren zijn zo het
geschrift wat vervormd werd of zo het testament niet geschreven werd in
het gebruikelijke karakteristieke geschrift van de erflater. Het persoonlijke
karakter van het handschrift zal hier (zie hoger nr. 87) dus wel van belang
zijn (Torfs, R., ,Het eigenhandig testament in steno", noot onder Rb.
Hasselt, 20 oktober 1978, R. W., 1982-83, (2400-2406), 2405).
De bewijskracht van het onderhands testament wordt niet verhoogd door
het testament bij een notaris in bewaring te geven, want de notaris onderzocht de echtheid van het geschrift niet - hij heeft daar trouwens de
opdracht niet toe (De Page, VIII 2 , nr. 915; Jacobs, o.c., nr. 210). Dit doet
al evenmin de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - hij heeft daar
bovendien niet de mogelijkheid toe - wanneer hij inbezitstelling beveelt
van de algemene legataris die aangesteld werd bij eigenhandig testament en
opkomt zonder reservatairen.
Terecht oordeelde de rechtbank van Veurne (28 juni 1977, gecit.) dat ook
in dat geval de erfgenamen gewoonweg het geschrift kunnen ontkennen. Dit
vonnis ligt geheel in de lijn van de Belgische rechtspraak (Rb. Namen, 20
maart 1907, Rev. prat. Not., 1907, 649; Rb. Brussel, 11 juni 1913, Pas.,
1913, III, 265) en van de Belgische en Franse rechtsleer (De Page, VIII 2 ,
nr. 915; Jacobs, o.c., nr. 212; Kluyskens, III, nr. 200; Laurent, XIII,
nr. 233 e.v.; Colin-Capitant, III, nr. 1792; Planiol, III, nr. 2696). Het
Franse cassatiehof (21 april1902, D.P., 1902, 1, 310; 29 mei 1904, D.P.,
1904, 1.311; 28 februari 1928, D.P., 1929, 1.8) aanvaardt dat na dergelijke
inbezitstelling de bewijslast op de erfgenamen rust. Deze opvatting werd in
de te bespreken periode ook gevolgd door het Hofvan Lyon, 26 maart 1975
aangehaald).
Uit het arrest van het Hofvan Brussel (19 november 1978, aangehaald) zou
men kunnen afleiden dat de legataris de echtheid van het geschrift en van
de handtekening moet bewijzen. Algemeen wordt nochtans aangenomen
dat eens de legataris de echtheid van het geschrift bewezen heeft de echtheid
van de handtekening (en van de datum) vermoed wordt, tot bewijs van het
tegendeel, nu te leveren door de erfgenamen (Dillemans, o.c., nr. 99 en
verwijzingen daar; Jacobs, o.c., nr. 214; De Page, VIII 2 , nr. 917).
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LEGATEN

§ 1. Kwalificatie van legaten
94. ALGEMEEN LEGAAT - Inzake kwalificatie van legaten is er weinig
nieuws te melden. De algemeen aanvaarde regel dat het hoofdkenmerk van
een algemeen legaat de roeping tot het geheel der goederen is, ook al is die
roeping slechts eventueel, werd in deze periode herhaald bevestigd (Rb.
Dendermonde, 11 juni 1969, R. W., 1970-1971, 1909, noot Puelinckx-Coene, M., R. W., 1972-1973, 372, T. Not., 1973, 9 en Rec. Gen. Enr. Not.,
1971, nr. 21.503, 316; Brussel, 25 oktober 1972, Pas., 1973, II, 36, Rev.
Not. B., 1973, 31 en Rec. Gen. Enr. Not., 1973, nr. 21.732, 385; Brussel,
7 mei 1973, T. Not., 1974,212, noot, Pas., 1973, II, 146 enRec. Gen. Enr.
Not., 1974, nr. 21.855, 394, noot; Brussel, 12 november 1973, Rev. Not.
B., 1974, 52; Cass. fr., 25 maart 1981, J.C.P., 1982, II, 19787, noot Remy,
opmerkingen Patarin en Rev. Trim. Dr. Civ., 1982, 647). Deze roeping
wordt niet vermoed, maar blijkt voldoende zo aanwas t.v.v. de legataris
wordt voorzien zelfs in een allerlaatste en weinig waarschijnlijke hypothese
(Brussel, 25 oktober 1972, aangehaald). Dergelijke roeping wordt ook
regelmatig afgeleid uit de residuaire aanspraak die aan de legataris wordt
toegekend. Het legaat van al wat rest, of van het overschot, ook wei eens
legaat de residuo genoemd (zie nochtans nrs. 110 e.v.) wordt dan ook in
de regel aangezien als een algemeen legaat tenzij duidelijk tegengestelde wil
van de erflater de aanspraak van de legataris daaitoe te beperken, zodat we
dan voor een bijzonder legaat staan (Cass. fr., 25 maart 1981, aangehaald).
De toevoeging van het woQrdje , ,enz.'' na een (laatste) legaat van een aantal
opgesomde goederen als kleren en juwelen, bewijst in generlei mate dergelijke residuaire aanspraak, zelfs al had de erflaatster na een eerste legaat
verklaard ,de rest van haar goederen als volgt te verdelen (Bergen, 28
februari 1977, Pas., 1977, II, 189 enRec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22415,
298).
Dergelijke roeping tot het geheel kan al evenmin afgeleid worden uit een
testament waarin een testator na onterving van de rest van zijn familie twee
personen aanstelt tot ,erfgenaam" evenwel van wei bepaalde goederen,
zelfs al wordt later aan die ,erfgenamen" opgedragen voor het graf van
de testator te zorgen (Bergen, 2 oktober 1978, Pas., 1978, II, 121, noot, Rev.
Not. B., 1979,380 enRec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.505, 225; vgl. Rb.
Brussel, 27 april 1967, Rev. Prat. Not., 1969, 320 aanduiding tot ,mijn
erfgename" zonder precisering kan wei gelden als algemeen legaat). De
overige goederen, hoe belangrijk ook, die niet uitdrukkelijk zijn toebedeeld
komen dan toe aan de staat, zelfs al komt het onwaarschijnlijk voor dat
dit de eigenlijke bedoeling van de testator was. Maar men kan nu eenmaal
niet via interpretatie een onbestaande beschikking in het Ieven roepen (zie
hierover vroeger nr. 70).
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95. LEGAAT TEN ALGEMENE TITEL - Algemeen wordt oak aanvaard dat
een testator verschillende algemene legatarissen kan aanstellen die dan elk
in bet gunstigste geval tot de algeheelheid van de goederen kunnen komen.
Kamen zij samen tot de nalatenschap dan zullen zij nochtans maar een
breukdeel ontvangen, breukdeel dat soms door de testator gepreciseerd
wordt in zijn testament. Zo een legataris slechts tot een breukdeel geroepen
is gaat bet om een legataris ten algemenen titel, die nooit aanspraak kan
maken op alle goederen, nooit bezitsrecht heeft en dus niet, zo hij bij
eigenhandig testament is aangeduid, in bezit kan gesteld worden.
Maar waar ligt de grens?
In de lijn van de vroegere rechtspraak (zie Brussel, 17 september 1962, J. T.,
1963, 281) is het Hof van Beroep van Brussel (7 mei 1973, aangehaald; zie
oak 12 november 1973 ,aangehaald) van oordeel dat men inzake kwalificatie
van legaten eerder dient rekening te houden met de bedoeling van de testator
dan met de letterlijke zin van de woorden. Ben beschikking ten voordele
van twee legatarissen ieder voor de helft, werd als legaat ten algemene titel
bestempeld daar nergens de bedoeling van de testator bleek het aandeel van
de ene legataris aan de andere te laten toekomen. Tach mag over de
gebruikte bewoordingen niet al te gemakkelijk heen gekeken worden. In
casu had de vaststelling van het breukdeel betrekking op de aanstelling zelf
van de legatarissen (die trouwens oak niet als ,algemeen legataris" betiteld
werden door de testator). Aileen daaruit bleek reeds dat de roeping beperkt
bleef tot het aangegeven breukdeel. Pas zo de aanwijzing van de breukdelen
slechts als een uitvoeringsmodaliteit voorkomt, voor bet geval alle legatarissen inderdaad tot de nalatenschap komen (vgl. Brussel, 25 oktober 1972,
aangehaald; zie oak Dillemans, Testamenten, nr. 108 en verwijzingen daar)
maar geenszins hun roeping tot het geheel uitsluit kan men van verschillende
algemene legatarissen spreken (Aubry-Rau, par Esmein, XI, § 726, 421
e.v.).
Het specifieren van breukdelen, zeker zo de begunstigde niet uitdrukkelijk
als algemene legataris wordt betiteld of geen aanwas is voorzien, blijft
gevaarlijk en verwarrend (zie de kritiek van Kluyskens, III, nr. 226 en
Ripert-Boulanger, III, nr. 215).
96. WIE BEPAALT KWALIFICATIE- De kwalificatie van legaten kan nochtans niet herleid worden tot een loutere interpretatiekwestie waarbij aileen
rekening moet gehouden worden met de wil van de testator. Hiermee moet
rekening worden gehouden om na te gaan wat hij als voorwerp van bet
legaat heeft bedoeld. Maar eens vaststaat wat dat voorwerp is, bepaalt de
wet zelf - en bij betwisting de rechter dienovereenkomstig - welke
kwalificatie aan dat legaat dient gegeven te worden (zie hierover Breton, A.,
noot onder Cass. fr., 13 februari 1973, D.S., 1973, 656).
In een tach (zeer) streng arrest oordeelde bet Franse Cassatiehof (Cass. fr.,
13 februari 1973, gecit.) dat niet als een legaat ten algemene titel kan worden
bestempeld ,het legaat van al mijn goederen in Frankrijk gelegen" oak al
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had de testator in een ander testament ,al zijn goederen in de Verenigde
Staten" vermaakt en dus zijn nalatenschap in twee delen gesplitst. Volgens
het Franse hoogste Hofwordt met gedeelte (quotepart) in artikel1010 aileen
een wiskundig breukdeel bedoeld of de andere hypothesen uitdrukkelijk
vermeld in het artikel. Tach kwalificeerde datzelfde hof - zij het in vrij
oude arresten - het legaat van het vruchtgebruik op de ganse nalatenschap
als een legaat ten algemene titel (zie b.v. Cass. fr., 5 mei 1856, D., 1856,
1.218; Cass. fr., 20 januari 1863, D., 1863, 1.73; Cass. fr., 19 juni 1895,
D.P., 1895, 1.470; Cass. fr., 23 juni 1909, D.P., 1910, 1.286).
97. LEGAAT VAN HET VRUCHTGEBRUIK - Het legaat van het vruchtgebruik
op de ganse nalatenschap is een algemeen legaat. Het Hof van Beroep te
Luik (30 maart 1973, Rev. Not. B., 1975, 36) volgt hierin het Hof van
Cassatie (2 mei 1952, T. Not., 1952, 119, R. W., 1951-1952, 1819, Pas.,
1952, I, 542 en Rev. Prat. Not., 1955, 332, noot Laine). Het karakter van
het legaat hangt af van de omvang van de goederen en niet van de aard van
het recht. Maar ook in deze periode (zie vroeger Rb. Brussel, 9 juni 1953,
Pas., 1955, Ill, 81 en Rev. Prat. Not., 1955, 339) wordt deze regel niet
algemeen aanvaard. Het Hof van Bergen (29 oktober 1979, Pas., 1979, II,
139 en Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.621, 217, noot A.C.) is van
oordeel dat een legaat in vruchtgebruik nooit roeping verleent tot de ganse
nalatenschap en dus een bijzonder legaat is. Dit gebrek aan roeping tot de
ganse nalatenschap wordt in deze periode ook ingeroepen door het Hof van
beroep van Parijs om in bezitstelling te weigeren aan de legataris van het
ganse vruchtgebruik (Parijs, 12 juli 1979, J.C.P., 1980, II, 19363, noot de
Ia Marniere, E.S.). In Frankrijk is het Hof van Cassatie van oordeel dat
het om een legaat ten algemenen titel gaat (zie hager nr. 96; zie ook de
opmerkingen terzake in Dillemans, Testamenten, nr. 109).
§ 2. Voorwerp van de legaten
98. LEGAAT VAN ANDERMANS ZAAK- Het legaat van andermans zaak is
nietig (art. 1021 B.W.). Hoe eigenaardig dit ook mag klinken, tach wordt
dit artikel regelmatig ingeroepen, zij het meestal naar aanleiding van een
legaat met betrekking tot een onverdeeldheid. Ook in deze periode werd er
de nodige aandacht aan besteed. Het Hof van Cassatie velde zelfs terzake
twee (fel op elkaar lijkende) arresten (Cass., 10 april 1981, R. W., 19811982, 241, conclusies procureur-generaal Duman, noot, T. Not., 1981, 336,
Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22678, 427, conclusie procureur-generaal
Duon, noot A. C. en R.C.J.B., 1983, 544, noot Nudelhole, S.J .; Cass., 26
november 1982, R. W., 1982-1983,2539, nootenRec. Gen. Enr. Not., 1983,
nr. 22.963, 385) waartoe een testament aanleiding gaf. Ook hier ging het
om legaten over onverdeelde goederen.
Een ongetrouwde dame, die een aantal goederen in onverdeeldheid bezat
met haar broers en zusters had bij testament over specifieke goederen uit
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deze onverdeeldheid beschikt. Bij haar overlijden bestond de onverdeeldheid nog steeds. Wanneer de legatarissen afgifte vragen stuiten zij op een
weigering van de broers en zusters die niet alleen medeeigenaars zijn van
het goed maar ook de intestaat erfgenamen van de erflaatster. Zij beroepen
zich op artikel 1021 B.W.
Sinds geruime tijd bestaat er een neiging in de rechtspraak om de toepassing
van dit artikel in te perken en ook beide cassatiearresten zijn in die zin.
Zo wordt aangenomen dat het om geen legaat van andermans goed gaat zo
de testator op het goed reeds enig, zij het een eventueel, recht bezit. Zo kan
de eigenaar van een goed dat bezwaard is met vruchtgebruik, het vruchtgebruik van dat goed vermaken, op voorwaarde evenwel dat het vermaakte
vruchtgebruik slechts een aanvang neemt op het ogenblik dat het andere
eindigt (Cass. fr., 25 oktober 1978, Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22595,
144).
Zo ook bezit een medeeigenaar een eventueel recht op elk van de onverdeelde goederen. Het Cassatiehof stelt tweemaal en in identieke bewoordingen:
,overwegende echter dat, wanneer de erflater een onverdeeld recht op de
vermaakte zaak bezit met het gevolg dat deze hem of aan zijn nalatenschap,
bij het treden uit onverdeeldheid, in haar geheel eventueel kan worden
toc::bedeeld, het legaat van die zaak niet noodzakelijk nietig is; dat het
immers op de zaak draagt voor zover de erflater of zijn nalatenschap daarop
recht zal hebben". Traditioneel wordt voorgehouden dat de geldigheid van
het legaat afhangt van het resultaat van de verdeling, gezien het declaratieve
karakter van de verdeling (art. 883 B.W.) (Rb. Kortrijk, 28 januari 1888,
Cl. et B., XXXVIII, 643; Cass. fr., 21 juni 1927, D., 1928, 1,51 met noot;
De Page, VIII, nr. 284D; Dillemans, Testamenten, nr. 119; Gelopin, Les
donations et testaments, nr. 276; Nudelhole, o.c., nr. 8; Schicks-Vanisterbeek, IV, nr. 945).
Zo het goed aan de medeeigenaars zou worden toebedeeld zou het legaat
nietig zijn. (Sommige auteurs vinden deze opvatting evenwel te streng en
pleiten hoe dan ook voor de geldigheid van dergelijk legaat dat eventueel
niet in natura maar in waarde zal worden uitgekeerd: zie hierover Nudelhole, o.c., nr. 7 en Puelinckx-Coene, M., noot onder Antwerpen, 28 november 1979, R. W., 1979-1980, 2102 dat bevestigd werd door Cass., 10 april
1981, aangehaald). In casu was het bovendien gezien het overlijden van de
erflaatster v66r de verdeling nog moeilijk uit te maken of het goed in haar
kavel zou gevallen zijn daar de medeeigenaars haar intestaat erfgenamen
waren.
Waar een rechtstreeks legaat tot nietigheid leidt, is dit (eens te meer) niet
het geval zo beroep gedaan wordt op het procede van het legaat met last
(Cass., 24 januari 1918, Rec. Gen. Enr. Not., 1919, 501, Rev. Prat. Not.,
1919, 330 en Pas., 1918, I, 203). Maar dat moet dan ook gebeurd zijn.
Wanneer het goed aan de erfgenamen behoort of in medeeigendom aan de
erfgenamen behoort zal de last heel wat gemakkelijker kunnen uitgevoerd
worden, want de erfgenamen hoeven zich het goed niet meer aan te
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schaffen. Daarom worden in dergelijk geval al wat minder eisen gesteld
inzake een uitdrukkelijke formulering van de last (zie b. v. Gent, 9 mei 1960,
J. T., 1960, 544; Nederlandse tekst gepubliceerd in Dillemans, Testamenten,
nr. 124) maar er moet toch wei een aanknopingspunt zijn.
Het Hof van Antwerpen (28 november 1979, aangehaald) hierin bijgetreden
door het Cassatiehof (10 april 1981, aangehaald) ging verder en stelde dat
artikel 1021 evenmin van toepassing was zo het goed bij de verdeling
toebedeeld wordt aan medeeigenaars die intestaat erfgenamen zijn van de
erflater (vgl. Cass., 30 januari 1941, Pas., 1941, I, 24, verkoop van
andermans zaal is niet Ianger nietig zo de eigenaar de erfgenaam van de
verkoper wordt. Zie hierover de conclusies van procureur-generaal Dumon,
zie ook inzake geldigheid van een legaat van een groter deel in de onver- ·
deeldheid dan de testator bezat omdat de algemene legataris later eigenaar
wordt van het ganse goed: Brussel, 13 juni 1967, Pas., 1968, II, 19 en de
kritiek van Van Quickenborne, Overzicht van rechtspraak, o.c., R.C.J.B.,
1975, 128).
Gelnspireerd door het Franse Cassatiehof (Cass. fr., 6 mei 1913, Rev. Prat.
Not ..• 1914, 334 en 15 januari 1957, Gaz. Pal., 1957, 423) werden niet
iedereen overtuigende argumenten aangehaald (zie de kritiek van A.C.,
o.c., maar vooral van Nudelhole, o.c., nr. 11 e.v.). Door de aanvaarding
van de nalatenschap zijn de patrimonia van erflater en erfgenamen-medeeigenaars vermengd. De erfgenamen zijn op basis van artikel 724 B.W. en niet op grond van een legaat met last - verplicht de lasten van de
nalatenschap, met inbegrip van de legaten, te voldoen (zie de conforme
conclusies van procureur-generaal Dumon).
§ 3. Aanduiding van de legataris

99. DE LEGATARIS MOET BESTAAN - De door de erflater aangeduide
legataris moet bestaan (art. 906). Legateren is een manier van eigendom
over te dragen. Bij het overlijden van de erflater moet vaststaan dat er een
nieuwe eigenaar is wil men vermijden dat de goederen buiten de handel
komen. Voor verenigingen, instellingen, genootschappen betekent dit dat
zij rechtspersoonlijkheid moeten bezitten. Waar dit vroeger de struikelblok
bij uitstek was, kan deze rechtspersoonlijkheid na de wet van 27 juni 1921
op de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar
nut gemakkelijk verkregen worden, maar het moet gebeurd zijn. Waar de
hoofdinstelling of het moederhuis van een congregatie meestal wei tot
v.z. w. is omgevormd is dit niet steeds het geval voor locale instellingen,
onderafdelingen of bijhuizen en zij worden regelmatig in testamenten
bedacht. Dit was het probleem dat de rechtbank van Brussel op 23 maart
1971 te beoordelen kreeg (Rev. Not. B., 1973, 136; bevestigd door Brussel,
19 januari 1973). De rechter was er tot de overtuiging gekomen (zie hierover
nr. 102) dat de testatrice haar goederen wilde vermaken aan het , ,Werk der
priesterroepingen" van het aartsbisdom Mechelen, maar dit werk bezat
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geen rechtspersoonlijkheid. De v .z. w. Aartsbisdom Mechelen-Brussel bezat
deze wel. Nadat .de rechtbank had vastgesteld dat het bevorderen van
priesterroepingen ook tot de doelstelling van deze v .z. w. behoort en dat deze
werd opgericht om juridische gestalte te geven aan een reeks godsvruchtige
werken van het aartsbisdom, waaronder het werk der priesterroepingen,
oordeelt ze dat het in feite de bedoeling van de testatrice is geweest deze
overkoepelende v .z. w. te begunstigen, die dan de gelden moet doorgeven
aan de onderafdeling. De rechtbank maakt er een interpretatiekwestie van
(zie hoger nr. 76). Nochtans lijken de argumenten die haar hierbij inspireerden meestal aanwezig te zijn tussen hoofd- en onderafdeling. Het gaat dus
eerder om een principe uitspraak: legaten aan onderafdelingen zonder
rechtspersoonlijkheid kunnen toegekend worden aan de hoofdafdeling met
rechtspersoonlijkheid in de mate deze een gelijkaardig doel nastreeft.
Alhoewellegaten aan bijhuizen of onderafdelingen zonder rechtspersoonlijkheid geregeld voorkomen gaat het hier om het eerste bij ons (zie voor
· Frankrijk, Cass. fr., 30 oktober 1934, D. H., 1934, 569) gepubliceerd vonnis
waarin de burgerlijke rechter zich over deze aangelegenheid had uit te
spreken. Deze oplossing wordt ook door de overheid toegepast die reeds
sinds jaren machtiging aan de hoofdafdeling met rechtspersoonlijkheid
verleent om een legaat te aanvaarden dat aan een onderafdeling zonder
rechtspersoonlijkheid werd vermaakt en dit met last het te besteden voor
deze onderafdeling (zie hierover Puelinckx-Coene, M., ,Enkele bemerkingen bij deinterpt"etatie van testamenten en legaten aan rechtspersonen' ', T.
Not., 1975, [209-219], 218).
Alhoewel de legataris moet bestaan is het overeenkomstig artikel 906 B.W. voldoende dat hij verwekt was op het ogenblik
van de dood van de erflater (op voorwaarde evenwel dat hij levend en
levensvatbaar geboren wordt), het gekende principe infans conceptus pro
iam nato habetur ... Men had het in artikel 906 B. W. duidelijk over fysieke
personen. Nu het vereiste van bestaan ook aan verenigingen, instellingen,
genootschappen wordt opgelegd en daar vertaald wordt als rechtspersoonlijkheid hebben, wil men soms dit anthropomorfisme verder doortrekken.
Dit werd althans gepoogd, maar zonder succes, alweer voor de rechtbank
van Brussel (6 mei 1980, J.T., 1980, 745 en Rev. Not. B., 1981, 374). De
v .z. w. Kiwanis-Oostende werd in een testament als legataris aangeduid. Nu
waren bij de dood van de erflaatster de statuten van de v .z. w. reeds
opgemaakt en goedgekeurd, maar nog niet gepubliceerd in het Staatsblad
overeenkomstig artikel 3 van de wet van 27 juni 1921, wat we119 dagen later
gebeurde. De service-club gaf toe dat zij inderdaad slechts bij de publicatie
juridisch bestaan had verkregen maar beriep zich op artikel 906 in de zin
dat op het ogenblik van het overlijden van de testatrice de v .z. w. toch
minstens als ,verwekt" diende beschouwd.
100. VERWEKT ZIJN -

De rechtbank volgt deze redenering niet, stellend dat nooit door rechtspraak
of rechtsleer artikel 906 op rechtspersonen werd toegepast. Dit lijkt ons
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nogal streng en ongenuanceerd. Dergelijke uitbreiding van artikel 906
wordt wei door de Franse administratieve rechtspraak aanvaard maar door
de burgerlijke rechtspraak verworpen.
Bij ons pleit Kluyskens (III, nr. 43) voor een soepeler houding. En inderdaad met het vereiste te stellen dat de legataris moet bestaan op het ogenblik
van het overlijden van de erflater wilden de opstellers van de code civil de
moeilijkheden vermijden waartoe de in het oude recht toegelaten legaten
aan toekomstige fysieke personen aanleiding hadden gegeven. Goederen
werden vermaakt aan personen waarvan men in het geheel niet wist of ze
ooit zouden geborden worden, zodat de goederen gedurende jaren aan het
vrije handelsverkeer werden onttrokken. Dergelijk euvel was in dit geval
zeker niet te vrezen. Aile schikkingen waren reeds getroffen opdat de
service-club rechtspersoonlijkheid zou verkrijgen en dat gebeurde trouwens
reeds negentien dagen na het overlijden van de erflaatster! Men kon bier
dus moeilijk gewagen van een totale onzekerheid over het ooit bestaan van
de legataris. Aan het vereiste van artikel 906 zou dan voldaan zijn telkens
een vereniging, instelling, ... reeds de procedure heeft aangevat om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen en deze achteraf inderdaad werd bekomen.
In onderhavig geval was daarnaast de v.z.w. Kiwanis-Brussel tussengekomen om, zo de zusterclub uit Oostende werd afgewezen, op haar beurt het
legaat op te eisen met de bedoeling het door te geven. De club uit Brussel
liet gelden de oudste Kiwanis-club van Belgie te zijn, nauwe banden te
hebben met de club uit Oostende voor wie hij peter was bij de oprichting.
Terecht werd deze aanspraak afgewezen, we staan bier niet voor een situatie
hoofdafdeling-onderafdeling en vooral - wat door de rechtbank terecht
werd opgeworpen - de doelstellingen van de Brusselse club waren totaal
verschillend van de club van Oostende zodat het procede van het legaat met
last niet kon worden toegepast.
101. BEPAALD ZIJN- De legataris moet niet aileen bestaan, hij moet ook
bepaald zijn, de eigendomsovergang van de vermaakte goederen is in deze
hypothese al even problematisch.
Voldoende is dat de legataris bepaalbaar is (Rb. Brussel, 23 maart 1971,
aangehaald) en het referentiepunt hiertoe is het openvallen van de nalatenschap. Dan moet nagegaan of de legataris, die misschien niet meteen
identificeerbaar is toch kan worden aangeduid, zij het na enige opzoeking.
De rechtspraak toont zich hierbij vrij soepel althans zo het identificatieprobleem aileen maar te wijten is aan een feitelijk beletsel (men spreekt dan
van personnes indeterminees mais determinables. Zie hierover De Page,
VIII, nr. 129).
Zeer streng daarentegen is de rechtspraak zo ze van oordeel is dat de
legataris bewust moeilijk te identificeren is omdat hij in feite niet rechtstreeks van de testator kan ontvangen. Hier gaat het dan om een juridische
hinderpaal (men spreekt dan vanpersonnes incertaines, zie De Page, VIII,
nr. 130) en men vreest voor wetsontduiking.
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Voorbeelden van dit laatste geval zijn nu nog zelden te vinden. Ze dateren
vooral uit de periode v66r de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder
winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut, toen een aantal instellingen en verenigingen bij gebreke aan rechtspersoonlijkheid geen begunstigden konden zijn van een testament.
Ben goed voorbeeld van de eerste strekking biedt een arrest van het Hof
van Beroep van Luik van 15 december 1971 (R. W., 1971-1972, 1466, J. T.,
1972, 503, Pas., 1972, II, 43, Rec. Gen. Enr. Not., 1973, nr. 21.665, 98 en
Rev. Prat. Not., 1972, 579 bijgetreden door Cass., 29 maart 1974, Pas.,
1974, I, 784 en Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21.982, 405). Ben testatrice
had een aantal goederen vermaakt aan deze van drie bij naam genoemde
personen ,die het het meest nodig heeft". Het Hof verklaart deze beschikking geldig en stelt dat niet kan beweerd worden dat de legataris onbepaalbaar of niet identificeerbaar zou zijn op het ogenblik van het openvallen
van de nalatenschap of van de inbezitstelling. De graad van moeilijkheid
van aanwijzing van de uiteindelijk begunstigde in concreto laat al evenmin
toe tot onbepaalbaarheid te besluiten nu de kring van in aanmerking
komende potentiele legatarissen noodzakelijk beperkt blijft tot de drie
genoemde personen.
Het probleem van identificatie is volgens het Hof in casu te herleiden tot
een louter probleem van interpretatie van het door de de cujus gestipuleerd
criterium ,nodig hebben".
De oude vrees voor legaten aan onbekwamen schemert nog even door
wanneer het Hof van Beroep preciseert dat het identificatieprobleem alleen
een feitelijk beletsel uitmaakt en dat de rechtsbekwaamheid tot ontvangen
van geen enkel van de drie genoemde personen in twijfel wordt getrokken.
BEPAALD ZIJN: VERVOLG- Ben beschikking ten voordele van ,een
katholiek werk" daarentegen is onvoldoende bepaald. Zo de testatrice
nochtans gepreciseerd heeft welk werk bij voorkeur wordt bedoeld is dit
euvel opgeheven zonder dat men bovendien van een keuzelegaat kan spreken. Ben werk dat inderdaad de benaming draagt door de testatrice aangegeven en waarvan het doel en de marrier om financiele middelen te vergaren
overeenstemt met de eerder traditionele opvattingen en intenties van de
bejaarde dame moet aangezien worden als de door haar bedoelde legataris,
eerder dan werken die wel een gelijkaardig doel nastreven maar in eerder
postconciliaire geest (Rb. Brussel, 23 maart 1971, bevestigd door Brussel,
19 januari 1973, Rev. Not. B., 1973, 136).

102.

103. VORM VAN DE AANDUIDING VAN DE LEGATARIS -De aanduiding van
de legataris, moet als essentieel bestanddeel van de beschikking gebeuren
op een marrier die voldoet aan de vormvereisten van het testament. Op
grond hiervan werd streng, maar terecht, geoordeeld dat een legaat nietig
was omdat de testator gebruik had gemaakt van een formulier van een
bijstandsfonds waarop bovenaan de naam van dit fonds gedrukt was en dat
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bestemd was om de !eden van het fonds te Iaten aanduiden aan wie bij hun
overlijden hun aandeel zou toekomen. De testator had hierop geschreven
,vous laissant Ia libre disposition ... " (Cass. fr., 17 juli 1968, Rec. Gen.
Enr. Not., 1970, nr. 21.391, 351).
§ 4. Modaliteiten van legaten

104. LEGAAT MET LAST- De testator kan een last koppelen aan elk soort
legaat dus bv. ook aan een bijzonder legaat (Bergen, 2 oktober 1978, Pas.,
1978, II, 121, noot, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.505,225 en Rev. Not.
B., 1979, 380; zie reeds Laurent, XIV, nr. 96). Deze legataris moet dan
afgifte vragen van zijn legaat en zo de last bestaat in een ~~nmalige prestatie
zal afgifte van legaat en uitvoering van last moeten gescbieden bij wijze van
gelijk oversteken (Gent, 18 maart 1976, R. W., 1975-76, 2428 en T. Not.,
1977, 213 uitvoerig besproken onder nr. 141).
105, LAST TEN VOORDELE VAN BEN DERDE - Dikwijls wordt de last
bedongen ten voordele van een welbepaalde derde. We bebben dante maken
met wat bet Hof van Beroep van Bergen (28 maart 1979, Pas., 1979, II,
74, noot, Rev. Not. B., 1979, 375 en J. T., 1979, 526) in navolging van
Planiol en Ripert (V, nr. 673) een equivalent noemt van een beding ten
beboeve van derden; geen ecbt beding ten behoeve van derden omdat de last
zijn oorsprong niet vindt in een contract. Zo de last bestaat in bet uitbetalen
van een bepaaide som aan een derde ontstaat in boofde van die derde een
recbtstreeks recbt, bij kan de uitvoering van de last vorderen. Deze verbintenis die bij bet aanvaarden van de last ontstaat is onderworpen aan bet
algemeen beginsel van het monetair nominalisme zoals vooropgesteld in
artikel 1895 B.W. inzake leningen maar van toepassing op aile geldscbulden, tenzij wettelijk of conventionele uitzondering (De Page, III, nr. 465;
Marty-Raynaud, Droit civil, dl. II, 1, nr. 564). De legataris zai dus ondanks
latere waardefluctuatie aileen de numerieke geldsom dienen te betaien die
in het testament voorzien is (zie over dit arrest ook vroeger onder nr. 71).
106. LAST TOT LEGATEREN VAN BEN GELDSOM- De testator kan aan zijn
legataris niet opleggen een bepaaide som aan een derde te legateren.
Dergelijke beschikking doet niet aileen afbreuk aan de testeervrijbeid van
de legataris maar boudt bovendien een beding in over een niet opengevallen
naiatenschap (Brussel, 22 oktober 1969, Pas., 1970, II, 12 enRec. Gen. Enr.
Not., 1971, nr. 21.509, 398; besproken in het overzicbt Erfenissen, T.P.R.,
1978, SO, nr. 10).
107. LAST TEN VOORDELE VAN DE TESTATOR ZELF- Door bet opleggen
van een last wil de testator de legataris tot een bepaaide gedraging, tot een
bepaalde daad verplicbten. De legataris die bet legaat aanvaardt, verbindt
er zich toe de last uit te voeren. Daar bet testament pas gelding krijgt na
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het overlijden van de erflater zullen de lasten die hij ten voordele van
zichzelf bedingt alleen maar betrekking kunnen hebben op zijn lijkbezorging, zijn nagedachtenis of zijn zieleheil.
De testator kan bij testament in eigen voordeel geen last bedingen die nog
tijdens zijn leven moet uitgevoerd worden. Traditioneel wordt volgend
onderscheid gemaakt: zo het de bedoeling van de testator is dat de legataris,
onmiddellijk bij het opstellen van het testament reeds, t.a.v. hem verplichtingen opneemt dan druist dit in tegen het eenzijdig en herroepelijk karakter
van het testament en staan we voor een verboden erfovereenkomst. Zo
anderzijds de legataris geen verplichting opneemt, gaat het niet meer om
een last maar om een voorwaarde waaronder het legaat wordt vermaakt
(Planiol, Traite e/ementaire, Ill, nr. 3010; Bouyssou, M., Les liberalites
avec charges en droit civil fran~ais, Parijs, 1947, nr. 113; De Page, VIII,
1022).
In de te bespreken periode werd door de rechtspraak herhaaldelijk geweigerd een legaat ongeldig te verklaren dat vermaakt werd aan een persoon
op last of voorwaarde dat hij de testator zou verzorgen. Opdat er sprake
kan zijn van een verboden erfovereenkomst werd geeist dat zou worden
aangetoond, niet aileen dat de legataris zich onherroepelijk geengageerd had
de testator te verzorgen, maar ook dat dit gebeurde tegen het onherroepelijk
engagement van de testator in het voordeel van de legataris te beschikken
{Rb. Luik, 21 juli 1971, Rev. Not. B., 1971, 490; Luik, 17 oktober 1969,
Jur. Liege, 1971-72, 153,_vgl. BmsseJ,2april1974, R. W., 1974-75, 173 en
Turnh. Rechtsl., 1973-74, nr. 7332). Het louter feit dat de legataris op de
hoogte is van het testament bewijst het bestaan van dergelijke overeenkomst
niet (Rb. Luik, 21 juli 1971, aangehaald). Aangezien het testament een
essentieel herroepelijke akte is, wordt trouwens niet zo gauw aanvaard dat
dergelijk onherroepelijk engagement door de testator genomen wordt (zie
De Page, VIII, nr. 812, 4, zie ook hoger nr. 56). Zelfs het feit dat na het
verlijden van een testament dezelfde dag, voor dezelfde notaris, een overeenkomst tot onderhoud werd afgesloten tussen de testatrice en een persoon
die in dat testament tot legataris was aangesteld, overtuigde de rechtbank
van Nijvel niet (Rb. Nijvel, 7 januari 1969, Rec. Niv., 1970-71, 169). Deze
was van oordeel dat door de overeenkomst geen afbreuk gedaan was aan
de herroepelijkheid van het testament een totaal ervan afgescheiden akte.
108. vooRWAARDE- Zo uit het testament blijkt dat het (reeds) verstrekken van zorgen de reden was waarover het legaat was vermaakt is het
verstrekken van zorgen tot aan het overlijden van de erflater ook niet de
voorwaarde waaronder het legaat werd vermaakt en kan dit al evenmin
worden aangevallen wegens niet vervullen van de voorwaarde (Luik, 17
oktober 1969, aangehaald).
Louter potestatieve voorwaarde, zie hoven nr. 58.
109. MODALITEITEN OPGELEGD DOOR DE RECHTER - Het legaat met last
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is het procede bij uitstek niet aileen waarop de testator beroep kan doen
om ongeldigheden te omzeilen (zie boger nr. 98) maar ook waarmee de
rechter soms de testator ter hulp komt om zijn wilsbeschikking juridisch
uitvoerbaar te maken (zie boger nr. 76).
Echte bijkomende modaliteiten kunnen door de rechter evenwel niet aan de
legataris worden opgelegd. Zo kan in generlei mate het vonnis van de
Rechtbank van Brussel dd. 23 mei 1971 (Rev. Not. B., 1973, 136 ook op
dit punt bevestigd door Brussel, 19 januari 1973) worden bijgetreden
waarbij aan deals legataris erkende v.z.w. de verplichting wordt opgelegd,
op straf van verval van haar aanspraak, binnen een termijn van zes maanden
de procedure tot verkrijging van machtiging door de koning aan te vatten.
Bet voorwaardelijk karakter van een legaat vloeit voort uit het testament
en wordt bepaald door de testator zelf (Cass., 9 mei 1946, Arr. Cass., 1946,
182, J. T., 1946, 569 en Pas., 1946, I, 183 en vooral de conclusie van
procureur-generaal Hayoit de Termicourt).
De rechter, noch de administratieve overheid kunnen de lasten verminderen
(zie verder nr. 141).
§ 5. Fideicommis de residuo

110. BEPALING - Een legaat waarbij goederen in eerste orde aan een
bepaalde persoon worden toebedeeld en wat rest van die goederen bij diens
overlijden aan een ander persoon, eveneens door de testator aangewezen,
is een geldige beschikking.
Bij gebreke aan bewaarplicht valt het fideicommis de residuo niet onder het
algemeen verbod van artikel 896 B.W. inzake erfstellingen over de hand
(Luik, 5 maart 1968, Rev. Not. B., 1970, 234). Dit wordt sinds lang noch
door rechtspraak, noch door rechtsleer in twijfel getrokken.
Dit fideicommis de residuo is een oude rechtsfiguur (zie hierover Van
Quickenborne, M., ,Het legaat deresiduo", T.P.R., 1972, (621-665), nr. 6
e.v.) die de laatste tijd opnieuw in de aktualiteit is gekomen. In de te
bespreken periode kreeg ze de nodige aandacht in de rechtsleer en in de
rechtspraak werden een aantal minder traditionele aspecten van deze toch
complexe figuur nader toegelicht.
111. GEEN ERFSTELLING OVER DE HAND- Daar de historisch en politiek
ge1nspireerde motieven die tijdens de Franse revolutie leidden tot het verbod
van substituties, niet langer gelden werd het zelfs gebruikelijk dat schikkingen die toch wei heel erg aanleunden bij een echte erfstelling over de hand,
toch door de rechtspraak, in een potius ut valeat-interpretatie, geldig
werden verklaard van zodra er ook maar de minste twijfel kon ontstaan over
de werkelijke draagwijdte, bv. omdat er geen uitdrukkelijke bewaarplicht
was opgelegd (Brussel, 15 juli 1905, J. T., 1905, 1429; Rb. Luik, 9 juli 1913,
Pas., 1914, III, 89; Cass., 16 juni 1950, Rec. Gen. Enr. Not., 1951,
nr. 19.603, 333; dit is in Frankrijk nog meer het geval, zie bv. Cass. fr.,
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20 januari 1958, J.C.P., 1959, II, 11.136, noot Voirin, M.; Cass. fr., 3
november 1958, Gaz. Pal., 1959, 4-6 februari; Cass. fr., 29 maart 1963,
Gaz. Pal., 1963, 29 juni-2 juli; allen besproken door Savatier, R. in Rev.
Trim. Dr. Civ., 1959, 355 en 570 en 1963, 770. Zie ook voor deze periode
Poitiers, 11 mei 1971, D., 1971, 621 en J. des Not., 1973, 379, artikel 51.051, noot J. Viatte; zie vooral ook Vandenbroucque, G., L 'interpretation des testaments, proefschrift, Parijs, 1928, die aantoont dat de
interpretatieleer vooral geevolueerd is tengevolge van de interpretatie van
clausules die in feite substituties inhielden, 60 e.v.).
We waren dan ook heel verrast bij het lezen van het strenge vonnis van de
rechtbank van Dinant, 4 november 1976, aangehaald (zie boger nr. 72). In
casu had een testatrice al haar goederen vermaakt aan een algemene
legataris ,pour en jouir et disposer a compter du jour demon deces ... a
condition toutefois qu'apres sa mort, mes biens meubles et immeubles
retournent a mon frere et a rna sreur' '.
De wettige erfgenamen vielen deze beschikking aan als een verboden erfstelling, terwijl de algemene legataris beweerde dat het hier, bij gebreke aan
uitdrukkelijk opgelegde bewaarplicht, om een toegelaten legaat de residua
ging. Hij werd in het ongelijk gesteld. De rechtbank was van oordeel dat
de wil van de testatrice op de meest duidelijke wijze was uitgedrukt, want
in de gestelde voorwaarde dat de goederen dienden terug te keren, lag
noodzakelijkerwijze een impliciete bewaringsplicht vervat. Dat de eerste
begunstigde nochtans over die goederen mocht ,disposer" wordt als tegenargument afgewezen omdat de rechtbank van oordeel is dat aan deze term
eerder zijn normale gebruikelijke betekenis dient gegeven van ,jouir",
, user", , utiliser", ,se servir de" eerder dan de technisch juridische
betekenis van vervreemden, zeker wanneer men dit ,disposer" samenleest
met de gestelde voorwaarde dat de goederen dienen terug te keren naar de
familie!
Dezelfde rechtbank had zich jaren geleden heel wat milder opgesteld t.a.v.
een gelijkaardige beschikking die er bovendien toe strekte te bewerkstelligen
dat een familiekasteel inderdaad ook de volgende generatie in dezelfde
adelijke familie behouden bleef! (zie Rb. Dinant, 1 december 1960, Jur.
Liege, 1960-61, 126; vgl. Gent, 18 maart 1976, R. W., 1975-76, 2428 en T.
Not., 1977, 213 waar een testament met vrij tegenstrijdige bewoordingen,
die ook konden uitgelegd als een substitutie, gei:nterpreteerd werd als een
legaat van vruchtgebruik en van blote eigendom; zie voor een vrij gelijkaardige, geldig bevonden, beschikking, Cass., 23 april 1981, Bull. civ., I,
nr. 133, 111 besproken door Patarin in Rev. Trim. Dr. Civ., 1982, 649).
112.

FIDEICOMMIS DE RESIDUO BIJ CONTRACTUELE ERFSTELLING BEDON-

Het procede van bet fideicommis de residua komt in overgrote mate
voor in testamenten, daarom is ook de term ,legaat de residuo" zo
gebruikelijk. Toch kan het procede ook geldig ingelast worden in een
contractuele erfstelling (al dan niet bij huwelijkscontract bedongen). Dat
GEN -
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dit inderdaad kan werd impliciet in deze peri ode bevestigd in een aanslepende zaak (Rb. Brussel, 17 september 1969, Pas., 1971, III, 96, Rec. Gen. Enr.
Not., 1973, nr. 21.739, 408 en Rev. Not. B., 1973, 383 bevestigd door
Brussel, 6 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 422, noot De Page, P. bevestigd
door Cass., 23 juni 1983, R. W., 1984-85, 392; vgl. Rb. Dendermonde, 12
maart 1975, T. Not., 1975, 248, noot en J. T., 1975, 314 tegen dit vonnis
werd beroep aangetekend).
Hierbij dient nochtans enige precisering aangebracht. Contractuele erfstellingen zijn toegelaten overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschappen. Het is dan ook niet mogelijk derden als verwachters aan te steilen die
niet rechtstreeks als beneficiaris van een contractuele erfstelling kunnen
worden aangeduid. In casu was inderdaad het restbeding gestipuleerd ten
voordele van de wettige of testamentaire erfgenamen van de (eerstgestorven)
schenker. Pas op het ogenblik van het overlijden van de eerste echtgenoot
staat vast wie de verwachters zijn die recht hebben op het residium. Tijdens
zijn Ieven heeft deze echtgenoot zich door deze clausule in generlei mate
verbonden t.a.v. zijn vermoedelijke erfgenamen en behoudt hij aile vroegere vrijheid deze te onterven en andere personen of aileen sommigen onder
hen als legataris aan te duiden (zie hierover Puelinckx-Coene, M., , Vragen
en antwoorden", in Weyts, L. (ed.), Clausules over het erjrecht van de
langstlevende echtgenoot, Antwerpen, 1983, 83; zie ook Vandervorst, J.,
,Le fideicommis de residua peut-il etre stipule par contrat de mariage",
Rev. Prat. Not., 1945, (293-296); Van Quickenborne, M., o.c., nr. 4).
113. DUIDELIJKE DUBBELE BESCHIKKING- Om van een legaat de residua
te kunnen spreken, moet duidelijk blijken dat de testator wilde dat bij de
dood van de begunstigde de goederen zouden terugkeren bv. naar zijn
erfgenamen.
Dit kan niet zo maar worden afgeleid uit de eerder onduidelijke en contradictorische formulering als een toekenning , ,in voile eigendom het Ieven
gedurende" (Rb. Dendermonde, 12 maart 1975, aangehaald).
114.

DE BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE EERSTE BEGUNSTIGDE:
TESTEERBEVOEGDHEID - Ook in deze periode was er nog heel wat te doen

over de traditionele vraag welke bevoegdheden de eerste begunstigde van
een legaat de residua heeft t.a.v. de hem aldus vermaakte goederen.
Detrenddeze bevoegdheid te beperken (zievooral Gent, 23 mei 1951, R. W.,
1951-52,355 metconformadvies vanhet O.M. enR.C.J.B., 1952, 187, noot
Pirson, R. (inzake schenkingen) bevestigd door Cass., 26 februari 1953,
Pas., 1953, I, 494) zet zich voort.
Reeds vroeger had het Hof van Cassatie impliciet beaamd dat de bezwaarde
geen testament kan maken over de fideicommissionaire goederen, tenzij
uitdrukkelijk tegenbeding (Cass., 26 februari 1953, gecit.; Cass., 25 juni
1959, Pas., 1959, I, 1156 en Rev. Prat. Not., 1960, 140). Deze rechtsregel
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wordt nu door het Hof expliciet gesteld (Cass., 29 maart 1976, T. Not.,
1977,45, Pas., 1976, I, 829, nootenRec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22.214,
56, bevestigt Brussel, 28 mei 1974, R. W., 1975-76, 1577, noot, T. Not.,
1975, 267, Pas., 1975, II, 26 en Rec. Gen. Enr. Not., 1976, 35, noot; vgl.
H.R., 18 januari 1952, N.J., 1952, 149; zie voor deze periode ook Rb.
Brussel, 11 september 1969, Pas., 1971, III, 96; Rb. Turnhout, 20 juni 1973,
R. W., 1973-74,947 bevestigd door Antwerpen, 23 februari 1976, Rev. Not.
B., 1976,265 en Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 22.104, 416, noot; Zie ook
Cass. fr., 9 april 1970, J.C.P., 1970, IV, 137).
Deze stelling wordt en werd reeds overwegend door de recente rechtsleer
voorgestaan. Automatisch testeerbevoegdheid toekennen aan de bezwaarde
gaat in tegen de bedoeling van de testator die door het gebruik zelf van het
fideicommis de residuo een tegengestelde bedoeling heeft te kennen gegeven, trouwens de eerste begunstigde zou zodoende het doorgeefbeding al
te gemakkelijk tot een dode letter kunnen maken. Bovendien zijn op het
ogenblik dat het testament van de bezwaarde van kracht wordt, de goederen
door de beschikking van de oorspronkelijke testator uit de nalatenschap
verdwenen (Dillemans, o.c., nr. 123; Krings, E., ,Aantekeningen over het
beding de residuo", T. Not., 1977, (129-134); Pirson, R., ,Le fideicommis
de residuo et la facultee de disposition de celui qui en est charge", R.C.J.B.,
1952, (190-201), 196; Puelinckx-Coene, M., noot onder Rb. Dendermonde,
11 juni 1969, R. W., 1970-71, 1915; Storme, M., noot onder Gent, 15 januari
1944, R. W., 1957-58, 1580; Van Hove, E., ,Het fideicommis de residuo",
T. Not., 1950, (209-222), 209; Van Quickenborne, M., o.c., T.P.R., 1972,
628; zie ook Ancel, M., noot onder Cass. fr. 27 juni 1961, D., 1962, 285;
Savatier in zijn opmerkingen in Rev. Trim. Dr. Civ., 1962, 525; en in
Nederland Martens, C.M., ,Het fideicommis de residuo" in ,Het Testament", gecit., 136; Buining, J.R.H. en Pitlo, A., ,Het fideicommis de
residuo'', Preadviezen op de algemene vergadering van de broederschap der
kandidaat-notarisen te Middelburg, 1952, respec. 32 en 116).
115. TESTEERBEVOEGDHEID DOOR TESTATOR TOEGESTAAN- Eerder dan
een automatische testeerbevoegdheid voor te staan trachten de legatarissen
die door de bezwaarde werden ingesteld nu meestal aan te tonen dat deze
testeerbevoegdheid, ten minste impliciet, voortvloeit uit de bewoordingen
van het testament. Men toont zich ook op dat vlak veeleisend en aileen een
ondubbelzinnig en uitdrukkelijk tegenbeding wordt in aanmerking genomen. Ben algemene clausule waarbij aan de bezwaarde toegestaan wordt
,vrij" of ,naar goeddunken" of zelfs ,zowel ten bezwarende als ten
kosteloze titel zonder enige verplichting van behoud" over de goederen te
beschikken volstaat niet (vgl. Brussel, 28 mei 1974, aangehaald; Antwerpen,
23 februari 1976, aangehaald en vooral Rb. Brussel, 11 september 1969,
aangehaald; in die zin ook Van Quickenborne, o.c., 628 contra De Page,
VIII, 2, nr. 1750).
Nu de geldigheid van het legaat de residuo buiten twijfel staat, worden
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trouwens beperkingen aan de beschikkingsbevoegdheid om niet, niet Ianger
als een bedekte bewaarplicht gezien daar de bezwaarde toch nog steeds
onder bezwarende titel over deze goederen mag beschikken (Cass., 26
februari 1953, aangehaa/d; Cass., 25 juni 1959, aangehaald; Luik, 5 maart
1968, Rev. Not. B., 1970, 234). De beperking van de testeerbevoegdheid van
de eerste begunstigde vindt zijn wettige grondslag in de geldige beschikking
van de testator waarbij de residuaire goederen reeds aan andere personen
zijn vermaakt (Cass., 29 maart 1976, aangehaald).
116. BESCHIKKINGSRECHT TEN BEZWARENDEN TITEL - Aan de bezwaarde
komt wei automatisch de bevoegdheid toe ten bezwarende titel over de
residuaire goederen te beschikken. Deze bevoegdheid kan hem niet, zelfs
niet bij uitdrukkelijk beding, ontnomen worden zonder hem niet meteen een
verboden bewaarplicht op te leggen. Recente Franse rechtspraak schijnt zich
nochtans vrij soepel op te stellen tegenover een beschikkingsmacht ten
bezwarende titel aileen in geval van nood (Poitiers, 11 mei 1971, aangehaald
(zie nochtans de kritiek van Savatier in Rev. Trim. Dr. Giv., 1972, 162) in
die zin ook Schicks-Vanisterbeek, IV, nr. 736 die verwijzen naar Arntz,
dl. II, nr. 1702; contra Cass. fr., 24 april 1860, D., 1860, 1, 224). Het stellen
van dergelijke beperking moet nochtans vermeden worden. Zij creeert
onzekerheid over de bevoegdheid van de bezwaarde - was er wei degelijk
nood tot vervreemden? - en plaatst hem, hoe dan ook, in een slechte
onderhandelingspositie, het feit dat hij vervreemdt doet vermoeden dat dit
uit nood gebeurt.
117. ZAKELIJKE SUBROGATIE - Handelingen ten bezwarende titel zijn
trouwens voor de verwachters minder te vrezen dan giften, nu meer en meer
wordt aangenomen (Scheidsr. Uitspr. Antwerpen, 8 september 1949, R. W.,
1949-50, 757; Dillemans, o.c., nr. 123; Van Hove, o.c., 221; Van Quickenborne, o.c., nr. 25; dit is ook de Nederlandse opvatting: zie Asser, IV, 461;
Pitlo, o.c., 131; Martens, o.c., 138) dat hun recht zich ook uitstrekt tot
datgene dat in de plaats kwam van de vervreemde residuaire goederen. Dit
werd duidelijk bevestigd in deze periode (Rb. Turnhout, 20 juni 1973,
aangehaald; bevestigd door Antwerpen, 23 februari 1976, aangehaald).
De rechtbank stelt dat het hier om zakelijke in de plaatsstelling gaat. En
inderdaad meer en meer wordt aangenomen dat de fideicommissaire goederen een soort doelvermogen vormen (zie bv. Gent, 9 maart 1949, R. W.,
1949-50, 753; zie hierover Puelinckx-Coene, M., ,Het legaat de residuo"
in Voor de meerderjarige handelingsonbekwame ... een juridisch vacuum?,
Notariele Dagen Charleroi, 1983, (68-100), nr. 16) zodat de bestemming van
dit vermogen behouden blijft ongeacht zijn samenstelling. Het Hof grondt
deze substitutie eerder op de wil van de testator, ondanks het feit dat hij
uitdrukkelijk neerschreef ,mochten nochtans deze goederen in 't geheel of
ten dele in natura terug te vinden zijn" heeft hij toch bij dit vermaken van
een legaat de residuo niet de bedoeling gehad de bezwaarde de bevoegdheid
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te verlenen de residuaire goederen te Iaten overbevelen naar een ander
patrimonium waarop de verwachters dan geen aanspraak meer konden
maken (vgl. Kluyskens, III, nr. 283 die spreekt van een recbt op de residuaire goederen in natura of in waarde).
118. MISBRUIK VAN RET TOEGEKENDE BESCHIKKINGSRECHT- Voor bet
eerst kwam in onze recbtspraak de interessante vraag aan bod of niet ook
aan bescbikkingsbevoegdbeid, die aan de bezwaarde toekomt, perken dienen gesteld te worden.
De eerste begunstigde is nog al eens dikwijls de langstlevende echtgenote
die niet altijd in de beste termen leeft met de verwachters, meestal de
scboonfamilie, of die ten minste grotere genegenheid koestert voor andere
personen dan die verwacbters. Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig dat
de bezwaarde de residuaire goederen gaat verkopen, ze gaat verteren (terwijl
eigen vermogen onaangetast blijft) of zo bij biertoe de bevoegdheid kreeg,
ze gaat wegschenken. Dit gebeurt meestal vrij spoedig na de dood van de
bescbikker en beeft tot gevolg dat bij bet overlijden van de bezwaarde van
bet residium niet veel meer overblijft. Staan de verwacbters biertegen
macbteloos?
Sinds jaren was de recbtsleer (zie bv. Buining, o.c., 26; Van Hove, E.,
,Erfstellingen over de hand", (onuitgegeven tekst), 118; Coene, M., ,Het
erfrecht van de langstlevende ecbtgenoot, een alternatief voorstel", in
Actori incumbit probatio, Antwerpen, 1975, (11-28), 17) van oordeel dat
de eerste begunstigde te goeder trouw moet handelen, goede trouw die
streng beoordeeld dient te worden nu de residuaire goederen een bestemmingsvermogen vormen en deze bestemming niet zo maar door de bezwaarde mag miskend worden (zie bierover Van Gerven, W., , Variatie op bet
thema misbruik", R. W., 1979-80, (2467-2499), 2473).
In dezelfde gedacbtengang werd door onze rechtspraak (Rb. Brussel, 17
september 1969, bevestigd door Brussel, 6 januari 1982 en door Cass., 23
juni 1983, allen aangehaald onder nr. 112) als rem vooropgesteld dat de
bezwaarde geen misbruik mag maken van zijn vrij bescbikkingsrecbt, zodat
desnoods een schadeloosstelling aan de gerechtigde van bet benadeelde
vermogen kan worden toegekend (De Nederlandse Hoge Raad acbtte daarentegen bier misbruik van recht en gebrek aan goede trouw uitgesloten,
H.R., 18 januari 1952, N.J., 1952, 149).
In casu ging bet om een fideicommis de residuo dat door een echtpaar
bedongen was bij een wederkerige contractuele erfstelling. Aan de bezwaarde ecbtgenote werden zeer ruime beschikkingsbevoegdbeden toegekend
zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel. Er werd bovendien gespecifieerd dat bet (doorgeef)beding, hoe dan ook, zeker geen afbreuk mocht
doen aan de rechten van de begiftigde om te bescbikken over aile goederen
die baar toebeboorden of die baar uit welke hoofde ook zouden toebeboren,
en niet de verplicbting inbield om goederen te bebouden.
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Ben jaar na het overlijden van haar man, en in minder dan zes maanden
tijd, beschikt de weduwe over bijna alle onroerende goederen van de
nalatenschap van haar man, deels door ze weg te schenken, deels door ze
te verkopen. (Het aspect van het systematisch verteren van bet residium
terwijl bet eigen vermogen gespaard blijft, kwam bier dus niet aan bod. Zie
hierover vooral Pitlo, o.c., vooral 68 die bier een soort ,omslagsysteem"
voorstelt en de bespreking daarvan door Van Quickenborne, o.c., nr. 31
e.v. en Puelinckx-Coene, o.c., in Notariele Dagen te Charleroi, 91, nr. 23
e.v.). De erfgenamen werpen op dat de eerste begunstigde misbruik heeft
gemaakt van haar recht. Ze mocht van het haar toegekende recht slechts
gebruik makeu op een normale wijze, die beantwoordt aan de intenties die
aan bet legaat ten grondslag liggen. De begunstigde had op grond van de
haar verleende bevoegdheden niet het recht om te handelen , ,uit afkeer voor
de rechtsfiguur met het enige doel alle uitwerking hieraan te ontnemen en
de erfgenamen van de erflater te benadelen" (vgl. Cass., 11 april1958, Pas.,
1958, I, 867 en R.C.J.B., 1958, 143, noot Dekkers inzake misbruik door
de contractuele erfsteller van zijn beschikkingsrecht ten bezwarende titel
over de erfgestelde goederen).
Rechtbank en Hof van Beroep, hierin bijgetreden door bet Hof van Cassatie, waren van oordeel dat de verwachter inderdaad misbruik kan maken
van zijn recht maar dat terzake slechts van misbruik kan worden gesproken
zo de beschikkingen van de bezwaarde gebeurd waren met de uitsluitende
bedoeling de verwachters te schaden. Dit was in casu niet het geval daar de
drijfveer van de schenkingen de vriendschap voor de begiftigden was.
De omschrijving van misbruik van recht is bier op het eerste zicht wei zeer
eng (zie de kritiek van P. De Page in zijn noot bij het arrest van bet Hof
van Beroep) nu het Hof van Cassatie voordien in een arrest van 4 september
1971 (Pas., 1972, I, 28 en R.C.J.B., 1976, 300, noot Van Ommeslaghe, P.)
misbruik van recht aanwezig achtte ,bij de uitoefening van dat recht op een
wijze die niet strookt met de normale uitoefening ervan door een voorzichtig
en vooruitziend persoon". Zij lijkt nochtans terzake te verklaren door de
bijzondere omstandigheden van de zaak. De eerste begunstigde had bijna
discretionaire beschikkingsbevoegdheid gekregen (alhoewel ook dit geen
testeerbevoegdheid impliceerde, zie boger nr. 115). De bestemming van bet
fideicommissaire vermogen was hier trouwens ook fel vervaagd (vgl. Puelinckx-Coene, o.c., in Notariele Dagen van Charleroi, voetnoot 66).
119. RECHT VAN DE TWEEDE BEGUNSTIGDE- De bevoegdheden van de
eerste begunstigde werden ingeperkt omdat men de rechten van de tweede
begunstigde wilde beklemtonen.
Het belangrijke arrest van het Hof van Beroep van Gent, 23 mei 1951
(aangehaald in nr. 114) maakt school. De rechtbanken van Dendet:monde
(11 juni 1969, R. W., 1970-71, 1909, noot Puelinckx-Coene, M., R. W.,
1972-73, 372, T. Not., 1973, 9 en Rec. Gen. Enr. Not., 1971, nr. 21.503,
316) en van Brussel, (11 september 1969, aangehaa/d) stellen in zeer goed
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gemotiveerde vonnissen dat het fideicommis de residuo een dubbele beschikking inhoudt die gelijktijdig gedaan wordt door de testator: een eerste
zonder meer aan een eerste begunstigde gedaan die onmiddellijk over de
goederen kan beschikken, een tweede, eveneens met een zekere en vaste
roeping, die evenwel slechts uitwerking heeft bij het overlijden van de eerste
begunstigde en waarvan het voorwerp aleatoir is, omdat de omvang afhangt
van de rechtshandelingen door de eerste begunstigde gesteld. Die vaste
rechten kan de verwachter overdragen op zijn rechtsopvolgers (Rb. Dendermonde, 11 juni 1969, aangehaald).
In ons land wordt dus niet langer aanvaard dat de verwachter slechts een
recht heeft onder opschortende voorwaarde van niet verteren of vervreemden van de goederen door de eerste begunstigde (nog steeds de Franse
opvatting: zie bv. Cass. fr., 17 november 1971, D.S., 1973, J. 133 en Rev.
Not. B., 1975, 375). In die opvatting diende de verwachter niet alleen in
leven te zijn op het ogenblik van de dood van de testator, maar ook op het
ogenblik van de verwezenlijking van de voorwaarde, zoniet verviel zijn
legaat (in die zin Cass. fr., 17 november 1971, aangehaa/d; zie de genuanceerde opmerkingen van Van Quickenborne, M., o.c., nr. 45 e.v.).
Al geeft de formule die door de testator gebruikt wordt daar wel eens
aanleiding toe, toch gaat het dus niet om een legaat aan de eerste begunstigde met last de goederen door te geven aan de tweede begunstigde (Rb.
Dendermonde, 11 juni 1969, aangehaa/d; Rb. Brussel, 11 september 1969,
aangehaald). Zo gei:nterpreteerd zou de clausule immers nietig zijn, niet
zozeer omdat de verplichting de goederen door te geven een verbodeh
substitutie zou inhouden, (in die zin Rb. Brussel, 11 september 1969,
aangehaald) want er is geen bewaarplicht, maar wel omdat dit een beding
over een niet opengevallen nalatenschap zou zijn (vgl. Brussel, 22 oktober
1969, Pas., 1970, II, 13). Sommige rechters zijn nochtans niet bevreesd om,
zelfs zo de erflater zijn legataris opdraagt bij testament de goederen over
te dragen aan door hem aangeduide personen, hierin een geldig legaat de
residuo te zien (zie bv. Cass. fr., 9 april1970, Bull. civ., I, nr. 111, p. 89).
De bezwaarde is dus geen schuldenaar van de tweede begunstigde zodat deze
laatste zich niet kan beroepen op de artikelen 1138 of 1178 B.W. (Rb.
Brussel, 11 september 1969, aangehaald).
120. VERVOLG- Als legaat rechtstreeks door de testator aan de bezwaarde
vermaakt, zijn hierop de regelen van toepassing inzake de kwalificatie van
de legaten. Zo de tweede begunstigde eventueel geroepen is tot alle goederen
dan is hij een algemene legataris. Dit is bv. het geval wanneer de eerste als
algemene legataris werd aangesteld en hij over geen enkel van de goederen
van het algemeen legaat beschikt heeft (Rb. Dendermonde, 11 juni 1969,
aangehaald).
Hieruit leidt de rechtbank enerzijds af dat deze bezwaarde ook bezitsrecht
heeft zo er geen reservatairen tot de nalatenschap komen en hij aangesteld
werd bij authentiek testament en anderzijds dat deze algemene legataris ook
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gehouden is tot aile schulden van de naiatenschap die nog nietdoor de eerste
begunstigde werden vereffend.
Deze oplossing is op het eerste zicht logisch, de verwachter krijgt wat rest
van de activa dus ook wat rest van de passiva. In casu is ze ook billijk want
de verwachter die aile schulden diende te betalen had ook aile activa
ontvangen. Als aigemene regel terzake dient nochtans dit laatste te worden
vooropgesteld: de bezwaarde betaait de schulden van de nalatenschap van
de beschikker in de mate hij goederen uit die nalatenschap opnam (zoais
gelijktijdig geroepen algemene legatarissen). Ret symmetrie argument dat
de bezwaarde steeds ook alles - of slechts - wat rest van de schulden moet
dragen is geen billijke regel zo de bezwaarde de meeste goederen verteerd
heeft maar slechts weinig schulden betaaid heeft of anderzijds de meeste
schulden heeft betaald en de activa bijna intact heeft gelaten. De gebondenheid van de schulden hangt dan af van het ogenblik waarop ze betaaid
worden (zie Van Quickenborne, Overzicht van rechtspraak. nr. 109; vgl.
Van Hove, onuitgegeven tekst, p. 129.
AFDELING

5

OVERGANG VAN DE TESTAMENTAIRE NALATENSCHAP

§ 1. Bezitsrecht - inbezitstelling - afgifte
121. ALGEMENE LEGATARIS- De algemene legataris die opkomt zonder
reservatairen heeft bezitsrecht, zelfs zo hij aangesteld is bij eigenhandig
(mystiek of internationaal) testament. In dit laatste gevai moet hij inbezitstelling vragen overeenkomstig artikel 1008 B.W. (gewijzigd door de wet
van 2 februari 1983). (Over de invloed van de inbezitstelling op de bewijskracht van het testament, zie boger nr. 93).
Het staat hem nochtans vrij ook in dit geval aan de erfgenamen afgifte te
vragen (Rb. Luik, 30 maart 1973, Rev. Not. B., 1975, 36; zie ook De Page,
VIII, nr. 1056) de inbezitstelling is immers alleen ingesteld ter bescherming
van de erfgenamen ten gevolge van het niet zo direct betrouwbare karakter
van het ingeroepen testament.
122. INBEZITSTELLING VAN EEN RECHTSPERSOON- ALGEMEEN LEGATARIS

- Kan een rechtspersoon die niet bij authentiek testament tot algemeen
legataris werd aangesteld in bezit gesteld worden van zijn legaat vooraieer
hij machtiging ontving van de overheid om dit legaat te ontvangen? De
rechtspraak is verdeeld. Zo men in de inbezitstelling een maatregel ziet die
er toe strekt uitvoering te verlenen aan het legaat moet deze geweigerd
worden (in die zin Van Quickenborne en Dekkers, ,Examen de Jurisprudence", o.c., nr. 65). Zolang de rechtspersoon niet dit exequatur van de
overheid ontving om zijn burgerlijke rechten uit te oefenen (zie boger
nr. 10) is zijn titel onzeker en kan er geen uitvoering aan verleend worden
(Voorz. Rb. Brussel, 21 maart 1951, Pas., 1951, III, 62, Rec. Gen. Enr.
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Not., 1953, nr. 19.288,477 en Rev. Prat. Not., 1959, 403; Voorz. Rb. Luik,
8 september 1969, Jur. Liege, 1969-70, 75, Pas., 1970, III, 75 en Rev. Prat.
Not., 1969, 391, noot F. Laine). Aan dev.z.w. werden evenwel in dit laatste
geval tot de machtiging bekomen werd, de bevoegdheden van een voorlopig
bewindvoerder toegekend.
Ziet men in de inbezitstelling alleen een bijkomende formaliteit ge'inspireerd
door bet niet zo per se betrouwbare karakter van zijn titel (Rb. Kortrijk,
6 november 1947, T. Not., 1948, 51 en Pas., 1948, III, 12) dan kan de
inbezitstelling ten bewarende titel worden toegekend, wat door de recentste
rechtspraak gedaan wordt (zie reeds Voorz. Rb. Luik, 2 februari 1959, Rec.
Gen. Enr. Not., 1960, 15 en Rev. Prat. Not., 1959, 175; Brussel, 19
december 1969, Ann. Not., 1970, 13, noot, Jur. Liege, 1970-71, 75, Pas.,
1970, II, 72, Rev. Prat. Not., 1970, 180, en Rec. Gen. Enr. Not., 1971,
nr. 21.498, 304; Rb. Verviers, 30 oktober 1973, Jur. Liege, 1973-74, 70).
123. BEVOEGDHEDEN VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- De voorzitter loopt niet vooruit op een beslissing ten grande.

De inbezitstelling van een persoon waarvan achteraf wordt geoordeeld dat
hij geen algemeen legataris is, vervalt (Bergen, 2 oktober 1978, Rec. Gen.
Em. Not., 1980, nr. 22.505, 225, noot A.C.).
De voorzitter mag bet verzoek tot inbezitstelling van een algemeen legataris
niet afwijzen op grand van een materiele vergissing in de akte van bekendheid en bet niet voorleggen van zijn bevelschrift op grand van artikel 1007
B.W. Hij moet bier zelf aan verhelpen (Brussel, 3 oktober 1973, Pas., 1974,
II, 38 en Rev. Prat. Not., 1975, 410).
De voorzitter mag de gevolgen van de inbezitstelling opschorten zo door de
wettige erfgenamen een vordering tot nietigverklaring van het instellend
testament werd ingesteld en de gedragingen van de legataris Iaten vermoeden dat de eventuele rechten van de wettige erfgenamen in gevaar zijn
(Voorz. Rb. Brussel, 1 december 1970, Rev. Prat. Not., 1971, 246).
124. LEGATARIS TEN ALGEMENE TITEL -De legataris ten algemene titel
heeft nooit bezitsrecht en kan dus ook nooit inbezitstelling vragen, zelfs niet
zo alle legatarissen ten algemene mel samen de ganse nalatenschap krijgen
toebedeeld. Terecht weigerde het Hofvan Luik (19 maart 1982, Jur. Liege,
1983, 353) op dergelijk verzoek in te gaan. Deze legatarissen moeten steeds
afgifte vragen van hun legaat aan de erfopvolgers met bezitsrecht. Bij
gebreke hieraan moeten ze de nalatenschap onbeheerd Iaten verklaren en
afgifte vragen aan de curator. Dit is ook de oplossing van de rechtsleer
(Planiol, III, nr. 2274; Colin-Capitant, III, nr. 1183; De Page, VIII,
nr. 1072; Laurent, XIV, nr. 53).

Zo de legataris ten
algemene titel of de bijzondere legataris tevens reservatair erfgenaam is

125. LEGATARIS OOK (RESERVATAIR) ERFGENAAM -
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heeft hij wei bezitsrecht (Rb. Aarlen, 26 maart 1974, Jur. Liege, 1975, 141;
Cass. fr., 24 november 1969, Rep. Defrenois, 1970, artikel29.730, noot
Breton; Cass. fr., 31 maart 1971, Rep. Dejrenois, 1972, artikel 30.113,
nr. 30, noot J.L. Aubert; Cass. fr., 29 oktober 1979, Rep. Defrenois, 1980,
artikel 32.222, noot Ponsard) maar dan als reservatair, niet als legataris (De
Page, VIII, nr. 1054, 1066a en 1068). De niet-reservataire wettige erfgenaam heeft slechts overeenkomstig artikel 724 B.W. bezitsrecht zo hij in
nuttige graad en orde staat en inderdaad ab intestato tot de nalatenschap
komt (Cass. fr., 29 oktober 1979, aangehaald). Ben niet-reservatair erfgenaam die onterfd werd door de aanstelling van een algemeen legataris, maar
wei een bijzonder legaat toebedeeld kreeg heeft dus geen bezitsrecht meer,
uiteraard niet als bijzonder legataris maar ook niet als wettig erfgenaam.
Hij zal dus afgifte van zijn legaat moeten vragen aan de algemene legataris
(De Page, VIII, nr. 1073, 1224 voetnoot (4) met verwijzing naar Gent, 7
april 1862, Pas., 1863, II, 5).
Deze regel werd nochtans niet toegepast door het Hof van Beroep van
Brussel (12 november 1970, Rev. Not. B., 1971, 45). Ben testator had de
blote eigendom van zijn nalatenschap verdeeld tussen 2 neven en 2 nichten
terwijl andere in nuttige orde staande erfgenamen waren onterfd. De twee
nichten kregen belangrijke specifieke goederen toebedeeld, terwijl de rest
van de goederen aan de twee neven toekwamen; dit betekende dat de nichten
bijzondere legatarissen werden, de neven algemene legatarissen. Het Hof
was evenwel van oordeel dat deze nichten niet als onterfd konden beschouwd worden nu de erflater het gedeelte waarop ze overeenkomstig
artikel 750 B.W. recht hadden vervangen had door belangrijke bijzondere
legaten, zodoende hadden deze wettige erfgenamen hun bezitsrecht behouden.
Deze oplossing komt redelijk voor in de mate de goederen toch toekomen
aan (in eerste orde en graad staande) wettige erfgenamen en de afgifte als
,veritable hommage a Ia succession basee sur Ia loi du sang" (De Page,
VIII, nr. 1048 c) hier minder verantwoord voorkomt dan t.a.v. vreemden.
Technisch-juridisch is ze nochtans niet juist. De reservataire erfgenamen
komen noodzakelijkerwijze ab intestato tot de nalatenschap omdat de
reserve nu eenmaal een deel van de nalatenschap is dat steeds ab intestato
wordt vererfd, want de testator heeft daarover geen zeggenschap. Zij
cumuleren dus hun reservataire aanspraak met hun legaat en als wettige
erfgenaam hebben zij bezitsrecht op de geheelheid van de nalatenschap
(Cass. fr., 24 november 1969, aangehaald). Wanneer de ganse nalatenschap
aan niet-reservataire erfgenamen wordt toebedeeld waarbij sommigen als
algemene legataris worden aangesteld wordt de intestaat erfopvolging vervangen door de testamentaire erfopvolging met de daar geldende regels
inzake bezitsrecht.
126. VRIJWILLIGE AFGIFTE - De afgifte van een legaat gebeurt meestal
vrijwillig. Zo diegene die tot afgifte verplicht is vrijwillig de gelegat~erde
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zaak aflevert verzaakt bij meteen stilzwijgend aan de mogelijkbeid de
nietigbeid van bet legaat in te roepen op basis van gronden die bij op dat
ogenblik reeds kende of moest kennen (Brussel, 28 oktober 1969, J. T.,
1970, 29 en Rev. Prat. Not., 1970, 108, vgl. Cass., 2 december 1960, Rec.
Gen. Enr. Not., nr. 20.252 en Brussel, 24 maart 1965, Pas., 1966, II, 92).
127. GERECHTELIJKE AFGIFTE- Gebeurt de afgifte niet vrijwillig dan dient
ze aan de erfopvolgers met bezitsrecbt gevraagd bij recbtsvordering of
tenminste bij aanmaning bij deurwaardersexploot (Rb. Luik, 10 oktober
1971, Rev. Prat. Not., 1972, 28). De vordering tot afgifte verjaart na dertig
jaar (Cass. fr., 22 oktober 1975, J. des Not., 1976, 1381, art. 53.177).
Ook de bijzondere legataris die zijn rechten put uit een eigenhandig testament moet de formaliteiten van (het intussen afgeschafte) artikel 1007 B. W.
vervullen vooraleer afgifte van zijn legaat te kunnen vragen (Rb. Antwerpen, 4 maart 1971, R. W., 1971-72, 391). (Deze formaliteiten werden in een
enigzins gewijzigde en gemoderniseerde vorm bernomen in bet nieuwe
artikel 976 B.W.).
128. AAN WIE AFGIFTE VRAGEN - Afgifte moet gevraagd worden aan de
schuldenaar van het legaat, maar deze moet bezitsrecht hebben (De Page,
VIII, nr. 1070). De bijzondere legataris die afgifte vraagt van zijn legaat
v66r de verdeling moet zich wenden tot de reservataire erfgenamen want
die hebben bezitsrecht. Zo tevens een algemeen ·legataris werd ingesteld
moet deze, als uiteindelijke schuldenaar van het bijzonder legaat - de
reserve dient immers intact te blijven- aan de afgifte meewerken (De Page,
VIII, nr. 1072, tekst en voetnoot 2; Laurent, XIV, nr. 49).
Deze principiele regel kon nochtans geen toepassing vinden in volgend
specifiek geval onder gelding van de wetgeving van v66r de wet van 14 mei
1981. De algemene legataris was tevens de tweede echtgenoot van de
erflaatster die een kind had uit haar vorig huwelijk. De echtgenoten hadden
in het huwelijkscontract bij bedongen erfstelling 1/4 in valle eigendom van
hun nalatenschap aan elkaar vermaakt. Ingevolge bet oude artikel1098
B.W. kon de man ondanks zijn aanstelling tot algemene legataris geen
hogere aanspraken in de nalatenschap Iaten gelden, maar als contractueel
erfgestelde kon hij ook geen nadeel ondergaan van de bijzondere legaten.
T.a.v. derden (bier de bijzondere legatarissen) bleef bet grotere gewone
beschikbaar deel van artikel 913 B.W. gelden (in casu 1/2, waarover reeds
voor 1/4 was beschikt, zodat nog 1/4 vrij was). De bijzondere legatarissen
dienden zich in hun eis tot afgifte uitsluitend te wenden tot de reservataire
erfgenaam (wiens reserve door deze bijzondere legaten niet werd aangetast)
en dus niet tot de algemene legataris (Rb. Nijvel, 10 juni 1980, J.T., 1982,
12 enRec. Gen. Enr. Not., 1982, 205). Daar uit de inventaris bleek dat deze
bijzondere legaten zeker binnen de per ken van 1/4 zouden blijven diende
niet gewacht tot de vereffening en verdeling vooraleer in te gaan op hun
vraag tot afgifte.
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129.

VRAAG TOT AFGIFTE DOOR EEN BIJZONDERE LEGATARIS TEVENS VER-

Kan de bijzondere legataris
die tevens voordien bij huwelijkscontract tot contractueel erfgestelde was
aangesteld, nog afgifte van zijn legaat vragen, zo hij verzaakt heeft aan zijn
contractuele erfstelling?
De bijzondere legataris dacht van wei en hield voor ook als ingestelde
erfgenaam beroep te kimnen doen op de artikelen 785 en 845 B.W. en
aanspraak te mogen maken op het bijzonder legaat ten belope van het
beschikbaar deel.
Het Hof van Beroep (10 juni 1976, Rev. Not. B., 1976, 357) stelde hem in
het ongelijk. De redenering was de volgende: Het legaat kon gezien artikel 1083 B.W. aileen maar een (ten dele) bevestiging zijn van de contractuele
erfstelling en geen enkele eigen betekenis hebben. Door de contractuele
erfstelling destijds te aanvaarden heeft de erfgestelde op definitieve wijze
de titel van erfgenaam verkregen, zijn optierecht heeft enkel betrekking op
het daaraan verbonden emolumentum. Door aan dit emolumentum te
verzaken heeft de contractueel erfgestelde tevens aan zijn legaat verzaakt.
Bij het maken van dit onderscheid tussen titel en emolumentum steunt het
Hof zich op De Page (VIII, nr. 1632). De kwestieuze passage van De Page
luidt als volgt: ,L'institue est irrevocablement nanti de son titre; quant a
I' emolument attache ace titre il est traite comme successible". De Page zelf
verwijst o.a. naar Planiol. Deze (III, nr. 3182) neemt letterlijk Laurent over
(XV, nr. 188) en stelt ,Mais ce qu'il a accepte tout d' abord c'est seulement
le titre qui lui conferait les droits d'un heritier, or ce titre comporte
essentiellement avec lui de droit d'option qui laisse a l'heritier toute sa
liberte et ce qu'il refuse (par la renonciation) de faire c'est d'excercer son
droit". En Laurent stelt zelf: ,A-t-il renonce, il n'a plus de droit et il est
cense n'en avoir jamais eu". Een volledige gelijkschakeling op dit punt
tussen ingestelde en door de wet aangestelde erfgenaam is dus wei verantwoord (vgl. Van Quickenborne, M., Contractue/e erfstelling, in A.P.R.,
nr. 345). De redenering van het Hof kan dan ook niet bijgetreden worden
(zie ook de kritiek van Swennen, L. en Tielemans, H., o.c., R. W., 1976-77,
2043).

WERPENDE CONTRACTUEEL ERFGESTELDE -

130. SITUATIE VAN DE LEGATARIS V66R DE AFGIFTE - Alhoewel de
legataris zonder bezitsrecht recht heeft op zijn legaat vanaf het overlijden
(art. 1014) gaat het hier slechts om een principieel recht, hij kan zijn recht
slechts uitoefenen na afgifte van zijn legaat te hebben bekomen (dus niet
te hebben gevraagd). Voordien kan hij volgens het Hof van Cassatie (Cass.,
16 juni 1972, Arr. Cass., 1972, 9679, R. W., 1972-73, 130, J. T., 1973, 40,
Rev. Not. B., 1973, 36 en 1974, 219 en Pas., 1972, I, 951, noot) geen
rechtsvorderingen met betrekking tot de vermaakte zaak instellen als bv. het
vorderen van achterstallige pachtgelden, zo de gelegateerde zaak verpacht
was. Het Hof houdt het dus bij de traditionele opvatting (zie bv. Laurent,
XIV, nr. 62) en kent aan de afgifte een brede betekenis toe. Het ziet er een
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werkelijke erkenning is van de titel van de legataris eerder dan een touter
verkrijgen van het bezit, loutere aangelegenheid tussen de legataris en de
schuldenaar van het legaat (zie hierover De Page, VIII, nr. 1048 e.v. en
1082). Steunend op artikel 724 B.W. wordt onder bezitsrecht niet alleen
verstaan het bezit van de zaak maar ook de uitoefening van de rechten en
rechtsvorderingen waardoor dus het bezitsrecht zelfs de uitoefening van het
eigendomsrecht omvat.
§2. Optie

131. OPTIE - De verwerping van een legaat, alhoewel een eenzijdige
rechtshandeling, moet om geldig te zijn een oorzaak hebben (Cass., 13
november 1969, R. W., 1969-70, 1139, J. T., 1970, 47, Pas., 1970, I, 234,
noot, R.C.J.B., 1970, 326, noot Van Ommeslaghe, P. en Rec. Gen. Enr.
Not., 1971, nr. 21.512, 407; vgl. Cass., 5 november 1976, Arr. Cass., 1977,
268, R. W., 1977-78,440, noot Tielemans, J., Pas., 1977, I, 267, nootRec.
Gen. Enr. Not., 1978, 361 en R.C.J.B., 1979, 131, noot Van Quickenborne). Bij gebreke aan oorzaak of bij valse oorzaak is de verwerping dus
nietig.
Ben legataris had, in de waan dat dit tot voordeel zou strekken van zijn
onterfde vader - wat trouwens de mening was van zijn raadslieden - een
legaat verworpen dat hem door zijn grootmoeder was vermaakt. Er bleek
nu dat deze verwerping ten gunste uitviel van zijn broer, en niet van zijn
vader. De legataris had zich dus vergist over de gevolgen van zijn verwerping. Wat was de invloed van deze vergissing op de verwerping? Werd de
rechtshandeling hierdoor zo radicaal aangetast dat ze nietig was wegens
gebrek aan oorzaak of valse oorzaak? Of ging het hier slechts om een
dwaling die verschoonbaar moet zijn om als wilsgebrek aanleiding te
kunnen geven tot vernietiging? De legataris vraagt de vernietiging op grond
van beide. Het Hof van Beroep wijst zijn eis af en stelt dat de geldigheid
van een verwerping als louter abdicatieve rechtshandeling niet kan worden
aangevochten wegens dwaling omtrent de persoon van de begunstigde van
de verwerping of wegens gebrek aan oorzaak. Dit arrest wordt door het Hof
van Cassatie verbroken (Cass., 13 november 1969, aangehaald). Het Hof
heeft het enkel over het aspect oorzaak en stelt zich resoluut causalist op.
Het geeft nochtans geen definitie van wat men onder de oorzaak van een
eenzijdige rechtshandeling moet verstaan. Toch werd uit het geheel van de
zaak afgeleid (zie Van Ommeslaghe in zijn rijk gedocumenteerde en omstandige noot bij het arrest, nr. 13, bijgetreden door Van Quickenborne en
Dekkers, ,Examen de Jurisprudence", o.c., R.C.J.B., 1975, nr. 56) dat het
Hof een extensieve opvatting over de oorzaak voorstaat. De oorzaak hier
zou niet bestaan in een louter abstracte wil tot verwerpen (vgl. de animus
donandi inzake giften; zie nochtans contra Coipel, M., noot onder Cass.,
10 april 1979, R.C.J.B., 1978, 198 en Van Quickenborne, M., o.c.,
R.C.J.B., 154, die deze animus derelinquendi de interne oorzaak noemt)
maar zou zoals bij giften (en voorallegaten) te vereenzelvigen zijn met de
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concrete determinerende subjectieve motieven die bij de verwerping hebben
voorgezeten (de externe oorzaak volgens Van Quickenborne). (Hierbij
wordt dan tegen de traditionele opvatting in, aan de oorzaak eenzelfde
betekenis gegeven al naar gelang het gaat om afwezigheid van oorzaak of
valse oorzaak als om een ongeoorloofde oorzaak. Over deze problematiek
die de per ken van dit overzicht te buiten gaat zie recent vooral de geciteerde
noten van Van Ommeslaghe, P., ,Observations sur la theorie de la cause
dans la jurisprudence et dans la doctrine moderne", R. C.J.B., 1970,
328-367, en Van Quickenborne, M., ,La confirmation d'un acte nul pour
fausse cause, constitue-t-elle une donation indirecte?", R.C.J.B., 1979,
137-161).
In deze optiek zou de verwerping dienen vernietigd te worden wegens gebrek
aan oorzaak of we gens valse oorzaak eens bewezen werd dat het determinerend motief voor de legataris om het legaat te verwerpen de bedoeling was
geweest zijn vader te begunstigen (Van Quickenborne, M., noot onder
Cass., 5 november 1976, 144, aangehaald; vgl. Cass. fr., 15 juni 1960, S.,
1961, J 1).
De zaak wordt verwezen naar het Hofvan Luik en ook tegen dit arrest wordt
cassatieberoep aangetekend (Cass., 10 april 1975, R.C.J.B., 1978, 198,
kritische noot Coipel, M., Pas., 1975, I, 787 en Rec. Gen. Enr. Not., 1976,
nr. 22.106, 423. In een zeer streng arrest had bet Hof van Beroep geoordeeld
dat het bier om rechtsdwaling ging die noch verschoonbaar noch onoverwinnelijk was daar ze niet door een redelijk man zou begaan zijn (zie Cass.,
6 januari 1944, Pas., 1944, I, 133) en dat het feit dat de vergissing door de
raadslieden werd gedeeld niet van aard was een in se onverschoonbare
dwaling verschoonbaar te maken (zie ook de kritische bespreking bij
Kruithof, R., ,Overzicht rechtspraak (1974-80) Verbintenissen", T.P.R.,
1983, (495-717), nr. 46). Deze keer werd het Hof van Beroep niet op zijn
vingers getikt.
Met Raucent (,Examen de Jurisprudence", o.c., nr. 30) kan men ·zich
afvragen of deze verwerping in favorem niet als een onrechtstreekse schenking ten voordele van zijn vader was bedoeld en dat deze dwaling over de
persoon van de begiftigde een gebrek in de toestemming inhield van aard
de schenking te vernietigen. Of was deze dwaling ook onverschoonbaar?
(cfr. Kruithof, o.c., I.e. Zie hierover ook Grelon, B., ,L'erreur dans les
liberalites", Rev. Trim. Dr. Civ., 1981, 261-299).
Enkele uitzonderingen niet te na gesproken wat algemene legaten en legaten
ten algemene titel betreft (zie hierover De Page, VIII, nr. 1039) wordt
algemeen aangenomen dat de verwerping van legaten aan geen vormvereisten onderworpen is en zelfs stilzwijgend kan gebeuren (Cass. fr., 20 juni
1972, Rec. Gen. Enr. Not., 1973, nr. 21.733, 387). De formal.iteiten voorzien in artikel 784 B.W. kunnen niet naar analogie worden opgelegd, de
traditie is trouwens in die zin. Toch dienen de feiten die worden aangevoerd
van aard te zijn dat geen twijfel kan bestaan over deze wil te verzaken.
Hierover oordeelt de feitenrechter soeverein. Als afdoende argumenten
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kunnen bv. gelden dat de algemene legataris pas na een jaar bet testament
in zijn voordeel opgesteld, bekend maakt en in de tussentijd meewerkt aan
de vereffening van de nalatenschap of deze laat gebeuren overeenkomstig
de bepalingen van een vroeger testament (Cass. fr., 20 juni 1972, aange-

haald).
§ 3. Vruchten
132. VRUCHTEN - Alhoewel de bijzondere legataris mits aanvaarding
eigenaar is van de gelegateerde zaak vanaf bet overlijden van de erflater
heeft hij slechts recht op de vruchten vanaf zijn vraag tot afgifte (art. 1014
B. W. ). Deze moet bij rechtsvordering gebeuren of ten minste bij aanmaning
bij deurwaardersexploot (Rb. Luik, 10 oktober 1971, Rev. Prat. Not., 1972,
28). Een eenvoudige brief met verzoek bet legaat uit te voeren volstaat dus
niet om dit recht op de vruchten te doen ontstaan (Brussel, 16 juni 1959,
Rec. Gen. Enr. Not., nr. 2061). De vruchten !open nochtans ten voordele
van de legataris vanaf bet overlijden en zonder dat hij een rechtsvordering
heeft ingesteld, zo de erflater daartoe in bet testament uitdrukkelijk zijn wil
heeft te kennen gegeven (art. 1015 B.W.).
Ook bier (vergelijk art. 843 B.W., zie verder nr. 166) moet dit ,uitdrukkelijk" niet te letterlijk worden genomen. De erflater moet zijn bedoeling niet
in formele bewoordingen specifieren, bet is voldoende dat zijn wil zeker en
ondubbelzinnig is (De Page, VIII, nr. 1097; Planiol-Ripert, V, nr. 63~),
Het Hof van Beroep van Brussel (24 januari 1973, Rev. Prat. Not., 1973,
146) leidde deze duidelijke wil eerst en vooral af uit de toch niet zo
overtuigende bewoordingen van bet testament , ,je veux que ... rna maison
devienne la propriete de rna filleule" waaruit de wil van de testator zou
blijken aan de legataris bet genotsrecht over bet gelegateerde goed te
schenken vanaf bet overlijden. Doorslaggevender leken de omringende
omstandigheden de testator was een Griek en dit is de Griekse wettelijke
regeling terzake.
Maar ook in dit geval moet de legataris, om de gelegateerde zaak en de
vruchten vanaf bet overlijden te verkrijgen, afgifte vragen (De Page, VIII,
nr. 1096).
Bij een legaat van vruchtgebruik zijn de vruchten bet voorwerp zelf van bet
legaat en heeft dus de legataris op grond van artikel1014 B.W. recht op
de vruchten vanaf bet overlijden (Rb. Luik, 30 maart 1973, Rev. Not. B.,
1975, 36; zie reeds Brussel, 30 oktober 1961, Pas., 1963, II, 165).

§ 4. Scbulden
133. SCHULDEN - De bijzondere legataris is niet gehouden tot bet betalen
van de schulden van de nalatenschap (artt. 871 en 1024 B.W.). De erflater
kan hem deze last nochtans opleggen.
De rechtsleer aanvaardt dat deze last ook kan voortvloeien uit de natuur
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zelfvan de gelegateerde zaak (Laurent, XIV, nr. 97; Aubry-Rau, XI,§ 723,
501; De Page, VIII, nr. 1126). Zo een geheelheid van goederen wordt
vermaakt kan de legataris aanspraak maken op de activa, maar moet hij
ook de passiva dragen. Als voorbeelden worden gegeven: legaat van het
aandeel in de gemeenschap, in een nalatenschap, in een vennootschap. Het
gaat hier dan niet zozeer om een schuld van de nalatenschap zelf maar om
een schuld verbonden aan het voorwerp van het legaat.
Op deze laatste uitzondering steunt zich de rechtbank van Brussel (17
december 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22.936, 305, noot A.C.,
Rev. Not. B., 1983, 191 en Rev. Prat. Soc., 1982, 271, noot J. 't K) om
tegen het advies in van het openbaar ministerie, schulden te laste te leggen
van een bijzondere legataris. De erflaatster had aan deze ,toute rna participation" in een p.v.b.a. (waarin deze legataris medevennoot was) geschonken. De testatrice had ook nog een schuld t.a.v. deze zelfde p.v.b.a. en deze
werd ten Iaste gelegd aan deze bijzondere legataris van de deelbewijzen.
Nochtans ging het hier wei degelijk om schulden van de erflaatster zelf en
niet van de p.v.b.a., dus niet om een verplichting die voortvloeit uit de
vermaakte zaak zelf, geheelheid van activa en passiva. De rechtbank stelt
evenwel ook dat door het gebruik van de term ,toute rna participation"
de erflater duidelijk te kennen had gegeven haar schuldvorderingen en
schulden t.o.v. de vennootschap ais een geheel te beschouwen dat ze
aisdusdanig vermaakte. Wat in feite neerkwam op het erkennen van een
impliciete last door de testator aan de bijzondere legataris opgelegd de
schulden te betaien. De rechtsleer aanvaardt dat deze last impliciet kan
worden opgelegd (Planiol-Ripert, V, nr. 663).
AFDELING

6

NIETIGHEID, HERROEPING EN VERVAL

§ 1. Herroeping
134. HERROEPING DOOR DE TESTATOR - Het testament is niet aileen een
essentieel herroepelijke akte maar het is ook een vormelijke akte. AI kan
de herroeping ten allen tijde en voor om het even welke reden gebeuren,
zij kan niet op om het even welke marrier gebeuren.
Naast de aan vormen gebonden uitdrukkelijke herroeping (art. 1035 B. W.)
voorziet de wet twee gevailen van stilzwijgende herroeping.
Zo vernietigen volgens artikel 1036 beschikkingen van een later testament
dat het vorige niet uitdrukkelijk herroept, aileen de beschikkingen van het
vroegere testament, die onverenigbaar of tegenstrijdig zijn met deze nieuwe
beschikkingen.
Bij successieve testamenten geldt dus in principe het beginsel van de gelijktijdige uitvoering (Brussel, 30 november 1960, Pas., 1962, II, 4; Brussel,
14 december 1964, T. Not., 1967, 44). Zelfs de aanstellingin opeenvolgende
testamenten van twee of meer personen tot algemene legataris is niet
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·noodzakelijkerwijze onverenigbaar (zie bv. Rb. Dinant, 28 oktober 1965,
Jur. Liege, 1965-66, 82) maar kan het wel zijn, zo dit de bedoeling van de
testator was. Daar de onverenigbaarheid nochtans de uitzondering is, moet
ze beperkend geYnterpreteerd worden en mag de rechter, die hierover
soeverein oordeelt alleen tot de herroeping besluiten zo hij beschikt over
voldoende duidelijke ondubbelzinnige en vaststaande elementen (Gent, 5
mei 1983, T. Not., 1983, 227, noot R.R.; Dillemans, o.c., nr. 241).
Het Hof van Brussel (11 maart 1969, J. T., 1969, 371, Pas., 1969, II, 137
en Rec. Gen. Enr. Not., 1971,' 314, noot) werd van de onverenigbaarheid
van twee successieve aanstellingen van een algemeen legataris overtuigd
door het feit dat de testator in zijn tweede testament sprak van ,mon
heritier" waaruit zou blijken dat hij zijn goederen slechts aan een persoon
wenste te laten overgaan, wat onrechtstreeks ook nog bevestigd werd door
een brief (vgl. Cass., 24 maart 1955, Arr. Cass., 1955, 625, Pas., 1955, I,
814, Rec. Gen. Enr. Not., 1958, 232 en Rev. Prat. Not., 1958, 263).
Het Hofvan Gent stelde zich restrictiever op (Gent, 5 mei 1983, aangehaald)
en besloot niet tot de herroeping van een algemeen legaat door een later
testament waarbij een aantal bijzondere legaten werden vermaakt, waaronder een aan de vroeger aangestelde algemene legataris. Het Hof was van
oordeel dat de stilzwijgende wil tot herroepen niet afdoende bleek uit het
laatste testament en dat een correcte toepassing van artikel 1036 B. W. aileen
inhield dat het algemeen legaat verminderd werd met hetgeen in het later
testament werd toegekend aan bijzondere legaten. Dater geen tegenstrijdigheid bestaat tussen de aanduiding van dezelfde persoon als algemeen
legataris en bovendien als bijzonder legataris, zelfs in opeenvolgende testamenten, wordt vrij algemeen aanvaard (zie bv. Cass. fr., 25 maart 1981,
J.C.P., 1982, II, 19.787, noot Remy en opmerkingen van Patarin in Rev.
Trim. Dr. Civ., 1982, 647).
Ben legaat in een eerste testament van alle titels, zeer belangrijk bestanddeel
van het vermogen, waarvan de totale waarde nog bij benadering door de
erflaatster wordt gepreciseerd is al evenmin herroepen door een clausule in
een later testament waarbij de erflaatster na tal van specifieke goederen te
hebben vermaakt beschikt over de ,kleren, voorwerpen allerlei, juwelen"
en waaraan tot slot het woordje ,enz." werd toegevoegd (Bergen, 28
februari 1977, Pas., 1977, II, 189 enRec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22.415,
298).
135. VERVREEMDING VAN DE GELEGATEERDE ZAAK- De vervreemding
door de legataris van het gelegateerde goed heeft de herroeping van het
legaat tot gevolg (art. 1038 B.W.). Hier gaat het om een rechtshandeling
die onverenigbaar is met het vroeger testament. Artikel 1038 heeft alleen
de herroeping tot gevolg t.a. v. het gelegateerde goed en geldt slechts ten
aanzien van beschikkingen over bepaalde zaken. Ben algemeen legaat wordt
niet herroepen door de latere vervreemding van een deel van de goederen
begrepen in het legaat (Rb. Hasselt, 25 mei 1981, R. W., 1981-82, 1150, noot
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Puelinckx-Coene, M.; De Page, VIII 2 , nr. 1197 B; Dillemans, o.c.,
nr. 242). Artikel1038 viseert trouwens aileen beschikkingen over erfgoederen en is niet toepasselijk op andere testamentaire clausules, als extra
patrimoniale beschikkingen (Planiol-Ripert, V, nr. 624) of bedongen lasten
(Rb. Hasselt, 25 mei 1981, aangehaald).
Bike vervreemding door de testator komt in aanmerking, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel (De Page, VIII, nr. 1197 C; Kluyskens, III. 259),
dus ook bv. een handgift (Lyon, 10 april1974, J. des Not., 1976, 254). Is
het gelegateerde goed voorwerp van een verkoopsbelofte dan is het legaat
vervallen door het feit van de uitoefening van het optierecht (Cass., 9
januari 1975, Arr. Cass., 1975, 522 en T. Not., 1975, 219).
136. GEDWONGEN ONTEIGENING- Wat ZO de gelegateerde zaak onteigend
werd? Is ook dan artikel 1038 B.W. van toepassing? De meningen zijn
verdeeld en het antwoord hangt af van de betekenis die men aan artikel 1038
toekent. Neemt men aan dat dit artikel steunt op de vermoedelijke wil van
de testator het legaat zodoende te herroepen (zie bv. Savatier, R., Rev.
Trim. Dr. Civ., 1980, 594) dan is artikel 1038 in geval van gedwongen
vervreemding niet van toepassing (Kluyskens, III, nr. 262; Dillemans, o.c.,
nr. 242). Zietmeninartikel1038B.W. eensui-generisvorm vanherroeping
zodat de vervreemding op zichzelf oorzaak is van de vernietiging van het
legaat dan valt ook gedwongen vervreemding eronder. Deze stelling wordt
vooral voorgehouden door De Page (VIII, nr. 1197 A). Wellicht vervat de
laconische overweging van het Hof van Cassatie (9 januari 1975, aangehaald) ,dat het gebruik van het optierecht de verkoop van litigieuze goed
heeft tot stand gebracht en dat, bij toepassing van artikel 1038 B.W., het
legaat van die zelfde goederen 'door het feit' (cursief toegevoegd) vervallen
is" een beaming van De Page's opvatting.
De aangelegenheid of onteigening ten algemene nutte al dan niet onder
toepassing valt van artikel 1038, is niet van groat praktisch belang, omdat
zelfs in de eerste opvatting het legaat geen uitwerking heeft omdat het
vervallen is wegens verlies van het goed (art. 1042 B.W., zie ook verder
nr. 147). De Page (VIII, nr. 1252, voetnoot (3)) neemt trouwens aan dat
in geval van onteigening beide artikels van toepassing zijn.
Alhoewel het schijnt aan te nemen dat artikel 1038 steunt op de vermoede
wil van de testator (zie ook volgend nummer), wat dus moet leiden tot een
niet toepasselijk verklaren van artikel 1038 in geval van gedwongen onteigening, neemt het Hof van Beroep van Bergen (19 januari 1980, Pas., 1980,
II, 40, Rev. Not. B., 1980, 312 en Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.738,
197) terzake geen duidelijk standpunt in en stelt dat de onteigening van de
gelegateerde zaak ofwel de herroeping ofwel het verval van het legaat tot
gevolg heeft.
137. TEGENBEWIJS - Mag de legataris aantonen dat het ondanks de
vervreemding niet de bedoeling was van de testator het legaat te herroepen?
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Ook dit hangt samen met de betekenis die men aan artikel1038 B.W.
toekent (zie vorig nummer). Alleen in de eerste opvatting kan beweerd
worden dat artikel 1038 aileen een vermoeden juris tantum stelt. In de door
De Page voorgestane opvatting is hiervoor geen plaats, daar juist omwille
van de rechtszekerheid (!) dient vermeden te worden dat kan nagegaan
worden wat precies de bedoeling van de erflater was (zie ook Stienon, ,De
Ia revocation d'une donation entre epoux par un testament nul pour cause
illicite", noot onder Brussel, 29 juni 1970, R.C.J.B., 1972, (23-52), 36). De
rechtbank van Luik (7 oktober 1977, Jur. Liege, 1978-79, 19) stelt in een
zeer uitvoerig gemotiveerd vonnis, waarin ze vooral de stelling van De Page
tracht te weerleggen, dat zakelijke indeplaatsstelling kan aanvaard worden
of althans bewezen kan worden dat het de bedoeling is van de testator ook
wat in de plaats kwam, te legateren. Artikel 1038 stelt immers alleen een
vermoeden juris tantum van herroeping. Ze neemt aan dat in onze tijd van
constante waardeschommelingen en economische onzekerheid dergelijke
bedoeling tot behoud van het legaat t.a.v. de gesubstitueerde goederen
aanwezig is, in geval van een legaat van effecten, zo blijkt dat de oorspronkelijke effecten verkocht zijn maar ten belope van het exact zelfde bedrag
door andere vervangen werden (vgl. De Page, VIII, nr. 1195). De vervanging gebeurde niet met de bedoeling het legaat te herroepen maar integendeel de waarde ervan te stabiliseren. Het tegendeel beweren zou de testator
er toe verplichten na elke zich opdringende beurstransactie zijn testament
te hermaken (eenvoudiger ware allicht, onmiddellijk te specifH!ren dat het
legaat slaat op die bepaaJde effecfen of diegene die ter vervanging worden
aangekocht). De rechtbank hechtte daarbij veel belang aan de verklaring
van de testamentuitvoerder dat dergelijke interpretatie inderdaad ook
strookte met de bedoeling van de erflaatster.
Ook het Hof van Beroep van Bergen (19 januari 1980, aangehaald) laat in
principe dergelijk tegenbewijs toe. Het Hof vond dat uit artikel 1038 B. W.
zelf de bedoeling van de wetgever bleek, het legaat niet te willen uitbreiden
tot wat in de plaats kwam van de vervreemding tenzij tegengestelde bedoeling van de erflater. Het Hof stelt zich streng op bij het zoeken naar die
tegengestelde bedoeling. Daar in het testament zelf geen aanduidingen
terzake te vinden waren - de erflaatster had er zich toe beper kt de achteraf
onteigende goederen te vermaken - weigerde het Hof bij de interpretatie
van de wil rekening te houden met getuigenissen en vermoedens, omdat de
testamentaire clausule duidelijk, niet tegenstrijdig en niet dubbelzinnig was
(zie hierover vroeger nr. 69). Belangrijk in de overwegingen van het Hof
schijnt niet alleen het feit te zijn dat na de onteigening het testament niet
werd aangepast maar ook dat niet geweten was, wat met het geld van de
onteigening gebeurde.
138. VERNIETIGING VAN HET TESTAMENT DOOR DE TESTATOR- Jedereen
is het er uiteraard over eens dat een testament dat door de erflater zelf werd
vernietigd geen uitwerking kan hebben. Volgens sommigen is de reden
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gelegen in het feit dat het testament niet meer bestaat want het instrumentum is verdwenen. Volgens anderen gaat het om een vorm van stilzwijgende
herroeping, enig aanvaard geval dat niet expliciet door de wet is voorzien
(zie hierover Dillemans, o.c., nr. 243). Het Franse Hof van Cassatie (28
april 1969, Rev. Not. B., 1970, 117) lijkt deze tweede mening toegedaan.
Het Hof was evenwel van mening dat het verscheuren van een testament
geen wettig vermoeden van herroeping inhoudt, maar het aan de feitenrechter toekomt na te gaan aan de hand van de omstandigheden eigen aan de
zaak en van het verscheuren in het bijzonder of het de bedoeling geweest
was zijn testamentaire beschikkingen te herroepen.
139. ANDERE ONVERENIGBARE GEDRAGINGEN VAN DE ERFLATER- Niet
om het even welke latere gedraging van de testator die nochtans onverenigbaar schijnt te zijn met de bedoelingen die uit dat testament blijken, kunnen
als geldige stilzwijgende herroeping worden aangezien.
Zelf het inspannen van een vordering tot echtscheiding houdt niet meteen
een stilzwijgende herroeping in van de aanstelling van de andere echtgenoot
tot algemeen legataris (vgl. Rb. Brussel, 21 april 1972, J. T., 1972, 507).
De rechtbank van Hasselt (25 mei 1981, R. W., 1981-82, 1150, noot Puelinckx-Coene, M.) past deze principiele regel ook toe t.a. v. een patrimoniale
last die in een testament was opgelegd. Een erflaatster had haar nichtje
aangesteld tot algemeen legataris met last in te staan voor haar begrafenis.
Enkele maanden later verkoopt deze mevrouw een onroerend goed, als last
van de verkoop wordt o.m. bedongen dat de kopers zullen instaan voor haar
begrafenis- en overlijdenskosten. De algemene legataris die de begrafeniskosten had gedragen vordert die terug van de kopers daar ze beweert dat
de testamentaire last door het stipuleren van dezelfde last in de verkoopakte
herroepen was.
De rechtbank was terecht van oordeel dat bier geen sprake kon zijn van
herroeping. Er was geen uitdrukkelijke herroeping - de verkoopakte
voldeed niet aan de vereisten gesteld door artikel 9 van de wet van 25
ventose jaar XI (en bevatte bovendien geen uitdrukkelijke clausule van
herroeping) - er was al evenmin stilzwijgende herroeping (ook niet op
grond van artikel1038 B.W., zie boger nr. 135).
Men kan deze uitspraak aileen maar goedkeuren. Wei wordt aanvaard dat
latere tegenstrijdige beschikkingen van de erflater van aard kunnen zijn
extra-patrimoniale beschikkingen te herroepen, bv. de clausule van een
testament, waarbij de erflater vraagt burgerlijk begraven te worden, is
herroepen zo hij blijkt gestorven te zijn na de laatste sacramenten ontvangen
te hebben (Cass., 3 juli 1899, Pas., 1899, I, 321, andersluidende conclusies
van procureur-generaal Mesdach de ter Kiele; De Page, VIII, nr. 831;
Jacobs, Testamenten (vorm), inA.P.R., nr. 181 en 193; Planiol-Ripert, V,
nr. 624 zelfs al bepaalde de Franse wet uitdrukkelijk dat de regeling van de
begrafenis bij testament moet geschieden). De bepalingen van het B.W.
inzake herroeping zijn klaarblijkelijk voor legaten bedoeld en de rechtsleer
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weigert dan ook deze uitzondering inzake extra-patrimoniale beschikkingen
toe te passen t.a.v. bedingen met patrimoniale inhoud (Jacobs, o.c.,
nr. 193).
De rechtbank van Hasselt oordeelde evenwel dat de algemene legataris als
algemene rechtsopvolger van de verkoopster de voordelen kon opvorderen
die ten voordele van de koopster in de verkoopovereenkomst waren bedongen.

§ 2. Gerechtelijke herroeping
140. HERROEPING WEGENS NIET VERVULLING VAN DE LASTEN - Legaten
(art. 1046) zijn evenals schenkingen (art. 953) herroepbaar wegens niet-vervulling van de voorwaarden (zie boger nr. 41). Deze vordering kan aileen
ingesteld worden door diegene aan wie het belaste legaat zou toevallen zo
het herroepen werd (Rb. Brussel, 29 juni 1971, Pas., 1971, III, 73; Bouyssou, M., Les liberalites avec charges en droit civil jranrais, Parijs, 1947,
300). De beneficiairs van de last beschikt over een vordering tot uitvoering
van de last.
In feite wordt steeds gesproken over gerechtelijke herroeping wegens niet
vervullen van ,de lasten". De rechtbank van Brussel preciseert dan ook
(verwijzend naar De Page, VIII, nr. 399 A en 617 D, naar wat in feite
algemeen aanvaard wordt) dat bier de term ,voorwaarde" niet dient
begrepen te worden in zijn technisch-juridische betekenis van opschortende
of ontbindende voorwaarde, dus toekomstige onzekere en !outer toevallige
gebeurtenis waarvan het ontstaan of de ontbinding van de gift zal afhangen.
Hier gaat het om een voorwaarde-last opgelegd aan de begiftigde waarvan
de schenker de wet van het contract heeft gemaakt en waarvan de niet-uitvoering gesanctioneerd wordt door de herroeping. Dit geldt inderdaad ook
t.a. v. legaten. De wederkerigheid is bier aanwezig vanaf de aanvaarding van
de last, na het overlijden door de legataris. Zodoende is ook bier artikel 1184 B.W. van toepassing. De last is, wat de tegenprestatie is in een
overeenkomst (Bouyssou, o.c., nr. 161; Savatier, opmerkingen bij Cass.
fr., 18 november 1957, Rev. Trim. Dr. Civ., 1958, 434). De sanctie treedt
dan ook niet van rechtswege op maar dient in rechte gevraagd. De rechtbank
van Luik preciseert bovendien dat de feitenrechter soeverein oordeelt of de
modaliteit die door de erflater aan het legaat verbonden werd een voorwaarde-last is, sanctioneerbaar door gerechtelijke herroeping, dan wei een
ontbindende voorwaarde van gemeen recht (met automatisch en retroactief
gevolg) of een voorwaarde-last waarvan de erflater de tekortkoming niet
heeft willen sanctioneren met een gerechtelijke herroeping. De delicate
vraag welke criteria de rechter hierbij moet hanteren laat de rechtbank
onaangeroerd (zie hierover Bouyssou, o.c., 81; Dillemans, o.c., nr. 137;
Savatier, R., in Rev. Trim. Dr. Civ., 1958, 434).
In casu oordeelt ze dat het gaat om een voorwaarde-last maar de tekortkoming niet van dien aard is dat zij de herroeping rechtvaardigt. Toch leek
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het niet zo meteen evident dat deze uitvoerig uiteengezette principes van de
gerechtelijke herroeping wegens niet vervullen van de lasten, terzake dienden toegepast (zie ook de kritiek van Van Quickenborne en Dekkers,
,Examen de Jurisprudence", o.c., R.C.J.B., nr. 79).
Ben testatrice had een huis vermaakt aan haar nicht onder last de vroegere
concierge en zijn zoon nog gedurende vijf jaar een gedeelte ervan te Iaten
bewonen (laisser occuper). De rechtbank ziet hierin een legaat met last in
twee trappen. Ben eerste last bestaande in een ,droit d'occupation" wordt
opgelegd aan de nicht, deze last vormt een indirect legaat waaraan volgens
de rechtbank eveneens een last verbonden is. Dit , droit d'occupation" is
volgens de rechtbank immers een intuitu personae bruikleen ten voordele
van de twee bij naam genoemde beneficiarissen, wat de last inhoudt dat de
uitoefening ervan beperkt zou blijven tot de concierge en zijn zoon. De
concierge had gedurende enkele maanden een bejaard persoon onderdak
verleend die door de nicht uit een ander deel van het huis was gezet. Dit
werd de concierge nu kwalijk genomen door de nicht. De rechtbank
oordeelde dat de tekortkoming niet zwaar genoeg was.
141. VERVOLG- Het Hof van Gent (18 maart 1976, R. W., 1975-76, 2428
en T. Not., 1977, 213) daarentegen was van oordeel, zonder evenwel te
stellen, zoals in Frankrijk wei eens het geval is zie bv. recent Cass. fr., 27
januari 1981, Rev. Trim. Dr. Civ., 1981, 891, met opmerkingen Patarin)
dat het uitvoeren van de lasten de determinerende oorzaak was geweest voor
het vermaken van het legaat (zie Bouyssou, M., o.c., nr. 172; Hamel, La
notion de cause dans les liberalites, Parijs, 1920, 177) de uitvoering ervan
voor de erflater toch van dergelijke betekenis was, dat nu na jaren nog niet
vaststond of ze door de legataris zouden worden uitgevoerd, het legaat
herroepen was. De bijzonderste last (het veranderen van de naam van een
straat met historische benaming door deze van de testator) was nog steeds
niet door de begunstigde stad uitgevoerd omdat de stad tot de bevinding
gekomen was dat aan de administratieve voorwaarden voor naamsverandering van straten niet was voldaan. De legataris kon dus de last niet uitvoeren. En inderdaad het feit dat de uitvoering van de last onmogelijk is, zelfs
buiten de schuld om van de legataris, weert, in tegenstelling tot artikel1184
(zie De Page, VIII, nr. 399 B) de sanctie niet (Bouyssou, M., o.c., 297 en
308; Cass. fr., 27 januari 1981, aangehaald). De legataris moet de last dan
niet meer uitvoeren, maar hij kan dan ook geen aanspraak meer maken op
de tegenprestatie: bet legaat. Ook het Hof van Gent noemt het nog niet
vervullen van de last begrijpelijk maar niet verschoonbaar. Het Hof oordeelde terecht dat bet aanbod door de stad - bovendien zonder garanties
- de last gedeeltelijk uit te voeren, door slechts aan een deel van de straat
of aileen aan het gelegateerde goed de naam van de erflater te geven, niet
strookte met de bedoeling van de testator, die bijzonder bekommerd was
om zijn nagedachtenis. Inderdaad de rechter kan een moeilijke of zware last
niet wijzigen of verminderen. Ook de administratieve overbeid kan de om
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machtiging verzoekende rechtspersoon niet ontslaan van zijn verplichting
de last uit te voeren die hem door de testator was opgelegd. W el kan de
overheid oordelen- wat in casu niet gebeurde- dat vanuit administratiefrechtelijk standpunt een privaat persoon bepaalde verplichtingen niet kan
opdringen aan een publieke rechtspersoon en om die redenen in haar
machtigend besluit stellen dat de last ais niet geschreven dient beschouwd
of slechts ais de uitdrukking van een eenvoudige wens. Ben andere vraag
is dan of onder dergelijke voorwaarde de rechtspersoon nog civielrechtelijk
aanspraak kan maken op het hem vermaakte legaat. Daarover kan aileen
de burgerlijke rechter oordelen (de Rb. Charleroi, 26 november 1904, J. T.,
1907, 519 was aivast van oordeel dat de civiele aanspraken van de rechtspersoon dan vervielen). Deze zal hiertoe aileen kunnen besluiten zo hij tot de
bevinding komt dat de uitvoering van last niet essentieel was voor de
erflater. Het wordt dus een zoeken naar de bedoeling van de erflater. Zo
de uitvoering van de last voor hem essentieel is moet die worden uitgevoerd
zoals die door de erflater opgelegd werd (Bouyssou, o.c., nr. 171).
Het Hof van Gent stelt principieel dat afgifte van legaat en uitvoering van
de bedongen lasten moeten geschieden bij wijze van gelijktijdig oversteken.
Toch aanvaardt men (Dillemans, nr. 245; De Page, VIII, 483; Bouyssou,
o.c., nr. 170 met overvloedige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer)
dat de rechter zoals in toepassing van artikel 1184 uitstel kan verlenen. In
casu was dit weinig aangewezen de testamentuitvoerder had immers onmiddellijk en vrijwillig afgifte aangeboden en de stad reeds lang in gebreke
gesteld. Deze kon na twintig jaar nog steeds niet onvoorwaardelijk en
definitief aanbieden de last te vervullen.
142. ONW AARDIGHEID - Zoais schenkingen zijn legaten herroepbaar wegens ondankbaarheid (zie hoger nr. 42). Artikel1046 verwijst naar de twee
eerste gronden van artikel 955 B.W. Derechtsleer (De Page, VIII, nr. 1217;
Dillemans, Testamenten, nr. 246; Kluyskens, Ill, nr. 267) spreekt bij voorkeur over onwaardigheid omdat ondankbaarheid veronderstelt dat de begiftigde kennis heeft van de gift en zich, dit niettegenstaande, onbehoorlijk
gedraagt tegenover zijn weldoener. De legataris is er niet noodzakelijkerwijze op de hoogte van dat hem een legaat werd vermaakt.
De vordering tot herroeping wegens ondankbaarheid van schenkingen is
strikt persoonlijk en kan bij overlijden van de schenker aileen nog worden
ingesteld door de opvolgers in zijn persoon, (de erfgenamen, de algemene
legatarissen en de legatarissen ten algemene titel) niet door de opvolgers in
zijn goederen (Cass., 3 juli 1941, Pas., 1941, I, 273). Deze principes worden
ook toegepast inzake herroeping wegens onwaardigheid van legaten (Dillemans, o.c., nr. 246). De Page (VIII, 1220 B, 3°) ziet er een prerogatief in
van de bloedverwanten, dat dan ook aan hen alleen en aan de langstlevende
echtgenoot toekomt.
De rechtbank van Marche-en-Famenne (9 december 1971, Jur. Liege,
1971-72, 149) houdt het bij het criterium van de opvolging in de persoon
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(in casu werd de vordering ingesteld door de broers en zusters van de
erflater). Ret Hofvan Beroep van Brussel, (9 juni 1971, Pas., 1971, II, 305,
Rev. Not. B., 1974, 326 en T. Not., 1972, 203) neemt geen stelling terzake
en het valt niet uit te maken welk criterium impliciet wordt toegepast, daar
de vordering wordt ingesteld door de algemene legataris, die evenwel de
zoster is van de erflater.
De vordering is deelbaar en zal dus desgevallend maar ten dele gevolg
hebben, a rato van de erfelijke roeping van de eisers (De Page, VIII,
nr. 1220 C). Tussen deze en de onwaardig bevonden legataris zal dan een
onverdeeldheid ontstaan (Rb. Marche-en-Famenne, 9 december 1971, aangehaald).
De testamentaire onwaardigheid is wei degelijk te onderscheiden van de
erfrechtelijke onwaardigheid (zie hierover Dillemans, o.c., I.e.) het is eveneens een civiele straf maar ze wordt niet van rechtswege opgelopen (Brussel,
9 juni 1971, aangehaald).
143.
VERVOLG - Vooral zo de herroeping op grove beledigingen van de
legataris gegrond wordt zal de rechter moeten nagaan of de aangehaalde
feiten voldoende ernstig zijn om de sanctie mee te brengen (Brussel, 9 juni
1971, aangehaald; Rb. Brussel, 21 april 1972, J. T., 1972, 507) en in de
rechtsleer wordt terecht aangedrongen dat hij zich inzake beledigingen
restrictief zou opstellen. Hij oordeelt hierover soeverein (Rb. Kortrijk, 9
november 1950, T. Not., 1952, 58). Zo de vordering gebaseerd is op
artikel 1046 gaat het om feiten die zich tijdens het Ieven van de erflater
hebben voorgedaan (Rb. Marche-en-Famenne, 9 december'1971, aangehaald).
De rechter moet nagaan of de feiten werkelijk als beledigend bedoeld waren
en de onwaardigheid van de legataris bewijzen. Hij mag de feiten niet
beoordelen volgens de criteria die gelden om een grond tot echtscheiding
te bewijzen (Rb. Brussel, 21 april 1972, aangehaald).
Herroeping wegens onwaardigheid wordt immers nogal eens ingeroepen om
het (algemeen) legaat aan te vallen dat door een echtgenoot aan zijn
wederhelft is vermaakt, zo blijkt dat de verstandhouding tussen de echtgenoten voor het overlijden niet meer zo goed was.
De gerechtelijke herroeping wegens onwaardigheid is gegrond op het vermoeden dat de testator zijn legaat zou herroepen hebben zo hij op de hoogte
geweest was van het onbetamelijk gedrag (Rb. Brussel, 21 april 1972,
aangehaald; Kluyskens, III, nr. 268) of, zo hij de feiten kennende, hiertoe
de nodige tijd had gehad.
De vordering kan dus niet meer worden ingesteld zo de erflater de gewraakte
feiten heeft vergeven. Vandaar ook de korte verjaringstermijn van 1 jaar
die ook hier wordt voorgestaan, alhoewel artikel 1046 B.W. aileen maar
naar artikel 955 verwijst en niet naar artikel 957 (Cass., 12 decepber 1889,
Pas., 1980, I, 33; Brussel, 9 juni 1971, aangehaald; zie de genuanceerde
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opmer king en van Piret en Pirson, ,Ex amen de Jurisprudence", R. C.J.B.,
1956, nr. 8, p. 140; zie oak Parijs, 8 maart 1976, J. Cl. P., 1976, II, 18.486,
afkeurende noot Surun en J. des Not., 1977, 700, art. 53.639, noot Viatte;
Cass. fr., 22 mei 1970, Bull. civ., 1970, I, nr. 168; contra Parijs, 10 juli
1967, D.S., 1968, J. 36 en Rev. Prat. Not., 1968, 322 met goedkeurende
opmerkingen van Savatier, R. in Rev. Trim. Dr. Civ., 1968, 179; contra oak
Kluyskens, III, nr. 369).
Eens de feiten vaststaan zal de legataris, om de sanctie tach nog te ontlopen,
moeten bewijzen dat de erflater deze niet als beledigend heeft opgenomen
en ze bedekt heeft met de mantel der liefde. Zo legataris en erflater man
en vrouw zijn (of vice versa) wordt nogal eens als bewijs van vergiffenis
ingeroepen dat de erflater ondanks zijn kennis van de feiten geen procedure
tot echtscheiding had ingespannen.
Het niet instellen van een vordering tot echtscheiding of het niet neerleggen
van klacht wegens overspel zijn op zichzelf geen bewijs van vergiffenis door
de erflater van de gepleegde feiten, zeker niet zo de erflater er pas kart voor
zijn overlijden van op de hoogte was, de andere echtgenoot zelf het initiatief
tot de echtscheiding had genomen en uit andere gegevens de verbolgen
houding van de erflater bleek (Rb. Marche-en-Famenne, 9 december 1971,
aangehaald; zie oak De Page, VIII, nr. 1219 A).
Het feit dat de testator het testament behouden heeft, is al evenmin een
bewijs van deze vergiffenis. Het schept zelfs niet noodzakelijkerwijze een
vermoeden in die zin (Rb. Marche-en-Famenne, 9 december-1971, aange~
haald; De Page, VIII, nr. 1221 B). Want dan zou de gerechtelijke herroeping uiteraard nooit hoeven op te treden (Dillemans, o.c., I.e.). Zo evenwel
de erflaatster zich al meer dan zestien jaar bekloeg over het onverschillige
en weinig trouwe gedrag van haar man, die ze tot algemeen legataris had
gemaakt en, na twee jaar feitelijke scheiding voorafgaand aan haar overlijden, tach nag haar testament had gehandhaafd oordeelde de rechtbank van
Brussel (21 apri11972, aangehaald) dat de rechter er niet met zekerheid van
kon uitgaan dat bewezen feiten vlak voor het overlijden, die inderdaad dit
onverschillige en ontrouwe gedrag van de man bevestigden, de erflaatster
er toe zouden hebben aangezet (deze keer) haar testament te herroepen en
op die vermoede wil berust tach de vordering tot gerechtelijke herroeping
wegens onwaardigheid. Zeer streng vonnis, daar tach gebleken was dat de
erflaatster twee maanden v66r haar overlijden een procedure tot echtscheiding was begonnen en dus zodoende duidelijk uiting had gegeven aan het
feit dat haar geduld nu wel ten einde was.
144. GROVE BELEDIGING AAN DE NAGEDACHTENIS VAN DE ERFLATERArtikel1047 B.W. stelt een specifieke grand van ondankbaarheid van de
legataris: grove belediging de nagedachtenis van de erflater aangedaan. Dit
artikel gaf in deze periode aanleiding tot een van de zeer schaarse gepubliceerde uitspraken terzake (Brussel, 9 juni 1971, aangehaald). De echtgenote
van de erflater, aangesteld als bijzondere legataris bij openbaar testament
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bleek zelf een (vals) later gedateerd eigenhandig testament te hebben opgesteld waarin zij zichzelf tot algemeen legataris had gepromoveerd. Ze werd
hiervoor correctioneel veroordeeld. De zuster van de erflater die in het
openbaar testament tot algemeen legataris was aangesteld daagde nu haar
schoonzus voor de burgerlijke rechtbank en beweerde dat nu het openbaar
testament het enige echte bleek te zijn, ook het bijzonder legaat geen
doorgang kon vinden wegens grove belediging door de bijzondere legataris
aan de nagedachtenis van de erflater.
Alhoewel bleek dat het valse testament nog tijdens het leven van de erflater
werd opgesteld, oordeelde het Hof dat de bijzondere legataris na het
overlijden het valse testament had ingeroepen en dat was voldoende om
beroep op artikel 1047 mogelijk te maken. Het Hof oordeelde evenwel dat
de vordering vervallen was nu ze niet werd ingesteld binnen het jaar te
rekenen vanaf het misdrijf. De bewering van de algemene legataris, dat pas
na de correctionele veroordeling werkelijk en wettelijk de gepleegde feiten
als vaststaand konden worden ingeroepen, kon niet baten. Het Hof oordeelde dat de ingeroepen termijn aanvangt wanneer het bestaan van de door de
legataris gepleegde grove belediging gekend wordt (alhoewel art. 1047 in
tegenstelling tot art. 957 aileen spreekt van de dag van het misdrijf; in die
zin ook Piret en Pirson, o.c., 147) en niet wanneer het bewijs ervan geleverd
wordt. Desnoods kon immers de vordering binnen de wettelijke termijn ten
bewarende titel worden ingesteld (zie nochtans Cass. fr. 22 november 1977,
Rep. Defrenais 1977, 581, art. 31.950.
Zodoende heeft het Hof zich niet hoeven uit te spreken over de interessante
vraag of de gewraakte feiten een grove belediging van de nagedachtenis van
de erflater uitmaakten. Het gaat hier inderdaad om een daad van verregaande kwaadwilligheid waardoor de testator had hij het geweten, zeker ten
zeerste zou beledigd zijn (Aangezien de vervalsing tijdens het leven gebeurde
zou het bijzonder legaat reeds op basis van artikel 1046 B.W. kunnen
herroepen worden, maar ook deze vordering achtte het Hof vervallen).
Maar werd de nagedachtenis van de erflater hierdoor beledigd? De rechtsleer stelde zich tot hiertoe zeer restrictief op (zie Dillemans, o.c., nr. 247:
,M.i. moet het gaan om feiten die op het morele en persoonlijk vlak liggen,
eerder dan om handelingen die de nalatenschap en de goederen betreffen";
zie ook De Page, VIII, nr. 1228).
Ben zeer oud arrest van het Hof van Poitiers (28 november 1864, aangehaa/d
in een noot in Sirey, 1866, 2.121) schijnt die mening toegedaan. Argument
pro is ook zeker dat in sommige andere Ianden het vervalsen of vernietigen
van een testament een grond is voor erfrechtelijke onwaardigheid (zie bv.
art. 885, 4° van het Nederlands B.W.).
145. GEBOORTE VAN EEN KIND- Ben schenking wordt van rechtswege
herroepen door de geboorte van een (eerste) kind van de schenker (art. 960
B.W., zie.hoger nr. 43). Artikel1046 B.W. dat inzake gerechtelijke herroeping van legaten verwijst naar sommige gronden van herroeping van schen-
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kingen, neemt artikel 960 niet in deze opsomming op. De reden is duidelijk:
een testament kan steeds herroepen worden. Maar wat zo dit niet gebeurde?
Moet en mag uit het behoud van het testament noodzakelijkerwijze de
bedoeling van de testator afgeleid worden zijn vrijgevigheid ondanks de
geboorte van een kind te willen handhaven? Zo niet op welke grond zouden
de erfgenamen dit testament kunnen aanvailen?
Rechtspraak en rechtsleer (zie de overvloedige verwijzingen bij Sace, J.,
noot onder Parijs, 12 december 1980, Rev. Not. B., 1982, 322) zijn de
erfgenamen ter hulp gekomen en hebben, zich steunend op de algemene
principes van recht, een ongeschreven grond gecreeerd waarop aan een
testament aile uitwerking kan ontnomen worden: het verdwijnen van de
oorzaak. Dit is telkens het geval zo op het ogenblik van het overlijden de
omstandigheden gewijzigd zijn die bij de redactie van het testament het
determinerend motief van de testator waren. Met oorzaak worden dan weer
(zie ook nr. 131) de concrete subjectieve motieven bedoeld die bij de erflater
bij het opstellen van zijn testament voorzaten (zie Pirson, R., , ,Examen de
Jurisprudence", o.c., R.C.J.B., 1960, nr. 14; Van Ommeslaghe, P., noot
onder Cass., 13 november 1969, R.C.J.B., 1970, 336). Traditioneel toepassingsgeval hiervan is het testament gemaakt door een kinderloze erflater,
die achteraf toch kinderen krijgt. Zie bv. Gent, 14 maart, T. Not., 1957,
140 (voor andere voorbeelden zie Rb. Gent, 15 december 1937, T. Not.,
1939, 38; Brussel, 29 mei 1946, Rev. Prat. Not., 1946, 398; Rb. Brussel,
23 mei 1945, Rev. Prat. Not., 1946, 385; Brussel, 28 september 1966, Ann.
Not., 1966, 276).
Wat moet aangetoond worden is wat het determinerend motief op het
ogenblik van de redactie was, waarbij aileen rekening mag gehouden
worden met latere gedragingen van de erflater om die motieven te bewijzen.
Het niet achteraf wijzigen van het testament na de geboorte van een kind
kan bv. aantonen dat het niet-hebben van een kind niet het determinerende
motief was voor de testator om een testament te maken (Pirson, o.c., I.e.,
die terecht opmerkt dat deze gedragingen niet mogen in aanmerking genomen worden om aan te tonen dat ondanks ailes de testator dan toch maar
zijn testament gehandhaafd heeft en dus in feite zijn oorspronkelijke wil
gewijzigd heeft. Immers op die manier wordt een en dezelfde akte gebruikt
om opeenvolgend vorm te geven aan twee verschillende wilsbeschikkingen,
nl. gei:nspireerd door een verschillende oorzaak). In de te bespreken periode
werd noch de Belgische (Rb. Mechelen, 24 december 1980, R. W., 1981-82,
1023) noch de Franse rechter (Parijs, 12 december 1980, Rev. Not. B., 1982,
319, noot Sace) evenwel overtuigd dat voor de kinderloze erflater het niet
hebben van kinderen het determinerend motief was geweest voor het
opsteilen van een testament. Het achteraf geboren worden van kinderen kon
dan al evenmin als een stilzwijgende ontbindende voorwaarde van het
testament worden gekwalificeerd (Parijs, 12 december 1980, aangehaald).
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§3. Verval
146, NIET VERVULLEN VAN DE VOORWAARDE - Het }egaat vervalt ZO de
voorwaarde waaronder het werd vermaakt zich niet voordoet. Onder de
afdeling herroeping en verval van testamenten (art. 1040 B.W.), vinden we
het geval vermeld van verval van een legaat onder opschortende voorwaarde, voorzien in een testament dat reeds van kracht is, zo de voorwaarde zich
niet voordoet tijdens het Ieven van de legataris. Dit verval vindt zijn
oorsprong in het intuitu personae karakter van het legaat. Legaten kunnen
evenals andere rechtshandelingen onder opschortende voorwaarde bedongen worden, voorwaarde hier dan genomen in zijn technisch juridische
betekenis van toekomstige onzekere en louter toevallige gebeurtenis als bv.
het overlijden van de erflaatster samen met haar man (zie vroeger nr. 140).
Zo blijkt bij het openvallen van de nalatenschap dat de voorwaarde zich
niet heeft voorgedaan dan vervalt het legaat overeenkomstig de algemene
principes van het recht, wegens niet vervullen van de voorwaarde zeker zo
blijkt dat het vervullen van de voorwaarde het determinerend motief was
tot het vermaken van het legaat.
Het Hof van Luik (23 mei 1973, Rev. Not. B., 1973, 31, dat Rb. Luik, 2
juni 1972, Rev. Not. B., 1973, 211 bevestigt) sprak op die grond het verval
uit van een legaat. Het was van oordeel dat het testament, dat op het einde
van de tweede wereldoorlog was opgesteld, aileen maar door de erflaatster
was opgemaakt - het Hof spreekt zelfs van de determinerende oorzaak voor het geval zij samen met haar man tengevolge van de vliegende bommen
om het Ieven zou komen. De erflaatster wilde volgens het Hof de legataris
niet bevoordelen onder om het even welke omstandigheden, maar slechts
in een wei bepaald geval. Het Hof stelt dat nu de opschortende voorwaarde
zich niet heeft voorgedaan het legaat vervallen is en dus geacht wordt niet
geschreven te zijn. Het Hof weigert terecht rekening te houden met latere
gedragingen van de erflaatster als het in zeer goede termen blijven met de
legataris en het niet uitdrukkelijk herroepen van haar testament. Deze
gedragingen zijn inderdaad niet van aard het testament een andere betekenis
te doen krijgen dan diegene die het had op het moment van de redactie (zie
hierover ook nr. 145).
147. VERLIES VAN DE GELEGATEERDE ZAAK - Elke teloorgang van de
gelegateerde zaak heeft het verval van het legaat tot gevolg (art. 1042). Zo
de teloorgang evenwel te wijten is aan de testator zelf staan we voor een
herroeping van het legaat. (Over de betwisting of de gedwongen onteigening
verval of herroeping van het legaat tot gevolg heeft zie boger nr. 136).
Kan de legataris aanspraak maken op de eventuele tegenwaarde? De rechtsleer staat in beginsel weigerachtig tegenover zakelijke indeplaatsstelling
(Dillemans, o.c., nr. 234) maar aanvaardt wei dat kan bewezen worden dat
het de bedoeling was van de erflater ook wat in de plaats kwam te legateren.
Zo leidde de rechtbank van Luik (21 juni 1974, Rev. Not. B., 1975, 33) uit
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het geheel van het testament af dat een erflaatster die een som van
450.000 BF ,placee en hypotheque" had gelegateerd en verdeeld tussen
twee personen, de som had vermaakt, niet gezien in haar toestand van
hypothecaire schuldvordering op het ogenblik van de redactie van het
testament maar in haar toekomstige vorm van te verdelen kapitaal. Ret feit
dat deze schuldvordering 6 maanden voor het overlijden was terugbetaald
had dus geen invloed op de geldigheid van het legaat (vgl. Cass. fr., 16
januari 1979, Gaz. Pal., 25-26 maart 1979).

148. VERDWIJNEN VAN DE OORZAAK- Zie hoger nr. 145.
§ 4. Gevolgen van de herroeping of verval

149. AAN WIE KOMT DE HERROEPING OF HET VERVAL TEN GOEDE?- De
herroepen en vervallen legaten kunnen niet meer uitgevoerd worden en
zullen ten goede komen aan diegenen die de last zouden gehad hebben ze
uit te keren. Ret Rof van Beroep van Brussel (26 juni 1968, Pas., 1968, II,
275 en Rec. Gen. Enr. Not., 1970, nr. 12.415) had deze regel toegepast in
volgend geval. Een algemeen legaat was vermaakt met last de blote eigendom van twee huizen af te staan aan twee bijzondere legatarissen , ,l'usufruit
de ces maisons appartenant a A B". Naderhand herroept de erflater het
legaat aan A B. Ret Rof van Beroep was van oordeel dat aangezien het
vruchtgebruik vervat zit in de blote eigendom, de blote eigenaars de last
zouden gehad hebben het legaat van het vruchtgebruik uit te keren zodat
het verval hun en niet de algemene legataris ten goede kwam (vgl. Rb.
Neufchateau, 21 maart 1968, Jur. Liege, 1968-69, 236; Dillemans, o.c.,
nr. 248; Laurent, XIV, nr. 296).
De algemene legataris voorzag zich in cassatie maar werd afgewezen (Cass.,
20 februari 1970, Pas., 1970, I, 549 en Rev. Not. B., 1971, 287). Ret Rof
was van oordeel dat de feitenrechter soeverein geoordeeld had dat de last
het legaat van vruchtgebruik uit te keren een last was van de blote eigenaars.
150. GEVOLGEN VAN DE HERROEPING DOOR EEN NIETIG TESTAMENT OF
DOOR EEN NIETIG OF VERVALLEN LEGAAT- Ook in deze periode kwam
de netelige vraag aan bod, zij het soms onrechtstreeks, welke betekenis nog
aan de herroeping toekomt zo het herroepen testament nietig is of de legaten
die er in vervat zijn, nietig zijn of althans geen uitwerking kunnen hebben.
Ret probleem stelt zich het scherpst bij stilzwijgende herroeping. Ret legaat
(enige beschikking van het testament) dat door zijn tegenstrijdigheid met
vroegere beschikkingen de herroeping van deze veroorzaakte, kan uiteindelijk zelf geen uitwerking hebben. Blijft desondanks de herroeping gelden?
Door dit legaat te vermaken heeft de testator immers hoe dan ook zijn wil
geuit zijn testament te herroepen.
Artikel 1037 B.W. voorziet dat de herroeping, ook de stilzwijgende (Brussel, 11 maart 1969, aangehaald; De Page, VIII, nr. 1204) al haar kracht
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behoudt zelfs al blijft de nieuwe akte onuitgevoerd wegens de onbekwaamheid van de legataris of diens verwerping. Deze opsomming is niet limitatief,
de regel geldt oak in andere gevallen van verval (De Page, VIII, ibidem)
als bv. het niet vervullen van de voorwaarde (Rb. Luik, 21 juli 1971, Rev.
Not. B., 1971,490 impliciet). Het testament is immers als akte (instrumentum) overeind gebleven, oak al blijft (eventueel) de (enige) beschikking
(negotium) die er in vervat zat zonder gevolg. Door dit geldig testament
blijft het vroegere testament rechtsgeldig herroepen. Blijkt evenwel dat er
een rechtstreekse correlatie bestaat tussen het vermaken van deze legaten
en het herroepen van het vorig testament dan vervalt met de legaten oak
de herroeping (Brussel, 8 mei 1980, J. T., 1980, 745 en Rev. Not. B., 1981,
374, noot D.S.). De erflater heeft in dit geval de herroeping van de vroegere
beschikkingen afhankelijk gemaakt van de geldigheid van het nieuwe legaat
(Rb. Luik, 21 juli 1971, aangehaald). Stienon (,De la revocation d'une
donation entre epoux par un testament nul par cause illicite'', noot onder
Brussel, 29 juni 1970, R.C.J.B., 1972, 23) spreekt in dat geval van een
voorwaardelijke herroeping.
VERVOLG- In geval van nietigheid geldt in wezen dezelfde regel maar
een nuancering dringt zich op (zie hierover De Page, VIII, nr. 1202 e. v. die
een onderscheid maakt tussen nietigheid en verval; Stienon, o.c., nr. 8; zie
oak de noot onder Luik, 26 februari 1953, Rec. Gen. Enr. Not., 1955, 167).
In tegenstelling tot het verval, dat aileen het legaat, het negotium treft kan
de nietigheid ofwel alleen het legaat (negotium) treffen ofwel het testament
als dusdanig (instrumentum). Zo het herroepende testament nietig is omwille van een vormgebrek, onbekwaamheid van de erflater of omwille van een
wilsgebrek dan is het testament (instrumentum) als dusdanig nietig. Aangezien de herroeping van een testament op limitatieve wijze is vastgesteld (in
tegenstelling tot de herroeping van contractuele erfstellingen buiten huwelijkscontract, zie hierover vooral de geciteerde noot van Stienon) kan aan
deze herroeping vervat in een nietig testament geen gevolg gegeven worden.
Dit is oak zo, zelfs zo duidelijk zou blijken dat de testator zijn vorig
testament wenste te herroepen, zoals trouwens de duidelijke bedoeling van
de erflater op een bepaalde wijze over zijn goederen te beschikken alleen
maar gevolg kan hebben zo deze geuit werd volgens de vormvoorschriften
voorzien voor het testament.

151.

Zo daarentegen - zij het de enige - beschikking (negotium) van het
testament nietig is (het gaat er bv. om een verboden erfstelling) dan blijft
de akte alsdusdanig geldig en van aard de vorige ermee tegenstrijdige
beschikkingen te herroepen.
In die zin kan van de twee uitspraken die het Hof van Beroep van Brussel
in deze periode terzake deed vooral het eerste bijgetreden worden. Op 11
maart 1969 (aangehaald) stelt het Hof ,attendu qu'il est de principe que
Ia revocation survit a Ia nullite ou a la caducite des dispositions nouvelles''
(cursief toegevoegd) wat op de nietigheid van het negotium lijkt te duiden).
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Op 29 juni 1970 (R.C.J.B., 1972, 23 met de geciteerde noot van Stienon
en Rev. Not. B., 1971, 398) stelt het, evenwel terloops (het ginger om de
herroeping van een contractuele erfstelling door een algemeen legaat aan
de concubine nietig bevonden wegens ongeoorloofde oorzaak) ,Attendu
cependant que si la revocation d'un testament anterieur resulte de }'existence d'un nouveau testament dont les dispositions sont incompatibles avec
celles du premier, la nullite du second testament - qu'il ne faut pas
confondre avec sa caducite a laquelle l'article 1037 du Code civil serait
applicable - entraine la nullite de cette revocation". Aileen in de mate het
Hof hier met ,nullite du second testament" het instrumentum bedoelt
spreekt het het arrest van 1969 niet tegen. In beide arresten wordt (in 1969
als uitzondering) op de gestelde regel, in 1970 met de precisering ,qu'il en
va specialement ainsi" ook in dit geval de theorie van de voorwaardelijke
herroeping voorgehouden. De herroeping die aileen maar gebeurde om het
nieuwe legaat kracht bij te zetten volgt het lot van het nietige legaat (zie de
kritiek van Stienon, o.c., nr. 8).
Over het bestaan van dergelijke correlatie oordeelt de feitenrechter soeverein. Het feit dat in het tweede testament naast de nieuwe algemene legataris
nog een subsidiaire legataris was aangesteld was voor het Hof in zijn arrest
van 1969 van aard dergelijk nauw verband uit te sluiten. Het Hof stelt
bovendien dat zelfs zo de vroegere legataris zou kunnen bewijzen dat het
nieuwe legaat zou nietig zijn op grond van een ongeoorloofde oorzaak dit
niet van aard zou zijn het definitief herroepen testament te doen herleven.
Men kan zich afvragen of deze herroeping zo definitief was en of in dergelijk
geval de herroeping zelf niet aangetast was door een ongeoorloofde oorzaak. Tenzij wettelijke uitzondering heeft elke rechtshandeling, ook de
eenzijdige als de herroeping, een oorzaak (zie nr. 131). Onder oorzaak zal
men hier, zoals inzake giften zelf, de concrete subjectieve motieven van de
herroepende erflater dienen te verstaan. Zo de herroeping tot doel had het
legaat aan de concubine kracht bij te zetten is ze op zichzelf ongeoorloofd
(vgl. Stienon, o.c., nr. 8).
152. GEVOLGEN VAN BEN HERROEPEN TESTAMENT- Kan aan een herroepen testament nog enige betekenis of enig gevolg gegeven worden. De
voorzitter van de rechtbank van Brussel (29 januari 1975, Rev. Not. B.,
1975, 204) oordeelde van wel. De herroeping verlamt weliswaar de gevolgen
van de beschikkingen maar de akte waarin ze vervat zijn blijft behouden.
De in het herroepen testament aangeduide legataris heeft virtueel belang bij
de mededeling ervan, dit wordt een effectief belang zo zij een procedure wil
aanvatten ter vernietiging van de herroeping. Zij moet hiertoe op de hoogte
zijn van de juiste bedingen en draagwijdte van het herroepen testament wat
een zeker belang impliceert om mededeling te krijgen van dat testament. De
weigerende notaris kan zich niet verschuilen achter zijn beroepsgeheim.
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AFDELING

7

TESTAMENTUITVOERDER

153. ALGEMEEN- Wanneer er, zoals terzake van dit onderwerp, slechts
weinig uitspraken te vermelden zijn, heeft men het gissen naar de verklaring:
komt dit doordat het onderwerp tot zo weinig betwisting aanleiding geeft
of doordat er zo weinig beroep gedaan wordt in de praktijk op deze
instelling? Wij zijn geneigd de eerste uitleg aan te nemen, maar dan met dien
verstande dat wij het ontbreken van een belangrijke rechtspraak niet
toeschrijven aan de grote duidelijkheid van de betreffende wetteksten, maar
eerder aan het feit dat de functie van testamentuitvoerder in onze rechtsgewoonten als eerder onbelangrijk wordt ervaren en beleefd.
Toch ziet men- en dat lijkt een gelukkige ontwikkeling te zijn - heel wat
testamenten waar de testator zijn ongerustheid in de daadwerkelijke uitvoering van zijn laatste wil op positieve manier uitdrukt, door er een vertrouwenspersoon, vaak een deskundige vriend, bij te halen. De testamentuitvoerder in onze Code heeft natuurlijk niets van bv. de Engelse ,executor"
of bv. de Duitse , ,Testamentvollstrecker'', omdat hij, anders dan zijn naam
doet vermoeden, geen ... uitvoerder is van het testament; hij is als dusdanig
ook geen vereffenaar; hij begeleidt aileen de uitvoering en - in de termen
van artikel 1031, lid 4 - draagt er zorg voor dat het testament wordt
uitgevoerd. (Zie Dillemans, Testamenten, o.c., nr. 168-173).
Bij een geschil omtrent die uitvoering kunnen zij, volgens hetzelfde artikel,
tussenkomen om de geldigheid van het testament staande te houden: op
grond van die algemene opdracht die hij dan toch heeft: waken over de
uitvoering van het testament, moet men hem het recht toekennen in rechte
op te treden om die uitvoering te bekomen; dit vinden wij bevestigd in een
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 10 december 1968 (Pas., 1969,
II, 51 en Rev. Not. B., 1970, 257) dat terecht aan de testamentuitvoerder
toestond de algemeen legataris te dagvaarden in uitvoering van een hem
door het testament opgelegde last, waarover de betwisting was ontstaan.
154. KWALIFICATIE- Namens wie of in wiens belang treedt de testamentuitvoerder hierbij op? Is het als vertegenwoordiger van de legatarissen?
Men is geneigd bier positief op te antwoorden en in feite zal zijn optreden
er meestal toe strekken de legatarissen voldoening te doen geven en aldus
het testament uit te voeren. Hij ijvert eigenlijk voor de uitvoering van de
wil van de testator; hij vertegenwoordigt zeker de legatarissen niet. De
rechtsleer beweert algemeen dat hij eigenlijk de testator vertegenwoordigt
of tenminste als diens mandataris optreedt.
Men heeft wel wat last met deze kwalificatie, vermits het bier dan wel om
een mandaatpost mortem zou gaan, dat buiten deze hypothese ongeldig is;
anderzijds is het mandaat het voorwerp van een overeenkomst hetgeen bier
ook niet het geval is: het moet wei worden aangenomen, maar deze aanvaarding geschiedt pas (gel dig) na het overlijden van de ,lastgever"; sommige
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auteurs (o.m. De Page, VIII-2, nr. 1331) hebben er geen moeite mee in dit
geval een vertegenwoordiging van een overledene te aanvaarden, vermits die
toch zijn wil blijft opleggen. In elk geval eindigt de gelijkenis ongeveer waar
ze begint: zo bv. zal de regel van de herroepelijkheid ad nutum eigen aan
het mandaat hier natuurlijk niet van toepassing zijn, ook niet in hoofde van
de erfgenamen-rechtsopvolgers.
Water ook van zij, wat de testamentuitvoerder zeker niet is: de vertegenwoordiger van de erjgenamen. Zo oordeelde de rechtbank van Luik natuurlijk zeer terecht (vonnis van 7 oktober 1977, Jur. Liege, 1978-79, 19) dat
de testamentuitvoerder zich helemaal niet dient te houden aan de wens van
de meerderheid van de erfgenamen; de motivering is de klassieke: 1' executeur testamentaire est un mandataire atitre posthume et le representant (non
pas de la majorite des heritiers ... ) mais bien du defunt contre ses heritiers
ou ses legataires qui negligent d'executer ses dernieres volontes; de verwijzing is dat ook: naar een auteur van ter plaatse: Galopin, en naar een arrest
van Parijs, het centrum van de universele juridische wetenschap.
155. succESSIERECHTEN - Niemand heeft ooit beweerd dat het zogezegd
mandaat van de testamentuitvoerder er zou kunnen toe leiden hem tot
schuldenaar van successierechten te maken; dat is vanzelfsprekend een last
die uitsluitend op de erfgenamen rust. Ons Hof van Cassatie heeft dit toch
maar duidelijk gesteld in een arrest van 5 mei 1970 (J. T., 1970, 375).
Ifi het betreffende-geval was de testamentuitvoerder trouwens overleden bij
het instellen van de vordering en het Hof herinnert aan de evidente regel
van artikel 1032 dat de bevoegdheden van de uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen niet overgaan op zijn erfgenamen. De aanstelling van een
testamentuitvoerder geschiedt intuitu personae.
156. AANSTELLING - De aanstelling van een testamentuitvoerder gebeurt
in een testament. De wet (art. 1025) zegt zulks niet, maar deze regel, die
door de traditie gevolgd wordt (zie J. Simon, L 'executeur testamentaire,
Brussel 1917, nr. 42) is toch vanzelfsprekend. Zij kan gebeuren in een
testament of ook in een codicil of in een brief die aan de vormvoorwaarden
van een testament beantwoordt; zij hoeft niet te gebeuren in hetzelfde
testament waarin de materiele beschikkingen voorkomen. Nu trouwens
aanvaard wordt (niet door Laurent destijds, XIV, nr. 324) dat een testament (of codicil) niet noodzakelijkerwijs beschikkingen over goederen moet
bevatten, kan een testamentuitvoerder worden aangesteld in een testament
dat aileen maar extra-patrimoniele beschikkingen bevat (Simon, o.c., nr. 43
en 44); met de rechtbank van Brussel (vonnis 31 december 1982, Rev. Not.
B., 1983, 101, concl. Tulkens) moet men dan ook aannemen dat een
testament (of codicil) alleen een aanstelling van testamentuitvoerder kan
bevatten, die dan aansluit bij een ander testament waarin de materiele
beschikkingen voorkomen.
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157. Deze materie is in sterke mate gewijzigd geworden door de wet van

14 mei 1981 betreffende het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, met
name inzake de lijst van de rechthebbende reservatairen en de vaststelling
van het beschikbaar deel: de reserve van de ascendenten moet nu wijken
voor de giften aan de langstlevende echtgenoot, het bijzonder beschikbaar
deel ten voordele van de langstlevende echtgenoot wordt geschrapt en
vervangen door het gewoon beschikbaar deel, vooral het bijzonder beschikbaar deel van artikel 1098 ingeval van tweede huwelijk verdwijnt; de
langstlevende echtgenoot kan nu zeker de inbreng vorderen van giften aan
erfgenamen gedaan en moet zelf ook inbrengen; de belangrijkste wijziging
is nochtans de instelling van een reserve ten voordele van de langstlevende
echtgenoot (art. 915bis nieuw). Wij hebben deze hervormingen vooral
behandeld in: ,De grate promotie van de langstlevende echtgenoot. Beschouwingen bij de integratie van de wet van 14 mei 1981 in het bestaande
recht", T.P.R., 1981, 593-742 (M. Puelinckx-Coene) en in: Erfrecht (R.
Dillemans) (in de reeks Beginselen van Belgisch privaatrecht, gecit. 1984,
nrs. 124-130, nr. 148, 151 en 162-167, met verwijzingen naar de literatuur).
158. Reeds voordien had de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse
rechten en verplichtingen van de echtgenoten en de huwelijksstelsels bepaalde wijzigingen gebracht aan de vroegere regeling van de kwalificatie van de
huwelijksvoordelen met het oog op de toepassing van het voorbehouden
deel: vooral de nieuwe artikelen 1458, 1464 en 1465.
159. Het nu al wei overbekende arrest Marckx van het Europees Hof van
de rechten van de Mens (13 juni 1979, authentieke Franse tekst met de
afwijkende meningen in de oorspronkelijke taal, in A. Heyvaert en H.
Willekens, Beginse/en van het Gezins- en Familierecht na het Marckx-arrest,
Antwerpen, Kluwer Rechtswet., 1981, 13 en in Rev. Trim. dr. Pam., 1979,
227; Nederlandse vertaling van M. Bossuyt en M. Van Look in ,Publiekrechtelijke aspecten van het Arrest Marckx", R. W., 1979-80, 929) houdt
ook ten aanzien van de reserve-afdeling een veroordeling in van de discriminatie in de Belgische wetgeving tussen wettige en natuurlijke kinderen. De
Belgische rechtsleer is nog verdeeld over de vraag naar de mogelijke directe
werking van het arrest in de Belgische rechtssfeer. De rechtspraak blijkt zich
naar het Straatsburger-arrest te schikken. De Belgische wetgever buigt zich
reeds geruime tijd over het wetsontwerp Van Elslande dat deze discriminatie
wil opheffen. Wij behandelden deze problematiek in het handboek Erf-
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recht, 1984, gecit., nrs. 91-95 en 135, met verwijzingen naar de literatuur;
zie ook ,Het erfrecht van het natuurlijk kind en het E.V.R.M.", een noot
van W. Pintens onder Rb. Brussel, 29 maart 1983, R. W., 1983-84, 455.
AFDELING 2

HERINNERING AAN ENKELE GROTE BEGINSELEN: DE RESERVE IS ER VOOR
DE RESERVATAIREN

160. Het weze nog maar eens herhaald dat aileen de reservatairen de reserve
kunnen opeisen en de vordering tot inkorting instellen.
Ter illustratie mag hier een Frans arrest van het Hof van Beroep te Colmar
(dd. 9 januari 1973, Rec. Gen. Enr. Not., 1973, 331, J.C.P., 1973, II,
17408, noot Savatier, Rep. Defrenois, 1974, 347, art. 30554, opmerkingen
Voirin; voorziening in cassatie verworpen door Cass. fr., 10 juni 197 5, 1185,
artikel 30986, noot Morin, G.), worden aangehaald: een ouder had bij
testamental zijn goederen vermaakt aan zijn dochter die gehuwd was onder
een stelsel van algemene gemeenschap, onder beding dat die goederen niet
in gemeenschap zouden vallen, maar persoonlijk zouden blijven. Men weet
dat de derden schenkers in beginsel vrij zijn in hun beschikking (intuitu
personae) en niet gebonden zijn door de huwelijksvoorwaarden van de
begiftigden. Het arrest stelt nog maar eens duidelijk dat de oplossing niet
anders luidt voor het deel van de gift dat geroepen is de reserve van de
begiftigde in de nalatenschap van de schenker uit te maken: de echtgenoot
zou zich niet op de reserve-regeling kunnen beroepen om de goederen toch
in gemeenschap te Iaten vallen want: , ,La reserve est instituee au profit des
enfants et pour ne profiter qu'a eux".
Het Hof maakte terecht geen bezwaren dat zo doende door het testament
ook de ,ongenaakbare" reservataire goederen op een voor de reservatair
gunstige wijze werden bei:nvloed. De reserve is immers ingesteld in het
voordeel van de reservatairen! (zie nochtans Rb. Verviers, 2 maart 1965,
Jur. Liege, 1965-66, 291; zie hierover Puelinckx-Coene, M., ,Het legaat de
residuo'', in Voor de meerderjarigehandelingsonbekwamen ... eenjuridisch
vacuum, Notarii:He Dagen van Charleroi, 1983, 77, nr. 9).
161. Het recht om de inkorting te vorderen gaat natuurlijk ook over op de
erfgenamen of rechtverkrijgenden van de reservatairen (art. 921 B.W.;
Bergen, 28 maart 1979, J. T., 1979, 526).
162. De begiftigden mogen dus de inkorting niet vorderen (art. 921 B.W.)
evenmin als de inbreng trouwens (art. 857 B.W.). Wei zijn zij gerechtigd
te vorderen dat de waarde van de aan anderen geschonken goederen fictief
bij de massa wordt gevoegd die ingevolge artikel 922 dient opgesteld voor
de berekening van het beschikbaar deel. Als de schenkingen aan anderen
van latere datum zijn, hebben zij daar vanzelfsprekend voordeel bij: de
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,fictieve massa" en dus bet beschikbaar deel vergroten en dus meteen hun
kans hun (eerst aan te rekenen) schenkingen te zien behouden (Brussel, 13
januri 1970, Rev. Not. B., 1972, 204).
In dezelfde geest kan een begiftigde vorderen zelfs van een enig kind-reservatair dat deze zijn gift aanrekent op de reserve en zodoende bet beschikbaar
deel voor hen vrij laat (zie de studie van M. Van Quickenborne, ,Giften
aan de enige reservatair die tot de nalatenschap komt", T. Not., 1976, 129).
Dat alles is niet strijdig met de genoemde artikelen 857 of 921.
AFDELING

3

HERINNERING AAN ENKELE GROTE BEGINSELEN; DE RESERVE BESCHERMT
ALLEEN TEGEN GIFTEN; WANNEER DIE HET BESCHIKBAAR DEEL OVERSCHRUDEN, KUNNEN ZIJ WORDEN INGEKORT

163. De reserve wordt ook beschermd tegen vermomde giften, maar de
reservatair moet - behalve in bet geval van artikel 918 B.W. waarover
verder- de vermomming bewijzen (Brussel, 27 januari 1971, Pas., 1971,
II, 128, Rec. Gen. Enr. Not. 1974, 387 en Rev. Not. B., 1974, 229). De
reservatair bescbikt hiertoe over aile bewijsmiddelen, ook de vermoedens
(id.).
164. Wanneer uitdrukkelijk bet bescbikbaar gedeelte gelegateerd wordt,
kan er natuurlijk geen sprake zijn van enige inkorting (Bergen, 12 november
1980, Rec. Gen. Enr. Not., 1981, 247 en Rev. Not. B., 1981, 117). Zelfs
mocbt daarnaast de keuze van de goederen, waarmee hij zijn legaat vult,
overgelaten worden aan de legataris, dan is er nog geen plaats voor inkorting.
165. De handhaving van de reserve gebeurt door de vordering tot inkorting
en niet door de nietigverklaring van de gift (Brussel, 27 januari 1971,
aangebaald), zelfs niet wanneer bet om een vermomde gift zou gaan.
AFDELING

4

VRIJSTELLING VAN INBRENG

166. Giften als voorscbot aan erfgenamen gedaan, moeten worden ,ingebracbt" in de nalatenschap. Inbreng is de regel want bij realiseert de
gelijkberechtiging onder de kinderen-erfgenamen. Een ouder kan natuurlijk
vrijstellen van inbreng en dan mag de erfgenaam-begiftigde zijn gift bebouden tenminste ten bedrage van bet beschikbaar deel: dat laatste wordt
duidelijk gezegd in artikel 919 B. W. (Vgl. nochtans bet ... verrassend artikel
van A. Dua over de ,Giften aan kinderen, met vrijstelling van inbreng",
in R. W. 1971-72, 1568).
De vrijstelling van inbreng is dus de uitzondering. Zij moet volgens bet
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Wetboek (art. 843 en 919) ,uitdrukkelijk" gebeuren. Onze rechtspraak
bezorgd om met de ware wil van de erflater rekening te houden - en die
moet beslissend zijn in casu - tilt steeds minder zwaar aan deze formele
vereiste en zij aanvaardt dat de vrijstelling kan blijken uit de samenhang
van de beschikkingen van een legaat (Brussel, 10 november 1959, Rev. Prat.
Not., 1960, 297; Gent, 9 februari 1949, R. W., 1949-50, 259). O.i. moet men
een impliciete vrijstelling van inbreng kunnen afleiden uit de aard zelf van
de beschikking of van de wijze waarop zij is gedaan of van de voorwaarden
of las ten die haar vergezellen: dit is vooral zo in het domein van de legaten:
legaat van een onroerend goed, dat, als het moet worden ingebracht niet
veel zin heeft (cfr. Dillemans, Erjrecht, 1984, 335); het algemeen legaat (Rb.
Brussel, 15 juni 1964, Pas., 1965, 73).
Het Hof te Bergen ging verder op deze weg door de vrijstelling af teleiden
uit de motivering die de testator gaf voor zijn legaat aan een zijner twee
kinderen en uit de last die de legataris mee krijgt een som geld in compensatie aan zijn zuster over te maken (26 juni 1978, Pas., II 1978, 106 en Rev.
Not. B., 1978, 644).
AFDELING

5

RESERVE EN ... WIJZIGING HUWELIJKSCONTRACT

Twee interessante gevallen zijn hier te signaleren:
167. In een eerste beslissing, van het Hof te Luik (22 november 1977, J. T.,
1978, 194, noot) wees het Hof de eerste rechter terecht die niet beter had
gevonden dan aan zijn homologatie van een wijziging van huwelijksvoorwaarden een beperking te stellen, nl. door te preciseren dat de akte niet voor
gevolg mocht hebben dat er rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk zou
gepleegd worden op de reserve van de tegenwoordige of toekomstige
kinderen! Dat kan inderdaad niet. Terzake van de reserve kan niet ,preventief" opgetreden worden. Er is maar een sanctie: de inkorting en die kan
pas worden aangewend na het openvallen van de nalatenschap en wanneer
de preciese voorwaarden daartoe aanwezig zijn. De rechter moet homologatie verlenen of weigeren voor het geheel, maar kan er geen bijkomende
voorwaarden aan verbinden (zie hierover uitvoerig Puelinckx-Coene, M.,
,Actuele problemen inzake conventionele wijziging van huwelijksvermogensstelsels", T.P.R., 1985, nr. 20 en 28, zie ook: Dillemans, R., Huwelijksvermogensrecht, Antwerpen, Standaard, 1983, 177).
168. Het andere geval kwam voor het Hof te Gent (23 maart 1979, R. W.,
1979-80, 1926, noot Casman, H. en Rec. Gen. Enr. Not., 1980, 279, noot
A. C.). Hier had de eerste rechter de homologatie geweigerd op grond van
het feit dat in het huwelijkscontract een ongeldig beding voorkwam: de
echtgenoten schonken mekaar nl. de voile eigendom op de gehele nalaten-
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schap, met inbegrip van de door de wet aan ascendenten voorbehouden
delen. Het Hof beslist tot homologatie. Buiten de andere argumenten in de
zaak, ging bet er ook over dat de rechter de homologatie niet moet weigeren
op grond van de inbreuk op de reserveregeling, vermits een dergelijk beding
uiteindelijk toch geen uitwerking zal hebben tegen de dwingende reserveregeling in.
AFDELING

6

TESTAMENTAIRE ONTERVING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT

169. De nieuwe wet van 14 mei 1981 betreffende bet erfrecht van de
langstlevende echtgenoot heeft een reserve ingesteld ten voordele van de
Iangstlevende echtgenoot, maar ook mogelijk gemaakt dat die haar ontnomen wordt.
Hiertoe is er, naast de onterving bij testament en een feitelijke scheiding
gedurende tenminste zes maanden voor bet overlijden, vereist dat een
vordering tot afzonderlijk verblijf werd ingesteld ,bij een gerechtelijke
akte''. Het gaat om een formele vereiste die de rechter geen appreciatie Iaat
(Rb. Luik, 15 oktober 1982, Jur. Liege, 1982, 440, noot en Rev. Not. B.,
1983, 79). Met de procedure van artikel 223 B.W. kan die op grond van
artikel 221, die ertoe strekt een sommendelegatie te bekomen, niet worden
gelijkgesteld. Artikel 915bis dient strikt ge1nterpreteerd (id.).
Anderzijds volstaat bet dat de vordering werd ingesteld; zij moet niet
worden toegestaan; zij moet ook niet worden toegestaan voor onbeperkte
tijd (zie bet antwoord van de Minister van Justitie op de vraag van Senator
Francois: Pari. Vr. en Antw. Senaat, 1981-82, 18 mei 1982, 557, T. Not.,
1982,266 enRec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.788). Dat is maar goed ook:
de ganse regeling is ai hoogst eigenaardig. Denk aan een vrouw die al jaren
feitelijk gescheiden Ieeft van haar man (zonder dat echtscheiding gewild is).
Om te beletten dat hij nog van haar erft, moet zij een vordering instellen
bij de vrederechter op grond van artikel 223 ten titel van ,dringende
voorlopige maatregelen"!
In dat Iicht doet een uitspraak van de rechtbank te Hoei (dd. 28 maart 1983,
Jur. Liege, 1982-83, 267, noot G. De Leval) verwonderlijk en achterhaald
aan, waar zij op een vraag, in conclusie, van een partij om te Iaten acteren
dat zij een afzonderlijke verblijfplaats vordert, antwoordt dat bet enige doel
van deze partij is de reserve aan de echtgenoot te ontnemen ... , dat er
derhalve geen wettig recht bedreigd wordt, dat een persoonlijk en rechtstreeks belang van de vorderende partij niet bewezen is en dat zij dus bet
verzoek onontvankelijk acht. .. Gelukkig zal die weigering de partij niet
beletten daarmee te voldoen aan de betreffende voorwaarde die zij wenste
vervuld te zien (Cfr., Puelinckx-Coene, M., ,De grote promotie van de
langstlevende echtgenoot", T.P.R., 1981 nr. 49, p. 632 en Pintens, W.
Clausules over het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, Antwerpen,
Kluwer Rechtswet., 1983, 111).
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AFDELING 7

HET LANGE VERHAAL VAN ARTIKEL 918, IN 'T KORT

170. Gezien er zich tijdens de hier besproken periode ontwikkelingen
hebben voorgedaan in de interpretatie en de rechtspraak van dit artikel intussen door de wet van 1981 aangepast - moeten wij, om de achtergrond
te schetsen, toch nog even het anders al wel goed gekende verhaal van dit
beruchte artikel nog eens overdoen - maar dan zo kort mogelijk. Het werd
uitgebreid behandeld, wat zijn oorsprong en betekenis aangaat in De
erjrechtelijk reserve (R. Dillemans, Leuven 1969, 222-237) en korter in
Erfrecht (id.), 1984, aangehaald, nrs. 153-159 en nr. 191. Verder zij verwezen naar : Du Faux, H., ,L'article 918 du Code civil et le partage des
ascendants", T. Not., 1969, 129; M.D., ,Deux arrets de la Cour de
Cassation a propos de I' article 918 du Code Civil", Rec. Gen. Enr. Not.,
1950, 297; Le Hon, A., ,Art. 918: Alienation a charge de droit viager",
Rev. Prat. Not., 1960, 134; Raucent, L., ,Partage d'ascendant et procedes
paralleles", J. T., 1964, 273; Raxhon, J .M., ,L'article 918 du Code civil
et la loi interpretative du 4 janvier 1960", Ann. Fac. Dr. Liege, 1960, 349;
Swennen, L., ,Draagwijdte van de toestemming van de erfgerechtigden in
de rechte lijn, zoals bedoeld in artikel918 B.W.", R. W., 1976-77, 2656;
Thuysbaert, P., ,Het expressionistisch artikel918 B.W.", R. W., 1933-34,
561; Vandekerckhove, R., ,Artikel918 en zijn wisselende toepassing", T.
Not., 1951, 81; Weyts, L., ,De schenkingsakten sinds het nieuw erfrecht
van de langstlevende echtgenoot", in De Schenkingsakten (ed. L. Weyts),
Antwerpen, Kluwer Rechtswet., 1982, 135-150; idem en Van Hove, E.,
,Clausules inzake schenkingen", in De schenkingsakten, Recyclagedagen
Kon. Fed. Belg. Not. (ed. L. Weyts), Antwerpen, Kluwer Rechtswet., 1982,
29-119 (zie ook de referenties naar de rechtspraak en de Overzichten van
Rechtspraak aangegeven in De Rechtsgids, Burgerlijk Recht, B486):
1) Het artikel ontstaat in de beginjaren van de Revolutie (Wet 17 nivose
jaar II): de beruchte hervormingen van deze wet hadden het beschikbaar
deel tot een zeer laag cijfer herleid en de opstellers hadden toch nog enige
realiteitszin om te beseffen dat ontduikingspogingen veelvuldig te vrezen
waren, vooral in de vorm van vermommingen van schenkingen in een
verkoop of andere contracten ten bezwarende titel waartegen de inkorting
namens de reserve niets vermag; vooral wantrouwde men de verkoop met
afstand van kapitaal (tegen een lijfrente) of met voorbehoud van vruchtgebruik (die weinig veranderen aan de feitelijke toestand van de erflaters
tijdens hun leven en dus eerder als erfregelingen voor na hun dood voorkomen.
2) Het Burgerlijk Wetboek liberaliseerde het beschikbaar deel, maar behield toch artikel 918 als een bescherming dus van de reservatairen tegen
- nog steeds te vrezen - vermomde schenkingen van de ouders: het
gemelde soort vervreemdingen werden in elk geval als schenkingen beschouwd. En de techniek van artikel 918 kan men als volgt resumeren:
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a) Het artikel stelt een vermoeden van schenking in: de betreffende vervreemdingen worden geacht schenkingen te zijn.
b) Zij worden geacht schenkingen te zijn voor de voile eigendom: de last
van de bedongen lijfrente en de waarde van het voorbehouden vruchtgebruik mogen niet in mindering worden gebracht.
c) Zij worden geacht schenkingen te zijn buiten erfdeel, zodat zij aangerekend moeten worden op het beschikbaar deel en desgevallend vatbaar zijn
voor inbreng - zegt de wet - inkorting, zeggen de rechtsleer en rechtspraak. Deze geschiedt bij uitzondering niet in natura.
d) Het gaat om een vermoeden juris et de jure, dat dus geen tegenbewijs
duldt. Aileen ... de instemming van de andere reservatairen zal de werking
van het vermoeden kunnen opheffen.
3) Het is deze laatste bepaling, die door de wetgever als een verzachting van
of een uitzondering op zijn ,strenge" vermoeden was bedoeld, die door de
notariele praktijk al meer dan een eeuw lang wordt aangegrepen als een
welgekomen en probaat middel om een definitief karakter te geven aan
ouderlijke schikkingen, omdat de bewuste bepaling - uit haar context
gehaald en ver weg vanhaar ratio legis - het enige geval in ons wetboek
was waar een soort overeenkomst over een niet opengevallen nalatenschap
in de vorm van een minstens feitelijke afstand van inbreng en inkorting voor
geldig wordt gehouden en effect kan hebben.
4) Na bijna een eeuw-lange aanwending van het artikel door de notariele
praktijk en haar erkenning door de rechtspraak, werd het vlotte gebruik
ervan ontredderd door twee arresten van Cassatie dd. 20 januari 1950
(R. W., 1949-50, 1107, Pas., 1950, I, 333, R.C.J.B., 1950-51, noot Dekkers
en Rev. Prat. Not. 1950, 92, conclusie adv .-gen. Hayoit de Termicourt).
Natuurlijk had het Hofvan Cassatie ,,gelijk'': stellen dat een vervreemding
die uitdrukkelijk als een schenking wordt aangekondigd dient te worden
beschouwd als zijnde ... een schenking heeft vanzelfsprekend geen zin. Dat
is onmiskenbaar het geval voor een ,schenking" met voorbehoud van
vruchtgebruik, vermits zij een zuivere schenking van de blote eigendom is
- het voorbehoud van vruchtgebruik kan onmogelijk worden beschouwd
als zijnde een tegenprestatie, over het reeel of fictief karakter waarvan
onzekerheid kan bestaan! Anders is het gesteld (tweede arrest van dezelfde
datum) met een schenking onder last van een lijfrente; deze laatste is in
zekere zin een tegenprestatie, die dan echt of vermomd kan zijn (zie verder
over deze rechtspraak en haar argumenten in het handboek Erfrecht, 1984,
(R. Dillemans, p. 362 e.v.).
5) De arresten verwekten nochtans beroering in de notariele middens, die
doordrong tot in het Parlement - vooral via de daar aanwezige notarissen
(de door Cassatie behandelde akte was er toevallig een die uitging van een
parlementair, dhr. Van Laeys ... ). Daaruit ontstond de ,interpretatieve wet
van '11 januari 1960, die gewoon stelde dat ,de uitdrukking 'goederen die ...
vervreemd zijn' van artikel 918 'toepasselijk is op elke vervreemding, hetzij
om niet of onder bezwarende titel".
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6) Dat was zeker geen model van wetgevende techniek en het ware aangewezen geweest de gelegenheid aan te grijpen om het ganse betreffende domein
van het erfrecht te wijzigen in de zin van een versoepeling van de reserveregeling en vooral een opheffing van de nu toch erg storend geworden regel
van de reserve in natura waardoor ouderlijke schikkingen zozeer bemoeilijkt worden. De wetgever heeft het onmiddellijk voor hem en voor de
praktijk liggende probleem willen oplossen, en heeft dat ook gedaan in
volkomen duidelijkheid.
7) Niet in de ogen van allen nochtans. Sommigen hebben nl. gemeend de
interpretatieve wet anders te moeten interpreteren dan de interpretatieve wet
zelf (uitdrukkelijk) bedoelde.
De wetgever wilde gewoon dat de schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik verder, eveneens, onder de toepassing van artikel918 zouden vallen
met het - bekende - gevolg dat dan aan de medeondertekening vanwege
de andere erfgenamen wordt gehecht, nl. dat zij afstand doen van elke
vordering tot inbreng of ink orting t.a. v. de gedane beschikking.
Ben zekere Raxhon bracht nieuwe beroering zeer spoedig na de afkondiging
van de wet {,L'article 918 du Code civil et la loi interpretative du 4 janvier
1960, aangehaald) door de betekenis van deze ondertekening te herleiden
tot de erkenning dat de akte oprecht was en dat de schenking inderdaad een
schenking was met - waarachtig - voorbehoud van vruchtgebruik - en
niet van de voile eigendom, die echter geenszins afstand inhield van een
latere vordering tot inbreng of inkorting.
Ret bracht even de rechter - en niet de minste: de Eerste Kamer van het
Hof van Beroep te Gent! - op een dwaalspoor (Arrest van 25 juni 1971,
R. W., 1973-74, 1494, met een duidelijk afkeurende noot van DeWulf, C.).
Wij mogen naar deze noot van De Wulf verwijzen, die, op beknopte wijze,
de juiste kritiek levert.
8) De zaken werden al opnieuw , ,recht gezet'' in een arrest van het Hof te
Brussel dd. 13 april1972 (J. T., 1972, 731, Pas., 1972, II, 130 en Rec. Gen.
Enr. Not., 1974, 154, noot) en nadien ook door een zeer goed gemotiveerd
arrest van de . . . 9° Kamer van het Hof van Beroep te Gent in de zaak
Lambert (niet gepublic.).
Daarmee is dus opnieuw ,orde op zaken gesteld" en kan het Notariaat
verder gaan met artikel 918 B.W. aan te wenden voor een doel waarvoor
het niet gemaakt is. In afwachting (?) kan een meer moderne basisregeling
over de reserve die de zo normale en nuttige ouderlijke schikkingen zal
vergemakkelijken uitgewerkt worden, vooral door de afschaffing van de
inbreng en de inkorting in natura, zeker tussen erfgenamen onderling. Zie
daarover de preadviezen en verslagen van de Notariele Dagen te Brugge in
1980 onder de titel ,Waarheen met ons Erfrecht" (publ. Kon. Fed. Belg.
Notarissen, 189 p.).
171. In de lange reeks twistvragen over de toepassing en de draagwijdte van

artikel 918 werden er nog enkele beslecht in de besproken periode.
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Zowel de verkoop van de blote eigendom, als de verkoop van de voile
eigendom met voorbehoud van het vruchtgebruik vailen uiteindelijk onder
de toepassing van het artikel (Bergen, 21 februari 1979, Pas., 1979, II, 65,
Rec. Gen. Enr. Not., 1980, 266, noot A.G. en Rev. Not. B., 1979, 389).
172. Ben arrest van het Hof te Gent dd. 20 maart 1975 (R. W., 1976-77,
2656, noot Swennen, L.) besliste terzake van een schenking door de ouders,

bij vooruitmaking en buiten deel met voorbehoud van vruchtgebruik, aan
hun twee zonen, die ,de ene jegens de andere" verzaken aan de toepassing
van artikel 918, dat deze verzaking geen invloed heeft op de aard van de
schenking t.a.v. de ouders-schenkers en dat artikel918 dus niet kan worden
ingeroepen om een vroegere contractuele erfstelling tussen de echtgenoten
te herroepen. Het kreeg een afkeurende noot van L. Swennen. Ten onrechte. Door de ondertekening wordt een als schenking aangediende rechtshandeling niet meteen een handeling ten bezwarende titel. De ondertekening
wijzigt de kwalificatie niet, maar houdt aileen in dat de ondertekenende
kinderen afstand doen van hun recht aanrekening en eventueel inkorting te
vragen. In alle opzichten blijft de rechtshandeling een schenking. De
instemmende erfgenamen kunnen zich voor die aspecten op het schenkingskarakter beroepen.
173. De Rechtbank van Gent weigerde terecht de toepassing van artikel918

op een vervreemding ten voordele van de kinderen van de erfgerechtigde
in rechte lijn, vermits zij op dat ogenblik geen vermoedelijk erfgenaam
waren (25 september 1978, J. T., 1979, 57 en Rec. Gen. Enr. Not., 1979,
173, noot. Vergelijk: Gent, 11 december 1957, R. W., 1958-59, 1006).
174. Wanneer een vervreemding gedaan wordt aan de zoon en diens echtgenote, is artikel 918 vanzelfsprekend aileen van toepassing voor het aan de
zoon toekomend deel en niet voor het deel dat geacht wordt aan de
schoondochter te zijn geschonken (Rb. Lui, 25 juni 1982, Jur. Liege, 1983,
356). Het is evident, maar soms wordt zulks in de planning van ouderlijke
schikkingen wel eens vergeten.
175. Tenslotte werd nog eens bevestigd door de Rechtbank te Hasselt (21
januari 1975, Limb. Rechtsleven, 1975, 155) dat de inkorting in het geval
van artikel 918 niet in natura, maar enkel in waarde (bedoelt men niet ,in
mindere ontvangst"?) dient te geschieden. Er is geen enkel geldig tekstargument voor deze stelling, die toch die van de rechtspraak blijkt te zijn. En
maar goed ook! Elke bres die geslagen wordt in de historische wal rond de
reserve in natura is welkom (in afwachting van een andere wettelijke
regeling, zie hager). Ben andere uitzondering wordt aanvaard bij de toepassing van artikel 1464: even onverantwoord van exegetisch standpunt, en
evenzeer toe te juichen!
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V

OUDERLIJKE BOEDELVERDELING
176. ALGEMEEN- In deze technisch-moeilijke materie blijven, zelfs na het
magistraal werk van G. Baert in de A.P.R. (Ouderlijke boedelverdeling,
1974, 424 p.) nog heel wat rechtsvragen over, vooral betreffende de impact
van de wet over bet erfrecht van de langstlevende echtgenoot.
In een arrest van bet Hof van Beroep te Bergen dd. 11 oktober 1978, lezen
we zelfs volgende ongewone verzuchting: ,Attendu que les commentaires
s'accordent a dire que le partage d'ascendant est une operation d'une
extreme complication et qui comporte des aspects totalement irrationnels,
de sorte que 'cette institution qui, par sa nature meme, semble devoir etre
un instrument de paix est devenue une veritable machine de guerre"
(gevolgd door de onvermijdelijke verwijzing naar een Frans auteur Beudant, cite par De Page ... ).
SCHENKING ONDER LAST VAN OPLEG- Een belangrijke twistvraag
werd in de besproken periode beslecht door ons hoogste gerechtshof (13 mei
1982, T. Not., 1982, 177): kunnen we ook te maken hebben met een
ascendentenverdeling wanneer de ouders enkel goederen overdragen aan
een kind (of meerdere, maar niet alle kinderen), mits een opleg aan de
anderen?
De Franse en Nederlandse rechtspraak blijkt positiefte antwoorden. (Cass.
fr., 8 december 1948, D.P., 1949, 145; Cass. fr., 18 december 1950, J.C.P.,
1951, 6056. Voor Nederland: zie o.a. Rombach, J., ,De ouderlijke boedelverdeling na 13 september 1969", W.P.N.R., nr. 5075 en 5076 en de
verwijzingen aldaar). Dillemans was eerder van mening dat het geen ascendentenverdeling was, maar gewoon een schenking met last (Testamenten,
o.c., nr. 148, p. 295, met verwijzingen; vgl. Rb. Hoei, 3 november 1952,
Jur. Liege, 1952-53, 51; Brussel, 27 juni 1955, Pas., 1957, 26; Rb. Dendermonde, 26 maart 1975, T. Not., 1975, 224; Baert, G., o.c., nr. 535 e.v.;
de studies van H. Du Faux, T. Not., 1969, 129, vooral 133 en van C. De
Wulf, ,Het voorbehouden erfdeel en de bepaalde overlating van het
hoofdbestanddeel van het familievermogen in Het Notariaat, Bron van
recht en rechtszekerheid, Kon. Fed. Belg. Notarissen, 1973, 295 en het
advies van adv.-gen. F. Duman bij bet arrest van Cass., 22 maart 1968,
R. W., 1967-68, 1918).
Nu heeft ook ons Cassatiehof de vraag positief beantwoord. Het is een
principieel zeer belangrijke uitspraak, waarmee moet worden rekening
gehouden in de zo moeilijke problematiek en notarH~le praktijk van de
ouderlijke schikkingen.
Men zou in een vroeger, ook zeer belangrijk arrest van 22 maart 1968
(R. W., 1967-68, concl. Adv. gen. F. Duman, T. Not., 1968, 137, noot Du
Faux, H., T. Not., 1969, 129, gecit., J. T., 1968, 310, Rec. Gen. Enr. Not.,
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1968, 299 noot en Rev. Prat. Not., 1968, 184) de impliciete aanzet kunnen
vinden voor deze rechtspraak. In bet geval van 1968 hadden de oudersschenkers uitdrukkelijk verklaard een schenking ten titel van ouderlijke
boedelverdeling te doen aan twee kinderen , ,a charge de rapporter Ia somme
de ... aux masses des successions des donateurs, soit Ia moitie aIa succession
de chacun d'eux, ce apres le deces du survivant des donateurs". Het Hof
van Beroep had hierin een ascendentenverdeling gezien, die dan nietig werd
verklaard op grand van artikel1078 B.W. omdat niet aile kinderen werden
betrokken bij de verdeling. Het arrest werd verbroken. In ons vorig overzicht (T.P.R., 1970, 317) werd dit Cassatie-arrest besproken en vanzelfsprekend goedgekeurd. De notie inbreng is vreemd aan de ouderlijke verdeling
en er zelfs onverzoenbaar mee. De goederen, voorwerp van de ascendentenverdeling, worden niet ingebracht (zie reeds Brussel, 30 juni 1949, J. T.,
1950, 22 en Rev. Prat. Not., 1950, 130; Brussel, 10 november 1959, J. T.,
1959, 669enRec. Gen. Enr. Not., 1961, nr. 20.307): bij een ascendentenverdeling worden de begiftigden geacht de goederen als hun erfdeel te hebben
ontvangen; de inbreng is een incident van de verdeling; welnu, bier is er al
een echte verdeling; toepassing van de inbreng zou tot een nieuwe verdeling
leiden en de eerste ongedaan maken (G. Baert resumeert bet juist: ,11 faut
observer que les donations-partages ne sont pas dispensees de rapport, mais
bien non sujettes arapport, ce qui n'est pas la meme chose. Si les donationspartages etaient dispensees du rapport, elles devraient s'imputer sur Ia
quotite disponible" - uit ,Des succession deferees au conjoint survivant
et des partages d'ascendant", Rev. Not. B., 1983, 166, nr. 25).
Anderzijds, - en dat was bet argument van Cassatie 1968 - ontvangen
de andere kinderen niets bij de schenking; zij kunnen slechts de inbreng
eisen na bet overlijden van de schenkers; dus staan we bier niet voor een
ascendentenverdeling, stelt Cassatie (1968): ,Overwegende dat de akte ...
tot voorwerp heeft een schenking ... geenszins onder de last aan de andere
kinderen of hun afstammelingen persoonlijk een sam uit te keren, maar
onder deze een ,inbreng" te doen van een geldsom in de massa's van de
nalatenschappen van de schenkers en zulks na bet overlijden van de langstlevende van hen. Dat zulke akte geen verdeling tot gevolg heeft tussen al de
kinderen of hun afstammelingen vermits aileen de begiftigden een goed
krijgen, terwijl de andere kinderen of afstammelingen persoonlijk voor bet
overlijden van de langstlevende van de schenkers niets wordt toegekend,
zodat die kinderen of afstammelingen tijdens bet Ieven van de schenkers de
hoedanigheid van deelgenoot niet verkrijgen.
In bet tweede Cassatie-geval ging bet nu niet meer om een ,inbreng" in de
nalatenschappen, maar wei om een lastbeding dat de begiftigde- van een
onroerend goed- aan de mede-erfgenaam de sam van 150.000,-Fr zou
betalen zes maanden na bet overlijden van de langstlevende.
Het Hof van Beroep had geoordeeld dat er voldoende elementen waren om
hierin niet een zuivere schenking, maar wei een ascendentenverdeling te
zien: de andere erfgenaam was mee tussengekomen in de akte en had de sam
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(lees, de schuldvordering) uitdrukkelijk aanvaard; hij was in de akte eveneens als begiftigde genoemd; de betreffende sam was precies de helft van
de waarde van het geschonken goed ... Cassatie bevestigde, oordelend dat
het arrest terecht kon vinden dat de mede-erfgenaam onmiddellijk iets
ontving tijdens het Ieven van de ouders, nl. een rechtstreekse uitkering op
termijn van het opgeld en dat derhalve het begrip , verkaveling" in het
kader van de ascendentenverdeling niet miskend wordt. .. Zover zijn we dus.
Er is natuurlijk een verschil in de rechtspositie van de andere erfgenamen
in de twee gevallen. Het zal er tach vooral op aankomen de juiste formulering aan te wenden...
·
Men zal in de notariele praktijk dus oak in deze hypotheses de bijzondere
beduchtheid voor de gevaren van de ascendentenverdeling (zie artikel1079
B.W.!) moeten aan de dag leggen.
Anderzijds is met deze nieuwe rechtspraak de gamma van mogelijke technieken voor het doorvoeren van ouderlijke schikkingen tach weer wat
verbreed. Men weet hoe moeilijk deze anders zo normale, nuttige en veel
gevraagde schikkingen wel zijn (cfr. Dillemans, R., Erjrecht, in Beginselen
van Belgisch Privaatrecht, Genf, Story-Scientia, 1984, 403 e.v. met talrijke
verwijzingen). Nu wordt het mogelijk, in de vorm van een waarachtige
ascendentenverdeling, een bepaald goed definitief te Iaten toekomen aan
een erfgenaam, oak wanneer dat veel aanzienlijker is dan het toekomstige
erfdeel van dat kind, door een eenvoudige opleg te bedingen, als die dan
- bij een schenking - wordt aanvaard door de medeerfgenamen. De twee
gevaren die een ascendentenverdeling bedreigen: de vernietiging van de
verdeling wegens benadeling en de speciale vordering tot inkorting van
artikel 1079 treden hier natuurlijk oak open steeds met de versterking die
het gevolg is van het nu algemeen aanvaard beginsel van de herschatting van
de goederen bij het overlijden van de schenker. En, naar onze mening, is
het gevaar in een geval als het hier behandelde dubbel versterkt. Aan de ene
kant heeft men immers een sam geld waarvan het nominale bedrag in
aanmerking blijft genomen en men weet in welke richting de koopkracht
van het geld evolueert, aan de andere kant een bepaald goed dat moet
herschat worden. Hoe herschatten? In het gegeven voorbeeld was het goed
bij de schenking blijkbaar 300.000,- Fr waard - in de ogen van de
contractanten, vooral in die van de schenkers waarschijnlijk; de helft werd
in vorm van opleg aan de mede-erfgenaam toegekend. Mag men voor de
herschatting aileen de helft van het goed in aanmerking nemen? Ik vrees
van niet: wat moet herschat worden is wat de erfgenaam ontvangen heeft;
welnu, hij heeft niet de helft van het goed ontvangen, maar wei het gehele
goed min 150.000,-Fr! Men kan de raadsman goede moed wensen die
tracht aan te tonen dat de netto-staat van de schenking van destijds- zijnde
de helft van het goed toen - moet in aanmerking genomen worden en dat
alleen die helft moet worden herschat!
Daarmee zijn het aantal mogelijke bedenkingen bij het resultaat van dit
arrest nag lang niet aan hun eind: er wordt wei gesteld dat de andere
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erfgenaam dadelijk iets ontvangen heeft- en dat argument was medebeslissend voor de kwalificatie ,ascendentenverdeling" -, maar wat hij dadelijk
ontving was aileen een schuldvordering op termijn; ondertussen geniet zijn
broer of zuster van het onroerend goed dat die ontvangen heeft, zonder
enige vergoeding voor de vrucbten. O.i. moet deze ,discriminatie" oak in
rekening worden gebracht bij de uiteindelijke afrekening.
In de lijn van deze rechtspraak van Cassatie kan een arrest van bet Hof te
Bergen dd. 13 januari 1981 (Rev. Not. B., 1981, 563, noot Sace) gereleveerd
worden: schenking aan twee kinderen onder last een opleg te betalen aan
de andere kinderen, zonder dat deze laatsten tussengekomen waren in de
akte. Hier speelde zich blijkbaar het scenario af dat men vaak opgevoerd
ziet tussen beide partijen in dit soort zaken: de een beweert dat het om een
ascendentenverdeling gaat om dan te stellen dat zij nietig is wegens het
weglaten van sommige erfgenamen; de ander stelt vast dat sommige erfgenamen weggelaten zijn en het dus ... niet om een ascendentenverdeling gaat.
Vaak een moeilijke kwestie, niet in het voorliggend geval, waar in feite
slechts een erfgenaam aanvaardde en zicb voor een minderjarige broer
,sterk maakte".
Er weze terloops nog maar eens opgemerkt dat voor bet Hof te Bergen in
1981 nag de enige referentiebron De Page schijnt te zijn- van Baert, bet
werk over de ascendentenverdeling, heeft bet blijkbaar nooit gehoord; erger
nog is bet met de noot bij het arrest van J. Sace, voor wie alleen Franstalige
literatuur terzake belangrijk schijnt te zijn en dan nag vooralliteratuur uit
bet buitenland, Frankrijk, - of is dat niet echt het buitenland? Geen enkel
Nederlandstalig auteur wordt geciteerd, wel een zestal Belgische Franstaligen en een dozijn Fransen. Wie heeft er bier vooroordelen? Is dat nag de
ene Belgische recbtswetenscbap? Is dat nag wetenschap? Hoelang zal dat
nog recht zijn?
178. VERJARING- Hoger werden de twee sancties van artikel1097 tegen
een ascendentenverdeling vermeld.
De eerste is de vernietiging van de verdeling op grand van benadeling. Zij
dient volgens de algemene mening, ingesteld binnen een termijn van tien
jaar die aanvangt bij het overlijden van de schenker. Anderzijds zouden de
begiftigden ondertussen de verwervende verjaring kunnen inroepen mits
verloop van een termijn van 10 of 20 jaar ingevolge artikel2265! Want deze
verjaringstermijn begint normaal te lopen vanaf de verkrijging ,te goeder
trouw en uit kracbt van een wettige titel'', zoals de wettekst voorschrijft.
Tussen beide regelingen kan dus een tegenstrijdigheid ontstaan. Als men
vasthoudt aan het in de recbtspraak nu vast aangenomen stelsel van de
vordering tot vernietiging wegens benadeling die pas aanvangt bij het
overlijden van de schenker, dan kan men, o.i. niet anders dan de termijn
voor de verwervende verjaring oak pas Iaten aanvangen vanaf dat overlijden. Maar dat stoort dan tach weer erg het regime van de bevrijdende
verjaring.
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De rechtbank van Marche-en-Famenne opteerde voor de eerste oplossing,
maar was zeker niet goed ge1nspireerd wanneer zij hiertoe ging steunen op
de bewering dat de ascendentenverdeling slechts een eventueel en geen
aktueel recht verschaft en dat de begiftigden pas effectief eigendom verwierven bij bet overlijden van de schenker. Dat is zeker geen juiste zienswijze.
Beter ware het zich alleen te houden aan de stelling dat een andere oplossing
de vordering tot vernietiging wegens benadeling totaal ondoelmatig zou
maken. Maar uiteindelijk blijft dan de vraag of men de herschatting en de
aanvang van de termijn voor de vordering moet situeren bij het ogenblik
van het overlijden ... Logisch kadert deze zienswijze wel in het geheel van
de regeling in deze materie. Dat belet onze pratici van het notariaat niet hem
scherp te kritiseren, zoals bleek op het studiecongres van de Federatie van
Notarissen te Brugge in 1980 (zie het Verslagboek Waarheen met het
erjrecht, 1980, 189 p.). Zij hebben vooralsnog het pleit niet gewonnen.
1079 IN FINE: DE BIJZONDERE INKORTINGSDe tweede vordering van artikel 1079 B.W. stelt ons nog
voor heel wat ingewikkelder problemen. Wij kunnen daarop in het bestek
van dit Overzicht niet ingaan; zij werden behandeld in het handboek
Testamenten, o.c., van R. Dillemans, nr. 150, p. 299-305. Toch weze hier
gewezen op een indringende studie dienaangaande van Prof. M. Van
Quickenborne in het Tijdschrift voor Notarissen (1974, 241-252), onder de
titel ,De speciale inkortingsactie van artikel 1079 B.W.", waarin hij
verklaart iich iiauw aan te sluiten bij bovengenoemd werk, maar waarin hij
de interpretatie van Dillemans van de termen ,een ·groter voordeel dan de
wet toelaat" uit artikel1079 op de korrel neemt. De stelling van Dillemans,
waarbij Baert zich aansluit (o.c., nr. 1133) luidt dat men daarbij geen
rekening moet houden met het abstract beschikbaar gedeelte maar wel met
hetgeen in concreto, na aftrek van andere schenkingen, nog beschikbaar
blijft.
Deze stelling wordt door Van Quickenborne in vraag gesteld; hij opteert
voor wat hij de traditionele opvatting noemt, - zonder zulks toe te lichten
- volgend de welke er , ,slechts sprake is van een onwettige bevoordeling,
indien die de som van de individuele reserve en van het abstract beschikbaar
gedeelte overschrijdt (ibid. 252).
De ,in het milieu" bekende scherpzinnigheid en zelfs ,ruthlessness",
waarmee onze collega een juridisch-technisch probleem kan onderzoeken,
hebben hem, o.i. tot een resultaat geleid dat wij niet graag onderschrijven.
Laten we in deze zeer ingewikkelde aangelegenheid van de ware principes
uitgaan. En zulks met een concreet cijfervoorbeeld voor ogen, dat van Prof.
Van Quickenborne: totale massa 800. Drie kinderen A, Ben C. 600 wordt
als ascendentenverdeling-schenking toebedeeld als volgt aan de drie kinderen: A 150, B 150, C 300. De varianten die volgen hebben aileen betrekking
op wat met de resterende 200, zijnde het beschikbaar deel, gebeurt.
Laten we ordelijk de verschillende relevante hypothesen een na een onderzoeken en commentarieren.
179.

NOG OVER HET FAMEUZE

VORDERING-
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1) Tegen de overbedeling als dusdanig van C in de ascendentenverdeling
kan door de andere kinderen niet worden opgekomen op grond van de
regelen betreffende de ascendentenverdeling: er is bier namelijk geen benadeling voor meer dan 1/4.
2) Veronderstel dat de erflater het gans beschikbaar deel 200 aan V, een
derde, schenkt of legateert, dan kan daartegen niets worden ondernomen.
Het beschikbaar deel is uiteraard niet overschreden, dus geen inkorting; in
de ascendentenverdeling is er geen gekwalificeerde benadeling, dus die blijft
ook overeind. Wei merkt men op dat de reservatairen A en B niet aan hun
,individuele reserve" - 200 of 114 van de fictieve massa (art. 922 B.W.)
van 800 komen. Het weze zo. De zogenoemde ,individuele reserve" van
elk kind wordt nergens in het wetboek vermeld, laat staan beschermd. De
wetgever draait de zaken om en waakt erop dat het beschikbaar dee/ niet
overschreden wordt (art. 913), zodat aileen de collectieve reserve, zijnde de
rest, als dusdanig gewaarborgd wordt aan de groep van de reservatairen.
De reserve is successoraal in ons erfrecht: het is een minimum erfdeel dat
derhalve wordt toegewezen via het mechanisme van de gewone erfverdeling,
maar ditmaal binnen de gereserveerde massa; vermits deze verdeling niet
altijd gelijk verloopt, noch moet verlopen - onze wetgever heeft in de
verdelingen nu eenmaal een benadeling geduld zolang die niet meer dan 1I 4
beliep (laesio enormes) - kan het dus zeker voorkomen dat een reservataire
erfgenaam zijn ,individuele reserve", d. w.z. zijn gelijk deel van de globale
gereserveerde massa niet ontvangt.
3) Inzake ascendentenverdelingen is de wetgever strenger opgetreden. Deze
zijn inderdaad niet het werk van de erfgenamen onderling, maar wel van
de ouder zelf. De benadeling, die anders toevallig is of kan zijn, kan hier
bedoeld zijn. Zij kan worden vermoed bedoeld te zijn wanneer blijkt dat
de ouder zelf daarnaast rechtstreekse bevoordelingen heeft gedaan aan het
kind dat in de verdeling er ,toevallig" goed uitkomt. En voor dit geval heeft
hij artikel 1079, in fine, uitgedacht. In ons voorbeeld: de erflater zou het
beschikbaar deel van 200 geschonken hebben aan C, hetzelfde kind dat van
de bevoordeling binnen de ascendentenverdeling genoot.
Zonder deze wettekst zou C in de totaliteit van het vermogen van 800,
hebben kunnen ontvangen: 300 plus 200 of samen 500! Inderdaad: a) de
toebedeling van 300 leidde niet tot een benadeling binnen de ascendentenverdeling- en dat is daar de enige grond van een aanvechting, vermits,
zoals boger gezegd de goederen voorwerp van een ascendentenverdeling niet
vatbaar zijn voor inbreng of inkorting en aileen het intern evenwicht van
een ascendentenverdeling beschouwd wordt - en b) de schenking van 200
overschrijdt het beschikbaar deel niet, zodat hier ook geen inkorting - de
enige sanctie aldaar - kan worden gevorderd.
De wetgever kwam nog tijdig tot de ontdekking dat deze combinazione van
de twee op zichzelf in zijn stelsel onaanvechtbare voordelen tot een toch wei
onthutsend onverantwoorde globale bevoordeling kan leiden en die heeft
hij willen beperken.
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Zoals in zijn hoofdregel ter bescherming van de reserve van de kinderen,
gaat hij hier ook onrechtstreeks te werk door te stellen dat de verdeling kan
worden betwist wanneer een der deelgenoten ,een groter voordeel zou
genieten dan de wet toelaat". De vraag is dan wat onder dat voordeel dat
de wet toelaat nu precies moet worden verstaan. (Het is een van die plaatsen
in het W etboek waar de wetgever zich te buiten ging aan hermetisme door
naar zichzelf (de wet) te verwijzen- of wenste hij te refereren, in ,natuurrechtelijke" zin, naar een soort hogere wet waaraan hij zich ook ondergeschikt voelde? Deze laatste techniek impressioneert ons dan natuurlijk in
genen dele!). Maar eerst nog dit: de rechtsleer en rechtspraak (voor de
referenties, cfr. bij Dillemans, Testamenten, o.c., nr. 150, p. 301, noot 76)
hebben als sanctie een speciale vordering tot inkorting ingesteld vermits het
uiteindelijk toch om een (speciale) bescherming van de reserve ging.
Toch mag men, om het probleem dat wij hier onderzoeken in het kader van
de oorspronkelijke context van de wet te stellen, niet uit het oog verliezen
dat deze als sanctie de vernietiging van de verdeling beoogde.
a) Men zou als antwoord op de vraag eenvoudig kunnen aannemen dat kan
worden opgetreden zodra de reserve, de individuele reserve van elk der
erfgenamen dus is aangetast. Wij hebben hoger nochtans aangegeven dat
deze werkwijze niet die van de wetgever is en dat we moeten blijven zoeken
naar een eigen betekenis en omschrijving, niet van het gedane nadeel wel
van de overdreven bevoordeling.
b) Men zou tot de mening kunnen komen dat bedoeld werd de dubbele
bevoordeling te weren: de afzonderlijke schenking kan men niet zonder
meer schrappen; de bevoordeling in de ascendentenverdeling daarentegen
wel door de begunstiging te herleiden tot het ,normaal deel" van de
erfgenamen in de verdeling, zodanig dat in de ,combinatie" elk voordeel,
en niet aileen de laesio enormis, wordt afgestraft.
Maar ook deze verleidelijke interpretatie lijkt niet houdbaar: veronderstel
dat op een massa van 800 slechts 120 werden verdeeld ten titel van ascendentenverdeling en dat C daarin 45 betrok; als hij daarnaast het ganse beschikbaar deel ontving, zoals in de hypothese van dit punt 3 voorzien, dan
ontvangen de andere kinderen hun reserve niet; indien hij echter slechts een
kleine gift van 20 ontving, dan zou men zijn aandeel in de ascendentenverdeling al reduceren, zonder dat hiervoor werkelijk enige aanleiding toe bestaat; hij zou dan slechts 25 meer dan de andere erfgenamen ontvangen.
c) Vandaar dat de aangewezen oplossing er o.i. in bestaat als voordeel dat
de wet nog toelaat te bepalen: het normaal (gelijk) aandeel in de reserve
(eigenlijk dus de individuele reserve) plus het beschikbaar deel.
4) Maar dan niet het theoretisch beschikbaar deel, wei het voor de begiftigde vrijkomende deel daarvan.
En hier gaan de interpretaties Dillemans en Van Quickenborne uiteen. Of
toch ogenschijnlijk want het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Van Quickenborne met de formule: individuele reserve plus ,abstract beschikbaar
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gedeelte" het algemeen theoretisch cijfer van het beschikbaar deel bedoelt,
zelfs wanneer een deel daarvan aan derden is toegekend.
Veronderstellen we dat de erflater 100 aan C schonk en 100 aan een derde,
V. Dan, zegt collega Van Quickenborne, acht de meerderheid (?)van de
rechtsleer ,het geheel van de verdeling en de giften ... onberispelijk: C.
Bekomt 400.- Fr, dit is de sam van zijn individuele reserve en het beschikbaar deel''. En, dan vragen wij, hoeveel ontvangen A en B dan wei? A en
B zouden elk 150 ontvangen. Als de wetgever ooit enige bedoeling gehad
geeft met zijn artikel 1079 in fine, dan lijkt het ons wei dat het was zulk
resultaat te vermijden. Nu hebben wij hager reeds gesteld dat wij niet in
elk geval de zogenoemde individuele reserve als dusdanig beschermd wensen
te zien. Door het alea van de verdeling kan het dat een reservatair daar niet
toe komt, maar wij denken dat zulk resultaat in de ogen van de wetgever
nu niet kan bereikt worden door het gecombineerde optreden van de
ouder-schenker.
Wij hebben waarschijnlijk al te veel aandacht gevraagd voor deze polemiek
en veroorloven ons dan maar de bijzonder gei:nteresseerden naar de betreffende twee behandelingen te verwijzen, voor bet onderzoek van verdere
varianten en de mogelijke hypothesen.
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