C. DE PATRIMONIALE GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING
HET NIEUWE AFSTAMMINGSRECHT
OF DE GROTE PROMOTIE VAN DE BUITENHUWELIJKSE VERWANTEN
BESCHOUWINGEN BIJ DE INTEGRA TIE VAN DE VERMOGENSRECHTELIJKE
BEPALINGEN VAN DE WET VAN 31 MAART 1987 IN HET BESTAANDE
FAMILIEVERMOGENSRECHT *

door
M. PUELINCKX-COENE
Hoogleraar U.I.Antwerpen

1. Vooral patrimoniale redenen lagen aan de oorsprong van bet van
oudsher onvolwaardig familiaal statuut van buitenhuwelijkse kinderen.
Onlangs nog werd aangetoond dat(l) alhoewel bet huwelijk als
sociale status reeds lang bestond, de toetreding tot deze status via een
ritueel slechts belangrijk werd vanaf bet ogenblik aan bet huwelijk
vermogensrechtelijke gevolgen werden gehecht. Ook Max Weber(2)
ging er van uit dat de eerste juridische gevolgen van bet wettelijk
huwelijk (die van vermogensrechtelijke aard waren: onderhoudsverplichting bij verlating van de vrouw, erfrecht voor de echtgenoot en
de kinderen uit bet huwelijk geboren) hun oorsprong vonden in de
fel verspreide gewoonte van de toenmalige vooraanstaande families
hun dochter slechts aan een man te geven na de verzekering te hebben
gekregen dat zij en haar kinderen een gepriviligeerd statuut hadden.
Van oudsher deelt aileen de wettige vrouw en haar kinder en de sociale
status van haar man.
Uitsluiting van bastaards was in de feodaliteit en in bet ancien regime
een van de technieken om de overgang van de familiale rijkdom en
macht te verwezenlijken via de onverdeelde overdracht van het
familiedomein(3).
* Het manuscript van het artikel werd binnengeleverd op 8 mei 1987. Met intussen verschenen
publicaties werd dus geen rekening gehouden.
(I) GLENDON, M.A., The New Family and the New Property, 1981, 104 e.v. en State, Law
and Family, 1977, 304 e.v.
(2) WEBER, M., Law in Economy and Society (M. RHEINSTEIN ed. 1954) 134.
(3) RAUCENT, L., ,Quel droit patrimonial pour queUe famille" inFamille droit et changement
social dans les socilftes contemporaires. Travaux des VIle Journees d'etudes juridiques Jean
Dabin, 1978 (226-256), 244.
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2. Het nieuwe afstammingsrecht heeft fundamenteel met deze traditie gebroken(4). Ook buitenhuwelijkse kinderen, de traditioneel achteruitgestelden, worden volwaardige familieleden met een volwaardige erfaanspraak. Volwaardige afstamming wordt losgekoppeld van
bet huwelijk!
Deze evolutie is spectaculair maar komt toch niet zo onverwacht. De
traditionele rol van bet erfrecht als middel tot overdracht van de
familiale rijkdom, macht, rang en stand is immers ver uitgespeeld,
nu de nieuwe vormen van rijkdom zijn: inkomen uit arbeid of uit
sociale voorzieningen(5).
Voor velen(6) bestaat de nieuwe rol van bet erfrecht er in zijn
naastbestanden niet onverzorgd acbter te laten. Deze naastbestanden
zijn niet op de eerste plaats de grote groep van de wettige bloedverwanten, daartoe behoren ook - en eerder - de langstlevende
echtgenoot, die andere traditionele miskende, die sinds 1981 tot
volwaardige erfgenaam werd gepromoveerd, en nu ook de buitenhuwelijkse kinderen! Dit verklaart opzichzelf reeds waarom de wettige
bloedverwanten hebben uitgedaan als gepriviligieerde erfgenamen!
Anderzijds wordt in onze tijd, waar de eerbiediging van de rechten
van de mens centraal staat, minder en minder aanvaard dat het
nastreven van bet algemeen maatschappelijk belang noodzakelijkerwijze een voldoende excuus vormt om individuen achteruit te stellen
- of wat men dan noemt - te discrimineren. In 1804 werd bet
wettige gezin gezien als de hoeksteen van een gezonde maatschappij
en de bescherming hiervan verrechtvaardigde volkomen de achteruitstelling van kinderen buiten huwelijk geboren(7). Langzamerband
ging men bet nochtans onrechtvaardig vinden dat het kind dat in
generlei mate schuld had aan die situatie, hiervoor toch gestraft
werd!

(4) De principiele gelijkheid van de natuurlijke kinderen tijdens de Franse revolutie moet niet
overschat worden, onderzoek naar vaderschap was er immers niet toegelaten zie hierover o.a.
DEJACE, A., Les regles de Ia devolution successorale sous Ia revolution (1789-1794), Proefschrift Luik 1958, nr. 284 e.v.
(5) Thesis van GLENDON, M.A., in The new family, o.c., o.a. 113 e.v., 117 e.v. 132, 139 zie
ook SAVATIER, R., Les metamorphoses economiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui,
1964, nr. 349.
(6) DILLEMANS, R., Erfrecht, 13, MAZEAUD IV, nr. 661; PLANIOL-RIPERTIV, 9; RAUCENT,
L., Les successions, 36 met nuances.
(7) Zie b.v. Discours pre!iminaire van PORTALIS, TRONCHET, BIGOT-PREAMEUX en MALEVILLE ,Ia faveur du mariage, le maintien des bonnes mreurs, !'interet de Ia societe veulent
que les enfans naturels ne soient pas traites a !'ega! des enfans legitimes", Fenet I, 522.

1180

--

-J

r----------------

_____ _:_- _. k________

-

-l_L

Al stelde men terecht dat het wettig huwelijk niet gered wordt door
de achteruitstelling van buitenhuwelijkse kinderen(8) en al beklemtoonden ook de opstellers van het wetsontwerp Van Elslande dat
kinderen best worden opgevoed in een stabiel gezin, toch is deze
hervorming ook bei:nvloed door het feit dat dit wettig huwelijk meer
en meer in vraag wordt gesteld, minder en minder stabiel blijkt te
zijn, in rechte en in feite, en ook op andere gebieden minder en
minder gepriviligieerd.
Andere samenlevingsvormen tussen man en vrouw worden door de
publieke opinie meer en meer getolereerd en aanvaard. In het buitenland worden voorbeelden gevonden waar de wetgever zich neutraal
opstelt tegenover de gekozen samenlevingsvorm(9).
Bovendien is ook het door het huwelijk ontstane gezin geen juridische entiteit meer op zich zelf met, zoals vroeger, traditionele familierechten en plichten, die aan de groep zelf verbonden waren. Het werd
een verzameling van leden met allen individuele rechten en plichten
tegenover elkaar(lO).
3. Deze algemene tendens had reeds in het buitenland aanleiding
gegeven tot fundamentele wijzigingen van het afstammingsrecht(ll)
en tot internationale initiatieven tot uitbanning van discriminatie
t.a.v. buitenhuwelijkse kinderen(12).

(8) DILLEMANS, o.c., nr. 94; RAUCENT, Les successions, 126.
(9) GLENDON, State, law and family, o.c., 320 e.v.
(10) GLENDON, The new family, o.c., 238; zie ook RIGAUX, F., ,Le partage d'attribution
entre le legislateur et le juge" noot onder Cass., 10 mei 1985 en 6 maart 1986, R.C.J.B., 1987,
(5-29) 28.
(11) Zie hierover PAUWELS, J. M., La reforme du droit de Ia filiation, 1981.
(12) Voor de Raad van Europa zie vooral het Europees Verdrag over het juridisch statuut van
kinderen buiten het huwelijk geboren van 1 oktober 1975. Voor de Organisatie der Verenigde
Naties zie art. 25 van de Universele verklaring van de rechten van de mens van 10 december
1948; de Verklaring van de rechten van het kind van 20 november 1959 (beginsel 1) Ecosocresoluties 1514 (XLVIII) van 28 mei 1970 en 1679 (LII) van 2 juni 1972. Zie ook de UNO
uitgave door V.V. Saario: ,Etude des mesures discriminatoires contre les personnes nees hors
mariage" (1968). In het kader van de UNO-Commissie van de rechten van de mens werden
,Principes generaux concernant l'egalite des personnes nees hors mariage et Ia non-discrimination a l'egard de ces personnes" uitgewerkt (E/CNA4/ll57/add. 1 van 18 okt. 1974 met
wijzigingen; E/CN.4/Sub. 2/L.637 van 9 sept. 1975. Par. 12 voorziet in gelijke erfrechten).
Deze principes werden aangenomen door de sociaal-economische raad (Ecosoc) op 13 mei
1977. Intussen zijn in dezelfde Uno-commissie de werkzaamheden aan de gang om de
Verklaring van de rechten van het kind, om te zetten in en voor de lidstaten bindend verdrag.
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Ook bij ons waren sinds lang stemmen opgegaan in die zin(13) maar
de hervorming werd echt noodzakelijk na de veroordeling van de
Belgische staat door het Europese Hof van de Rechten van de Mens
in het intussen overbekende Marckxarrest, waarbij verschillende
bepalingen van het B.W. t.a.v. het natuurlijk kind (en bijna alle
erfrechtelijke bepalingen) als discriminator werden bestempeld(l4).
Ook op deze wet heeft het parlement zijn stempel gedrukt. Aan het
oorspronkelijk wetsontwerp Van Elslande(15) zijn fundamentele
wijzigingen aangebracht. De daar voorziene totale gelijkstelling van
alle kinderen, hoe ook verwekt, werd vooral na de bespreking in de
Kamer genuanceerd, wat niet altijd met evenveel enthousiasme door
de Senaat werd beaamd(16).
Eens te meer zijn vooral op vermogensrechtelijk vlak verschilpunten
te noteren.
Maar hoe dan ook onze nieuwe wet op de afstamming werd een van
de meest vooruitstrevende en meest egalitaire van de ons omringende
landen.
4. Elders(17) ben ik ingegaan op de vraag of deze nieuwe afwijkende
bepalingen niet opnieuw discriminatoir zijn en indruisen tegen de
brede interpretatie door het Hof van Straatsburg aan de artikelen 8

(13) Vooral in de Kamer. Partiele wijzigingen door Wetsvoorstel 310 (1974-75) nr. 1 (een
schuchtere poging tot verbetering van het erfrecht werd geamendeerd om tot een volledige
gelijkschakeling te komen, Part. St., Kamer (1974-75) 310, nr. 2) en door Wetsvoorstel 311
(1974-75) nr. 1 en 2 o.a. tot instelling van bet principe ,mater semper certa est". Herziening
van bet statuut in zijn geheel door wetsvoorstel nr. 861 (1975-76) nr. 1 (vooral wat bet erfrecht
betreft gelnspireerd door de Franse wet met een verschillende behandeling van de overspelige
en bloedschendige kinderen) en door wetsvoorstel nr. 965 (1975-76) nr. 1 tot volledige
gelijkschakeling van aile kinderen.
In de Senaat werd het wetsvoorstel Goor-Staels-Dompas Pari St., Senaat (1976-77) nr. 1042/1,
ingediend, dat de besprekingen in de Senaat fel belnvloedde.
(14) Europees Hof van de Rechten van de Mens 13 juni 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979,
227-268; voor een officieuze vertaling zie R. W., 1979-i980, 947. Het werd integraal gepubliceerd in HEYVAERT, A. en WILLEKENS, H., Beginselen van het gezins- enjamilierecht na het
Marckxarrest, 1981, (13-51). De principes van bet Marckxarrest werden nu ook toegepast t.a.v.
eenin overspel verwekt kind: inEuropees Hofvan de Rechten van de Mens 17 december 1986,
Cour Eur. des Droits de !'Homme, Serie A. nr. 112 (arrest Johnston) een Nederlandse
samenvatting verscheen in Ned. Juristenblad, 1987, 183-184.
(15) Ontwerp van wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en
de adoptie, Pari. St., Senaat, 1977-78, 305, nr. 1 van 15 februari 1978.
(16) 2e verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door mevr. STAELS-DoMPAS,
Pari. St., Senaat (1985-86) 338, nr. 2, 2.
(17) Zie mijn bijdrage ,De vermogensrechtelijke gevolgen van de hervorming van bet afstammingsrecht voor buitenhuwelijkse kinderen en hun familie" in Het nieuwe ajstammingsrecht,
Verslagboek van de studiedag van 13 maart 1987, K.U. Leuven.
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en 14 E.V.R.M. gegeven. Maar het staat nu vast(l8) dat aan deze
interpretatie geen rechtstreekse werking in onze nationale rechtsorde
toekomt zodat deze nieuwe bepalingen hoe dan ook door de nationale rechter zullen (moeten) worden toegepast. Zij kunnen eventueel
enkel na uitputting van alle interne rechtsmiddelen voor het Hof van
de Rechten van de Mens worden aangevochten.
Bij de interpretatie (ook) van de (bestaande) artikelen zal de rechter
zich nochtans best Iaten leiden door deze brede interpretatie van het
Hof van Straatsburg.
5. Een voorafgaande algemene opmerking. De nieuwe wet geldt
aileen voor de toekomst. De nieuwe regeling is enkel van toepassing
op nalatenschappen opengevallen na het van kracht worden van de
wet, zij het ook t.a.v. buitenhuwelijkse kinderen die v66r het van
kracht worden van deze geboren werden (art. 107 lid 1, wet van 31
maart 1987).
Een voorbeeld. Een kind werd geboren in 1965 uit een ongehuwde
vrouw wier naam in de geboorteakte is vermeld, maar die het kind
niet heeft erkend. Deze vrouw overlijdt in augustus 1987. Bij het van
kracht worden van de nieuwe afstammingswet is ook op dit kind de
regel ,mater semper certa est" van toepassing geworden (art. 108,
wet van 31 maart 1987) zodat het een volwaardige erfgenaam geworden is van die vrouw, die zodoende ook juridisch zijn moeder is
geworden.
Was deze vrouw v66r het van kracht worden van deze wet overleden
dan zou dit kind in haar nalatenschap geen rechten kunnen Iaten
gelden.
De wetgever wilde vermijden dat op vereffende en verdeelde nalatenschappen zou moeten teruggekomen worden(19). Het trauma van de
terugwerkende kracht van de wet van 17 nivose jaar II werkt duidelijk zeer lang door!
Anderzijds kan ook niet teruggekomen worden op vereffende en
verdeelde nalatenschappen waar in toepassing van het Marckxarrest
aan een buitenhuwelijks kind meer rechten werden toegekend dan
(18) Cass., 3 okt. 1983, R. W., 1983-84, 1972; J.T., 1984, 648; R.C.J.B., 1984, 605 noot
RIGAux; Cass., 10 mei 1985, R. W., 1985-86, 1848, noot Senaeve, P.; Rev. Not. B., 1986, 48
noot Reman-Defays, C.; T. Not., 1985, 157, J.T., 1986, 75, R.T.D.F., 1985, 189; Cass., 6
maart 1986, R. W., 1986-87, 236 noot SENAEVE; R.C.J.B., 1987, 5 noot RIGAUX. Cass., 12
febr. 1987 (niet gepubliceerd).
(19) Verslag namens de bijzondere commissie belast met het onderzoek van het wetsontwerp
tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de adoptie uitgebracht
door de heer Hermans Pari. St., Kamer 1985-86, 378, nr. 16 d.d. 3 juli 1986, 79.
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onder de oude regeling was toegelaten (art. 1071id 2 wet van 31 maart
1987). Op de hint van bet Marckxarrest zelf, de wet beperkte
terugwerkende kracht te verlenen tot 13 juni 1979, datum van bet
arrest, werd niet ingegaan(20).
De nog hangende nalatenschappen moeten dus vereffend en verdeeld
worden volgens het oude recht(21)!
Uit het vervolg van deze uiteenzetting zal nochtans blijken dat een
aantal bepalingen van de wet van die aard zijn, dat geregeld op
vereffeningen en verdelingen zal kunnen teruggekomen worden.
6. We zullen nu eerst de nieuwe regeling in bet algemeen nagaan
inzake erfrecht en schenkingen en testamenten. Maar zoals reeds
gezegd zijn in de uiteindelijke tekst van de wet niet alle kinderen
waarvan de afstamming vastgesteld kan worden, even gelijk. Het
nieuwe afstammingsrecht heeft een aantal afwijkende bepalingen
voorzien ten nadele van kinderen die geboren zijn uit een overspelige
relatie en ten voordele van de bedrogen echtgenote(22). Deze worden
in een tweede hoofdstuk bestudeerd. Anderzijds had de wetgever
vroeger reeds een aantal beschermende maatregelen voorzien ten
voordele van kinderen uit een vorig huwelijk geboren nu ten nadele
van de langstlevende echtgenote. De vraag of hun toepassingsveld
verruimd werd of verruimd moet worden wordt in een derde hoofdstuk behandeld. Tenslotte wordt in een laatste hoofdstuk aandacht
besteed aan de invloed van het nieuwe afstammingsrecht op familieschikkingen.

(20) Marckxarrest (geciteerd in voetnoot 14), nr. 58. In Nederland daarentegen werd de wet
van 27 oktober 1982 houdende wijziging van enige bepalingen in het Burgerlijk Wetboek tot
wegneming van het onderscheid tussen wettige en natuurlijke afstamming in het erfrecht, van
kracht op 1 december 1982 maar met terugwerkende kracht tot 13 juin 1979, men spreekt er
trouwens van het Marckxwetje.
(21) Zie de kritiek reeds tijdens de kamerdiscussie, waar door professor VIEUJEAN een voorstel
in de zin van deze beperkte retroactiviteit werd gedaan (Verslag Kamercommissie, 79 e.v.) en
tijdens de 2e bespreking in de Senaat (2e Senaatsverslag, 29) en de kritiek van RIGAUX, o.c.
in voetnoot 10, nr. 27.
(22) In navolging van vroegere publicaties, spreek ik ook hier steeds over de langstlevende
echtgenote daar de vrouw in 75f1/o van de gevallen !angst leeft.
Ik spreek ook steeds over- wat ik omwille van de bondigheid- de ,bedrogen" echtgenote
noem. Niet omdat vrouwen in de regel trouwer zouden zijn dan mannen, maar omdat omwille
van de rest van het nieuwe afstammingsrecht de praktijk vooral geconfronteerd zal worden
met overspelige kinderen langs vaderskant. De gevallen waar de moederlijke afstamming niet
meteen vaststaat door vermelding in de geboorteakte zullen eerder zeldzaam zijn. Is de naam
in de geboorteakte vermeld dan is het het kind van de man van die vrouw. Deze zal ofwel alles
bedekken met de mantel der liefde zodat nooit de overspelige afstamming langs moederszijde
zal komen vast te staan; ofwel zal hij de afstamming betwisten en wellicht meteen ook
echtscheiding vorderen zodat hij nooit langstlevende echtgenoot zal kunnen zijn.
De uiteengezette regeling geld uiteraard ook voor de langstlevende man of de , , bedrogen'' man.

1184

I. DE NIEUWE ALGEMENE REGELS INZAKE ERFRECHT EN

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
A. BET ERFRECHT

1. DE ERFBEKWAAMHEID
7. Opdat een persoon hoe dan oak in aanmerking komt om te erven
moet voldaan zijn aan bepaalde vereisten van erfbekwaamheid. Zo
moet men om te kunnen erven reeds bestaan d. w.z. reeds verwekt
zijn op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap (art. 725
B.W.). Dat dit inderdaad reeds het geval was, was onder de oude wet
niet altijd eenvoudig te bewijzen. Hierbij werd een onderscheid
gemaakt. Zo het kind samen met zijn bestaan, zijn wettigheid diende
te bewijzen kon het beroep doen op de wettelijke vermoedens van
wettigheid ingesteld door de artikelen 312, 314 en 315 oud B.W. Zo
werd een kind dat minder dan 300 dagen na het overlijden van de
echtgenoot van zijn moeder geboren werd, op grand van artikel 315
B. W. oud vermoed die man tot vader te hebben, wat uiteraard inhield
dat het voor diens overlijden verwekt was en dus kon erven.
O.m. omdat wettelijke vermoedens strict dienen gei:nterpreteerd te
worden werd door de meerderheid van de auteurs(23) voorgehouden
dat men er geen beroep kon op doen om alleen de erfbekwaamheid
te bewijzen. Zo kon het kind van een gehuwd echtpaar dat minder
dan 300 dagen na het overlijden van een vorig kind van dat echtpaar,
geboren werd (en dus wettig was) geen beroep doen op artikel 315
B.W. oud om aan te tonen dat het reeds verwekt was op het ogenblik
dat zijn broer overleden was.
8. In de nieuwe afstammingswet werd nu een wettelijk vermoeden
van het tijdstip van verwekking ingelast. Overeenkomstig artikel 326
B.W. wordt het kind, behoudens tegenbewijs, vermoed te zijn verwekt in het tijdvak van de 300e tot en met de 180e dag v66r de
geboortedag en op het tijdstip dat voor hem het gunstigst is, gelet
op het onderwerp van de vordering dat het heeft ingesteld of van het
verweermiddel dat het heeft voorgedragen. Alhoewel dit artikel
behoort tot de gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld, kan het ingeroepen worden om
de erfbekwaamheid te bewijzen, zelfs los van de afstamming, omdat
(23) GALOPIN, Lessuccessions, nr. 15, LAURENT, VII, nr. 537; PLANIOL-RIPERT, IV, nr. 63;
RAUCENT, Les successions, 68, SCHICKS-VANISTERBEEK, IV, 12; VAN BIERVLIET, Les succes-

sions, nr. 61.
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het in tegenstelling tot de oude artikelen 312 e.v. niet een vermoeden
van wettigheid (nu van afstamming) instelt maar een vermoeden van
tijdstip van verwekking.
Het vermoeden van artikel 326 B. W. is nochtans een vermoeden juris
tantum. Tegenbewijs kan geleverd worden. In het Kamerverslag(24)
wordt een tegenbewijs in het voordeel van het kind aangehaald, zo
kan b.v. aangetoond worden dat de zwangerschap 301 dagen geduurd heeft. Maar nergens blijkt, - artikel 326 zegt zeer neutraal
,behoudens tegenbewijs" - dat een tegenbewijs in het nadeel van
het kind niet mogelijk zou zijn, b.v. een kind wordt 299 dagen na
het overlijden van de erflater geboren maar blijkt te vroeg geboren
te zijn.
Hier moet nochtans opnieuw ingespeeld worden op het vroegere
onderscheid naargelang bewijs van afstamming en erfbekwaamheid
aldan niet samenhangen.
Zo in ons voorbeeld de erflater de man van de moeder van het kind
is, zou toelaten dat door iedere belanghebbende kan bewezen worden
dat dit kind inderdaad nog niet verwekt was op het ogenblik van het
overlijden van de man, er op neerkomen aan iedere belanghebbende
het recht te geven het vaderschap van de overledene te betwisten. Dit
recht komt slechts toe aan de personen opgesomd in artikel 332 B. W.
en binnen de termijnen daar voorzien(25).
Is daarentegen de erflater b.v. de broer van het kind, dan wordt de
afstamming van het kind niet in het gedrang gebracht door te
bewijzen dat het kind nog niet verwekt was bij de dood van zijn
broer. Hier kan het tegenbewijs door iedere belanghebbende geleverd
worden.
Artikel 326 B.W. vindt toepassing bij rechtsgedingen die begonnen
zijn v66r de inwerkingtreding van deze wet en die nog niet zijn
afgedaan door een in kracht van gewijsde gegane beslissing (art. 116
van de wet van 31 maart 1987). Ook dan kan zijn toepassing niet
toelaten dat onrechtstreeks en buiten de gevallen door de wet voorzien het vaderschap van de echtgenoot van de moeder in twijfel zou
getrokken worden.

(24) Verslag Kamercommissie, 50.

(25) Zie hiervoor bet artikel van G.
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TRAEST.

2. DE ERFGERECHTIGHEID
9. Ook nu nog bleef het principe behouden dat - de echtgenoot
uitgezonderd - aileen bloedverwanten(26) erfgerechtigd zijn in een
erfopvolging bij versterf. Bloedverwantschap komt tot stand via
afstamming(27).
Vereist is dat deze afstamming juridisch vaststaat. Dit brengt meer
problemen mee voor buitenhuwelijkse kinderen, althans vooral wat
de afstamming t.a. v. hun vader betreft. De nieuwe en soms omslachtige procedures die door de hervorming zijn voorzien moeten correct
en volledig worden nageleefd wil de afstamming niet aileen juridisch
vaststaan maar ook tegenstelbaar zijn aan sommige andere erfgenamen (zie de artikelen van J. Gerlo en G. Traest en verder nr. 26 e.v.).

10. Ook nu nog kan de afstamming niet worden vastgesteld zo
hieruit zou blijken dat het kind in (absolute) bloedschande(28) werd
verwekt. Deze beperking werd aangebracht door het Parlement, dat
het wetsontwerp Van Elslande niet volgde in zijn onbegrensde mogelijkheid steeds de biologische waarheid te kunnen achterhalen. Gezien de opvattingen van de meerderheid van de maatschappij terzake,
is een officieel afficheren van absolute bloedschande niet in het
belang van het kind, dat er de vrucht van is.
Deze bloedschendige afstamming kan nochtans aileen maar worden
ontdekt t.a.v. de tweede candidaat-ouder die dan blijkt te dicht
verwant te zijn met de eerste ouder (meestal zijn moeder) t.a.v. wie
de afstamming reeds juridisch vaststaat. En onrechtstreeks kan de
hervorming de erfpositie van het in bloedschande verwekt kind t.a.v.
die tweede biologische ouder wel verbeteren. Als volwaardig lid van
de familie van b. v. zijn moeder kan het nu juridisch kleinkind of neef
of nicht zijn van zijn biologische vader en kan het wellicht in die
functie van hem erven ....al staat het dan wei in minder gunstige graad
of orde!

(26) Een andere uitzondering vormen de met bloedverwantschap geassimileerde gewone
adoptie (althans in eerste graad) en de volle adoptie.
(27) De onnauwkeurige formulering van art. 828 B.W. kan niet als tegenargument worden
gebruikt, zie verder nr. 17.
(28) Hiermee wordt bedoeld de gevallen waarbij door de koning geen dispensatie kan verleend
worden. Deze kinderen kunnen t.a.v. die man wei een vordering instellen tot uitkering van
levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding (art. 336 B.W.) en deze blijft wegen op
de nalatenschap (art. 339 bis) zie het artikel van J. GERLO.
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3.

DE ERFRECHTEN VAN DE BUITENHUWELIJKSE VERWANTEN

11. Overeenkomstig artikel 334 B.W. hebben ongeacht de wijze
waarop de afstamming is vastgesteld, de kinderen en hun afstammelingen dezelfde rechten en dezelfde verplichtingen ten opzichte van
de ouders en hun bloed- en aanverwanten en hebben de ouders en
hun bloed- en aanverwanten dezelfde rechten en dezelfde verplichtingen ten opzichte van de kinderen en hun afstammelingen.
Dit geldt in principe ook op erfrechtelijk gebied (art. 745). De
discriminerende en als dusdanig veroordeelde artikelen 756 e.v.
B.W. zijn afgeschaft.
Buitenhuwelijkse verwanten zijn volwaardige familieleden geworden
met daaraan verbonden een volwaardige erfaanspraak. Zij behoren
tot de kategorie van de ,erfgenamen", de term ,wettige erfgenamen" is evenals de term ,wettige kinderen" uit het B.W. verdwenen(29) (zie het nieuwe art. 723).
Al deze erfgenamen treden van rechtswege in het bezit van de
goederen, rechten en rechtsvorderingen van de overledene, onder
verplichting om alle lasten van de nalatenschap te voldoen (nieuw
art. 724 B.W.).
Zij kunnen alle vorderingen instellen verbonden aan de hoedanigheid
van erfgenamen, waaronder niet aileen de vordering tot vereffening
en verdeling maar ook de petitito hereditatis, wat vooral bij laattijdige vaststelling van afstamming belangrijk zal zijn (zie verder nr. 15
e.v.).
12. Deze volwaardige verwantschap leidt er toe dat ook de buitenhuwelijkse verwanten, naargelang de aard van hun verwantschap (in
dalende lijn, in opgaande lijn, in de zijlijn) deel uitmaken van de
verschillende erforden van bloedverwanten. Ook voor en t.a.v. hen
geldt het Code Napoleon-systeem van prioriteiten van orden en
graden gemilderd door kloving en plaatsvervulling, zodanig dat ook
zij vertegenwoordigers van een verdere orde uitsluiten, zelfs al kwam
(29) Toch betekende ,wettig" bier niet zozeer behorend tot de wettige familie maar wel
erfgenaam door de wet volwaardig tot de nalatenschap geroepen en dat zijn nu ook de
buitenhuwelijkse verwanten.
T.a.v. andere wetboeken is dit niet steeds gebeurd. Zo werden b.v. de artt. 53 wetboek van
successierechten en 135 wetboek van registratierechten niet aangepast. Deze artikelen voorzien
een vermindering van de te betalen rechten t.v.v. erfgenamen, legatarissen of begiftigden met
3 minderjarige wettige kinderen. Nu afstamming losgekoppeld werd van het huwelijk moeten
alle personen met 3 kinderen, hoe ook hun afstamming vastgesteld weze, van deze vermindering kunnen genieten. Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid een vergetelheid van de
wetgever! Zie b.v. ook art. 52.2 wetboek successierechten.
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de verwantschap van deze erfgenamen met de overledene op grand
van een huwelijk tot stand.
Het feit dat een buitenhuwelijks kind vroeger geadopteerd werd (om
zijn erfpositie t.a.v. zijn erkennende ouder te verbeteren) heeft geen
nefaste gevolgen. Zelfs al blijft na de hervorming van de adoptiewetgeving, bij gewone adoptie de familierelatie beperkt tot de eerste
graad, toch behouden gewoon geadopteerde kinderen hun voiledige
erfaanspraak in hun oorspronkelijke familie (art. 365 B.W.). Het
zijn deze erfaanspraken die nu voor buitenhuwelijkse kinderen zijn
uitgebreid.
Trouwens de adoptie is een instelling in het belang van het kind en
kan het kind nooit tot nadeel strekken(30).
Zo zijn aile afstammelingen van de erflater, hoe ook hun afstamming
vastgesteld weze, volwaardige vertegenwoordigers van de eerste orde
en sluit elk van hen aile verdere bloedverwanten, ook uit de vroegere
wettige familie uit. Een kind dat in overspel werd verwekt sluit de
vader, de moeder en de binnen dat huwelijk geboren broers en zusters
van de decujus uit.
De aanwezigheid van een van deze afstammelingen, zelfs van een in
overspel verwekt kind, is voldoende om de erfaanspraak van de
langstlevende echtgenote te herleiden tot aileen vruchtgebruik op de
ganse nalatenschap (nieuw art. 745 bis par. 1) (wat de omzetting van
dit vruchtgebruik betreft zie nr. 44).
13. De vader en de moeder van de overledene behoren tot de tweede
orde, zo zij samen met (half)broers en (half)zusters van de overledene
tot de nalatenschap komen, ongeacht of de decujus binnen of buiten
hun huwelijk geboren werd.
Aile andere kinderen van deze vader en/ of moeder hoe ook, (maar
op voorwaarde dat) hun afstamming vastgesteld weze, zijn
(half)broers of (half)zusters en volwaardoge !eden van de tweede
orde, die vertegenwoordigers van de derde orde uitsluiten.
Laat de decujus een halfbroer na langs vaderszijde (die b.v. in
overspel verwekt werd tijdens het huwelijk waaruit de decujus geboren werd) dan sluit deze de grootmoeder van de erflater langs
moederszijde uit de nalatenschap uit. Binnen deze tweede orde komt
aan elke ouder 1I 4 toe van de nalatenschap. De verdeling van de
(30) Zo werd b.v. v66r de wet van 14 mei 1981 aanvaard dat een kind uit een vorig huwelijk
dat geadopteerd werd door zijn stiefouder toch nog het kleine bijzonder beschikbaar deel van
het in 1981 afgeschaft art. 1098 B.W. kon inroepen! Werken van het Comite Studie en
Wetgeving, Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen 1978 (335-340). Dossier 6001.
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resterende helft of drie vierden die aan de broers of zusters te beurt
vallen wordt tussen hen in gelijke delen verdeeld indien allen dezelfde
ouders hebben. Indien ze niet dezelfde ouders hebben is er kleine
kloving en erven de volle broers en zusters in de vaderlijke en de
moederlijke lijn, de halfbroers en halfzusters alleen in de lijn langswaar ze met de erflater verwant zijn (nieuw art. 752 B.W.).
Aile (buitenhuwelijkse) ascendenten van de overledene behoren tot
de derde orde.
Alle verdere (buitenhuwelijkse) zijverwanten, voor zo ver ze nog in
erfrechtelijke graad staan, behoren tot de vierde orde. De regels van
de (grote) kloving zijn van toepassing op dezelfde wijze als tussen
de verre verwanten van de vroegere wettige familie.
Ook buitenhuwelijkse verwanten van de 2e, 3e of 4e orde verhinderen
dat de langstlevende echtgenote de volle eigendom krijgt van de eigen
goederen van de eerstgestorven echtgenoot.
4. TOEBEDELING VAN DE NALATENSCHAP VAN EEN BUITENHUWELIJKS KIND

14. Nu buitenhuwelijkse kinderen volkomen ge'integreerd zijn in de
familie van de ouder t.a.v. wie zijn afstamming vaststaat, komt zijn
nalatenschap, zo het zonder afstammelingen overlijdt, op dezelfde
wijze aan de familieleden van die ouder(s) toe als ware het een
huwelijks kind.

5.

DE VERDELING

15. Eens uitgemaakt is tot welk deel elk van de erfgenamen geroepen
is moet de nalatenschap tussen hen verdeeld worden. Volgens ons
B.W., hierin trouw gebleven aan de Code Napoleon, heeft elke
erfgenaam recht op zijn erfdeel in erfgoederen (pars hereditatis). Een
vergeten erfgenaam kan gedurende 30 jaar zijn erfdeel in natura
terugvorderen (de petitito hereditatis)(31) van diegenen die ten onrechte de nalatenschap of zijn erfdeel hebben opgenomen, de zogenaamde schijnerfgenamen. Deze moeten hem alle erfgoederen terugbezorgen. Zijn ze te goeder trouw dan moeten ze bij verlies alleen
ten belope van hun verrijking teruggeven wat ze uit de nalatenschap
opnamen. Ze mogen de vruchten behouden tot de dag waarop de
teruggave wordt gevorderd en moeten niet instaan voor hun fouten
of nalatigheid.
(31) Zie hierover uitgebreid
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DE PAGE,

IX, nr. 789 e.v.;

VAN BIERVLIET,

o.c., nr. 255 e.v.

r ~ ~~ ____ _ _-_._-.1 ,

Een schijnerfgenaam is te goeder trouw zo hij terecht ervan overtuigd
kan zijn erfgenaam te zijn of de gebreken van zijn titel niet kende(32).
Is de schijnerfgenaam te kwader trouw dan heeft hij een fout begaan
en is hij tot de totale teruggave verplicht, inclusief de vruchten, en
is hij vergoeding verschuldigd van de schade die hij veroorzaakt
heeft. Zo verschillende schijnerfgenamen tesamen de nalatenschap
in bezit hadden zijn ze hoofdelijk gehouden tot de teruggave ervan,
op grond van dit ondeelbaar bezit(33).
Zo de schijnerfgenaam goederen heeft vervreemd zal de plots opduikende erfgenaam ze bij petitito hereditatis terug kunnen vorderen
van de zelfs te goeder trouw zijnde derde. Deze vervreemding kan
immers naar traditioneel Belgisch recht(34), niet tegengeworpen
worden aan die erfgenaam daar hij niet in de akte betrokken werd.
Uitzonderingen hierop zijn, wat vervreemding van roerende goederen betreft, artikel 2279 en wat de vervreemding van onroerende
goederen betreft, artikel 2265 B.W.(35).
Artikel 1240 B.W. daarenboven valideert een betaling te goeder
trouw gedaan in de handen van een schijnerfgenaam.
De derde te goeder trouw heeft evenwel een vordering tot vrijwaring
tegen de schijnerfgenamen. Zo de verkoop van een onroerend goed,
dat tot de nalatenschap behoort, ten dele gebeurde door een schijnerfgenaam en ten dele door een echte erfgenaam is deze laatste in
generlei mate tot vrijwaring gehouden voor de terugvordering van
het gedeelte dat door de schijnerfgenamen werd verkocht(36).
16. Na de nieuwe wet zal het nochtans niet zo eenvoudig zijn met
zekerheid te kunnen uitmaken wie nu precies de erfgenamen zijn. De
publiciteitsmaatregelen die t.a.v. de vaststelling van een buitenhuwe(32) DE PAGE, IX, nr. 806; VAN BIERVLIET, o.c., nr. 259; AUBRY-RAU, X. par. 616. VAN
GERVEN, W., Algemeen dee/, nr. 80, p.217.
(33) Cass., 17 december 1925, Pas., 1926, I, 115 (leden van een zelfde kloostergemeenschap
die geen rechtspersoonlijkheid bezat).
(34) Cass., 7 januari 1847, Pas., 1847, I, 294 en 5 juli 1878, Pas., 1878, I, 304; Rb. Brugge
11 juni 1900, Pas., 1900, III, 260, DE PAGE, IX, nr. 829; LAURENT, IX, nr. 556; GALOPIN,
Successions, nr. 205; VAN BIERVLIET, nr. 268; Pandectes belges V0 , Heritier apparent nr. 134,
zie ook: DELARGE, H., ,De Ia valeur des actes juridiques faits par l'beritier apparent", Rev.
Prat. Not., 1927, 161 (zie nochtans voetnoot 43).
Dit in tegenstelling tot de pragmatische Franse houding die vervreemdingen valideert, die door
een schijnerfgenaam zijn gedaan zo de derde te goeder trouw is, zie reeds Cass. fr., 26 januari
1897, D., 1900.1.33 zie hierover ook CREMIEU, L., ,De Ia validite des actes accomplis par
l'beritier apparent, Rev. Trim. Dr. Civ., 1910, 39 en La Devolution successorale, 72e congres
des notaires de France, Deauville 1975, p. 159 e.v.
(35) DE PAGE, IX, nr. 826.
(36) Brussel 17 november 1981, Pas., 1893, II, 314.
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lijkse afstamming in de wet voorzien zijn, zijn ondanks aandringen
van de notarissen en van de rechtsleer zeer beperkt gebleven. Van de
akte van erkenning wordt melding gemaakt op de kant van de
geboorteakte van het kind (art. 62 B.W.) maar vooraleer men naar
die akte kan gaan kijken, moet men van het bestaan van dat kind
en die akte afweten! Het feit dat bij vaststelling van een overspelige
afstamming de bedrogen echtgenoot moet verwittigd worden, garandeert niet dat de rest van de familie van de ontrouwe echtgenoot op
de hoogte is van het bestaan van dat kind.
Bijzonder hinderlijk voor de praktijk is dater geen geeigend document bestaat dat b. v. de notaris inlicht over het aantal kinderen een
persoon gehad heeft. Het probleem kwam wei ter sprake tijdens de
parlementaire voorbereiding zonder dat het opgelost werd, men zou
het later regelen via een wetsontwerp of wetsvoorstel(37).
Het opsteilen van een akte van bekendheid wordt dus een echte gok.
Dit is niet aileen belangrijk t.a.v. de erflater zelfmaar ook t.a.v. een
vooroverleden familielid dat normaal van hem zou geerfd hebben en
wiens plaats nu vervuld wordt door diens afstammelingen, ook
diegene buiten huwelijk geboren!
Zelfs zo men een juist beeld heeft van de toestand op het ogenblik
van het overlijden is niet aile gevaar geweken! Betwistingen van
afstamming zijn ook na het overlijden nog mogelijk zodat achteraf
kan blijken dat bepaalde personen ten onrechte bij de vereffening en
verdeling betrokken werden, terwijl anderzijds ook nog vaststellingen van afstamming na overlijden mogelijk zijn, waar dan uit blijkt
dat bepaalde personen ten onrechte niet in de verdeling betrokken
werden!
17. AI deze moeilijkheden werden tijdig en terdege gesignaleerd.
Gevolg hiervan was dat tijdens de bespreking in de Kamer artikel 828
aan de ontwerptekst werd toegevoegd(38).
(37) Verslag Kamercommissie, 50; zie ook de kritiek van DEWULF, C., ,De wet tot wijziging
van een aantal bepalingen betreffende de afstarnrning en het patrirnoniaal farnilierecht".
Bijdragen in de Studiedag van het afstarnrningsrecht R.U.G. 8 rnei 1987, voetnoot (21).
(38) Dit kwarn vooral tot uiting tijdens de Notariele dagen te Bergen 1979, zie vooral
cornrnissie Ill, hoofdstuk IV en V, zie ook RAUCENT, L., ,Le projet 305 et les successions",
Ann. dedr., 1979 (337-350) 343 e.v. en GREGOIRE, M., ,Le projet 305 et le droit successoral",
Ann. de dr., 1979 (350-368) 362; MEULDERS-KLEIN, M.-Th., ,La reforrne du droit de Ia
filiation en Belgique, Analyse du projet de loi nr. 305", Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, (5-72)
nr. 99 e.v.; zie ook de hierop gelnspireerde nota door het departernent van Justitie rneegedeeld
aan de Senaatscornrnissie voor de justitie (Verslag Senaatscommissie, I, 151 e.v.). Deze nota
werd als verantwoording overgenornen bij het arnendernent nr. 3 van de karnerleden Go or,
Detaille, Bourgeois en Van de Velde tot invoering van art. 828, Pari. St., Karner, 1985-86,
378 nr. 2.
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Overeenkomstig dit artikel verliezen sommige te laat opduikende
erfgenamen hun recht op hun erfdeel in erfgoederen zodat ze de te
goeder trouw gestelde vervreemdingen of de verdeling door de andere
erfgenamen niet meer kunnen aanvechten.
De aanvang van dit artikel is nogal onnauwkeurig. Men spreekt er
van ,erfgenamen wier banden van verwantschap met de overledene
niet zijn vastgesteld". Personen wier banden met de overledene niet
zijn vastgesteld kunnen (zie hoger nr. 9) geen erfgenaam van hem
zijn. Uit de parlementaire voorbereiding(39) blijkt dat bedoeld zijn
personen wier banden van verwantschap met de overledene pas na
diens overlijden zijn vastgesteld. Deze personen verliezen hun recht
op hun erfdeel in erfgoederen aileen zo ze hun rechten niet binnen
zes maanden na het openvailen van de nalatenschap hebben opgeeist.
Deze voorwaarde is cumulatief. In de oorspronkelijke tekst van het
amendement dat bij de Kamer werd ingediend was dit niet het geval,
maar de ,of" van het amendement werd tijdens de bespreking in de
Kamer spijtig genoeg gewijzigd in een ,en"(40). Dit heeft tot ongelukkig gevolg dat personen wier verwantschap met de erflater wei
vaststond v66r diens overlijden zonder dat de andere erfgenamen
hiervan op de hoogte waren, niet onder toepassing vailen van artikel 828 B.W., zodat het artikel in de praktijk duidelijk aan belang
heeft ingeboet en de bedoeling van het amendement zoveel mogelijk
bet te niet doen van vereffeningen en verdelingen te beletten en de
rechten van derden die aileen met de gekende erfgenamen handelde
te beschermen, werd voorbijgestreefd(41).
Op de rechtshandelingen die de schijnerfgenamen te goeder trouw
hebben gesteld, zou in dat geval toch kunnen teruggekomen worden!
Ook artikel 136 B. W. zal dan geen oplossing kunnen brengen omdat
dit artikel betrekking heeft op erfgenamen waarvan men het bestaan
wei kent maar over wiens bestaan men bij het openvailen van de
nalatenschap in het ongewisse verkeert. Het is te hopen dat onze
rechtspraak in dergelijke gevailen zich wat soepeler zal opsteilen en
in het vervolg de pragmatische houding van de Franse rechtspraak
zal volgen(42) of naar analogie de recentere en mildere cassatierecht(39) Verslag Kamercommissie, 72.
(40) Verslag Kamercommissie, 72, op suggestie van professor VIEUJEAN.
(41) Zie ook de kritiek van VASTERSAVENDTS, A., ,Wijzigingen m.b.t. het erfrecht en de
milddadigheden van de wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming" in BAETEMAN, G., Afstamming en adoptie, 1987 (253-282) nr. 379 en van DEWULF,
C., o.c. in voetnoot (37), 15. VIEUJEAN zelf schrijft in ,Le nouveau droit de Ia filiation",
Ann. Dr. Liege, 1987 (98-138), 134 ,quelle que soit Ia qualite de Ia filiation ou de Ia parente,
il (!'art. 828) s'applique, le cas echeant, a tout heritier qui s'est manifeste trop tard".
(42) Zie voetnoot 34.
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spraak zal toepassen bij vervreemdingen gedaan door erfgenamen
aan wie in toepassing van artikel 136, de nalatenschap werd toebedeeld(43) (soms ook beschouwd als schijnerfgenamen).
18. Op de reeds gedane verrichtingen zal ook moeten teruggekomen
worden zo de verwantschap van de plots opduikende erfgenaam kort
na het overlijden kwam vast te staan en deze binnen de zes maanden
na dat overlijden zijn rechten opeist.
Men neemt aan dat nu de wet terzake niets preciseert dit opeisen vrij
informeel kan gebeuren, maar het moet duidelijk zijn. Een schrijven
aan de notaris belast met de vereffening en verdeling zou volstaan(44).
Men zal dus best zes maanden met alle verrichtingen wachten.
Artikel 828 geldt ook niet zo de andere erfgenamen op de hoogte
waren maar toch gauw tot de vervreemding of verdeling zijn overgegaan om ongewenste buitenstaanders uit te sluiten.
Geen probleem is er zelfs bij kwade trouw of gehaaste verdeling zo
de opduikende erfgenaam een in overspel verwekt kind blijkt te zijn
van de erflater dat niet in de gemeenschappelijke woning werd
opgevoed en de verdeling gebeurde tussen de bedrogen echtgenote en
de kinderen van het miskende huwelijk (zie art. 837 en de bespreking
hiervan onder nrs. 47 e.v.).
De rechten van derden zijn al evenmin door artikel 828 beschermd,
zo tengevolge een succesvolle betwisting van staat, een persoon ten
onrechte in de verdeling blijkt betrokken te zijn en deze over de hem
toebedeelde goederen reeds beschikt heeft.
19. Zo evenwel aan beide voorwaarden van artikel 828 B.W. is
voldaan: postume vaststelling van verwantschap en opeisen van de
erfrechten langer dan zes maanden na het overlijden kunnen de
handelingen die door de andere erfgenamen of legatarissen na die
termijn te goeder trouw zijn verricht niet meer betwist worden.
Hebben zij nadien goederen vervreemd of verdeeld dan heeft de
vergeten erfgenaam zijn recht in natura hierop verloren. Wel kan hij
de tegenwaarde vorderen, zo hij dit binnen de dertig jaren doet.
(43) Cass., 10 december 1942, Pas., 1942, I, 312; R.C.J.B., 1947, 11 met noot VANDER VORST
die trouwens pleit voor dezelfde ruimere toepassing t.a. v. elke vorm van schijnerfgenaamschap. Hij ziet de schijnerfgenaam als een wettige lasthebber zoals de zaakwaarnemer. Zie
reeds inzake de bevestiging van vervreemdingen door schijnerfgenamen Rb. Doornik 22
oktober 1902; Rev. Prat. Not., 1903,421 vgl. Cass., 9 juli 1876, Pas., 1876, I, 227, Rec. Gen.
Enr. Not., 1876, nr. 8858.
(44) VASTERSAVENDTS, O.c., nr. 979.
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Zijn (de) erfgoederen nog aanwezig en niet verdeeld dan kan de later
opduikende erfgenaam wei zijn deel in natura opeisen(45).
Artikel 828 B.W. is ook van toepassing zelfs als de plots opgedoken
erfgenaam al de andere verwanten uit de nalatenschap zou hebben
uitgesloten b. v. hij blijkt het enig kind van de erflater te zijn.
Wat precies die tegenwaarde is en meer bepaald op welk ogenblik zij
moet geschat worden, wordt niet gepreciseerd.
De vervanging van een zakelijk recht op goederen in natura door een
schuldvordering ten belope van de tegenwaarde bij de vervreemding
of de verdeling heeft tot gevolg dat deze schuldvordering geblokkeerd blijft op die nominale waarde en de later opduikende erfgenaam niet meer profiteert van de meerwaarde of niet het risico draagt
van de minwaarde. Daarom lijkt het eerder aangewezen bij vervreemding een regeling naar analogie van artikel 1435 B.W. toe te
pass en of bij verdeling het bedrag van de tegenwaarde van het erfdeel
bij de verdeling te indexeren, wat betekent dat de vergeten erfgenaam
zelden het risico van de minwaarde draagt. Maar dit is misschien een
billijke compensatie voor zijn verlies van de vruchten gedurende
jaren. Interesten zal hij immers meestal slechts kunnen vorderen
vanaf het ogenblijk hij zijn rechten opeist. Want, zoals gezegd, zo
de (schijn)erfgenamen te goeder trouw zijn, zullen zij de voordien
ge'inde vruchten mogen behouden(46).
B. SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN

1.

DE BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID OM GIFTEN TE DOEN

20. Door de wet van 1987 wordt de mogelijkheid van de erflater om
giften te doen enerzijds uitgebreid, anderzijds beperkt.
Deze bevoegdheid wordt uitgebreid omdat het door het Marckxarrest
veroordeelde artikel 908 B.W. werd afgeschaft.
De erflater is nu vrij giften te doen aan buitenhuwelijkse kinderen,
ze moeten niet meer dwingend aangerekend worden op hun erfdeel
en daartoe worden herleid. Ook t.a.v. deze kinderen kan hij giften
doen die in te brengen zijn, zo ze als voorschot op erfdeel werden
gedaan, of aan te rekenen zijn op het beschikbaar deel zo ze buiten
erfdeel zijn.
(45) Over de invloed van art. 828 B.W. op de inkorting zie DEWULF, o.c., 22.
(46) DEWULF, o.c., in voetnoot (37), 16 stelt voor de tegenwaarde te nemen van het dee) in
natura dat hun normaliter moest toekomen en dat hij normaliter in de massa moest vinden,
d.w .z. de waarde die de goederen zouden gehad hebben, indien zein de boedel gebleven waren.
Ten onrechte stelt hij voor er ook de vruchten bij te voegen.
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Daarenboven worden de reserve aanspraken van de langstlevende
echtgenoot opnieuw een stukje minder onaantastbaar, zo blijkt dat
deze een overspelig kind heeft. Zij zal geen inkorting meer kunnen
eisen van giften die inbreuk plegen op haar abstracte reserve (zie
verder nrs. 38 e.v.).
De beschikkingsbevoegdheid om giften te doen werd anderzijds
beperkt omdat het aantal reservatairen werd uitgebreid.
Reeds onder de oude wet had de rechtspraak het natuurlijke kind tot
reservatair gemaakt, zij het met een beperkte reserve aanspraak. Nu
hebben aile afstammelingen, ook diegenen die blijken in overspel
verwektte zijn een volwaardigvoorbehoudengedeelte, zeker kwantitatief gelijk aan dat van de afstammelingen die binnen het huwelijk
geboren zijn. Het woord ,wettig" werd in artikel 913 B.W. geschrapt.
Ook buitenhuwelijkse ascendenten kunnen, in de mate zij tot de
nalatenschap geroepen zijn, hierin aanspraak maken op een zelfde
voorbehouden deel als de vroegere wettige ouders of grootouders.
AI deze buitenhuwelijkse verwanten hebben dus het recht inkorting
te vragen van de giften die gedaan zijn met miskenning van hun
reserve (zie ook nrs. 19 en 53).
2.

SCHENKINGEN

21. Schenkingen zijn niet Ianger van rechtswege herroepen wegens
de geboorte van een eerste kind. Artikel 960 e. v. zijn opgeheven.
In het wetsontwerp Van Elslande (art. 92) werd oorspronkelijk voorgesteld artikel 960 B.W. te wijzigen in de zin dat ook de geboorte
van een (eerste) buitenhuwelijks kind de schenking van rechtswege
zou herroepen. Omwille van de hinderlijke gevolgen die dergelijke
herroepingen van rechtswege meebrengen, gezien hun onvermijdelijk
gebrek aan publiciteit, werd tijdens de bespreking in de Senaat
besloten artikel 960 B.W. af te schaffen(47).
De Kamer heeft nochtans achteraf een nieuwe grond van herroeping
van rechtswege van schenkingen bij huwelijkscontract gedaan, ingevoerd in artikel 334 ter, zo de begiftigde echtgenoot blijkt een overspelig kind te hebben (zie verder nrs. 29 e.v.).
In navolging van de rechtspraak inzake het lot van testamenten
(47) 1e verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door mevr. STAELS-DOMPAS,
Part. St., Senaat 1984-85, 904 nr. 2 d.d. 18 juni 1985, 157. Daar was trouwens in de rechtsleer

op aangedrongen; zie GREGOIRE, M., o.c., in voetnoot (38), 363. Men is we! vergeten art. 953
B.W. aan te passen dat algemeen de gronden tot herroeping van een schenking opsomt!
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gemaakt voor de geboorte van een eerste kind(48) zouden ook
schenkingen kunnen aangevochten worden wegens verdwijnen van
de oorzaak, zo bewezen wordt dat de afwezigheid van kinderen van
doorslaggevend belang was bij het doen van de schenking.
3. TESTAMENTEN
22. De erkenning van een buitenhuwelijks kind kan niet meer geschieden bij (authentiek) testament (art. 327 B.W.). Het herroepelijk
en geheim karakter van het testament werd door velen als een nadeel
gezien. Of zodoende voldoende publiciteit van de erkenning gewaarborgd is, is een andere vraag (zie hoger nr. 16). Het authentiek
testament heeft tenmiriste het voordeel dat het moet meegedeeld
worden aan het centraal testamentenregister, dat door de notaris die
belast is met de vereffening en verdeling zal geraadpleegd worden!
Een erkenning die gebeurde in een openbaar testament dat verleden
werd voor de inwerkingtreding van deze wet blijft geldig, ook al
overlijdt de erkennende ouder na het van kracht worden van deze
wet (zie art. 118 wet van 31 maart 1987).

II. DE BIJZONDERE REGELINGEN ZO ER KINDEREN ZIJN DIE
IN OVERSPEL VERWEKT ZIJN

23. W aar algemeen werd aangenomen dat buitenhuwelijkse kinderen dienden gelijkgeschakeld te worden met huwelijkse kinderen
t.a. v. verdere familieleden, was er heel wat meer terughoudendheid
t.a.v. de volledige gelijkschakeling binnen het gezin. Afstamming
werd nu losgekoppeld van het huwelijk maar zowel huwelijk als
afstamming hebben vermogensrechtelijke gevolgen, zodat tegenstrijdige belangen ontstonden.
De ongenuanceerde gelijkstelling in het wetsontwerp Van Elslande
van ook kinderen in overspel en in bloedschande verwekt had de
nodige reacties uitgelokt in de rechtsleer en in het notariaat. Eigenaardig genoeg kregen deze vooral gehoor tijdens de bespreking in de
Kamer. Daar werd het verbod van vaststelling van een bloedschendige afstamming consequent doorgevoerd en werden aile afwijkende
vermogensrechtelijke bepalingen t.a.v. kinderen die in overspel ver-

(48) Zie hierover DILLEMANS-PUELINCKX-COENE en PINTENS, Overzicht van rechtspraak,
Schenkingen en Testamenten (1970-1984), T.P.R., 1985, (539-669) 645, nr. 145. In die zin ook
DEWULF, o.c., 20.
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wekt zijn aan de ontwerptekst toegevoegd. Deze hadden vooral tot
doel de bedrogen echtgenoot enigszins tegen deze , ,indringer'' te
beschermen. Zij situeren zich zowel op het vlak van het huwelijksvermogensrecht als van het erfrecht, als van het schenkingen- en testamentenrecht. De wet van 1987 heeft op die marrier nochtans een eind
gemaakt aan de traditionele gelijkschakeling van in overs pel verwekte kinderen met in bloedschande verwekte kinderen, de vroeger
misprezen ,enfants du crime" met aileen een beperkt recht op
levensonderhoud(49).
T.a.v. in overspel verwekte kinderen moet nog een onderscheid
gemaakt worden naargelang ze al dan niet in de gemeenschappelijke
woning zijn opgevoed.
24. De gevallen waar in overspel verwekte kinderen samen met de
langstlevende tot de nalatenschap komen, zullen waarschijnlijk niet
zo talrijk zijn. In dergelijke situatie zal het huwelijk wellicht niet lang
meer standhouden en na echtscheiding is de bedrogen echtgenote een
ex-echtgenote. Deze correcties zullen vooral van toepassing zijn zo
een van de echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure overlijdt
(andere dan bij onderlinge toestemming waar in de regelingsakte
meestal elke erfaanspraak reeds tijdens de procedure zal vervallen
zijn). Uiteraard zullen er ook gevallen zijn waar vooral de bedrogen
echtgenote om economische of sentimentele redenen niet tot de
echtscheiding wil overgaan. De bedrogen echtgenoot die deze beslissing genomen heeft zal wellicht zijn vaderschap niet betwisten, zodat
de overspelige afstamming van het kind nooit juridisch zal vaststaan.
25. De wet heeft het over kinderen tijdens het huwelijk verwekt door
een der echtgenoten en een ander persoon dan de echtgenoot. Opdat
de afwijkende regels zouden gelden moet het kind dus verwekt zijn
tijdens het huwelijk. Artikel 326 B.W. stelt, zoals gezegd (zie hoger
nr. 7), dat het kind, behoudens tegenbewijs vermoed wordt te zijn
verwekt in het tijdvak van de 300e tot en met de 180e dag voor de
geboortedag en op het tijdstip dat voor hem het gunstigst is gelet op
het onderwerp van de vordering dat het heeft ingesteld of van het

(49) Zie b.v. de uitlating van LAHARY voor bet Tribunaat ,La naissance d'un enfant fruit
de l'inceste ou de l'adultere est une vraie calamite pour Ies mreurs", Fenet X, 196.
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verweermiddel dat het heeft voorgedragen(50). Op basis van dit
artikel wordt, tot bewijs van het tegendeel, b.v. een kind van een
andere vrouw dan de echtgenote, dat door de echtgenoot wordt
erkend, niet geacht in overspel verwekt te zijn zo het minder dan
300 dagen na het aangaan van zijn huwelijk werd geboren. Dit geldt
ook t.a.v. een kind dat meer dan 180 dagen na de ontbinding van
het huwelijk geboren werd.
A. BIJKOMENDE VEREISTEN OM DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING
DEFINITIEF EN TEGENSTELBAAR TE MAKEN

26. Opdat de vaststelling van de afstamming definitief of aan iedereen tegenstelbaar zou zijn, werden bijkomende eisen gesteld zo de
ouder blijkt een gehuwd persoon te zijn. Hieraan zijn vermogensrechtelijk gevolgen verbonden.
Zo b.v. een gehuwde moeder, wier naam bij hypothese niet in de
geboorteakte is vermeld, achteraf een kind erkent dat tijdens het
huwelijk geboren is, moet van deze erkenning kennis gegeven worden
aan haar echtgenoot. Tot deze kennisgeving heeft plaats gehad kan
deze erkenning niet worden tegengeworpen aan die echtgenoot, aan
de kinderen uit dat huwelijk geboren of door beide geadopteerd
(art. 313 B.W.). Uit deze erkenning blijkt de overspelige afstamming
niet meteen, de echtgenoot zal nog zijn vaderschap succesvol moeten
betwisten.
Zo de moeder overlijdt v66r deze kennisgeving gebeurd is neemt men
aan dat de erfrechtelijke situatie van dat kind te vergelijken is met
deze van de (vroegere) natuurlijke kinderen geboren voor het huwelijk, maar erkend tijdens dat huwelijk(51).
Dit brengt mee dat bij aanwezigheid van kinderen uit dat huwelijk
het erkende kind uit de nalatenschap is uitgesloten! Daar het erkend
is en zijn afstamming dus vaststaat zal het ook geen onderzoek naar
moederschap kunnen doen om zo zijn erfrechten veilig te stellen!
(50) Moet men t.a.v. de bepaling van het tijdstip van de verwekking consequent zijn in zijn
beweringen of kan men naar gelang de vordering of eis een ander tijdstip inroepen? Ik geef
een voorbeeld. Bij een auto ongeval komt een moeder om het Ieven, haar dochtertje overlijdt
enkele uren later. De vader en echtgenoot van de slachtoffers erkent 9 maanden later een kind
dat geboren werd 265 dagen na het ongeval. Hij komt korte tijd nadien ook om het Ieven.
Het kind moet om aanspraak te kunnen maken op een aandeel in de nalatenschap van zijn
halfzuster bewijzen dat het bestond of tenminste verwekt was op het ogenblik van het ongeval.
Op basis van art. 326 kan het dat. Anderzijds zal het er nochtans voordeel bij hebben als
rechtsopvolger van zijn vader te beweren dat het pas na de dood van de echtgenote van zijn
vader verwekt werd om de sancties van art. 334 ter te vermijden, wat art. 326 opnieuw toelaat.
Moet het nu een eenvormig stand punt innemen t.a. v. beide vorderingen. Art. 326 B. W. schijnt
dit eigenaardig genoeg niet te impliceren!
(51) VASTERSAVENDTS, o.c., nr. 350.
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De echtgenoot van zijn moeder, op grond van artikel315 B.W. zijn
vader (in werkelijkheid wellicht niet), sluit het erkende kind niet
noodzakelijkerwijze uit de nalatenschap. Dit hangt er van af of er
nog andere erfgerechtigde bloedverwanten van de moeder tot de
nalatenschap komen (andere dan de kinderen uit dat huwelijk).
Zo b.v. de moeder nog een kind heeft van v66r dat huwelijk zullen
de erfaanspraken van de man door de aanwezigheid van dat kind
herleid zijn tot vruchtgebruik op de ganse nalatenschap, de blote
eigendom zal nu verdeeld worden tussen het kind van v66r het
huwelijk, aan wie de erkenning wel tegenstelbaar is en het erkende
kind. Zo de moeder nog een zuster nalaat zullen door haar aanwezigheid de erfaanspraken van de man bestaan in volle eigendom van de
gemeenschapsgoederen en vruchtgebruik op de eigen goederen. De
blote eigendom van de eigen goederen komt evenwel toe aan het
erkende kind, wiens erkenning wel tegenstelbaar is aan de zuster van
haar moeder.
Laat de moeder geen erfgerechtigde bloedverwanten na dan erft haar
man de ganse nalatenschap in volle eigendom, dan wordt het erkende
kind volledig uit de nalatenschap gesloten.
Heeft de kennisgeving wel plaats gehad dan is het kind een volwaardige erfgenaam van zijn moeder.
De specifieke regels voorzien t.a.v. in overspel verwekte kinderen
zullen pas van toepassing zijn zo het vaderschap van de echtgenoot
succesvol betwist werd (er blijkt dat het kind tijdens dat huwelijk
verwekt werd). Deze vordering zal in dit geval meteen gegrond
verklaard worden zo het erkende kind geen bezit van staat heeft t.a. v.
deze echtgenoot en deze met zijn moeder niet feitelijk herenigd was
ten tijde van de verwekking (art. 318 par. 3, 4°).
27. Voor de praktijk veel belangrijker is het geval waar een gehuwd
man een kind erkent dat verwekt werd bij een andere vrouw dan zijn
echtgenote(52). Hier staat het overspel meteen door deze erkenning
vast. Deze erkenning moet door de rechtbank gehomologeerd worden. De erkenning wordt pas definitiefvanaf de inschrijving van het
vonnis van homologatie en werkt, alhoewel een erkenning traditionee! declaratief van aard is, terug tot de datum van het verzoekschrift
(art. 319 bis).

(52) Art. 319 bis geldt ook zo het kind v66r het huwelijk werd verwekt, oorspronkelijk werd
in art. 319bis gepreciseerd ,tijdens het huwelijk" maar deze woorden werden tijdens de
discussie in de Kamer geschrapt.
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Zo het verzoekschrift niet v66r het overlijden van de erkennende
vader is ingediend kan het kind dus geen erfaanspraken Iaten gelden
in de nalatenschap van zijn vader.
Het is trouwens de vraag of zelfs zo het verzoekschrift reeds werd
ingediend, de procedure na het overlijden van de vader kan worden
verder gezet, nu in tegenstelling tot de adoptie, die ook dient gehomologeerd, geen posthume homologatie door de wet van 31 maart 1987
wordt voorzien(53). In de praktijk zullen de erfgenamen van de
vader, meestal de bedrogen echtgenote en de kinderen uit het miskende huwelijk er trouwens weinig behoefte aan voelen deze vordering
verder te zetten. Het erkende kind is tot nader order geen erfgenaam.
Ook hier zal het zijn erfrechten niet veilig kunnen stellen via een
procedure tot onderzoek van vaderschap, want zijn afstamming staat
reeds vast.
Bij onderzoek naar vaderschap, moet het vonnis waarbij de afstamming wordt vastgesteld eveneens aan de echtenote worden betekend.
Tot dat die betekening heeft plaatsgehad kan het vonnis al evenmin
tegengeworpen worden aan de bedrogen echtgenote de kinderen uit
het miskende huwelijk geboren of toen geadopteerd (art. 322 B. w·.).

B. INVLOED OP DE ONDERLINGE VERHOUDING TUSSEN
DE ECHTGENOTEN

Het feit dat een echtgenoot een kind blijkt te hebben uit een overspelige relatie, heeft op de eerste plaats invloed op de onderlinge
verhouding tussen die echtgenoten zelf.
1. ARTIKEL 334BIS EN ZIJN VERMOGENSRECHTELIJKE GEVOLGEN

28. Artikel 334 bis onderwerpt de integratie in het gezin van een
overspelig kind, aan de toestemming van de bedrogen echtgenote.
Aan deze wellicht grootmoedige geste van een verzoeningsgezinde
bedrogen echtgenote(54) zijn nochtans vermogensrechtelijke gevol(53) Zie art. 355 B.W. inzake homologatie na overlijden van de adoptant(en). Ons Hof van
Cassatie heeft daarentegen t.a.v. de homologatie van de wijziging van een huwelijkscontract,
waar ook geen posthume homologatie is voorzien, besloten dat deze niet meer mogelijk is na
overlijden van een der echtgenoten, Cass., 2 mei 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1035, advies
procureur-generaalDUMON,R. W., 1979-80, 47; J.T., 1979, 751,nootSTERCKX, D.,Rev. Not.
B., 1979, 589 noot EECKHOUTE, Anderzijds lijkt het met de nieuwe opsporingstechnieken wei
mogelijk te zijn na het overlijden nog te bewijzen dat de man de vader niet is. Zie hierover
VANDENBERGHE, A., VAN BROECKHOVEN, C. en HEYVAERT, A., ,De genetische vingerafdruk en zijn betekenis in het nieuwe afstammingsrecht", R.W., 1986-87,2553-2568.
(54) Ik verwijs naar voetnoot (22).
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gen verbonden, niet aileen door de wet van 1987 zelf (zie verder nr. 48
e.v .) maar reeds door de wet van 14 juli 1976 inzake de hervorming
van het huwelijksvermogensrecht.
Zo een niet-gemeenschappelijk kind(55) in het gezin wordt opgenomen, wordt aangenomen dat de kosten gemaakt voor zijn levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding ,schulden aangegaan
voor de opvoeding van de kinderen" zijn waartoe beide echtgenoten
onder welk stelsel ook gehuwd, moeten bijdragen en waartoe ze
hoofdelijk gehouden zijn (artt. 221 en222 B.W.)(56). Zijn de echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel dan zijn deze schulden,
gemeenschapsschulden (art. 1408 lid 2) die verhaalbaar zijn op de
drie vermogens, dus ook op het eigen vermogen van de bedrogen
echtgenote, tenzij zij buitensporig zouden geweest zijn (art. 1414
lid 2, 1e). Zo bij de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen (b.v. na echtscheiding) blijkt dater geen activa meer
over zijn in dit vermogen, maar nog opvoedingsschulden voor dat
kind te betalen blijven, dan zal de bedrogen echtgenote voor de
totaliteit van deze gemeenschapsschuld kunnen worden aangesproken (art. 1440 B.W.) mits eventueel verhaal, maar slechts voor de
helft, op de andere echtgenoot (art. 1441 B.W.).
Wordt het kind niet opgevoed in het gezin, dan gelden de artikelen 221 en 222 B.W. niet. Zijn de echtgenoten gehuwd onder een
gemeenschapsstelsel dan worden de kosten van levensonderhoud,
opvoeding en passende opleiding van dat kind nu gezien als ,onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de nederdalende lijn van
een der echtgenoten" (art. 1408, 6° B. W .)(57). Dit zijn ook gemeenschapsschulden, die nochtans niet verhaalbaar zijn op het eigen
vermogen van de bedrogen echtgenote (art. 1414 lid 2, 4° B.W.).
Zelfs zo bij de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk
(55) Deze regel geldt ook t.a. v. andere niet-gemeenschappelijke kinderen maar aileen t.a. v.
overspelige kinderen wordt door een uitdrukkelijke wettekst de toestemming gevraagd om het
kind in het gezin op te voeden. Hier gaat het trouwens om een kind waarvan de andere
echtgenoot het bestaan niet kende bij het aangaan van het huwelijk.
(56) PAUWELS, J.M., Rechten enplichten van gehuwden, 2e uitg., 1980 nrs. 20bis, 94,231
en 231 bis en noot onder Rb. Brussel15 april1981, R. W., 1981-82, 1358 met verwijzing naar
het Verslag HAMBYE, Part. St., Senaat (BZ 1974) 683, nr. 2. 17. Deze passage geldt nochtans
aileen de toepassing van art. 222 B.W. en het lijkt inderdaad verantwoord dat t.a.v. de
gebondenheid tegenover derden geen onderscheid gemaakt wordt, deze zijn immers niet op
de hoogte van de familiesituatie van de verschillende kinderen die in het gezin worden
opgevoed. Minder evident lijkt mij dit uit te breiden tot de bijdrage, art. 221 B.W. heeft het
trouwens over ,lasten van het huwelijk" waartoe toch moeilijk de lasten voor niet-gemeenschappelijke kinderen behoren.
(57) CASMAN-VAN LOOK, Huwe/ijksvermogensste/se{, Ill, 9, 5; DILLEMANS, R., Huwe/ijksvermogensrecht, nr. 39; GERLO, J., Huwelijksvermogensrecht, II, 276-279; RAUCENT, L., ,Le
regime legal, passif commun et passif propre", T.P.R., 1978 (377-397) 385, nr. 10.

1202

vermogen geen voldoende activa aanwezig zijn om deze onderhoudsschulden te betalen zal de bedrogen echtgenote niet voor deze schulden kunnen worden aangesproken. Zo de echtgenoot, ouder van het
kind, dez~ schulden aileen betaald heeft zal hij van de bedrogen
echtgenote ook niet ten belope van de helft deze schuld kunnen
terugvorderen, want de bijdrage in de schulden door een echtgenoot
kan nooit groter zijn dan zijn verbintenis tot die schulden.
2. ARTIKEL 334 TER

a. lnvloed op huwelijkse voordelen en giften tussen echtgenoten
29. Elders(58) ben ik uitgebreid ingegaan op de parlementaire voorbereiding van dit artikel en zijn ietwat dubbelzinnige en inconsequent
doorgevoerde bedoeling. Hier wil ik vooral ingaan op zijn toepassingsgebied, draagwijdte en gevolgen.
Sinds de wet van 14 mei 1981 zijn de erfaanspraken tussen echtgenoten behoorlijk uitgebreid, bovendien kunnen de echtgenoten mekaar
nog bijkomend bevoordelen.
Ben aantal van deze regelingen zijn imperatief opgelegd of zijn
bedongen op een manier die niet meer toelaat dat een echtgenoot er
eenzijdig zou kunnen op terugkomen. AI deze voordelige regelingen
zijn ge!nspireerd en verantwoord door de wederzijdse genegenheid
en solidariteit tussen de echtgenoten.
Zo blijkt dat een der echtgenoten tijdens het huwelijk een kind heeft
met iemand anders dan de andere echtgenoot is deze genegenheid en
solidariteit geweld aangedaan. Artikel 334 ter maakt voor een groot
deel deze voordelen ongedaan.
30. De voordelige bedingen in het huwelijkscontract kunnen van
tweeerlei aard zijn.
Er zijn de huwelijkse voordelen, dit zijn voordelen die voor een van
de echtgenoten ontstaan uit de samenstelling, de werking of de
vereffening van het gekozen stelsel(59). Zij komen ter sprake bij de
vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, b.v.
een beding van inbreng van een goed in het gemeenschappelijk
vermogen, een beding van ongelijke verdeling van dat vermogen.
Er zijn de schenkingen van tegenwoordige maar meestal van toekom(58) Zie hierover mijn bijdrage voor de studiedag te Leuven, gecit. in voetnoot (17), nr. 395
e.v.
(59) Zie hierover CASMAN, H., Het begrip huwelijkse voordelen, Proefschrift Brussel, 1976.
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stige goederen (de bedongen erfstellingen). Ze komen ter sprake bij
de vereffening en verdeling van de nalatenschap.
Beiden zijn als bedingen van het huwelijkscontract niet eenzijdig
veranderbaar door een echtgenoot. Hiertoe moeten beide echtgenoten akkoord gaan. Deze regel is niet te omzeilen. De echtgenoten
zuilen hiertoe de (soms zelfs grote(60)) procedure moeten volgen tot
wijziging van het huwelijkscontract.
Artikel 334 ter lid 1, voorziet dat zo een echtgenoot een overspelig
kind blijkt te hebben de voordelen die in het vooruitzicht van de
verdeling aan hem in het huwelijkscontract werden toegestaan en de
schenkingen die daarin vervat zijn, van rechtswege herroepen zijn.
31. Artikel 334 ter lid 1 viseert nochtans niet aile voordelige regelingen tussen echtgenoten. Wat de huwelijks voordelen betreft vervailen
aileen de voordelige verdelingsbedingen. Maar de voordelen die
ontstaan via inbreng in het gemeenschappelijk vermogen door de
bedrogen echtgenote op grond van een bijzonder beding of het
aannemen van een stelsel van algehele gemeenschap, blijven blijkbaar onaangetast. Deze inbrengen blijven, althans ten belope van de
helft, de ontrouwe echtgenoot tot voordeel strekken(61). Wat de
schenkingen betreft zijn aileen diegene die in het huwelijkscontract
bedongen werden van rechtswege herroepen. Schenkingen tussen
echtgenoten buiten huwelijkscontract zijn ad nutum herroepbaar,
dat zijn eveneens legaten tussen echtgenoten. Dit is waarschijnlijk de
reden waarom deze beide laatste giften niet in de opsomming van
artikel 334 ter lid 1 zijn opgenomen. De herroeping van deze voordelen kan zonder probleem door de bedrogen echtgenote gebeuren.
Helemaal klopt dit niet want men heeft juist voor een automatische
en dus geen facultatieve herroeping van de in het huwelijkscontract
bedongen voordelen gekozen om te vermijden dat de bedrogen
echtgenote onder druk zou worden gezet niet tot herroeping over te
gaan(62).
(60) B.v. zo teruggekomen wordt op een inbrengbeding.
(61) DEWULF, o.c. in voetnoot (37), 29 staat een extensieve interpretatie voor van de zinsnede
, , ... in het vooruitzicht van de verdeling'' en vindt dat hierdoor ook inbrengbedingen geviseerd
zijn omdat ook dergelijke bedingen bij de verdeling een gunstige weerslag hebben voor de
ontrouwe echtgenoot. Dit strookt inderdaad beter met de onderliggende idee te voorkomen
dat goederen die voortkomen van de bedrogen partner aan de ontrouwe echtgenoot zouden
toekomen, maar doet de letterlijke betekenis van de wet toch wei geweld aan! Trouwens ons
Hof van Cassatie (29 oktober 1874, Pas. 1875, I, 7) oordeelde reeds dat ondanks het verval
van aile voordelen bij echtscheiding ten nadele van de schuldig bevonden echtgenoot (art. 299
B.W. waarop art. 334ter gei:nspireerd is) toch tot de verdeling in twee helften van de algehele
gemeenschap diende te worden overgegaan.
(62) Verslag Kamercommissie, 61.
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32. Het niet vermelden in artikel 334 ter van schenkingen buiten
huwelijkscontract en van legaten heeft practische gevolgen.
Artikel 334 ter is immers ook van toepassing zo het overspel pas na
het overlijden van de bedrogen echtgenoot komt vast te staan(63).
Het kan dus voor deze laatste verborgen gebleven zijn zodat die ook
geen redenen had om de gedane schenkingen oflegaten te herroepen!
Zijn erfgenamen kunnen dat niet meer in zijn plaats doen. Voor hen
staat aileen een vordering open tot gerechtelijke herroeping van de
giften wegens ondankbaarheid (artt. 955 en 1046 B.W.). Zelfs zo de
ontrouwe echtgenoot bet overspelig kind na het overlijden van zijn
echtgenote heeft erkend(64) ligt de belediging niet in deze erkenning,
maar in zijn ontrouw. Dat is een feit dat zich bij hypothese tijdens
het !even van de bedrogen echtgenote situeert. De erfgenamen(65)
zullen dan wei moeten aantonen dat de overledene niet (!anger dan
een jaar) op de hoogte was, zoniet zou uit haar stilzitten kunnen
worden afgeleid dat ze de ontrouwe echtgenoot vergiffenis had
geschonken(66). Bij onwetendheid van de bedrogen echtgenote
beschikken de erfgenamen over een termijn van een jaar te rekenen
van de dag waarop zij op de hoogte zijn van de feiten(67). Dit kan
jaren later zijn. De ontrouwe echtgenoot kan zich steeds verweren
door aan te tonen dat zijn wederhelft wei op de hoogte was of zich
hierdoor niet beledigd zou hebben gevoeld.
Tot deze erfgenamen kan ook de ontrouwe echtgenoot zelf behoren.
Maar in geval er meer dan een erfgenaam is, behoort het recht van
herroeping wegens ondankbaarheid individueel toe aan elke erfgenaam voor bet geheel(68).
33. Telkens de overspelige afstamming van het kind pas na bet
overlijden van de huwelijks partner is vastgesteld is het mogelijk dat
de huwgemeenschap en de nalatenschap reeds vereffend en verdeeld
is, overeenkomstig de gunstige bepalingen die in het huwelijkscon-

(63) Blijkt duidelijk uit een tussenkomst van professor VIEUJEAN in de Kamercommissie,
Verslag Kamercommissie, 62.
(64) Dit geldt dus a fortiori zo de vaststelling van de afstamming gebeurt door een onderzoek
naar vaderschap of moederschap.
(65) Over de vraag of tot die ,erfgenamen" aile opvolgers in de persoon, dus ook b.v. de
algemene legataris behoort dan wei of dit een prerogatief is van de bloedverwanten, zie
DILLEMANS-PUELINCKX-COENE-PINTENS, Overzicht van rechtspraak, Schenkingen en Testamenten (1970-84), T.P.R., 1985 (539-669), 642, nr. 142.
(66) DE PAGE, VIII, 1, nr. 671.
(67) DE PAGE, VIII, 1, nr. 667.
(68) DE PAGE, VIII, 1, nr. 667.
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tract bedongen zijn of overeenkomstig de (toegekende) schenkingen
of legaten.
Op deze verrichtingen kan dan teruggekomen worden. Gemeenschapsgoederen die ten onrechte aan de ontrouwe echtgenoot werden
toebedeeld moeten terugkomen naar de nalatenschap, evenals de
herroepen giften. De goederen komen in principe in natura terug
daar de titel van overgang te niet is gedaan. Naar analogie met het
geldend recht inzake gerechtelijke herroeping wegens ondankbaarheid mag aangenomen worden dat de ontrouwe echtgenoot (of zijn
erfgenamen(69)) het goed moet terugbrengen met alles wat er op
natuurlijke wijze bij aangewassen is en vergoeding verschuldigd is
voor de waardevermindering die door zijn (hun) fout ontstaan-is(70).
Voor de gedane kosten zal hij vergoeding kunnen eisen overeenkomstig het gemeen recht: volledige terugbetaling van noodzakelijke
kosten, vergoeding ten belope van de meerwaarde voor nuttige
uitgaven, geen vergoeding voor weeldeuitgaven(71).
De vruchten mag hij behouden tot aan de dag dat de goederen
worden teruggeeist (vgl. art. 958 B.W.).
34. De rechten die derden te goeder trouw op die goederen verkregen
hebben moeten geeerbiedigd worden. Dit wordt in geval van automatische herroeping door artikel 334 fer lid 2 zelf voorzien. Voor de
gerechtelijk herroepen giften geldt een zelfde regel op grond van
artikel 958 B.W. Dit is maar goed ook want in tegenstelling tot de
gerechtelijke herroeping waarbij inschrijving van een uittreksel uit
de eis tot herroeping in de kant van de overgeschreven schenkingsakte is voorzien, is door artikel 334 fer geen enkele publiciteit van deze
herroeping van rechtswege voorzien. Er werd voor de notariele
praktijk reeds aangeraden een notariele akte op te stellen waarbij de
bedrogen partner verklaart dat ingevolge de toepassing van artikel 334 ter de toegestane voordelen van rechtswege herroepen zijn.
Indien hierdoor meteen geschonken onroerende goederen naar die
echtgenoot teruggekeerd zijn, zou deze akte kunnen overgeschreven
worden op het hypotheekkantoor. Wijzigingen inzake toebedeling
van het gemeenschappelijk vermogen of herroeping van contractuele
erfstellingen kunnen dan meegedeeld worden aan het Centraal Register van de Testamenten(72).
(69)
(70)
(71)
(72)

DEWULF, o.c.,
DE PAGE, VIII,
DE PAGE, VIII,
DEWULF, o.c.,
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31.
1, nr. 674.
1, nr. 645.
32.

De bedrogen partner moet evenwel hiertoe bet initiatief nemen, zo
de vaststelling van de overspelige afstamming pas na overlijden
gebeurt, is dit hoe dan ook uitgesloten.
Naar analogie met de geldende regeling inzake herroeping wegens
ondankbaarheid kan men stellen dat zo de goederen vervreemd zijn
de ontrouwe echtgenoot de waarde zal moeten vergoeden van bet
ogenblik dat de goederen teruggeeist worden (art. 958 B.W.): Zo hij
de goederen met hypotheken of andere zakelijke lasten bezwaard
heeft zullen deze op de goederen blijven rusten, maar de ontrouwe
echtgenoot is gehouden tot vrijwaring tegen hypotecaire uitwinning
en tot vergoeding voor de lasten.
Zijn de goederen verhuurd dan is er geen vergoeding verschuldigd
voor de huur zo die aan de erfgenamen tegenstelbaar is, indien die
normaal is d. w .z. niet aangegaan voor langer dan 9 jaar en tegen een
juiste prijs(73).
In tegenstelling tot artikel 958 moet voorgehouden worden dat,
gezien bet gebrek aan publiciteit, derden te goeder trouw ook nog
beschermd zijn zo hun rechten tot stand kwamen nadat de overspelige vaststelling kwam vast te staan en zelfs nadat de goederen door
de erfgenamen zijn teruggevorderd.
35. De herroeping voorzien door artikel 334 ter lid 1 gebeurt van
rechtswege om drukking op de bedrogen echtgenote te vermijden.
Toch kan de sanctie ontlopen worden zo deze echtgenote bij een voor
notaris verleden akte uitdrukkelijk haar wil te kennen geeft de
bepalingen van de huwelijksovereenkomst geheel of ten dele te
handhaven. De vraag is natuurlijk of de echtgenote niet onder druk
zal gezet worden deze verklaring af te leggen! Het feit dat deze
verklaring voor een notaris moet worden afgelegd is hiertegen geen
waarborg. Eens de verzoeningsgezinde echtgenote deze verklaring
heeft afgelegd is bet oorspronkelijke huwelijkscontract geheel of ten
dele bevestigd en herwinnen de erin bedongen voordelen hun karakter van niet eenzijdig herroepbare clausules. De echtgenote zal op
deze verklaring alleen kunnen terugkomen door aan te tonen dat ze
behept is met een wilsgebrek. Daarom lijkt het mij onmogelijk dat
deze bevestiging bij testament zou gebeuren daar hierop steeds kan
teruggekomen worden(74). Deze bevestiging bij testament kan wei
een minder efficiente betekenis hebben. De aldus bevestigde voorde(73) DE PAGE, VIII, 1, nr. 674.
(74) Contra DEWULF, o.c., 32 die voorhoudt dat de bedrogen echtgenoot op zijn eenzijdige
verklaring kan terugkomen zolang deze niet door de andere echtgenoot is aanvaard.
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len krijgen nu het karakter van legaat en zijn dus allen aan te rekenen
op het beschikbaar deel en steeds herroepelijk.
Ret lijkt mij onmogelijk dat echtgenoten op voorhand, b.v. reeds bij
het opstellen van het huwelijkscontract artikel 334 ter buiten toepassing zouden stellen(75).
Gebeurt de vaststelling van de overspelige afstamming slechts na het
overlijden dan werd reeds terecht gesteld dat deze verklaring niet
meer door de erfgenamen van de bedrogen echtgenote kan worden
gedaan(76). Deze zullen daar allicht ook weinig toe geneigd zijn!
Ook hier werden spijtig genoeg geen specifieke publiciteitsmaatregelen voorgeschreven al zou het toch wei nuttig geweest zijn te voorzien
dat mededeling diende te gebeuren aan de notaris die de minuut van
het huwelijkscontract onder zich houdt en die er dan melding zou
moeten van maken onderaan de minuut en op de uitgiften en grossen
van het oorspronkelijk contract (vgl. art. 1395 par. 2 B.W.). In
tegenstelling tot de wijziging van het huwelijkscontract blijft het
oorspronkelijk contract misschien behouden, maar bij gedeeltelijke
handhaving is het gewijzigd. Een goede oplossing terzake wordt
voorgesteld door collega Van Oosterwijck. De notaris die deze
eenzijdige verklaring, die invloed heeft op de devolutie van de
nalatenschap, ontvangt moet hiervan melding maken bij het Centraal
Testamentenregister, zo wordt vermeden dat op een reeds gedane
vereffening en verdeling misschien zelfs een tweede maal moet teruggekomen worden!
De rechten van te goeder trouw zijnde derden zijn bovendien niet
beschermd, zo een tweede keer op grond van de bevestigingsakte op
de verdeling dient teruggekomen te worden!
36. De sanctie van artikel 334 ter lid 1 is van toepassing zo het
bestaan van een in overspel verwekt kind komt vast te staan op grond
van een (vrijwillige) erkenning maar ook na een succesvolle gerechtelijke vaststelling van de afstamming (art. 334 ter lid 4). Artikel 334 ter speelt dus meteen bij erkenning of na succesvol onderzoek
van vaderschap t.a.v. een man die gehuwd bleek te zijn op het
(75). Vgl. Cass. fr., 22november 1977, Rep. Defrenois 1979, art. 31.950 dat N'imes, 28 oktober
1975 verbrak, Gaz. Pal., 26-27 mei 1976; J. des Not., 1976, 1189, noot PONSARD, D., 1978,
l.R., 241 noot DIDIER Martin, Rev. Trim. Dr. Civ., 1978, 905 opmerkingen SAVATIER, R.,
in verband met de onmogelijkheid op voorhand afstand te doen van de vordering tot
gerechtelijke herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid, zie ook MARTY-RAYNAUD, Les successions et les liberalites, 1983, nr. 523.
(76) GuLDIX, E., ,De gevolgen van de afstamming andere dan het erfrecht" in BAETEMAN,
G. (ed.), Afstamming en adoptie (121-176) nr. 177.
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moment van de verwekking (zie hoger nr. 27). Vrijwillige erkenning
of succesvol onderzoek naar moederschap t.a.v. een gehuwde vrouw
daarentegen doet niet meteen het overspel blijken, maar zal moeten
gevolgd worden door een succesvoile betwisting van vaderschap door
haar echtgenoot. Uit de parlementaire voorbereiding(77) blijkt
nochtans dat de sanctie geldt t.a.v. man en van vrouw.
Betwisting van vaderschap blijkt niet nodig te zijn zo het vaderschap
van de echtgenoot t.a. v. het kind aileen maar vaststaat op grond van
de vaderschapsregel en niet bevestigd werd door bezit van staat. Een
andere man dan de echtgenoot kan dan in de gevailen voorzien door
artikel 320 B.W. en mits machtiging van de rechtbank, dit kind als
het zijne erkennen. Soms zal uit deze erkenning blijken dat het kind
in overspel werd verwekt. AI was het huwelijk op het ogenblik van
de verwekking reeds ten dode opgeschreven, toch bleef de verplichting van trouw tussen de echtgenoten bestaan. Het vonnis dat de
echtscheiding toestaat werkt t.a.v. de echtgenoten slechts terug wat
hun goederen betreft (art. 1278 Ger.W.) niet wat hun persoon betreft.
Artikel 334 ter dat het algemeen heeft over ,erkenning" zonder te
preciseren dat aileen vrijwillige erkenning door de echtgenoten bedoeld is, zal dus ook in die gevailen van toepassing zijn.
In sommige van deze hypothesen zal het huwelijk tijdens hetwelk het
overspel gepleegd werd reeds ontbonden zijn en zo dit tengevolge van
echtscheiding gebeurde, zuilen de overlevingsrechten dus op grond
daarvan reeds vervailen zijn t.a.v. beide echtgenoten (art. 1429
B.W.). Terwijl (aile) giften zuilen vervailen zijn in hoofde van de
schuldige echtgenoot, zo de echtscheiding op schuldgrond gebeurde
(art. 299).
Artikel 334 ter heeft dan vooral betekenis zo het huwelijk ontbonden
werd door overlijden, zelfs al was er reeds een procedure tot echtscheiding aanhangig(78), of zo zelfs na echtscheiding contractuele
erfstellingen behouden bleven t. a. v. de echtgenoot waarvan pas
achteraf gebleken is dat hij er een overspelige relatie op nahield.
Artikel 334 ter voorziet de sanctie aileen in gevallen waarin het
overspel blijkt tengevolge van een erkenning of van een vaststelling
van afstamming. Sancties dienen Iimitatief gei'nterpreteerd te wor(77) Verslag Kamercommissie, 61 e.v.
(78) Zelfs bij onderlinge toestemming want t.a.v. huwelijkse voordelen en contractuele
erfstellingen kan in de regelingsakte geen overeenkomst getroffen worden zo een van de
echtgenoten tijdens de procedure overlijdt, dit kan aileen t.a.v. de wederzijdse erf- en
reserveaanspraken (art. 915 bis, par. 3 lid 2).
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den. Na een succesvolle betwisting van vaderschap waaruit toch
meteen blijkt dat het kind in overspel verwekt werd zou de sanctie
t.a.v. de ontrouwe vrouw dus niet van toepassing zijn. Dit wordt ze
blijkbaar wei zo de ware vader achteraf het kind erkent!
Deze limitatieve interpretatie heeft ook tot gevolg dat deze sanctie
evenmin van toepassing is zo de ontrouw van de man blijkt uit diens
veroordeling tot een uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en
passende opleiding t.a.v. een kind van een andere vrouw met wie hij
gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking gemeenschap
heeft gehad (art. 336 B.W.). De afstamming wordt hier niet vastgesteld.
Ten gevolge van deze limitatieve interpretatie kan de sanctie ook niet
toegepast worden zo een echtgenoot tijdens het huwelijk een kind
erkent dat v66r dat huwelijk verwekt werd. Die echtgenoot heeft zich
dan trouwens niet schuldig gemaakt aan ontrouw.
37. De draagwijdte van de sanctie van artikel 334 ter lid 1 moet
nochtans gerelativeerd worden.
Zoals gezegd komen de ten onrechte aan de ontrouwe echtgenoot
toebedeelde gemeenschapsgoederen of giften terug in de nalatenschap van de bedrogen echtgenote. Hierin kan de langstlevende
opnieuw uitgebreide rechten hebben. Zo de overspelige afstamming
pas na het overlijden kwam vast te staan is het niet zo evident dat
de bedrogen echtgenote een ontervend testament heeft gemaakt (al
zal dit omwille van art. 334 ter lid 3 wel volstaan om deze echtgenoot
althans van zijn abstracte reserve te onterven, zie verder nrs. 38 e.v .).
Bij gebreke aan onterving zal de ontrouwe echtgenoot in elk geval
vruchtgebruik uitoefenen ook op die teruggekomen goederen en
zullen de gemeenschapsgoederen hem zelfs in volle eigendom toekomen zo de bedrogen echtgenote zelf geen kinderen had. De rechten
van de ontrouwe echtgenoot kunnen zelfs nog ruimer zijn, zo de
bedrogen echtgenote een schenking buiten huwelijkscontract ten
voordele van haar huwelijkse partner had gedaan of hem een legaat
vermaakt, en deze niet had herroepen.
Zoals gezegd (zie hoger nr. 32) zijn deze giften niet geviseerd door
artikel 334 ter en zullen bijkomend de erfgenamen een vordering tot
gerechtelijke herroeping moeten instellen om de ontrouwe echtgenoot te herleiden tot zijn intestaaterfrechten.
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b. Invloed op de reserve aanspraak
38. Het feit gehuwd te zijn, brengt sinds de wet van 14 mei 1981,
dwingende erfaanspraken mee tussen echtgenoten. Deze reservataire
aanspraak is dub bel omschreven: ofwel vruchtgebruik op de 1/2 van
de nalatenschap (de abstracte reserve) ofwel vruchtgebruik op de
gezinswoning met huisraad (de concrete reserve).
Aan reservataire aanspraken kan door de erflater in principe geen
afbreuk worden gedaan door giften.
Artikel 334 ter lid 3leert nu dat een bedrogen echtgenote de ontrouwe partner geheel of ten dele van de erfopvolging kan uitsluiten,
althans wat de abstracte reserve betreft.
In tegenstelling tot de overlevingsrechten en schenkingen bij huwelijkscontract waar de herroeping van rechtswege gebeurt (zie hoger
nr. 30) moet de bedrogen partner hier optreden en kan hij niet van
deze sancties op voorhand afzien(79).
Het meest voor de handliggende en meest efficH:!nte middel is het
maken van een testament waarbij de ontrouwe echtgenoot wordt
onterfd. Deze zal dan hoogstens nog aanspraak maken op het
vruchtgebruik op gezinswoning met huisraad.
Deze sanctie geldt zelfs zo, gezien reeds bestaande echtelijke moeilijkheden tijdens het leven, de eerstgestorven echtgenoot een ontervend testament had opgesteld en pas na zijn overlijden komt vast te
staan dat de andere echtgenoot een kind heeft uit een overspelige
relatie. Wat intussen reeds aan de langstlevende aan (reservatair)
vruchtgebruik werd toegekend, buiten het vruchtgebruik op gezinswoning en huisraad, vervalt dan. Heeft reeds omzetting plaats gehad
en zijn aan de langstlevende goederen in voile eigendom toegekend
waarover hij reeds beschikt heeft, dan zijn de rechten van derden te
goeder trouw niet beschermd(80).
39. Het kan goed zijn dat de ontrouwe echtgenoot zelfs geen recht
meer heeft op de concrete reserve. Immers reeds vanaf 1981 is de
reserve van de langstlevende niet zo onaantastbaar als de reserve van
de traditionele reservatairen. Zo, hoe dan ook de echtgenoten reeds
tenminste 6 maanden voor het overlijden feitelijk gescheiden leefden
en de overleden partner een afzonderlijke verblijfplaats had aangevraagd, heeft een ontervend testament de totale onterving van de
langstlevende tot gevolg op grond van artikel 915 bis par. 3 lid 1.
(79) Dit zou trouwens een verboden overeenkomst zijn over een niet opengevallen nalatenschap, VASTERSAVENDTS, o.c. in voetnoot (41), nr. 374.
(80) In die zin ook GULDIX, E., o.c., nr. 179.
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Dit brengt ons wei tot een vrij eigenaardige vaststelling. Een echtgenoot die ,braaf" thuis blijft, zelfs al wordt hij door de andere
bedrogen, kan deze ontrouwe echtgenoot niet totaal onterven, maar
de echtgenoot die zijn trouwe partner in de steek laat kan dit wei,
op voorwaarde ook nog een afzonderlijke verblijf te vragen en vroeg
genoeg weg te gaan!
Deze laatste regel geldt niet in geval van procedure van echtscheiding
bij onderlinge toestemming. Daar moeten de echtgenoten in hun
regelingsakte ook overeenkomen wat hun wederzijdse erf- en reserveaanspraken zijn, zo een van hen tijdens de procedure overlijdt
(art. 915 bis par. 3 lid 2)(81).
Bovendien kan de ontrouwe echtgenoot reeds zonder enig testament
terzake het recht op deze concrete reserve verloren hebben. Dit is het
geval zo hij niet in de gezinswoning is blijven wonen en niet tegen
zijn wil verhinderd werd dit te doen.
40. Artikel 334 ter, in zijn uiteindelijke versie impliceert ook(82) dat
zo de bedrogen echtgenote giften aan derden heeft gedaan, die
inbreuk plegen op de abstracte reserve van de ontrouwe echtgenoot,
deze de inkorting hiervan niet kan vorderen.
Een voorbeeld. Een vrouw laat eert vermogen na geschat op
3.000.000 BF. Ze heeft samen met haar man 3 kinderen. Deze blijkt
nog een kind te hebben uit een overspelige relatie.
De vrouw heeft 1.000.000 BF geschonken aan de instelling waar haar
jongste kind verzorgd wordt.
De fiktieve massa bedraagt dus 4.000.000 BF. (We Iaten een eventuele concrete reserve buiten beschouwing). Zo zij aileen haar kinder en
zou nalaten zou het beschikbaar deel 1/4 zijn dus 1.000.000 BF en
zouden de kinderen geen inkorting van de schenking kunnen vragen.
Wanneer ook de langstlevende tot de nalatenschap komt wordt
het beschikbaar deel 1/8 VE + 1/8 BE (door de proportionele
aanrekening van de reserve van de langstlevende) of
500.000 VE + 500.000 BE. Normaal zou de langstlevende inkorting
kunnen eisen van 500.000 Vg. Maar dat kan de ontrouwe echtgenoot;
dus niet meer. Hij behoudt nog wei de rest van zijn abstracte reserve
of 1.500.000 Vg.
(81) Over art. 915 bis, par. 2 zie uitgebreid PINTENS, W., ,Het erfrecht van de langstlevende
echtgenoot bij feitelijke scheiding, scheiding van tafel en bed en echtscheiding" in WEYTS,
L. (ed.), Clausules over het erjrecht van de langstlevende echtgenoot, 92 e.v. en 102 e.v.
(82) Oorspronkelijk was aileen een uitsluiting bij testament voorzien maar de woorden ,.bij
testament" werden uiteindelijk weggelaten, zie Verslag Kamercommissie, 63.
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De vraag is nochtans of hij ook nog vruchtgebruik mag blijven
uitoefenen op het deel van de reserve van de kinderen dat niet door
zijn reservatair vruchtgebruik is belast(83). De langstlevende heeft
immers in samenloop met afstammelingen ab intestato recht op
vruchtgebruik op de ganse nalatenschap en het feit dat de erflater
beschikt heeft over het beschikbaar deel is niet van aard van de
langstlevende het vruchtgebruik te ontnemen dat zij ab intestato
uitoefent op dat deel van de reserve van de kinderen dat niet door
haar reservataire vruchtgebruik is belast. Zodanig dat de langstlevende toch nog vruchtgebruik uitoefent op 3.000.000 BF, wat meer is
dan de abstracte reserve op 2.000.000 Vg!
Het lijkt mij wei in de geest van artikel 334 ter te liggen de langstlevende het recht te ontzeggen vruchtgebruik uit te oefenen op de
goederen die door de bedrogen echtgenote werden weggeschonken
met inbreuk op de reserve van de kinderen maar die door de kinderen
via inkorting werden teruggevorderd. Aanstelling van een algemeen
legataris heeft hier dus wei volledige onterving van de langstlevende
tot gevolg!
41. Artikel 334 ter is ook van toepassing op huwelijkse voordelen,
schenkingen en testamenten opgesteld v66r het van kracht worden
van deze wet. De erkenning door de ouder/echtgenoot of de vaststelling van de overspelige afstamming zal in principe aileen maar na het
van kracht worden van deze wet kunnen gebeuren.
Hierop is een uitzondering. In de oude wet bestond een met artikel 320 B.W. te vergelijken artikel 335 B.W. De toenmalige erkenning had dergelijke herroeping van rechtswege niet tot gevolg. Dit
is een onmiddellijke en automatische sanctie die niet meer achteraf
kan worden opgelopen.· {In de meeste gevailen zal het miskende
huwelijk trouwens reeds op grond van echtscheiding ontbonden zijn,
met aile gevolgen van dien wat de overlevingsrechten en de schenkingen betreft).
Dergelijke erkenning daterend van v66r de afstammingswet zal effect
hebben t.a.v. de reservataire aanspraken van de ontrouwe echtgenoot, want deze worden slechts bij het overlijden bepaald.
42. Er wordt reeds gevreesd dat artikel 334 ter een ontradingseffect
zal hebben. Hoe dan ook een echtgenoot die na het overlijden van
(83) Ik ben hierop uitgebreid ingegaan in ,De grote promotie van de langstlevende echtgenote", T.P.R., 1981, 623, nr. 38.
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de bedrogen echtgenote een overspelig kind wil erkennen zal het beter
adopteren!
C. INVLOED OP DE RECHTEN VAN HET KIND ZELF DAT IN OVERSPEL
VERWEKT WERD

43. T .a.v. het in overspel verwekte kind werden een aantal maatregelen getroffen die er moeten toe strekken vooral t.a.v. de bedrogen
echtgenote de pil te verzachten nu dit kind zonder haar toestemming
kan worden er kend en samen met haar tot de nalatenschap kan
komen. Deze maatregelen hebben vooral tot doel te vermijden dat
dit kind de langstlevende zou kunnen storen in het rustig genot van
de erfgoederen. Men gaat er immers van uit dat deze erfgoederen
voor de langstlevende en ook - zij het in mindere mate - voor de
kinderen uit het miskende huwelijk een extrapatrimoniale en meer
bepaald een sentimentele waarde hebben die ze voor dit in overspel
verwekte kind niet hebben.
Deze bescherming overstijgt de bescherming van gezinswoning en
huisraad die door de wet van 14 mei 1981 t.v. v. de langstlevende was
ingebouwd tegen eventuele aanspraken van welke kinderen ook.
1. UITSLUITING VAN HET RECHT OMZETTING TE VRAGEN VAN HET
ERFRECHTELIJK VRUCHTGEBRUIK VAN DE BEDROGEN ECHTGENOTE (ART. 745 QUATER PAR. 1, LID 2)

44. Overeenkomstig artikel 745 bis par. 1, in zijn nieuwe versie,
worden de intestaat erfaanspraken van de langstlevende herleid tot
vruchtgebruik op de ganse nalatenschap zo de eerstgestorven echtgenoot aileen maar een in overspel verwekt kind nalaat. W aar bij
aanwezigheid van andere kinderen het erfrecht van de langstlevende
ongewijzigd blijft heeft de aanwezigheid van aileen maar een overspelig kind tot gevolg dat aan de langstlevende de blote eigendom
wordt ontnomen van de gemeenschapsgoederen die haar niet bij de
vereffening en verdeling van de huwgemeenschap zijn toebedeeld(84).
Aan dit kind nu ook nog het initiatief toekennen om omzetting van
dit vruchtgebruik te vragen zou de rechten van de langstlevende in
feite nog meer beperken of in elk geval via dit zwaard van Damocles
haar toestand nog een stuk onzekerder maken!
(84) Wat bovendien tot gevolg kan hebben dat zo het kind op zijn beurt overlijdt zijn moeder
(en dus rivale van de Iangstlevende) de blote eigendom van deze goederen erft; zie het artikel
van DEWULF, o.c., 11.
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Alhoewel in dergelijke hypothese het de rechter toekomt over deze
vraag tot omzetting te beslissen, heeft men de langstlevende willen
beschermen tegen plagerijen vanwege het in overspel verwekte kind
(of van zijn moeder).
Dergelijke plagerijen zijn natuurlijk al evenmin uitgesloten van de
terzake heel wat beter beschermde kinderen uit een vorig huwelijk
(zie verder nr. 66 e.v.) zonder dat men zo maar kan gaan beweren
dat alle erfgoederen noodzakelijkerwijze een hogere affectieve waarde hebben voor kinderen die uit een vorig huwelijk geboren zijn dan
voor de kinderen die in overspel zijn verwekt. In de rechtsleer(85)
was men bovendien van oordeel dat een vraag tot omzetting vanwege
kinderen uit een vorig huwelijk eerder door de rechter zou moeten
toegekend worden, dan een vraag tot omzetting door gemeenschappelijke kinderen.
45. Het nadeel dat het in overspel verwekte kind zodoende alleen
maar aanspraak kan maken op een erfrecht in blote eigendom, die
inderdaad weinig om het lijf heeft, en die niet op zijn in~tiatief kan
omgezet worden in volle eigendom, moet wel gerelativeerd worden.
In feite gaat het hier om uitstel, geen afstel van erfrecht. Er zal
immers bij hypothese een behoorlijk leeftijdsverschil bestaan tussen
het in overspel verwekte kind en de weduwe (wat niet noodzakelijkerwijze het geval is t.a.v. kinderen van voor het huwelijk) zodat het
normalerwijze, zoals de gemeenschappelijke kinderen, niet tot het
eind van zijn dagen zal moeten wachten om effectief van zijn erfdeel
in volle eigendom te genieten.
Een succesvolle vraag tot omzetting door een initiatiefgerechtigde
erfgenaam brengt ook omzetting mee voor het overspelig kind,
zonder dat het daarom evenwel erjgoederen in volle eigendom krijgt.
Trouwens telkens door de andere erfgenamen tot de verdeling wordt
overgegaan en het overspelig kind hieruit geweerd wordt, zal t.a.v.
· zijn erfdeel omzetting plaats vinden, zonder appreciatie evenwel van
de rechter (zie verder nrs. 50 en 53).
Alle blote eigenaars kunnen bovendien terdege maatregelen treffen
om te vermijden dat goederen waarop de weduwe vruchtgebruik
uitoefent zullen verdwenen zijn op het moment dat zij er de voile
eigendom kunnen van opeisen (art. 745 ter B.W.).
Maar vooral kan het nog jonge in overspel verwekte kind - eventu(85) RAUCENT, Les droits successoraux du conjoint survivant, Premier cornrnentaire de Ia loi
du 14 rnai 1984, nr. 135.
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eel en zelfs tot na zijn meerderjarigheid - aanspraak maken op de
wellicht veel efficientere opvoedingsaanspraak van artikel 203 lid 2
(zie verder nr. 62).
46. De echtgenote zal zich wellicht ook bedrogen voelen door de
onverwachte erkenning tijdens het huwelijk van een v66r dat
huwelijk verwekt kind, dat, zo het het enige kind is van de eerststervende, haar ook zal herleiden tot een erfrecht in vruchtgebruik. Toch
lijkt mij een toepassing naar analogie van deze uitzonderingsbepaling ·
moeilijk aanvaardbaar. Dit komt des te meer onverantwoord voor
omdat tussen deze categorie kinderen en de weduwe niet noodzakelijk een zelfde leeftijdsverschil bestaat als t.a. v. de in overspel verwekte kinderen.
2. UITSLUITING VAN HET RECHT DEEL TE NEMEN AAN DE VERDELING IN NATURA

a. Artikel 837 B. W.: de algemene regel
47. De Code Napoleon verleende (o.m. om politieke redenen) aan
alle erfgenamen het recht hun erfdeel op te eisen in erfgoederen (pars
hereditatis). Deze regel werd nochtans sinds vorige eeuw reeds heftig
bekritiseerd(86). Vooral zijn nefaste invloed op de vlotte overlating
van kleine en middelgrote industriele, handels- of landbouwbedrijven (meestal voornaamste vermogensbestanddeel van de nalatenschap) werd aan de kaak gesteld. De Belgische wetgever is aan dit
principe heel wat trouwer gebleven dan de Franse en heeft slechts
zelden hierop uitzonderingen aanvaard(87). Recente rechtspraak(88)
schijnt zich, gelukkig maar, wat soepeler op te stellen.
Artikel 837 maaktopnieuw een uitzondering op dit recht op erfgoederen, maar wei op een vrij discriminatoire en partiele wijze. Op
grond van dit artikel kunnen in overspel verwekte kinderen uit de
verdeling in natura worden geweerd door de bedrogen echtgenote en
door de kinderen uit het huwelijk geboren tijdens hetwelk het overspel gepleegd werd, althans zo dit kind niet in de gemeenschappelijke
woning werd opgevoed.

(86) Zie vooral in Frankrijk op het eind van de vorige eeuw, LE PLAY, F., La reforme sociale
en France, L 'organisation du travail !'organisation de Ia jamille.
(87) Zie b.v. de wet op de kleine nalatenschappen van 16 mei 1900 en art. 1206 Ger.W.
(88) Zie b.v. Cass., 13 mei 1982, T. Not., 1982, 177 dat aanvaardt dat bij ascendentenverdeling-schenking een goed aan een kind kan worden toebedeeld, terwijl de andere aanvaardende
kinderen aileen maar opleggelden krijgen.
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Dit artikel doet denken aan het afgeschafte artikel 756 B. W., waarbij
in 1804 het natuurlijk (niet-overspelig) kind aileen een ,recht" kreeg
op een beperkt deel in de nalatenschap, maar geen erfgenaam werd,
zodat het uit de verdeling geweerd werd. (De rechtspraak heeft
nochtans spoedig het natuurlijk kind tot een echt erfgenaam gemaakt)(89).
Het is een bepaling die ook in buitenlandse wetgeving terug te vinden
is(90) en opnieuw pas door de Kamer aan de ontwerptekst werd
toegevoegd. Op deze nuancering werd van verschillende kanten in de
rechtsleer aangedrongen omdat de wetgever ook het recht op het
(feitelijke) prive- en familieleven van het wettig gezin moet eerbiedigen(91).
Het kind kan uit de verdeling geweerd worden omdat het als een
buitenstaander wordt beschouwd, voor wie de erfgoederen niet die
bijkomende affektieve, sociale, economische waarde zouden hebben
die ze wei hebben voor diegenen die er tussen geleefd hebben, voor
wie ze van belang zijn voor, of in de uitoefening van hun beroepsaktiviteit.
48. In tegenstelling tot artikel 745 quater par. 1 lid 2 wordt hier
opnieuw (zie hoger nr. 28) een onderscheid gemaakt al naar gelang
het kind in de gemeenschappelijke woning werd opgevoed of niet.
Het is pas wanneer dit niet het geval is en het kind dus inderdaad
een buitenstaander is dat artikel 837 kan ingeroepen worden. Uit de
parlementaire voorbereiding(92) blijkt dat , ,gemeenschappelijke woning" ruim moet gei:nterpreteerd worden en artikel 837 pas van
toepassing zou zijn als het kind nooit contact heeft gehad met de
familie of er uitdrukkelijk uitgesloten werd. Dit laatste is natuurlijk
minder gemakkelijk vast te stellen dan het feit of het kind al dan niet
in de gemeenschappelijke woning is opgevoed, en dit zou wellicht
aanleiding kunnen geven tot de nodige betwistingen. Deze brede
(89) Zie hierover DILLEMANS, R., Erjrecht, 219, nr. 95.
(90) Zie b.v. de Erbersatzanspruch van het Duitse § 1934a B.G.B. e.v.; zie hierover o.a. H.
LANGE, ,Das neue Nichtehelichenrecht", N.J. W., 70, 297; BoscH, ,Erbrechtliche Probleme
der 'Nichtehelichengesetzes' vor allem in der notarielen Praxis", Fam. R.Z., 72, 169. Zie ook
de complexe Franse regeling t.a.v. in overspel verwekte kinderen (art. 759 e.v. 908 e.v., 915
e.v., 1097 C.c.) zie hierover o.a. DAGOT, M. en SPITERI, P., Le nouveau droit de /a filiation,
Loi du 3 janvier 1972; J. MASSIP, G. MORIN, J.L. AUBERT, ,La reforme de Ia filiation",
Rep. Dejrenois, 1972, nr. 30374; A. BRETON, ,De la faculte d'exclure du partage un enfant
adulterin par une attribution de biens", Rep. Defrenois, 1971, nr. 30671.
(91) Zie b.v. DILLEMANS, R., Erfrecht, nr. 95,219 e.v.; RAUCENT, o.c. in voetnoot (38), 349;
vgl. GREGOIRE, o.c., 358.
(92) Vers/ag Kamercommissie, 74.
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interpretatie gaat trouwens in tegen de duidelijke tekst van de
wet(93).
In vele gevallen zal het overspelig kind nochtans opgevoed zijn in het
nieuwe feitelijk gezin dat de overleden ontrouwe echtgenoot met zijn
bijzit vormde. Dit kan moeilijk als gemeenschappelijke woning
worden aangezien zodat artikel 837 B.W. van toepassing zal zijn.
Sommige van de erfgoederen kunnen in dat geval ook voor dit kind
een bijkomende niet louter patrimoniale waarde hebben.
Het op het eerste zicht redelijk en objectief aanvaardbaar criterium
is dat in feite niet meer. Een specifieke band met de erfgoederen kan
trouwens ook ontbreken t.a.v. andere kinderen b.v. uit een vorig
huwelijk of buitenhuwelijkse kinderen van v66r het huwelijk. Toch
kunnen deze niet uit de verdeling in natura geweerd worden(94).
Dat de wetgever ook t.a.v. de kinderen van voor het laatste huwelijk
deze gepriviligieerde band met de erfgoederen losser acht blijkt uit
het feit dat aan hen niet het initiatief toekomt het overspelig kind uit
de verdeling in natura te weren.
Trouwens de kinderen van het huwelijk tijdens het welk het overspel
plaats vond verliezen ook elk initiatief terzake zo dit huwelijk intussen ontbonden is (zie hierover verder nr. 50). Ook dan gaat men er
blijkbaar vanuit dat zodoende hun band met de erfgoederen losser
werd of niet gepriviligieerder dan die van de kinderen die in overspel
verwekt zijn! Dit kan natuurlijk ook al het geval zijn bij scheiding
van tafel en bed of feitelijke scheiding, maar deze hebben geen
invloed op het initiatiefrecht van de kinderen.
49. Nu het criterium van artikel 837 B.W. niet consequent werd
toegepast maar aileen een welbepaalde categorie van kinderen werd
geviseerd is artikel 837 niet naar analogie en op basis van zijn ratio
legis toepasselijk op die andere kinderen die ook op de gezinsvrede
inbreuk kunnen plegen: de kinderen verwekt v66r het huwelijk maar
tijdens het huwelijk erkend (en die niet in de gemeenschappelijke
woning zijn opgevoed).
·50. Aileen de bedrogen echtgenote en de kinderen uit het miskende
huwelijk kunnen het overspelige kind weren; het is een mogelijkheid,
geen verplichting. De langstlevende kan dit ook zo zij aileen een
(93) In die zin ook DEWULF, o.c., 18.
(94) Zelfs niet zo ze tijdens een vorig huwelijk in overspel werden verwekt, dit werd duidelijk
gesteld, zie Verslag Kamercommissie, 75.
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versterferfaanspraak laat gelden die aileen in vruchtgebruik bestaat.
Dit is eigenaardig omdat zij als vruchtgebruiker geen echte deelgenoot is, want met de blote eigenaar is zij niet in onverdeeldheid. Maar
zodoende - en dat zal wei de bedoeling zijn waarom ook zij in
artikel 837 vermeld is - vermijdt zij de onprettige situatie dat haar
vruchtgebruik weegt op blote eigendom die toekomt aan een overspelig kind. De kinderen uit bet miskende huwelijk verliezen hun initiatiefrecht terzake zo dat huwelijk intussen reeds ontbonden is(95). De
hypothese waarin aileen terzake initiatiefgerechtigde afstammelingen tot de nalatenschap komen zal zich dus zelden voordoen. Zo bet
huwelijk ontbonden is zal er meestal ook geen langstlevende echtgenote meer zijn want die zal ofwei overleden zijn of uit de echtgescheiden. Slechts in uitzonderlijke gevailen zal zonder dat bet huwelijk
reeds ontbonden is de langstlevende toch niet tot de nalatenschap
komen, b.v. bij scheiding van tafel en bed, waar bet erfrecht vervalt,
maar bet huwelijk blijft bestaan, of in de gevailen waar de langstlevende voiledig kan onterfd worden (zie boger nr. 38).
Alhoewel de tekst dit niet expliciet stelt lijkt bet mij, wil artikel 837
B. W. efficient zijn, dat het verzet van een van de initiatiefgerechtigde
kinderen voldoende is om bet overspelig kind te weren. Het in
overspel verwekte geweerde kind ontvangt dan de tegenwaarde van
zijn erfdeel. Het is de tegenwaarde van bet erfdeel dat bet zou
gekregen hebben ware bet tot de verdeling gekomen. Het is dus de
tegenwaarde van zijn netto-erfdeel op de dag van de verdeling,
trouwens steeds bet referentiepunt tussen de erfgenamen(96).
Zo aileen kinderen bij de verdeling betrokken zijn is de berekening
vrij eenvoudig. Zo er b.v. naast bet in overspel verwekte kind 2
andere kinderen zijn heeft bet kind recht op 1/3 in voile eigendom
(VE) van de nalatenschap, aan de netto-waarde op de dag van de
verdeling.
Moeilijker wordt bet zo ook een langstlevende tot de nalatenschap
komt. De tegenwaarde van zijn erfdeel kan aleen de absolute waarde
zijn van de blote eigendom (BE) van zijn netto-erfdeel op de dag van
de verdeling. lmmers men kan aan bet overspelig kind niet de
tegenwaarde in VE toekennen want het heeft aileen recht op blote
eigendom en men kan al evenmin de langstlevende hierop een vrucht(95) Vgl. art 337 oud dat ook niet Ianger van toepassing was zo de erkenning gebeurde na de
ontbinding van bet huwelijk. RAUCENT, Les successions, 138. Deze bepalingen bescherrnen
dus in de eerste plaats de bedrogen echtgenoot en vervallen ook voor de kinderen uit haar
huwelijk geboren zo dit huwelijk intussen ontbonden is.
(96) In die zin ookDE WULF, o.c., 17. Zie hierover uitgebreid mijn bijdrage voor de studiedag
te Leuven gecit, in voetnoot (17), nr. 403 e.v. en 431 e.v.
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gebruik toekennen want dat zou er op neerkomen dat de langstlevende naast haar vruchtgebruik op de ganse nalatenschap ook nog
vruchtgebruik krijgt op de som die als tegenwaarde aan het overspelig kind wordt toebedeeld. Dat zou trouwens ook in strijd zijn met
de bedoeling van artikel 837, te vermijden dat de langstlevende
vruchtgebruik uitoefent op goederen die aan het in overspel verwekte
kind toekomen.
Dat betekent dat zo een langstlevende echtgenote samen met een
overspelig kind tot de nalatenschap komt en dit laatste uit de verdeling in natura wordt geweerd, steeds tot de berekening van de
absolute waarde van vruchtgebruik en blote eigendom zal moeten
worden overgegaan met aile onzekerheden vandien! Zo de langstlevende aileen met dat overspelig kind tot de nalatenschap komt zal
ze beter niets ondernemen daar het kind toch geen recht heeft om
omzetting te vragen (zie hoger nr. 44). Het kan bovendien ook niet
vragen uit onverdeeldheid te treden daar tussen hem als blote eigenaar en de langstlevende als vruchtgebruiker geen onverdeeldheid
bestaat.
Het in overspel verwekte kind heeft meteen recht op de tegenwaarde
van zijn erfdeel. Aan de andere erfgenamen werden geen respijttermijnen verleend om deze som in schijven of over een periode van
verschillende jaren te kunnen uitbetalen.
Dit zal hen wellicht even doen nadenken alvorens artikel 837 in te
roepen.
52. Hoe moet nu deze uitbetaling van de tegenwaarde van dit nettoerfdeel gefinancierd worden.
De voor de hand liggende oplossing is dat de andere erfgenamen naar
evenredigheid van hun erfdeel financieren en dan ook naar evenredigheid delen in de erfgoederen die aan de geweerde erfgenaam
zouden zijn toegekomen. N aar analogie met artikel 826 B. W. (alhoewel het hier niet om een passief van de nalatenschap gaat) ligt de
eenvoudigste oplossing erin de tegenwaarde te financieren met vrij
neutrale en weinig gevoelsgeladen erfgoederen als liggende gelden en
bank tegoeden. Zo deze er niet zijn, of in onvoldoende mate, zouden
de erfgenamen ofwel erfgoederen moeten verkopen, ofwel uit eigen
vermogen financieren. Het klinkt vrij eigenaardig dat men in toepassing van artikel 837, dat uiteindelijk toch tot doel schijnt te hebben
de erfgoederen binnen de familie te houden, erfgoederen zou moeten
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verkopen(97). T.a.v. derden zouden deze dan plots niet die bijkomende extra-patrimoniale waarde hebben! Anderzijds zou, nu aan
elke initiatiefgerechtigde het recht wordt verleend alleen het overspelig kind te weren, dit er op neerkomen dat deze de andere erfgenamen
zou kunnen dwingen met eigen geld die buitenstaander uit te betalen!
(Alhoewel ze wel ter compensatie bijkomende erfgoederen zouden
krijgen).
Een oplossing die dergelijke verplichting vermijdt en tevens verhindert dat erfgoederen zouden moeten verkocht worden, bestaat er in,
zo de andere erfgenamen daartoe niet bereid zijn, de financiering ten
laste te leggen van diegene(n) die het overspelig kind uit de nalatenschap willen weren en die dan ook naar evenredigheid de erfgoederen
opnemen die anders aan het in overspel verwekt kind zouden zijn
toebedeeld. Zo alle erfgenamen bereid zijn hierin bij te dragen
dienen, zo ieder op zijn rechten staat, financiering en toebedeling van
de vrijgekomen erfgoederen proportioned te gebeuren, rekening
houdend met de waarde van ieders erfdeel op de dag van de verdeling.
Vooral zo ook een langstlevende echtgenote bij de verdeling betrokken is, zal dit aanleiding geven tot moeilijke berekeningen. Hierbij
zal dan rekening moeten gehouden worden met de absolute waarde
van het erfdeel van de langstlevende in vruchtgebruik en van het
erfdeel in blote eigendom van de kinderen te bepalen op de dag van
de verdeling(98).
53. Meer concreet heeft artikel 837 B. W. bovendien tot gevolg dat
t.a.v. het overspelig kind dat uit de verdeling in natura wordt
geweerd, steeds omzetting plaats vindt en dat zonder tussenkomst of
appreciatie van de rechter ofwel tot omzetting mag worden overgegaan. Dit heeft bovendien tot gevolg dat de langstlevende nu gedeeltelijk erfgenaam kan worden in volle eigendom en wel omdat ze
proportioned mee kan genieten van de vrijgekomen erfgoederen in
blote eigendom!
Logischerwijze moet ook gesteld worden dat telkens de omzetting
van het vruchtgebruik van de langstlevende gevraagd wordt door de
andere kinderen of door de langstlevende artikel 837 toelaat dat deze
laatste en haar kinderen er zich kunnen tegen verzetten dat te dier
gelegenheid erfgoederen in volle eigendom aan het overspelig kind
(97) Dit euvel heeft men ook reeds bij gewone verdelingen tussen de vroegere erfgenamen,
zo de erfgoederen niet gevoeglijk verdeelbaar zijn.
(98) Zie de uitgewerkte cijfervoorbeelden in mijn bijdrage voor de studiedag te Leuven. nr.
432.
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worden toebedeeid. De verdeling gebeurt dan weer proportioneel.
Maar hier zai de tussenkomst van de rechter wei nodig zijn.
Artikei 837 impliceert bovendien ook dat zo dat overspelig kind de
enige afstammeling is van de decujus de Iangstievende ook in dat
gevai de biote eigendom van de gezinswoning met huisraad kan
inkopen (art. 745 quater par. 2).
Het geweerde kind kan wei inbreng en inkorting vorderen van
giften(99). In de mate deze gedaan zijn aan de bedrogen echtgenote
of aan kinderen die het uit de verdeling in natura kunnen weren, zai
deze inbreng en deze inkorting aileen maar in waarde kunnen gebeuren.
(Zie bovendien in verband met de invioed van artikei 837 op de
familieschikkingen verder nr. 74 e.v.).

b. Artikel 837 en giften aan het in overspel verwekt kind
54. Artikei 837 preciseert bovendien dat zo het overspelig kind uit
de verdeiing in natura werd uitgesioten, maar het van de decujus een
gift heeft gekregen , ,van de tegenwaarde van zijn erfdeei moet
worden afgetrokken wat het krachtens de artikeien 843 en 844 B.W.
verplicht is in te brengen".
Wat betekent dit?
i. De gift werd gedaan zonder vrijstelling van inbreng

Een gift is zonder vrijstelling van inbreng zo de decujus de begiftigde
niet uidrukkelijk heeft vrijgesteld van inbreng. De rechtspraak heeft
dit vereiste versoepeid en neemt nu aigemeen aan dat deze vrijstelling
ook uit de rest van de akte of uit de omringende omstandigheden kan
worden afgeieid(lOO).
Het feit dat de gift dateert van v66r het van kracht worden van de
wet van 1987 is op zichzeif geen voidoende aanduiding van vrijsteiling van inbreng.
Artikei 846 B.W., dat dateert van 1804, stelt immers dat giften
gedaan aan iemand die ten tijde van de schenking niet erfgerechtigd
was, maar het wei is bij het overlijden van de schenker, toch aan
inbreng onderworpen zijn, tenzij de schenker uitdrukkelijk van
inbreng heeft vrijgesteid.
(99) In die zin ook DEWULF, o.c., 17 en 22, die ook voorhoudt dat het kind moet betrokken
worden als mede-erfgenaam in de verkoop van de erfgoederen. Dit valt m.i. te betwijfelen.
(100) Brussel 10 november 1959, Rev. Prat. Not., 1960, 297; Gent 9 februari 1949, R. W.,
1949-50, 259; Brussel 30 mei 1967, Ann. Not., 1968, 125; Brussel 30 juni 1965, Pas., 1966,
II, 205; Bergen 26 juni 1978; Pas., 1978, II, 106; Rev. Prat. Not., 1978, 644.
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Deze vrijstelling zal er natuurlijk nooit zijn, zo de gift dateert van
v66r bet van kracht worden van de wet, zodat men zou kunnen
beweren dat het weerlegbaar vermoeden van artikel 846 in dergelijke
gevallen niet van toepassing is. Maar dit is geen nieuw wettelijk
vermoeden ingevoerd door de wet van 31 maart 1987. Artikel 846
bestond reeds op bet ogenblik van de gift. Aileen bestond toen de
mogelijkheid niet dat een overspelig kind ooit erfgenaam zou worden
en dus aan inbreng onderworpen zou zijn. Maar ook bier, zoals in
de andere gevallen waarvoor artikel 846 werd ingevoerd, is bet niet
duidelijk of de gift juist niet de compensatie was voor dit verstoken
zijn van erfrecht en of een gift met vrijstelling van inbreng wei in de
bedoeling van de erflater zou gelegen hebben zo hij geweten had dat
de begiftigde toch als erfgenaam tot de nalatenschap zou gekomen
zijn. Tot bewijs van bet tegendeel zijn dus giften aan overspelige
kinderen, zelfs zo zij dateren van voor de wet van 1987 aan inbreng
onderworpen. Maar bet lijkt mij aangewezen in deze aangelegenheid
bet ,uitdrukkelijk" van artikel 846 B.W. even soepel te interpreteren als in artikel 843 B.W. Het lijkt mij bovendien mogelijk dat de
ouder in een latere akte (b.v. een testament) zijn bedoeling terzake
specifieert, vrijstelling van inbreng achteraf van een voorschot op
erfdeel is immers steeds mogelijk.
55. De zinsnede ,wat die erfgenamen krachtens artikel 843 B.W.
verplicht zijn in te brengen" is niet meteen duidelijk, maar houdt
waarschijnlijk een verwijzing in naar de klassieke inbrengregels.
Heeft de gift als voorschot op erfdeel roerende goederen tot voorwerp dan kan bet kind zijn gift in natura behouden in de mate de
waarde ervan binnen de perken blijft van de tegenwaarde van zijn
erfdeel. De klassieke inbreng gebeurt in deze hypothese immers in
mindere ontvangst (art. 868 B.W.).
Is de tegenwaarde van het erfdeel kleiner dan de gift dan deel ik de
mening van diegenen die van oordeel zijn dat het te veel geschonkene
in natura aan de andere kinderen toekomt(101) en verliest bet overspelig kind elk recht daarop. Dit kan tot een onverdeeldheid leiden
met de andere erfgenamen, wat men juist had willen vermijden.
Niemand is verplicht in onverdeeldheid te blijven, maar uit artikel 837, dat toelaat dat het kind ten belope van zijn schenking
erfgoederen kan behouden, kan niet afgeleid worden dat het overspe(101) Zie b.v. DILLEMANS, R., De erjrechtelijke reserve, proefschrift Leuven, 1961, nr. 174,
136 e.v., en Erfrecht nr. 43, zie ook GALOPIN, Les donations entre vijs et les testaments, nr.
95; ScmcKs-VANISTERBEEK, IV, nr. 824.
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lig kind hier zich noodzakelijkerwijze zou moeten tevreden stellen
met een som geld.
Is de tegenwaarde van het erfdeel groter dan de gift dan heeft het
kind voor het saldo recht op een som geld, die moet gedragen worden
op de wijze uiteengezet in nr. 52.
Roerende goederen worden ingebracht aan de waarde van de dag van
de schenking (art. 868 B.W.). Het overspelig kind zal dus aanspraak
kunnen maken op het saldo in geld tussen de waarde van zijn erfdeel
op de dag van de verdeling en de waarde van het roerend goed op
de dag van de schenking. Hebben deze roerende goederen een meerwaarde gekregen dan moet (zoals bij schenkingen als voorschot op
erfdeel aan kinderen die de erfgoederen verdelen) ten belope van de
meerwaarde hierin een schenking gezien worden(102) met vrijstelling
van inbreng met aile daaraan verbonden gevolgen (zie verder nr. 57
e.v.).
56. Zo de gift als voorschot op erfdeel onroerende goederen tot
voorwerp heeft is de oplossing een stuk minder duidelijk. Zo via
artikel 843 verwezen wordt naar de klassieke inbrengregels moet het
kind het goed in natura inbrengen in de te verdelen massa en wordt
in feite zijn gift te niet gedaan. Het zou dim de tegenwaarde krijgeri
van zijn ganse erfdeel. Maar dit klopt niet met de rest van artikel 837
B.W. dat expliciet stelt dat wat de erfgenaam verplicht is in te
brengen van deze tegenwaarde wordt afgetrokken, wat dus betekent
dat slechts een deel van de tegenwaarde wordt uitgekeerd en het
erfdeel voor de rest wordt opgevuld met de gift. Maar dit betekent
meteen ook dat een overspelig kind, dat uit de verdeling in natura
werd uitgesloten anders dan de overige kinderen, een onroerend goed
dat hem zonder vrijstelling van inbreng werd geschonken in natura
mag behouden(l03) in de mate althans dat het dit erfdeel niet
overschrij dt!
Dat de inbreng in principe in natura diende te gebeuren heeft wel tot
gevolg dat zowel voor de berekening van de tegenwaarde van het
erfdeel als voor de waarde van het geschonken onroerend goed
rekening moet gehouden worden met de waarde van de dag van de
verdeling.
Artikel837 B.W. houdt dus in dat een ouder die dergelijk kind toch
(102) DILLEMANS, Erfrecht, nr. 114, 276 en mijn cursus. Erjrecht, U .I.A. (1984-85) nr. 207 fer
en voorbeelden daar.
(103) In die zin ook VASTERSAVENDTS, o.c. in voetnoot (41), nr. 385 en DEWULF, o.c. in
voetnoot (37), 19.
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goederen in natura willaten toekomen, zonder nochtans de gelijkheid onder de kinderen te verbreken, het binnen de perken van zijn
erfdeel bij schenking of testament deze goederen moet toebedelen als
voorschot op erfdeel!
Het feit dat het in overspel verwekt kind er zodoende beter aan toe
is dan de overige kinderen moet wei gerelativeerd worden. De initiatiefgerechtigde erfgenamen zijn niet verplicht het kind uit de verdeling te weren, doen ze dit niet dan is ook het overspelig kind aan de
klassieke inbrengregels onderworpen. Maar eens ze het uit de verdeling geweerd hebben, heeft het overspelig kind recht op de integrale
toepassing van artikel 837 en kan hierop door de andere erfgenamen
niet worden teruggekomen.
Zo ook een langstlevende echtgenote tot de nalatenschap komt is het
gevaar dat de gift als voorschot op erfdeel niet binnen de per ken valt
van de tegenwaarde van zijn erfdeel veel groter, daar dat erfdeel nu
slechts uit blote eigendom bestaat.
Aangezien de aanrekening van deze schenking gebeurt op de tegenwaarde in blote eigendom (zie hoger nr. 51) komen, gelukkig maar
de specifieke inbrengregels t.a.v. de langstlevende (art. 858 bis) niet
ter sprake(l04). De verrekening van het vruchtgebruik dat de Iangstlevende ook op die schenking moest kunnen Iaten gelden zal dan
gebeuren in de verdeling onderling tussen de andere erfgenamen.
Het probleem van de verdeling van de last van de uitbetaling van de
tegenwaarde van het erfdeel van het overspelig kind en van de
vrijgekomen erfgoederen is nu beperkt tot het saldo van het erfdeel
na aanrekening van de in te brengen schenking.
ii. De gift werd gedaan met vrijstelling van inbreng

57. De decujus kan vrij beschikken over zijn beschikbaar deel,
zolang de gift binnen deze perken blijft moeten de rechten van de
gezinsleden op goederen met sentimentele waarde wijken voor de wil
van de erflater.
Maar wat zo de gift het beschikbaar deel overtreft?
Het nieuwe artikel 837 B.W. stelt dat het in overspel verwekt kind
van de tegenwaarde van zijn erfdeeel moet aftrekken wat het krachtens artikel 844 verplicht is in te brengen.
Artikel 844 B. W. spreekt inderdaad van , ,inbreng'' maar onze recht-

(104) Zie de uitgewerkte cijfervoorbeelden in mijn bijdrage voor de studiedag te Leuven, nr.
434 e.v.
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spraak(105) is- niet zonder kritiek van de rechtsleer(l06) - sinds
lang gevestigd in de zin dat giften aan reservatairen buiten erfdeel
gedaan, die het beschikbaar deel overtreffen, niet mogen ingebracht
maar wei moeten ingekort worden. Dit betekent o.m. dat bij schenkingen van roerende goederen dit surplus niet in mindere ontvangst
mag aangerekend worden maar in natura moet worden ingekort.
Is dit een veroordeling door de wetgever van 1987 van deze te strenge
interpretatie van artikel 844 door de rechtspraak ook inzake giften
aan andere kinderen? Hopelijk wel, maar uit de parlementaire voorbereiding blijkt nergens dat dit de bewuste bedoeling was, men heeft
immers alleen de gebruikte terminologie van het uit 1804 stammende
artikel 844 B.W.(107) herhaald.
T.a.v. giften aan in overspel verwekte kinderen is dit wel gerealiseerd. Nu ze het in te brengen of in te korten surplus van de
tegenwaarde van hun reserve mogen aftrekken betekent dit dat zij
- en zij aileen - ten be/ope van de gecumuleerde waarde van het
beschikbaar dee! en van hun reserve, een gift buiten erjdeel zelfs van
onroerende goederen definitief mogen behouden! Op zichzelf is dit
een goede zaak en zelfs niet strijdig met de reservebescherming in het
algemeen, want er wordt geen inbreuk gepleegd op het recht van de
andere reservatairen op hun reserve in erfgoederen! Het is dus een
toe te juichen oplossing maar het is spijtig dat zij beperkt blijft tot
giften aan in overspel verwekte kinderen!
58. Bij de vraag of het beschikbaar deel overschreden is moet
rekening gehouden worden met de waarde van de gift en van de
bestaande goederen op het ogenblik van het overlijden (art. 922
B.W.).
Is het beschikbaar deel niet overschreden dan kan het uit de verdeling
geweerde overspelig kind zijn gift behouden en heeft het bovendien
recht op de tegenwaarde van zijn volledig erfdeel, aan de waarde op
het ogenblik van de verdeling.
Is het beschikbaar deel wei overschreden dan zal op het ogenblik van
het overlijden het percentage bepaald worden dat moet ingekort
worden en zal dit later bij de verdeling op de nominate waarde van
(105) Cass., 30 maart 1944, Pas., 1944, I, 281; Rev. Prat. Not., 1944, 315; Gent 16 november
1948; Rev. Prat. Not., 1946, 19; Gent 31 mei 1954, T. Not., 1954, 167; Rb. Gent 14 juli 1956,
T. Not., 1958, 21; Cass., 8 november 1963, R. W., 1964-65, 816; Pas., 1964, I, 226; J. T., 1964,
380.
(106) Zie vooral DILLEMANS, proefschrift, 170 en Testamenten, nr. 217.
(107) Ook VASTERSAVENDTS, o.c., nr. 385 B.W. neemt aan dat het om een inkorting gaat.
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l.

het ogenblik van de verdeling worden toegepast(108) en aangerekend
op de tegenwaarde van het erfdeel van het kind op dat ogenblik.
Ben voorbeeld. De bestaande goederen bij het overlijden bedragen
8.000.000 BF. Het overspelig kind had een huis gekregen bij vooruitmaking met een waarde van 4.000.000 BF. De fiktieve massa bedraagt dus 12.000.000 BF.
Er zijn nog 3 huwelijkse kinderen. Het beschikbaar deel is dus 114
of 3.000.000 BF. Het huis moet voor 1.000.000 BF of voor 1/4
ingekort worden. De te verdelen massa tussen de kinderen bedraagt
9.000.000 BF.
Zo bij de verdeling het overspelig kind geweerd wordt en de bestaande goederen nog slechts 6.000.000 BF waard zijn en het huis
3.000.000 BF zal het kind 1/4 van 3.000.000 BF of 750.000 BF
moeten inkorten. De te verdelen massa tussen de kinderen zal
6.750.000 BF bedragen waarin het overspelig kind op 1/4 of
1. 687.500 BF aanspraak kan maken en waarop de 750.000 BF inkorting wordt aangerekend. Het kind behoudt dus voiledig het huis en
heeft een schuldvordering op
de nalatenschap voor
(1.687.500 BF-750.000 BF)=937.500 BF.
De andere kinderen verdelen de 6.000.000 BF bestaande goederen
onder elkaar maar zuilen elk 1/3 van 937.500 BF aan het overspelig
kind uitkeren (zie nochtans hoger nr. 52).
59. Zo ook een langstlevende echtgenote tot de nalatenschap komt
worden de berekeningen nog een stuk ingewikkelder.
Zo de gift in blote eigendom gebeurde is de regeling in principe
dezelfde als wanneer aileen afstammelingen tot de nalatenschap
komen.
Gebeurde de gift in voile eigendom - wat meestal het geval zal zijn
- dan kan het zijn dat nu in aanwezigheid van een langstlevende het
beschikbaar deel in voile eigendom en in blote eigendom is uitgedrukt, de gift aileen in vruchtgebruik moet ingekort geworden en
mag aangerekend worden op een erfdeel dat in blote eigendom is
uitgedrukt! Opnieuw, en met aile moeilijkheden vandien, zal met de
absolute waarde van vruchtgebruik en blote eigendom moeten gewerkt worden en dus het vruchtgebruik geschat.
(108) DILLEMANS, Erfrecht, nr. 147; LE RoN, A., ,Rescision, Reduction, Existence de Ia
lesion et de l'atteinte a Ia reserve date d'estimation, Reparation de Ia Jesion et de l'atteinte
it Ia reserve, double date d'estimation", Ann. Not., 1962 (109-113), 112; HEBRAUD, P.,
,L'instabilite monetaire et les reglements d'interets familiaux" in Le droit prive jram;ais au
milieu du XX" siecle, Parijs 1950, dl. I (499-523) 507 e.v. zie ook mijn cursus Erfrecht U.I.A.
1985-86, nr. 191 bis.
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Om uit te maken of bier nu het beschikbaar gedeelte overschreden
is, en voor welk percentage de gift eventueel moet ingekort worden,
moet rekening gehouden worden met de waarde van de goederen op
het ogenblik van het overlijden terwijl dit percentage zal moeten
toegepast worden op de waarde van het in te korten goed op het
ogenblik van de verdeling en aangerekend op de absolute waarde van
de blote eigendom van het erfdeel op het ogenblik van de verdeling.
Zo er nog een saldo is zal de tegenwaarde van dat saldo aan het
overspelig kind moeten uitgekeerd worden in waarde en de vrijgekomen erfgoederen verdeeld worden onder de andere erfgenamen volgens de regels uiteengezet in nr. 52, rekening houdend met de absolute waarden van vruchtgebruik en blote eigendom op het ogenblik van
de verdeling ... Men heeft meteen een idee hoe onvoorstelbaar ingewikkeld ons erfrecht is geworden via die opeenvolgende partiele
wijzigingen die nooit de algemene regels hebben aangepast!
60. Artikel837 B.W. is van toepassing op de verdeling van nalatenschappen opengevallen na het van kracht worden van de nieuwe
afstammingswet. De daarin voorziene regeling inzake de aanrekening van giften is van toepassing op giften die dateren van voordien,
zelfs al werden deze kinderen pas na het van kracht worden van deze
wet erkend. Ook t.a.v. die giften geldt artikel 846 B.W. (zie boger
nr. 54) om uit te maken of het om een gift gaat met of zonder
vrijstelling van inbreng.

III. KUNNEN DE GUNSTIGE REGELINGEN MET BETREKKING
TOT KINDEREN UIT EEN VORIG HUWELIJK TOEGEPAST
WORDEN OP BUITENHUWELIJKSE KINDEREN?

61. Van oudsher(109) heeft de wetgever argwaan gekoesterd t.a.v.
bevoordelingen die door een echtgenoot met kinderen uit een vorig
huwelijk gedaan werden aan zijn nieuwe partner. AI was tot voor de
Franse revolutie echtscheiding onmogelijk toch was het vroegtijdig
overlijden van een der echtgenoten een even frequente oorzaak van

(109) Zie de Lex hac edictali van 496 en ,!'Edict des secondes noces" uitgevaardigd op
initiatief van Michel de H6pital door Frans II op 15 juli 1560, nadat Anne d' Aligre, weduwe
met 7 kinderen a! haar goederen had geschonken aan haar vee! jongere nieuwe man Georges
de Clermont, een ,fait divers" dat een schandaal uitlokte en aanleiding gaf tot een van de
zeldzame tussenkomsten van de koning in het privaatrecht, zie hierover OLIVIER-MARTIN,
Precis d'histoire du droit jranr,:ais, 1934, nr. 597.
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ontbinding van het huwelijk als heden ten dage de echtscheiding(110).
Van deze argwaan- vooral ge!nspireerd door het feit dat ailes wat
aan de stiefouder toekomt, definitief voor de stiefkinderen verloren
is - zijn nog sporen te vinden in onze huidige wetgeving. De
promotie van de stiefouder in 1981, die toen na eeuwen ongelijke
behandeling in principe dezelfde rechten kreeg als de gemeenschappelijke ouder, had uiteindelijk opnieuw geleid tot een aantal correcties t.v.v. de stiefkinderen die hun rechten in zekere mate moesten
vrijwaren(111).
Voordien had men bij de hervorming van het huwelijksgoederenrecht
in 1976 artikel 1465 B.W. ingevoerd dat een gelijkaardige bescherming van de stiefkinderen voorzag, als de oude artikelen 1496 en
1525 van de Code Napoleon.
Het waren telkens maatregelen in het voordeel van de stiefkinderen
ter bescherming tegen de langstlevende echtgenote. Met stiefkinderen
was dan op de eerste plaats bedoeld kinderen uit een vorig huwelijk,
de enige categorie niet-gerneenschappelijke kinderen die volwaardige
erfaanspraken hadden. Door de rechtspraak(112) werden na verloop
van tijd de gewoon geadopteerde kinderen gelijkgeschakeld met
kinderen uit een vorig huwelijk geboren, t.a.v. ten voile geadopteerde kinderen gebeurde de gelijkschakeling door de wet zelf (art. 370
B.W.).
Nu afstamming losgekoppeld is van het huwelijk zijn er nieuwe
gevailen mogelijk waar een erflater volwaardig erfgerechtigde kinderen nalaat die de langstlevende echtgenote niet tot ouder hebben en
voor wie elke toebedeling aan die langstlevende al een even definitief
verlies uitmaakt als t.a.v. de stiefkinderen en de daarmee gelijkgestelden. Kunnen dan de gunstige regelingen t.a. v. stiefkinderen uitgebreid worden tot aile niet-gemeenschappelijke kinderen? Het antwoord is niet meteen duidelijk omdat, zoals we daarnet hebben
gezien (hoofdstuk II) in het nieuwe afstammingsrecht een aantal
maatregelen werden getroffen in andere zin nl. ter bescherming van
de langstlevende echtgenote tegen de grote promotie van kinder en die
in overspel zijn verwekt. Sommige van deze maatregelen werden (110) Zie hierover L. SEBAO, ,La methode quantitative en droit civil et !a Reforme du regime
matrimoniaux", D., 1963, Chr. XXXII (203-215) 209 en verwijzingen daar.
(Ill) Ik ben hierop uitgebreid ingegaan in ,De grote promotie ... ", o.c., T.P.R., 1981, nr.
30 e.v.
(112) Cass., 27 oktober 1961, Pas., 1962, I, 222 met conclusie van procureur-generaal HAYOIT
DE TERMICOURT. Het oude art. 1098 B.W. werd toepasselijk verklaard op kinderen voor het
huwelijk door een echtgenoot geadopteerd.

1229

--===

zij het uitzonderlijk - in de loop van de besprekingen uitgebreid tot
kinderen v66r het huwelijk verwekt maar tijdens het huwelijk erkend
(b.v. art. 319bis).
Bovendien zijn een aantal gunstige maatregelen voor de stiefkinderen
ongewijzigd gebleven zodat de regeling nog steeds alleen uitdrukkelijk voor kinderen uit een vorig huwelijk is voorzien, terwijl andere
bepalingen voor ruimere categorieen werden opengesteld.
We zullen dan ook een na een elk van deze gunstmaatregelen moeten
bestuderen, hun toepassingsveld bepalen, nagaan welke hun ratio
legis is en ons afvragen of er eventueel objectieve verschillen zijn die
verrechtvaardigen dat bepaalde categorieen buitenhuwelijkse kinderen niet binnen het toepassingsveld vallen van deze beschermende
maatregelen. Het antwoord zal dan ook niet eenvormig zijn t.a.v.
al deze gunstmaatregelen.

A. ARTIKEL 203, LID 2

62. De omschrijving van het toepassingsgebied van artikel 203
lid(113) is zeker het gemakkelijkste en het minst voor discussie
vatbaar. Deze clausule werd als grote nieuwigheid ingevoerd door de
wet van 1981, een van de correctiemaatregelen voor de stiefkinderen
die als compromis oplossing de hervorming uit de impasse haalde na
het meningsverschil tussen Kamer en Senaat over de erfaanspraken
van de stiefouder.
Reeds van in 1981 bleef zijn toepassing niet beperkt tot stiefkinderen
maar het werd van in den beginne opengesteld voor natuurlijke
kinderen en gewoon geadopteerde kinderen van voor het huwelijk.
Door de wet van 31 maart 1987 werd de redactie van dit artikel
aangepast op een wijze die toelaat dat ook de kinderen die in overspel
verwekt zijn er beroep kunnen op doen. Dat werd herhaald tijdens
de parlementaire voorbereiding bevestigd(l14). Op grond van 203
lid 2 kunnen alle niet-gemeenschappelijke kinderen(115) tegen de
(113) Zie hierover uitgebreid, CASMAN, H., ,Onderhoudsvorderingen" in COENE (ed.),
Interuniversitaire studiedag: Het erjrecht van de langstlevende echtgenoot (55-76), 69 e.v. en
mijn artikel ,De grote promotie van de langstlevende echtgenote. Beschouwingen bij de
integratie van de wet van 14 mei 1981 in het bestaande recht", T.P.R., 1981 (593-747), nr.
121 e.v.
(114) 1e verslag van de senaatscommissie, 124 en Verslag van de Kamercommissie, 29, zodat
mijn vroegere omschrijving van art. 203 lid 2 als de ,Assepoesterclausule" niet Ianger meer
opgaat.
(115) Dus niet de kleinkinderen, CASMAN, o.c., 71-72.
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langstlevende echtgenote van hun ouder een vordering instellen tot
levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding en dit ten belope
van alles wat deze van de overleden ouder gekregen heeft als huwelijksvoordeel bij schenking of testament of uit de nalatenschap. Het
gaat om een louter geldelijke bijdrage, de morele en intellectuele
opvoedingsplicht is daar niet inbegrepen, de weduwe heeft geen recht
op inspraak in de opvoeding(116).
De ratio legis van artikel 203 par. 2 is duidelijk. Het uitgebreide
erfrecht van de langstlevende heeft tot gevolg dat de erfaanspraken
van aile kinderen herleid zijn tot blote eigendom, zo zij nog jong zijn,
zijn zij meestal zelf niet in staat in hun opvoeding te voorzien terwijl
de langstlevende echtgenote (die niet hun ouder is) t.a.v. hen geen
persoonlijke opvoedingsverplichting heeft. De kinderen hebben op
hun overleden ouder tijdens diens leven beroep kunnen doen voor
hun opvoeding. Na zijn overlijden blijven zijn goederen met die
opvoedingsverplichting belast, althans in de mate ze aan diens weduwe toekomen.
63. Tijdens de hervorming van 1987 zijn terzake nog een paar
preciseringen aangebracht. De langstlevende is binnen deze perken
gehouden tot een passende opleiding en al kunnen geen overdreven
eisen gesteld worden toch zal zij eventueel gehouden zijn de universitaire studies van deze kinderen te financieren. Het staat nu vast dat
deze verplichting kan doorlopen tot na hun meerderjarigheid(117).
Tot nakoming van deze verplichting kan nu t.a.v. de langstlevende
zelfs een inkomstenmachtiging bekomen worden (art. 203 ter B. W.).
Vroeger werd reeds beklemtoond dat of de weduwe daartoe in staat
is niet bepaald wordt door haar persoonlijk fortuin maar door
datgene wat haar vanwege de ouder van die kinderen toekwam,
zonder dat zij evenwel haar eigen reserve kan vrijstellen. Deze is wei
beschermd tegen lasten ten kosteloze titel door de erflater in het lev en
geroepen, maar niet tegen lasten door de wet opgelegd. Maar de
rechter zal bij het bepalen van het te betalen bedrag rekening moeten
houden met de eigen noden van de weduwe en met de opvoedingsverplichting die ze t.a.v. andere kinderen heeft(118). Ze zal zich nochtans niet aan die verplichting kunnen onttrekken door de nalaten-

(116) CASMAN, o.c., 72.
(117) Zie de nieuwe tekst van art. 203 par. 1. B. W. Dat werd reeds vroeger door de rechtspraak
aanvaard, zie b.v. Cass., 14 maart 1980, R. W., 1981-82, 480 met noot J. PAUWELS.
(118) Verslag Senaatscommissie, I, 33, zie mijn artikel ,De grote promotie ... ", nr. 131.
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schap te verwerpen(ll9) want deze last blijft ook kleven aan de
voordelen die haar niet via de nalatenschap zijn toegevallen. Maar
eens de langstlevende tot beloop van die voordelen de opvoeding van
de niet-gemeenschappelijke kinderen heeft gefinancierd, is zij van
elke verplichting tot bijdrage ontslagen, hoe gefortuneerd zij zelf
persoonlijk ook zou zijn, zelfs zo de opvoeding van de kinderen nog
niet beeindigd zou zijn!
Het feit daarentegen dat deze kinderen nog een ouder in leven hebben
die eveneens voor hun opvoeding moet instaan, ontslaat de weduwe
niet van haar verplichting.
De weduwe die alleen instond voor de financiering zal geen beroep
kunnen doen om op artikel 203 bis om van de nog levende ouder zijn
bijdrage in de opvoeding terug te vorderen, maar wei op de door de
rechtspraak aanvaarde middelen die v66r de invoering van artikel 203 bis ook tussen ouders werden ingeroepen als zaakwaarneming, verrijking zonder oorzaak(120).
64. De uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 203 par. 2
houdt nog een aantal bijkomende onprettige verrassingen is voor de
daartoe verplichte echtgenote. De oorspronkelijk in dat artikel geciteerde kinderen waren kinderen wier bestaan reeds bij het aangaan
van het huwelijk bekend was. Nu kunnen tijdens het huwelijk
kinderen opduiken, (zelfs in overspel verwekt) t.a. v. wie zij dergelijke soms vergaande verplichting zal moeten opnemen.
Maar bovendien zal ook een kind dater pas na het overlijden in slaagt
zijn afstamming t.a.v. zijn ouder vast te stellen t.a.v. de langstlevende echtgenote van die ouder deze opvoedingsaanspraak kunnen laten
gelden. Dit kan het zelfs zo de nalatenschap meer dan een jaar
geleden is opengevallen, want de korte verjaringstermijn van artikel 205 bis par. 5 geldt hier niet(l21).
Het kind kan van de weduwe een bijdrage in zijn opvoeding eisen
vanaf het openvallen van de nalatenschap zo wordt aangenomen, wat
de rechtsleer doet(122), dat het adagium ,steungeld maakt geen
(119) Zie nochtans Vers/ag Senaatscommissie, I, 33 en BouRSEAU, Les droits successoraux
du conjoint survivant, 1982, 261 ten onrechte m.i., zie mijn artikel ,De grate promotie ... ",
nr. 130 in die zin ook CASMAN, o.c., 74; RAucENT, L., Premier commentaire, 169, nr. 177.
(120) GERLO, Onderhoudsgelden, 1985, 106, nr. 127.
(121) CASMAN, o.c., 76; zie ook mijn artikel ,De grate promotie ... ", T.P.R., 1981, 709, nr.
130.
(122) GERLO, o.c., nr. 327. Dit geldt bovendien in geen geval zo de vordering wordt ingesteld
door de andere onder, zo die de bijdrage van de stiefonder opeist in de financiering van de
opvoeding van het kind, tot dan toe nitslnitend door deze onder gedragen.
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achterstailen", niet van toepassing is. Wei geldt de vijfjarige verjaring van artikel 2277 B.W.
65. Het opduiken van deze onverwachte erfgenaam kan trouwens
nog voor andere onprettige verrassingen zorgen, nu ook voor de
andere kinderen. De bijdrage in de opvoeding die de overleden ouder
tijdens zijn Ieven had moeten leveren en die door het kind of door
de andere ouder, die hiervoor uitsluitend heeft in gestaan, kan
worden teruggevorderd (art. 203 bis) is een schuld van de nalatenschap die ultra vires successions moet betaald worden. Aan deze
verplichting kan de echtgenote en kunnen de kinderen zich
onttrekken door de nalatenschap te verwerpen, maar daarvoor zal
het allicht te laat zijn. Op aanvaarding kan wegens benadeling aileen
teruggekomen worden zo deze voortvloeit uit een laat ontdekt testament (art. 783 B.W.). Uiteraard zal deze schuld wei invloed hebben
bij de bepaling van het bedrag dat op grond van artikel 203 lid 2 door
de weduwe moet worden uitbetaald. Maar zelfs na uitputting van de
nalatenschap blijft zij toch nog gebonden ten bel ope van de huwelijkse voordelen, die zij van haar echtgenoot kreeg!

B. BESCHERMING BIJ OMZETTING VAN HET VRUCHTGEBRUIK VAN
DEWEDUWE

66. Door de wet van 14 mei 1981 werden nog twee andere correcties
t.a.v. de stiefkinderen ingevoerd. Zij betreffen beiden de omzetting
van het vruchtgebruik, dat aan de langstlevende echtgenote toekomt.
Aile afstammelingen van de vooroverleden echtgenoot hebben het
recht de omzetting van dit vruchtgebruik te vragen. Artikel 745 quater par. 1 werd in 1987 in die zin aangepast, aileen aan de kinderen
in overspel verwekt werd (zie hoger nr. 44) dit recht ontzegd.
In 1981 daarentegen werd in artikel 745 quinquies par. 2 voorzien
dat aan kinderen uit een vorig huwelijk dit omzettingsrecht nooit kan
ontnomen worden. Dit artikel 745 quinquies par. 2 bleef ongewijzigd in 1987 en werd dus niet uitgebreid tot (sommige) andere
categorieen van niet-gemeenschappelijke kinderen. Toch moet de
specifieke betekenis van artikel 745 quinquies par. 2 meer dan gerelativeerd worden. A contrario zou o.m. uit dit artikel kunnen afgeleid worden dat het recht om conversie te vragen in principe door de
decujus kan ontnomen worden. Toch blijft ook hier de decujus
onderworpen aan de algemene rechtsprincipes inzake erfrecht en
meer bepaald inzake de reservebescherming. De reserve is een deel
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van de nalatenschap dat noodzakelijkerwijze ab intestato vererfd
wordt en waarop de decujus geen vat heeft. Hij kan dus niets regelen
inzake het omzettingsrecht van de reservataire goederen, want dit
zou een belasting van deze reserve uitmaken(123). Niet omzetbaar
vruchtgebruik of blote eigendom zonder initiatiefrecht om het erop
wegend vruchtgebruik om te zetten, is nu eenmaal minder waard. Dit
betekent dat de decujus aan geen enkel kind ten belope van zijn
reserve het recht kan ontnemen omzetting te vragen van het vruchtgebruik dat er op weegt.
Bovendien lijkt het verbod ook t.a.v. de stiefkinderen tot de perken
van het beschikbaar gedeelte herleid te moeten worden. Ten belope
van het beschikbaar deel kan de ouder de stiefkinderen nog altijd
onterven, en wie het meerdere kan, kan het mindere!
Dit leidt tot het eigenaardige maar onvermijdelijke besluit dat deze
correctie t.a.v. de stiefkinderen geen specifieke betekenis heeft t.a.v.
de nalatenschap.
De vraag of deze correctie kan ingeroepen worden door andere
niet-gemeenschappelijke kinderen is dus hier irrelevant. Zij is ook
irrelevant t.a.v. de in overspel verwekte kinderen omdat deze door
de wet zelf geen initiatief ter zake hebben.
67. T.a.v. de omzetting geldt nog een andere gunstregeling ook
aileen voorzien voor kinderen uit een vorig huwelijk.
Artikel 745 quinquies par. 3, dat ongewijzigd bleef, voorziet dat bij
de berekening van de waarde van het vruchtgebruik de stiefouder
steeds geacht wordt minstens 20 jaar ouder te zijn dan het oudste
stiefkind. Men gaf er zich in 1981 rekenschap van dat de omzetting,
voor de stiefkinderen vrij onereus zou kunnen uitvailen zo de stiefmoeder nog zeer jong is, misschien even oud als het oudste kind! Een
zelfde gevaar dreigt voor aile kinderen die v66r het huwelijk verwekt
werden en artikel 334 B.W. voorziet gelijke rechten voor aile kinderenin gelijke situaties. Nu een gelijkwaardige afstamming in principe
vaststaat ongeacht de wijze waarop deze afstamming wordt vastgesteld, dient de gunstregeling van artikel 745 quinquies par. 3 uitgebreid tot aile niet-gemeenschappelijke kinderen v66r het huwelijk
verwekt.
(123) Bet wist in die zin ook DILLEMANS, Erjrecht, nr. 64b); DEWULF, ,Het omzettingsrecht"
in CoENE, M. (ed.), Interuniversitaire studiedag, o.c., 49; VAN OosTERWIJCK, ,Bedingen
i. v .m. het nieuwe erfrecht van de langstlevende echtgenoot op te nemen in huwelijkscontracten
of in akten houdende wijziging van huwelijksvermogensstelsels" in WEYTS (ed.}, ,Clausules
over het erfrecht van de langstlevende echtgenoot'', 51, contra CASMAN-V ASTERSAVENDTS,
,De langstlevende echtgenoot", nr. 454, RAUCENT, Premier commentaire, nr. 137.
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T.a.v. in overspel verwekte kinderen zal dit leeftijdsverschil, zoals
bij gemeenschappelijke kinderen, bij hypothese groter zijn zodat de
ratio legis van de uitzondering hier niet aanwezig is.
Maar eens de fiktieve berekening moet toegepast worden t.a.v. een
niet-gemeenschappelijk kind, geldt ze t.a.v. aile andere kinderen(l24), dit zou anders tot onverantwoorde ongelijkheden tussen de
kinderen leiden!

C. ARTIKEL 1465 B.W.

68. De belangrijkste beperking t.a.v. een stiefouder, die bovendien
van toepassing is ongeacht de ouderdom van stiefkinderen, ligt
vervat in artikel 1465 B.W., dat reeds dateert uit de hervorming van
het huwelijksvermogensrecht in 1976.
De bedoeling van dit eerder cryptische artikel is te voorkomen dat
via huwelijkse voordelen (die in principe bedingen zijn tussen vennoten en dus handelingen ten bezwarende titel, waartegen de reservatairen niet beschermd zijn) de nalatenschap ten voordele van de stiefouder zou worden uitgehold en dit ten nadele van de kinderen uit een
vorig huwelijk, die niet erven van deze stiefouder.
Daarom houdt artikel1465 B.W. in dat aile bedingen in het huwelijkscontract die er toe strekken dat aan de stiefouder bij de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen meer wordt
gegeven dan de helft van de aanwinsten, als schenkingen moeten
worden aangezien en dus aileen binnen de perken van het beschikbaar deel uitvoering kunnen krijgen.
T.a.v. de stiefouder is een beding van inbreng, wel een schenking
minstens ten belope van de helft van de inbreng.
T.a.v. de stiefouder is een beding van ongelijke verdeling wei een
schenking ten belope van datgene wat de helft overschrijdt.
Artikel 1465 viseert dus in tegenstelling tot artikel 334 ter (zie hoger
nr. 30), zowel de inbrengbedingen als de verdelingsbedingen.
T. a. v. gemeenschappelij ke kinderen is aileen van schenking sprake
zo een beding van inbreng gecombineerd wordt met een beding van
ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen (zie
artt. 1458 en 1464 B.W.).
69. Artikel 1465 spreekt aileen van kinderen uit een vorig huwelijk
(124) RAUCENT, Premier commentaire, nr. 153.
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en werd eigenaardig genoeg tijdens de hervorming niet gewijzigd,
alhoewel het geregeld ter sprake kwam. In het wetsontwerp Van
Elslande (art. 94) werd b.v. voorgesteld dit artikel af te schaffen als
discriminatoir t.a.v. de stiefouder.
Tijdens de eerste bespreking in de senaat(125) werd besloten dit niet
te doen. Intussen was immers de wet tot hervorming van het erfrecht
van de langstlevende echtgenote gestemd en hierin waren uiteindelijk
toch ook nog enkele erfrechtelijke beveiligingen ingeschreven t.v. v.
de stiefkinderen (zie hoger nr. 62 e.v.).
Bovendien werd tijdens de bespreking in de Kamer(126) het laatste
lid van artikel 295 B.W. licht geherformuleerd. Het nieuwe artikel
dat weliswaar in grote mate wat rest van het oude herneemt, luidt
als volgt. ,Indien de gescheiden echtgenoten zich opnieuw verenigen
door hun huwelijk andermaal te doen voltrekken is artikel 1465
aileen van toepassing wanneer er kinderen zijn uit een huwelijk
aangegaan tussen de twee echtverbintenissen in".
De vraag of, nu krachtens artikel 334 aile kinderen gelijke rechten
en plichten hebben, artikel 1465 niet moest uitgebreid worden tot
andere niet-gemeenschappelijke kinderen, kwam niet aan bod.
Uit de herformulering van artikel 295 zou men kunnen afleiden dat
artikel 1465 dus niet van toepassing is op kinderen buiten huwelijk
geboren tussen de twee echtverbintenissen in en dus meer algemeen
niet van toepassing is op buitenhuwelijkse kinderen.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt niet duidelijk dat dit de
bewuste bedoeling van de wetgever geweest is. In de herformulering
van artikel 295 B.W. werd een !outer redactionele aanpassing gezien(127).
Daarbij zie ik, nu afstamming binnen of buiten huwelijk als evenwaardig wordt beschouwd, geen enkel objectief aanvaardbaar onderscheid dat zou toelaten artikel 1465 B. W. niet toe te passen op
buitenhuwelijkse kinderen van v66r het huwelijk.
T.a.v. deze kinderen, als t.a.v. de kinderen uit een vorig huwelijk
en de daarmee traditioneel gelijkgestelden, geldt een zelfde vaststelling. In al deze gevallen bestaan reeds bij het opstellen van het
(125) Verslag Senaatscommissie, I, 158.
(126) Verslag Kamercommissie, 30 waar wei gesteld wordt dat ondanks het wegvallen van de
leden 1 en 2 van art. 295 B.W. oud een verwijzing naar art. 1465 B.W. noodzakelijk blijft in
geval van opeenvolgende huwelijken!
(127) Zo kwam 295 B. W. niet meer ter sprake tijdens de tweede bespreking in de Senaat waar
nog aileen de door de Kamer geamendeerde bepalingen werden behandeld. Verslag Senaatscommissie, II, 2.
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huwelijkscontract afstammelingen die eventueel aanspraken kunnen
Iaten geld en in de nalatenschap van hun ouder. Het gaat hiet slechts
om !outer eventuele rechten. Ze weten immers niet of ze die ouder
zullen overleven en dus tot zijn nalatenschap zullen komen, ze weten
ook niet of hun ouder iets zal nalaten. Maar vanaf bet opstellen van
het huwelijkscontract stond vast dat, als aan beide eventualiteiten
was voldaan, ze imperatief een recht zouden hebben op een dee! van
de nalatenschap. De onderliggende reden van artikel 1465 is dat aan
deze !outer eventuele rechten door de ouder geen afbreuk mag
worden gedaan door bewust deze nalatenschap uit te hollen(l28).
Het zou volstaan al zijn eigen goederen in het gemeenschappelijk
vermogen in te brengen en dit in zijn totaliteit toe te bedelen aan de
langstlevende, om meteen aile aanspraken van de kinderen illusoir
te maken, zo hun ouder eerst zou sterven.
Traditioneel vreesde men trouwens - allicht door de ervaring geleerd - dat juist dergelijke voordelige bedingen werden ingelast op
aandringen van de nieuwe partner om haar te beveiligen tegen de
aanspraken van deze kinderen!
70. Kan artikel 1465 B.W. ook ingeroepen worden door in overspel
verwekte kinderen?
Dit zou tot eigenaardig gevolg hebben dat de vaststelling dat tijdens
het huwelijk een overspelig kind werd verwekt nadelige gevolgen zou
hebben voor beide echtgenoten!
Bovendien zouden op basis van artikel 334 fer t.a. v. de ontrouwe
echtgenoot aileen de overlevingsrechten herroepen zijn en de bedrogen echtgenote zou dit kunnen tegenhouden.
Op basis van artikel 1465 daarentegen zouden t.a.v. de bedrogen
echtgenote aile huwelijkse voordelen als schenkingen worden beschouwd eventueel aan inkorting onderworpen. Hieraan zou zelfs
niet door de ontrouwe echtgenoot kunnen worden verholpen!
Het is duidelijk, mede op grond van artikel 334 ter (en zijn uiteindeIijk beperkte draagwijdte) dat dit niet de bedoeling van de wetgever
was.
T.a.v. de in overspel verwekte kinderen (evenals t.a.v. de kinderen
(128) Dit is te vergelijken met de situatie van het recht van de eigen schuldeisers op goederen
van het gemeenschappelijk vermogen, die pas hun onderpand vormen nadat dit gemeenschappelijk vermogen vereffend en verdeeld is. De echtgenoten mogen niet n.a.v. een wijziging van
hun huwelijkscontract er voor zorgen dat minder gemeenschapsgoederen toekomen aan de
echtgenoot met eigen schuldeisers, zie Rb. Antwerpen, 26 oktober 1983, R. W., 1984-85, 1793
door mij geannoteerd.
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v66r het huwelijk verwekt maar tijdens het huwelijk erkend)(129))
is bovendien een objectief aanvaardbaar onderscheid(130). Deze
kinderen konden op het ogenblik van het opstellen van het huwelijkscontract nog geen - zij het louter eventuele - rechten laten gelden
in de nalatenschap van hun ouder, die er toe leiden van bij het
aangaan deze voordelige bedingen te doen beschouwen als schenkingen.
Artikel1465 B.W. ook in deze situatie toepassen zou tot gevolg
hebben dat voordelige bedingen van het niet eenzijdig veranderbaar
huwelijkscontract, die oorspronkelijk huwelijkse voordelen waren,
plots door toedoen van een echtgenoot tot schenkingen zouden
worden herleid. In dit geval zou inbreuk gepleegd worden op de reeds
bestaande rechten van de bedrogen echtgenote. Gevaar dat deze juist
werden ingelast om haar te beveiligen tegen de aanspraken van deze
kinderen is minder waarschijnlijk, daar zij bij hypothese in tempore
non suspecto gebeurden. Bewuste uitholling van de nalatenschap is
hier dus weinig waarschijnlijk. Dit zou wel het geval kunnen zijn bij
een latere wijziging van het huwelijkscontract (zie hierover nr. 72),
71. Artikel1465 aldan niet van toepassing verklaren op buitenhuwelijkse kinderen is geen kwestie van alles of niets.
Wat de langstlevende betreft komt wat als schenking eventueel moet
ingekort worden in de nalatenschap terug en hierop kan zij (tenzij
onterfd) ab intestato vruchtgebruik uitoefenen.
Zo de kinderen nog jong zijn hebben ze nog de zeer efficH!nte
opvoedingsaanspraak van artikel 203 par. 2, waarvoor de langstlevende moet instaan ook ten belope van de huwelijkse voordelen die
ze van de ouder van die kinderen ontving (zie vroeger nr. 62).
Zo artikel1465 B.W. van toepassing is b.v. omdat er een stiefkind
is, geldt het t. a. v. alle andere afstammelingen.
De kinderen kunnen in elk geval beroep doen op de artikelen 1458
en 1464 waardoor deze huwelijkse voordelen toch gedeeltelijk als een
schenking worden aangemerkt zo een inbreng beding gecombineerd
wordt met een gunstiger verdelingsbeding.
Tegen latere bevoordelingen van de echtgenote zijn de kinderen wel
beschermd (zie nr. 72). Veel waarschijnlijker is nochtans dat in
(129) Alhoewel men t.a.v. deze kategorie van kinderen kan twijfelen, gezien het principiele
declaratieve karakter van de vaststelling van de afstamming, zie nochtans art. 313 bis B. W.
( 130) Voorhouden, zoals DEWULF dat (o. c., 33 e. v. ), dat ofwel de toepassing van artikel 1465
moet beperkt blijven tot de stiefkinderen, ofwel uitgebreid tot aile niet-gemeenschappelijke
kinderen (waarvoor hij opteert) lijkt mij dus te ongenuanceerd.
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dergelijk geval eerder een echtscheiding volgt en dan vervallen (althans) aile overlevingsrechten voor beide echtgenoten (art. 1429
B.W.).
De omschrijving van het juiste toepassingsgebied van artikel 1465
B.W. is een zeer belangrijke aangelegenheid. Het is te betreuren dat
de wetgever terzake niet duidelijk stand punt heeft genomen. Het lijkt
ons noodzakelijk dat hij deze vergetelheid zou gauw mogelijk recht
zet.
72. Artikel 1465 B.W. al dan niet van toepassing verklaren op
buitenhuwelijkse kinderen heeft bovendien nog een bijkomend gevolg wat het huwelijksvermogensrecht betreft.
Echtgenoten kunnen naar believen hun huwelijkse voorwaarden
wijzigen. Deze wijziging moet gehomologeerd worden door de rechtbank van eerste aanleg die de homologatie weigert zo de wijziging
afbreuk doet aan de belangen ... van de kinderen (art. 1395 B.W.).
Dit kan het geval zijn zo belangrijke huwelijkse voordelen aan de
langstlevende worden toegekend. De vraag kwam reeds herhaald aan
bod of niet nauwer moest toegekeken worden op de belangen van
de stiefkinderen, daar deze niet van hun stiefouder erven(131).
Artikel1465 B.W., dat niet door het homologatievonnis buiten spel
wordt gezet, werd hier als een voldoende beveiliging gezien voor de
stiefkinderen(132).
In de mate artikel 1465 B.W. van toepassing zal verklaard worden
in aanwezigheid van buitenhuwelijkse kinderen erkend voor het
huwelijk, zullen ook zij voldoende beschermd zijn en een homologatie niet in de weg staan van een voor de langstlevende voordelige
wijziging van het huwelijkscontract.
De toepasselijkheid van artikel 1465 B. W. t.a. v. de andere buitenhuwelijkse kinderen werd afgewezen (zie nr. 70). In geval in hun
aanwezigheid huwelijkse voordelen bij wijziging van huwelijkscontract worden toegekend - vooral onwaarschijnlijk na een overspelige relatie - zal in hogere mate met de belangen van die kinderen
(131) Ik ben hierop uitgebreid ingegaan in mijn artikel , , Aktuele problemen inzake conventionele wijziging van huwelijksvermogensstelsels, T.P.R., 1985 (175-225) nr. 30 e.v. in die zin
Rb. Turnhout, 14 januari 1981, T. Not., 1981, 147; Rec. Gen. Enr. Not., 1981, 363, nr. 22652
met afkeurende noot A. C.; Rb. Doornik, 7 mei 1979, Rev. Not. B., 1980, 250 met afkeurende
noot REMON.
(132) Brussel23 november 1978, J. T., 1979, 664; Rb. Antwerpen 27 oktober 1981, T. Not.,
1981, 369, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 137 nr. 22720 met noot A. C.; Rb. Antwerpen 19 juni
1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 410; BAETEMAN-CASMAN, ,Homologatie van wijzigingen
van het huwelijksstelsel" in Liber amicorum F. Duman, I, 1983, 43.
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moeten worden rekening gehouden. Buitenlandse rechtspraak gaat
in die richting(133).
Zolang evenwel het toepassingsgebied van artikel 1465 B.W. niet
vaststaat zal de homologatierechter zich wellicht voorzichtig opstellen, want hij kan niet voorspellen hoe de rechter zal oordelen bij
eventuele betwistingen bij de vereffening en verdeling van de nalatenschap.

IV. DE INVLOED VAN HET NIEUWE AFSTAMMINGSRECHT OP
F AMILIESCHIKKINGEN

73. Heel wat ouders voelen er behoefte aan tijdens hun leven reeds
definitieve schikkingen te treffen met betrekking tot de latere toebedeling van hun goederen tussen hun kinderen. De bedoeling is dan
meestal er voor te zorgen dat definitief vaststaat dat een bepaald goed
(aldan niet het voornaamste vermogensbestanddeel) aan een bepaald
kind toekomt, zonder dat nochtans de kwantitatieve gelijkheid onder
de kinderen (te veel) geweld wordt aangedaan.
De in de praktijk meest voorkomende familieschikkingen zijn toepassing van artikel 918 B.W., de ascendentenverdeling en de dubbele
akte(134).
Om efficient te zijn is medewerking van alle kinderen nodig.

A. FAMILIESCHIKKINGEN GETROFFEN VOOR HET VAN KRACHT WORDEN
VAN DE WET

De nieuwe wet is van toepassing ook op familieschikkingen die
getroffen werden v66r het van kracht worden van de wet, zo de ouder
die ze heeft getroffen overlijdt na het van kracht worden van die wet.

(133) Colmar 29 april1981, D., 1982, 43 noot D'AMBRA, D. en BOUCHON, A,M, bijgetreden
door MoRIN, G., ,Quelques questions pratiques (n\gimes matrimoniaux)", Rep. Dejrenois,
1983 (160-170) 164; zie ook Cass. fr., 8 juni 1982, Rep. Defrenois, 1982, 1973, art. 32.944
nr. 76 noot CHAMPENOIS; NERSON en RUBELL!N-DEVICHI, Rev. Trim. Dr. Civ., 1982, 393.
(134) Zie de enquete uitgevoerd door wijlen Prof. RENAULD in samenwerking met de federatie
van de Notarissen van Belgie in RENAULD (ed.), Le statut civil du conjoint survivant, Brussel,
p. 1984.
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1.

FAMILIESCHIKKINGEN GETROFFEN IN HET KADER VAN ARTIKEL

918 B.W.

74. In toepassing van artikel 918 B.W. verdwijnt een goed, dat
vervreemd werd aan een kind zonder tegenprestatie in kapitaal maar
met behoud van vruchtgebruik of onder beding van lijfrente, ten
definitieve titel uit het vermogen van de erflater zo aile andere
erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent in de
akte toestemden. Het staat nu opnieuw(l35) vast dat dit ook geldt
zo dat goed aan het kind geschonken werd. De andere reservatairen
hebben door mede te ondertekenen op voorhand (maar uitzonderlijk
geldig) afstand gedaan van hun recht aanrekening te vorderen van
deze schenking op het beschikbaar deel en deze dus eventueel te laten
inkorten.
Nude vaststelling van buitenhuwelijkse afstamming veel gemakkelijker geworden is kan plots, na het van kracht worden van de wet, een
nieuwe reservatair opduiken die bij hypothese niet in de schikking
betrokken werd.
Het probleem is niet nieuw en kwam reeds aan bod in 1981 toen de
promotie van de langstlevende tot reservatair erfgenaam meebracht
dat ook zij in (reeds getroffen) familieschikkingen diende betrokken
te worden (wat trouwens aanleiding gaf tot een beperkte aanpassing
van art. 918 B.W.). Toen werd er reeds terdege op gewezen daten op welke manier(l36) - een (nieuwe) reservatair altijd achteraf
nog zijn instemming in de akte kan betuigen, maar hij moet het doen.
Reservatairen die niet in de akte instemden kunnen aanrekening
vorderen op het beschikbaar deel van de voile waarde van het
vervreemde goed bij het overlijden, wat eventueel zal leiden tot
inkorting, zij het hier gelukkig niet in natura maar in waarde(137).
Alhoewel hoe dan ook niet geraakt wordt aan de toebedeling van de
goederen, zal het tach een onprettige verrassing zijn voor het begiftigde kind, zeker zo het goed mede door zijn toedoen in waarde is
gestegen of het kind inderdaad een effectieve tegenprestatie heeft
geleverd.

(135) Zie DILLEMANS-PUELINCKX-COENE-PINTENS, O.C., nr. 170 e.v. en verwijzingen daar,
zie ook Brussel 19 november 1985, J.T., 1987, 142.
(136) Zie o.a. mijn bijdrage in WEYTS, L. (ed.), ,Clausules ... ", o.c. in voetnoot (123), 42,
nr. 53 e.v.
(137) Algemeen aanvaard Rb. Gent 18 febr. 1942, Rev. Prat. Not., 1944, 93; Gent 20 febr.
1951, T. Not., 1952, 56; Brussel18 januari 1954, Pas., 1955, II, 45; Rb. Kortrijk 14 febr. 1957,
T. Not., 1958, 226; Rb. Nijvel13 december 1955, Rec. Niv., 1957, 94; Rb. Oudenaarde 17
november 1966, R. W., 1967-68, 1446; Rb. Hasselt 21 januari 1975, Lim. R., 1975, 155.
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Daar de vordering tot inkorting individueel is zal de plotseling
opduikende reservatair nochtans aileen maar zijn aandeel in het in
te korten bedrag kunnen vorderen.
Nog al eens dikwijls zal het begiftigde kind zich er toe verplicht
hebben als tegenprestatie voor de medeondertekening door de andere
kinderen, de tegenwaarde in de nalatenschap in te brengen(l38). De
medeondertekening van het buitenhuwelijks kind zal dan gemakkelijk verkregen worden omdat het bij de verdeling toch zal meedelen
in die som.
Heeft het kind zich verplicht bij het overlijden aan elk van de andere
kinderen zijn aandeel uit te betalen dan staan we voor een ascendentenverdeling(139) (zie hierover verder nr. 76).
Zo de reservatair pas na het overlijden opduikt of pas dan er in slaagt
zijn afstamming te laten vaststellen, kan hij wel nog afstand doen
van zijn recht aanrekening en inkorting te vorderen, immers de
reserve is slechts van dwingend recht, en bij het openvallen van de
nalatenschap is zijn recht reeds tot stand gekomen. Hij moet er
natuurlijk toe bereid zijn!
75. Zo een ouder een goed vervreemd heeft onder voorbehoud van
vruchtgebruik of tegen lijfrente en achteraf komt vast te staan dat
hij dat goed aan een kind vervreemde is artikel 918 B.W. niet van
toepassing.
Algemeen wordt aanvaard dat de vervreemding moet gebeuren aan
een persoon die op het moment van de vervreemding erfgerechtigd
is(140) en het onbelangrijk is zo hij dat achteraf wordt, zelfs allag
dit in de mogelijkheden(141).
Ging het om een verkoop dan is het goed definitief uit het vermogen
van de ouder verdwenen (tenzij effectief bewezen kan worden dat
onder deze verkoop een vermomde schenking schuil gaat). Ging het
om een schenking dan zal niet meteen vaststaan, maar bewezen
(138) Het is wel de vraag of art. 918 bier dan nog van toepassing is, zie hierover mijn cursus
Erfrecht UIA (1986-87) nr. 236, e.v.
(139) Zie DuFAUX, H., ,Art. 918 B.W. en ascendentenverdeling", T. Not., 1969, 129 e.v.
Vgl. Cass., 22 maart 1968, R. W., 1967-68, 1918 met conclusie advokaat-generaal DUMON, F.,
J. T., 1969, 313 noot A.R., Rev. Prat. Not., 1968, 184 en Cass., 13 mei 1982, T. Not., 1982,
177.
(140) Gent, 11 december 1957, R. W., 1958-59, 1005 en de bespreking ervan door PIRSON in
,Examen de Jurisprudence" (1956-59), ,Successions et liberalites", R.C.J.B., 1960, 441;
KLUYSKENS, Ill, nr. 116; DE PAGE, VIII, nr. 1460 B. Rb. Metz, 3 december 1953, Ann. Not.,
1954, 153, noot; Cass. fr., 17 maart 1982, Rep. Defrenois 1982, 1383 opm. CHAMPENOIS, Rev.
Trim. Dr. Civ., 1982, 175.
(141) Zie b.v. Rb. Gent 25 september 1978; J. T., 1979, 57 vervreemding aan een kleinkind.
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moeten worden, dat de schenking met vrijstelling van inbreng gebeurde en zal aileen de netto-waarde van de schenking in rekening
moeten gebracht worden.
2.

0UDERLIJKE BOEDEL VERDELING

76. Ascendenten kunnen overeenkomstig artikel 1075 e.v. B.W. hun
goederen tussen hun kinderen verkavelen en verdelen.
De ouderlijke boedelverdeling Iijkt nochtans de familieschikking die
in bet notariaat bet minst gebruikt(l42) wordt en dit omwille van de
gevaren die er aan verbonden zijn(143): zij is vernietigbaar o.a.
wegens benadeling v66r meer dan 114 (art. 1079 B.W.) of zo de
verdeling niet gemaakt is tussen aile kinderen (art. 1078 B.W.).
Natuurlijke kinderen moesten vroeger reeds in de ascendentenverdeling betrokken worden(144) maar slechts voor hun gereduceerd
erfdeel zodat ze wellicht niet aan de 3/4 van hun normaal aandeel
zullen komen.
In overspel verwekte kinderen zullen uiteraard niet in de ascendentverdeling betrokken zijn, zodat zij beroep zullen kunnen doen op
artikel 1078. Dit zal ook bet geval zijn voor kinderen wier afstamming pas na bet overlijden komt vast te staan(145). Het evaluatie
moment is nochtans bet overlijden van de ouder die nog altijd via
een aanvullende schikking ongelijkheden kan rechttrekken of een
(reeds gekend) vergeten kind zijn deel geven. Maar ook bier moet hij
bet (kunnen) doen. Zo bij het overlijden blijkt dat een kind benadeeld
werd voor meer dan 1/4, wat op dat moment geschat wordt, zullen
de andere kinderen nochtans de herverdeling kunnen vermijden door
op te leggen wat aan het erfdeel van het benadeelde kind ontbreekt
(art. 891 B.W.).
Zo een kind vergeten werd kan de verdeling niet gered worden. Dit
middel kan zelfs ingeroepen worden door een kind dat in de verdeling
betrokken werd (art. 1078 B.W.).
Moet dan onherroepelijk op de verdeling van de goederen teruggekomen worden?
Zo de afstamming van bet vergeten kind pas na bet overlijden kwam
(142) Zie RENAULD, J. (ed.), Le statut civil du conjoint survivant, p. 1984 e.v.
(143) AI werd gezocht naar vrij probate remedies, zie o.a. DILLEMANS, R., Testamenten, nr.
151.
(144) BAERT, G., A.P.R., TW0 Ouderlijke Boedelverdeling nr. 144 e.v.; DEKKERS, Ill, nr.
1478; KLUYSKENS, Ill, nr. 302.
(145) In die zin ook DE WULF, o.c., 26.
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vast te staan en het zijn rechten niet binnen de zes maanden na het
overlijden heeft opgeeist zou men wellicht beroep kunnen doen op
artikel 828 B. W. (zie hager nr. 17) daar vele artikels inzake verdeling
tussen erfgenamen suppletief worden toegepast op de ouderlijke
verdeling.
Zo het vergeten kind een overspelig kind is dat uit de verdeling in
natura kan geweerd worden en aan dit kind de tegenwaarde van zijn
erfdeel wordt aangeboden, zou kunnen opgeworpen worden dat het
geen belang heeft artikel1078 B.W. in te roepen. Het resultaat van
de vernietiging zou zijn dat tot een ab intestato verdeling moet
overgegaan worden, waar het tach maar recht heeft op die tegenwaarde (art. 837 B.W. zie hager nr. 47 e.v.).
Zelfs zo het vergeten kind op basis van artikelen 828 of 837 B.W.
zou worden afgewezen blijft de vordering van artikel 1078 B.W.
open voor kinderen die in de verdeling betrokken werden en dat zou
wel eens in de kaart kunnen spelen van een kind dat net niet voor
114 benadeeld was!
De sanctie is de vernietiging van de getroffen toebedeling van de
goederen.
Men kan zich nochtans afvragen of een strenge tqepassingvan
artikel 1078 B. W. nog te verzoenen is met de recente rechtspraak van
het Hof van Cassatie(l46). Dit aanvaardde dat bij ouderlijke boedelverdeling-schenking een goed kan toegekend worden aan slechts een
kind terwijl aan de andere aanvaardende kinderen slechts opleggelden werden toegekend. De uitbetaling in geld van het vergeten kind
zou een beter aangepaste en pragmatischer sanctie zijn!
77. Onoplosbare problemen dreigen er te zijn zo het gaat om een
conjunctieve verdeling die dus door beide ouders werd gedaan en het
plots opduikende kind alleen maar van een echtgenoot afstamt en dus
een vreemde is voor de andere echtgenoot.
Gezamelijke boedelverdelingen kunnen slechts gebeuren wanneer de
ouders alleen maar gemeenschappelijke kinderen (zij het buitenhuwelijkse of geadopteerde) hebben(147). Het kind kan dan niet door
een latere toebedeling in de conjunctieve verdeling betrokken worden, terwijl anderzijds de ouderlijke verdeling door de ene zo verweven is met de andere dat een toebedeling alleen door de ouder van
het vergeten kind in zijn ouderlijke verdeling, niet mogelijk zal zijn!
(146) Cass., 13 mei 1982, T. Not., 1982, 177.
(147) BAERT, G., o.c., nr. 79 en 170.
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3. DE DUBBELE AKTE

78. Om de gevaren van artikel1079 B.W. te ontwijken wordt in de
praktijk veel gebruik gemaakt(148) van het procede van de dubbele
akte, waarover de rechtsleer sceptischer is dan de rechtspraak(149).
De ouder schenkt dan in een eerste akte (een) goed(eren) in onverdeeldheid aan alle kinderen, die dan onderling in een tweede akte tot
de verdeling overgaan. Zodoende kan definitief een goed aan een
kind worden toebedeeld, dit betaalt de anderen uit.
Het procede is heel efficient, er is geen probleem van te verrekenen
meerwaarden, elk kind heeft evenveel gelijkaardige goederen gekregen, een vordering tot inbreng of ink orting is niet te vrezen. Het grote
nadeel nochtans is dat achteraf geen andere dan de oorspronkelijke
personen nog in de akte kunnen betrokken worden. De goederen zijn
onherroepelijk aan de kinderen geschonken volgens modaliteiten
waarop de ouder niet meer kan terugkomen.
Blijkt achteraf een kind vergeten te zijn, dan is voor dit kind de eerste
akte een gewone schenking die onderworpen is aan inbreng of
inkorting. De begiftigde kinderen zullen wellicht moeite hebben aan
te tonen dat het om een schenking met vrijstelling van inbreng gaat
en zelfs zo zij daarin slagen zal naar alle waarschijnlijkheid het
beschikbaar deel overschreden zijn zodat er inkorting optreedt. Deze
moet in principe in natura gebeuren, wat problemen meebrengt t.a. v.
de definitieve toebedeling.
Kan de vrijstelling van inbreng niet bewezen worden dan moet, zo
het om onroerende goederen gaat, het goed in natura ingebracht
worden wat het einde betekent van de familieschikking!
Blijkt evenwel het vergeten kind in overspel verwekt te zijn (het zal
allicht niet in het gezin opgevoed zijn) dan is de dubbele akte toch
gered want dit kind kan geen vordering tot inbreng of inkorting in 1
natura instellen (zie hoger nr. 53). Zo anderzijds de ouder zich in de
schenkingsakte het vruchtgebruik heeft voorbehouden kan men stellen dat we hier voor een toepassing staan van artikel 918 B. W. (zie
hoger nr. 74) zodat, zij het mits betaling, de toebedeling van de
erfgoederen ook hier kan behouden blijven!

(148) Volgens de in voetnoot 120 geciteerde enquete de meest gebruikte familieschikking.
(149) Zie b.v. DEWULF, in WEYTS (ed.), De schenkingsakten, nr. 82 e.v. en verwijzingen
daar.
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B. FAMILIESCHIKKINGEN GETROFFEN NA HET VAN KRACHT WORDEN VAN
DE WET

79. Zoals uit vorige nummers gebleken is, zijn familieschikkingen
maar efficient zo alle kinderen er bij betrokken zijn. In de toekomst
zullen dus ook alle buitenhuwelijkse, zelfs overspelige kinderen bij
een familieschikking moeten betrokken worden.
Uit artikel 837 lid 2 kan worden afgeleid dat een ouder hierbij
erfgoederen kan toebedelen aan een in overspel verwekt kind, dat ab
intestato uit de verdeling in natura zou kunnen geweerd worden, zelfs
al wordt de schikking getroffen met de bedrogen echtgenote en de
kinderen uit het miskende huwelijk.
Trouwens zelfs bij de intestaatverdeling zijn deze gezinsleden niet
verplicht het kind te weren. Door hun medeondertekening van de
familieschikking, w~arin het kind betrokken werd, hebben ze het
kind aanvaard.
In deze instemming kan geen afstand op voorhand gezien worden van
het recht dit kind te weren bij wat later nog ab intestato moet verdeeld
worden (wat trouwens een verboden erfovereenkomst zou zijn).
Door de instemming in de familieschikking blijft dit latere recht
onaangetast.

BESLUIT

80. De nieuwe afstammingswet betekent de meest fundamentele
wijziging van ons burgerlijk recht sinds ~euwen. Afstamming en de
daaruit voortvloeiende gevolgen werden losgekoppeld van het huwelijk! Dit is een revolutie in ons recht waarvan wij ons de gevolgen,
ook op patrimoniaal vlak, nog niet volledig kunnen realiseren!
De principiele gelijkschakeling van alle kinderen, die er het gevolg
van is, werd reeds lang door velen gewenst en kan alleen maar
toegejuicht worden. Wel is gebleken dat bij nader toezicht alle
kinderen niet zo gelijk zijn, maar het zoeken naar het juiste evenwicht
tussen alle in het spel zijnde tegenstrijdige belangen was ook niet zo
eenvoudig.
In zijn geheel genomen is deze afstammingswet nochtans een van de
meest vooruitstrevende en meest egalitaire van de ons omringende
land en.
Nadat de kring der erfgerechtigden verengd werd, de aanspraken van
de langstlevende echtgenote geherwaardeerd, nadat via de steeds
talrijker wordende vorderingen tot levensonderhoud, behoeftigheid
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meer en meer gaat meespelen bij de toebedeling van de nalatenschap,
waarop steeds hogere successierechten rusten, is met deze hervorming de laatste stap gezet waardoor nu ook ons recht aile kenmerken
vertoont typisch voor het familiaal vermogensrecht van de postindustriele periode, aangepast aan de nod en en de verwachtingen van
het werkende gezin, het familietype van onze tijd(150).
81. Anderzijds blijkt uit deze studie dat de specifiek vermogensrechtelijke bepalingen niet altijd met de nodige precisie of overleg opgesteld werden en hun inpassing in het bestaande recht niet eenvoudig
is. In de mate van het mogelijke werd gepoogd antwoord te geven
op een aantal vragen die zich nu reeds opdringen. Deze antwoorden
hebben niet de pretentie juist te zijn. Ze willen enkel het debat
open en, ze zuilen moeten genuanceerd worden, aangevuld en wellicht
ook verbeterd.
Het grote probleem is dat men, zoals in 1981, opnieuw parW~le
wijzigingen heeft aangebracht en specifieke regels heeft voorzien
voor een bepaalde categorie erfgenamen die afwijken van de toepasselijke regels op de traditionele erfgenamen. Zo varieren de inbrengregels niet aileen naar de aard van de goederen maar ook naar gelang
inbreng moet gebeuren door of t.a.v. een gewone erfgenaam, een
langstlevende echtgenoot of sommige in overspel verwekte kinderen!
Zo werd inderdaad (opnieuw) afbreuk gedaan aan de regel dat elke
erfgenaam recht heeft op zijn erfdeel op erfgoederen, maar aileen
t.a.v. sommige (te) beperkte categorieen (artt. 828 en 837 B.W.). Het
principe als dusdanig werd niet in vraag gesteld. Toch is dergelijk
principe minder dan ooit verantwoord en bepaald niet te verzoenen
met een afstammingsrecht dat niet voorziet in efficiente
publiciteitsmaatregelen die moeten toelaten (ten minste op een
bepaald ogenblik) uit te maken welke de afstammelingen zijn van een
persoon, een afstammingsrecht dat bovendien veel gemakkelijker
dan vroeger mogelijk maakt dat bloedverwantschap- en het daaraan verbonden volwaardig erfgenaam zijn - nog na het overlijden
kan worden vastgesteld of te niet gedaan!
Een toebedeling van de erfgoederen op grond van voorkeurrechten
gebaseerd op andere criteria dan de aard van de afstamming had
nochtans een bevredigende en niet discriminatoire oplossing kunnen
bieden voor dit complexe probleem.
Maar eens te meer heeft men geweigerd ter gelegenheid van deze
(150) RAUCENT, o.c., in voetnoot (3), 251.
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hervorming die inderdaad reeds al te lang aansleepte ook het erfrecht
terdege aan te pakken. Het resultaat is dat het erfrecht onvoorstelbaar moeilijk en ondoorzichtig werd en de kansen dat op gedane
vereffeningen en verdelingen regelmatig zal moeten teruggekomen
worden, reeel. Het is meer dan tijd dat men eindelijk het erfrecht in
zijn geheel aanpakt, met de duidelijke bedoeling het te vereenvoudigen!
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SOMMA IRE
LE NOUVEAU DROIT DE LA FILIATION
OU LA GRANDE PROMOTION DE LA PARENTE HORS MARIAGE

La Joi du 31 mars 1987 realise une des modifications les plus fondamentales de notre
droit civil depuis des siecles, Ia filiation et les consequences qui en decoulent se
trouvant detachees du mariage. II s'agit Ia d'une revolution dont il est malaise de
mesurer exactement Ia portee.
Cette modification implique et entend realiser l'egalite de principe de tous les
enfants, peu importe de quelle fa9on leur filiation se trouve etablie. Tous ces enfants
sont totalement integres dans la famille du ou des parents a l'egard duquel ou
desquels leur filiation est etablie (art. 334 C.c.).
Cette loi emporte evidemment d'importantes consequences en droit patrimonial.
Toutes Jes dispositions discriminatoires de droit patrimonial condamnees par !'arret
Marckx sont abrogees (art. 756 et svt; art. 908). Le terme legitime a disparu de notre
Code civil. La consequence Ia plus spectaculaire en droit patrimonial est que Jes
enfants nes hors mariage sont desormais eux aussi des heritiers a part entiere,
eventuellement meme reservataires, avec toutes les prerogatives et obligations que
ceci comporte.
Les enfants nes hors mariage - meme adulterins - reduisent Je conjoint survivant
a un droit successoral en usufruit cependant que Jes autres parents nes hors mariage
empechent ce conjoint d'obtenir Ia pleine propriete des biens de Ia communaute.
La devolution de la succession d'enfants nes hors mariage se fait de Ia meme maniere
que s'ils etaient nes dans le mariage.
Toutefois, en cas d'intervention tardive, ces heritiers perdent parfois leurs droits aux
biens successoraux Jorsqu'une alienation ou un partage de ces biens est intervenu
entre temps de bonne foi. lis re9oivent alors Ia contre-valeur de leur part d'heritage
(art. 828 C.c.).
Par ailleurs, les donations ne sont plus revoquees de plein droit en cas de naissance
d'un premier enfant et Ia reconnaissance d'un enfant ne peut plus se faire par
testament.
Au principe de J'egalite complete de tous les enfants, initialement prevue par le
projet de Joi Van Eslande, des nuances ont ete apportees par Je Parlement et surtout
par Ia Chambre en vue de proteger la famille ,legitime". C'est que Ia recherche d'un
juste equilibre entre tousles interets contradictoires en presence constituait une tache
difficile. En depit des corrections ainsi apportees, notre droit de Ia filiation est
devenu l'un des plus progressistes et des plus egalitaires des pays qui nous entourent.
Les enfants nes d'une relation incestueuse ne pouvant toujours pas etre reconnus,
ils ne peuvent heriter (directement) du second des pere ou mere dont Ia reconnaissance ferait appara1tre l'inceste.
A l'endroit des enfants adulterins, Jes corrections se situent surtout au niveau du
droit patrimonial. Certaines corrections concernant les rapports mutuels entre
conjoints et entendent empecher un passage du patrimoine de l'epoux trompe a
J'epoux infidele (et done a !'enfant adulterin). Ainsi, Jes avantages matrimoniaux
accordes a l'epoux infidele sont revoques de plein droit et celui-ci peut egalement
etre desherite, du mains en ce qui concerne sa reserve abstraite (art. 334 ter C.c.).
Certaines corrections touchent !'enfant adulterin lui-meme et visent principalement
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a assurer a l'epoux trompe la jouissance paisible des biens successoraux. Cet enfant
se voit refuser le droit de demander la conversion de l'usufruit du conjoint survivant
(art. 745 quater par. 1.); il peut egalement etre ecarte par les membres de la famille
trompee du partage des biens successoraux (art. 837 C.c.). Nonobstant !'arret
Marckx, cette loi s'applique aux successions qui s'ouvrent apres son entree err
vigueur sans qu'il soit permis de revenir sur des successions deja liquidees ou
partagees alors qu'en application de cet arret Marckx, les parents nes hors mariage
se voyaient accorder des droits plus larges que ces prevus a cette epoque par le Code
civil.
L'integration de cette loi dans le droit patrimonial familial en vigueur ne se fera pas
sans difficultes, notamment en raison du fait que les nouvelles dispositions de droit
patrimonial n'ont pas toujours ete redigees avec toute la precision et la reflexion
necessaires.
Ainsi, lors de cette reforme, aucune attention n'a par exemple ete accordee a
certaines dispositions instituant un regime de faveur pour les enfants d'un precedent
mariage. Ces dispositions entendent proteger ces enfants contre l' octroi d' avantages
excessifs a celui des parents dont ils n'heritent pas. Seulle droit aux frais d'education
des enfants d'un precedent mariage, tel que prevu par !'article 203 al. 2 C.c., a ete
etendu a tous les enfants non communs. Les autres mesures de protection
(art. 745 quinquies al. 2 et al. 3 et surtout art. 146b C.c.) sont demeurees inchangees.
Le philosophie de la nouvelle loi et surtout du nouvel article 334 implique cependant
que ces mesures de faveur soient egalement ouvertes aux autres enfants non
communs, du moins s'ils ne sont pas adulterins.
Bien que certaines restrictions aient ete apportees au principe que tous les heritiers
ont droit a leur part d'heritage en nature (art. 828 et 837 C.c.) et malgre des
demandes pressantes de modifications, ce principe a ete maintenu comme tel: ceci
entralne des consequences nefastes notamment pour les arrangements de famille
usuels (918 C.c. partage d'ascendants, acte double) elabores avec peine par le
notariat et aura de surcroit pour effet qu'il faudra revenir sur des successions deja
liquidees et partagees.
Lors de cette reforme effectivement longtemps demeuree en suspens, l'on a refuse
une fois de plus de revoir I' ensemble du droit successoral. Cette nouvelle modification partielle a rendu ce droit encore plus complique et moins transparent de sorte
que plus que jamais une reforme et simplification globale du droit successoral
s'impose.

ZUSAMMENFASSUNG:
DAS NEUE ABSTAMMUNGSRECHT ODER DIE GROSSE FORDERUNG DER
AUSSEREHELICHEN VERWANDTEN

Durch die Trennung der Abstammung und der sich aus ihr ergebenden Folgen von
der Ehe bringt das Gesetz vom 31. Miirz 1987 eine der grundlegensten Anderungen
unseres biirgerlichen Rechtes seit Jahrhunderten mit sich. Dies ist eine Revolution
deren Tragweite wir noch nicht voll erfassen konnen.
Diese Anderung bezweckt die prinzielle Gleichstellung aller Kinder gleichwelcher
Abstammung.
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Aile Kinder werden nunmehr vollstandig in die Familie der oder des Elternteile(s),
von dem ihre Abstammung feststeht integriert (Art. 334 BGB).
Dieses Gesetz zieht auch wichtige, vermogensrechtliche Konsequenzen nach sich.
Aile, in dem Urteil MARCKX verworfenen, diskriminierenden vermogensrechtlichen
Bestimmungen werden abgeschafft (Art. 756 ff.; Art. 908). Der Begriff ,ehelich"
ist aus dem Burgerlichen Gesetzbuch getilgt. Die spektakularste vermogensrechtliche Folge ist, dass jetzt auch nichteheliche Verwandte zu vollwertigen, gegebenenfalls sogar pflichtteilberechtigten Erben werden, mit allen damit zusammenhangenden Rechten und Pflichten.
Nichteheliche - auch aus Ehebruch stammende - Kinder, vermindern das Erbrecht des uberlebenden Ehepartners aus Niessbrauch wahrend weitere nichteheliche Verwandte verhindern dass er in den vollen Besitz der Gemeinschaftsguter
gelangt.
Die Erbschaft nichtehelicher Kinder wird auf ahnliche Weise wie die ehelicher
Kinder zugewiesen.
Verspatet auftauchende Erben verlien!n jedoch unter bestimmten Bedingungen ihre
Rechtsanspruche auf das Stammgut soweit dieses inzwischen guten Glaubens veraussert oder verteilt worden ist. Sie haben dan Annspruch auf den Gegenwert ihres
Erbteils (Art. 828 BGB).
Des weiteren wurde entschieden dass durch die Geburt eines ersten Kindes Schenkungen nicht langer von Rechts wegen widerrufen werden konnen und dass die
Anerkennung eines unehelichen Kindes nicht mehr testamentarisch bedungen werden kann.
Die im VAN ELSLANDE-Gesetzesentwurf ursprungliche vorgesehene, vollstandige
Gleichstellung aller Kinder wurde vom Parlament, insbesondere der Abgeordnetenkammer, im Hinblick auf den Schutz der ,ehelichen Familie", nuanciert. Die Suche
nach dem richtigen Ausgleich aller im Spiele stehender gegensatzlichen Interessen
stellte allerdings auch einen schwierigen Auftrag dar. Die eingebrachten Abanderungen verhindern jedoch nicht dass unser Abstammungsgesetz zu einem der fortschrittlichsten und egalitarsten von denen aller Nachbarlander geworden ist.
Da in Blutschande gezeugte Kinder weiterhin nicht anerkannt werden, konnen sie
den zweiten Elternteil durch den sich die Blutschande herausstellen wurde nicht
(unmittelbar)beerben. Hinsichtlich aus Ehebruche stammender Kinder sind die
obenerwahnten Anderungen vor allem auf dem vermogensrechtlichen Gebiet zu
suchen. Einige beziehen sich auf das Verhaltnis zwischen Eheleuten und zielen
darauf ab eine Vermogensverschiebung von dem betrogenen Ehepartner zugunsten
des untreuen Ehepartners (und somit des aus Ehebruch stammenden Kindes) zu
vermeiden.
So werden dem untreuen Ehepartner durch den Ehevertrag zustehende Vorteile von
Rechtswegen widerrufen; des weiteren kann dieser, was die abstrakten Reserven
betrifft, enterbt werden (Art. 334ter BGB).
Einige der obengenannten Anderungen betreffen das aus Ehebruch stammende
selbst und zielen darauf ab in erster Linie dem betrogenen Ehepartner den friedlichen Genuss des Stammgutes zu gewahrleisten. Derartigen Kindem wird der Anspruch auf Wandlung des Niessrechtes des uberlebenden Ehepartners abgestanden
(Art. 745quater § 1); des weiteren kann deren Beteiligung an der Verteilung der
Erbgiiter von den Mitgliedern der betrogenen Familie verwehrt werden (Art. 837
BGB).
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Dieses Gesetz wendet sich, ungeachtet des Urteils MARCKX, auf nach seinem
Inkrafttreten freiwerdende Erbschaften an, ohne jedoch die Moglichkeit der Widerrufung aufgeloster und verteilter Erbschaften mit sich zu bringen; wiihrend durch
das Urteil MARCKX nichtehelichen Verwandten hohere als seinerzeit im Biirgerlichen Gesetzbuch vorgesehene Rechte eingeriiumt werden sind.
Die Einordnung dieses Gesetzes in das bestehende Familienvermogensrecht wird sich
nicht ohne Schwierigkeiten vollziehen, u.a. auch wei! die neuen, vermogensrechtlichen Bestimmungen nicht immer nach der erforderlichen Beratschlagung und mit
der notigen Genauigkeit verfasst worden sind.
So ist beispielsweise eine Reihe von Artikeln, die fiir die aus einer vorigen Ehe
stammenden Kinder eine Vorzugsregelung vorsehen, von der Reform nicht erfasst
worden. Diese Artikel bezwecken den Schutz dieser Kinder gegen iibertriebene
Begiinstigungen des Stiefelternteiles den sie nicht beerben.
Allein der Ausbildungsanspruch der Stiefkinder (Art. 203 § 2 BGB) ist auf aile nicht
gemeinsamen Kinder erweitert worden. Die iibrigen Schutzvorschriften beinhaltenden Artikel (745quinquies § 2 u. § 3 und vor allem 146.5 BGB) sind unveriindert
geblieben.
Die Philosophie des neuen Gesetzes und besonders des neuen Artikels 334 impliziert
jedoch dass diese Gunstmassnahmen auch den anderen, nicht gemeinsamen Kinder,
soweit diese nicht aus Ehebruch stammen, zugute kommen.
Obwohl dass Prinzip nach dem aile ein Recht auf ihr Erbteil in natura haben
(Art. 828 u. 837 BGB) einigermassen eingeschrankt wurde, blieb es, allem Driingen
zu Trotz, als solches erhalten. Dieses bringt u.a. fiir die, mit vie! Miihe, durch das
Notariat ausgearbeiteten iibrigen familienrechtlichen Verfiigungen verhiingnisvolle
Konsequenzen mit sich; es wird ausserdem dazu fiihren das Iiquidierte und verteilte
Erbschaften widerrufen werden miissen.
Einmal mehr ist es abgelehnt worden bei dieser schon liingst fiilligen Reform das
Erbrecht als ein gauzes zu behandeln.
Diese soundsovielte teilweise Abiinderung macht das Erbrecht komplizierter und
undurchsichtiger denn je, sodass sich eine globale Reform und Vereinfachung des
Erbrechtes immer starker aufzwingt.

SUMMARY
THE NEW LAW ON FILIATION,
OR THE ENHANCED STATUS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK

The Belgian Law of 31 March 1987 has brought about one of the most fundamental
changes in the civil law of this country for many centuries, since it dissociates the
concept of filiation and its implications from the concept of marriage. This amounts
to a revolution in legal thinking of which we are not yet in a position to appreciate
the full implications.
The legislative change under discussion entails and is aimed at achieving the equality
in principle of all children, regardless of the manner in which their filiation has been
established. All these children will now be fully integrated into the family unit of
that parent or those parents to whom their filiation has been firmly established
(Article 334 Belgian Civil Code).
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The Law unqer discussion naturally has important implications for the law of
matrimonial property. All the discriminatory provisions of property law which had
been condemned under the Marck-judgment have been repealed, i.e. (Article 756
et seq.; Article 908). The term ,legitimate" has been removed from the Civil Code.
The most spectacular result at property law is that as from now, children born out
of wedlock will become full heirs, or even heirs who cannot, under Belgian law, be
fully disinherited, with all that entails in terms of rights and duties.
Children born out of wedlock, even those resulting from adultery, will reduce the
surviving spouse to the status of ,usufructuary heir", whereas the existence of any
further dependants born out of wedlock will prevent the surviving spouse from
obtaining full property rights over the goods of the communal estate.
The estate of children born out of wedlock shall be allocated in the same way as
it would have been had they been born within the context of the existing marriage.
It has, however, been stipulated that heirs who state their claim too late can, in
certain conditions, lose their rights to the estate if the latter has in the meantime
been disposed of or allocated in good faith. In that case, they will obtain the cash
value of their part of the estate (Article 828 Belgian Civil Code).
In addition, it has been decided that gifts are no longer automatically revoked by
the birth of the first child, and that the affiliation of a child can no longer be effected
by means of a legacy.
The original aim, i.e. bestowing an equal status on all children, as provided for in
the Draft Law initiated by Van Elslande, was modified by Parliament, more
particularly by the House of Representatives, with a view to protecting the ,legitimate'' family unit. Naturally, the quest for an equitable balance between the various
conflicting interests involved was always going to be an extremely difficult propostion. However, the amendments made could not prevent this country's legislation on filiation from becoming one of the most progressive and egalitarian in the
western world.
As it remains impossible for incestuous children to be affiliated, they cannot inherit
directly from the second parent whose affiliation would reveal the incest.
As regards children born out of wedlock, the amendments made are situated
especially at the level of property law. Some concern the relationship between
husband and wife and are aimed at preventing a transfer of the property from the
wronged spouse to the unfaithful spouse (and consequently to the child born out
of wedlock). Thus any benefits conferred by the matrimonial settlement on the
unfaithful spouse are automatically revoked, and the latter may also be disinherited,
at least in relation to the ,reserved" part of the estate covered by Article 334 (3)
of the Belgian Civil Code.
Some of the amendments involved concern the child born out of wedlock itself, and
are aimed especially at ensuring that the wronged spouse is not impaired in his or
her use of the articles of the estate. The child concerned is denied the right to demand
the conversion of the usufruct of the surviving spouse provided under Article 745
(l)(a) of the Civil Code; he or she can, moreover, be excluded by the wronged family
from the allocation of the estate (Article 837 Civil Code).
In spite of the Marck-judgment, the Law under review applies to estates which
become available after its entry into force; however, it cannot affect those estates
which have already been settled if, in accordance with the Marck-judgment, greater
benefits had been conferred on children born out of wedlock than those which were
conferred under the Civil Code before the amendment.
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The process of incorporating this Law into the existing law of matrimonial property
will not be without difficulty, if only because the new property law provisions have
not invariably been drawn up with the required care and precision. Thus, in the
course of effecting the amendment, scant atention was paid to a number of existing
Articles which lay down certain preferential rules for the benefit of children issuing
from a previous marriage. These are aimed at protecting such children against
exaggerated benefits being conferred on the stepparent from whom they do not
inherit.
The only benefit to be extended to all children, regardless of the marriage from
which they issue, is the claim for education expenses by children from a previous
marriage provided under Article 203 (2) of the Civil Code. The other Articles which
protect the status of such children remain unchanged. However, the spirit of the
new Law, and especially that of the amended Article 334, require that such protective measures must also be extended to other children, regardless of the marriage
from which they issue, at least where they have not been born out of wedlock.
Although certain limitations were imposed on the principle that all heirs have a right
to their part of the estate in natura (Articles 828 and 837 Civil Code), the principle
itself was retained in spite of the many objections raised. This produces adverse
consequences for the usual family settlements (such as those under Article 918, i.e.
the allocation of the parents' estate, or the drawing up of the relevant document
in duplicate) which are the fruit of careful preparation by the relevant Notary
Public, and will also sometimes lead to a reappraisal of inheritances which have
already been settled.
Once more, the opportunity to carry through a comprehensive and long overdue
reform of the law of succession has not been seized. This umpteenth partial revision
will make it more complicated and less clear than ever, which makes a comprehensive reform and simplification of the law of succession more urgent than ever.

1254

