
Deze stelling werd door het Hof van Cassatie bevestigd, dat zodoende alleen

aansloot bij de heersende rechtspraak en rechtsleer(1137). Hoger (zie nr. 313)

werd er reeds op gewezen dat dit nochtans enkel geldt bij een vordering tot

echtscheiding op schuldgrond.

4) Verval van de oorzaak

318. Zie hierover hoger nrs. 71 e.v.

HOOFDSTUK III

TESTAMENTEN

AFDELING 1

KENMERKEN VAN HET TESTAMENT(1138)

1) Een beschikking voor na het overlijden

319. Artikel 895 B.W. bepaalt dat het testament een akte is waarbij de

erflater voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn over het geheel of

een deel van zijn goederen beschikt en die hij steeds kan herroepen.

Van een legaat kan dus niet gesproken worden zo het de bedoeling schijnt te

zijn dat de beschikking reeds tijdens het leven gevolgen zou hebben. De

rechtbank van Nijvel(1139) oordeelde dat het eigenhandig geschrift waarbij

een persoon schreef: ,,En reconnaissance de toutes vos gentillesses je vous

offre deux de mes tableaux'' en hierbij aanduidde waar die schilderijen zich

op dat ogenblik bevonden, eigenlijk tijdens zijn leven reeds over die schilde-

rijen had willen beschikken en het hier dus niet om een testament ging

waarbij een persoon beschikt over goederen voor na zijn overlijden.

320. Terecht was die rechtbank van oordeel dat om van een legaat te kunnen

spreken het niet nodig is dat sacramentele bewoordingen worden gebruikt als

,,ik legateer'', maar dat ook ,,ik schenk'' een laatste wilsbeschikking kan

verwoorden als maar blijkt dat het om een beschikking voor na het overlijden

gaat.

2) Een beschikking met een herroepelijk karakter

321. Betekent dit meteen dat zo een persoon preciseert dat de eigendom van

goederen waarover hij beschikt pas bij zijn overlijden zal overgaan hij

(1137) M. Puelinckx-Coene, l.c., in NotarieÈle actualiteit Ð Familierecht, o.c., 186, nr. 117 en

de in voetnoot 301 aangehaalde verwijzingen.

(1138) Relevante rechtspraak uit deze periode: Brussel 10 september 1992, R.W., 1992-93;

884; Rev. Not. B., 1993, 373; Rb. Nijvel 4 maart 1993, Rev. Not. B., 1994, 32; Parijs

26 september 1994, Rev. Trim. Dr. Civ., 1995, 671, opmerkingen J. Patarin; Bergen 9 januari

1996, J. T., 1996, 510; Rev. ReÂg. Dr., 1996, 254.

(1139) Rb. Nijvel 4 maart 1993.
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noodzakelijkerwijze een testamentaire beschikking treft? Deze vraag was in

de te bespreken periode aan de orde en werd verschillend beantwoord. Het

ging telkens om beschikkingen ter vergoeding van gepresteerde diensten

waarop slechts aanspraak gemaakt kon worden na overlijden van de be-

schikker (zie ook hoger nr. 118).

Het hof van Bergen(1140) herinnerde eraan dat het testament bedoeld is om

alleen maar gevolgen te hebben na het overlijden en dat het gezien zijn

essentieel herroepelijk karakter dan ook voor het overlijden van de erflater

geen enkel recht creeÈert in hoofde van de aangeduide legatarissen. Daarom

was voor het hof geen testament het geschrift waarin iemand erkende een

bepaald bedrag aan een persoon verschuldigd te zijn voor jarenlange diensten

onder voorwaarde evenwel dat de schuldbekentenis geheim moest blijven tot

aan zijn overlijden. Het hof was van oordeel dat door deze geldige schuld-

bekentenis ten voordele van die persoon een vast (en dus onherroepelijk)

recht op termijn werd gecreeÈerd, m.a.w. een recht dat meteen ontstaan was

bij de redactie van het document maar slechts opeisbaar was bij het ver-

strijken van die termijn, zelfs al was die termijn het overlijden van de

beschikker. Het al dan niet herroepelijke karakter lijkt ons een beter crite-

rium om een testamentaire beschikking te onderkennen, dan het moment van

de eigendomsoverdracht. Aan dit laatste werd nochtans vooral door het hof

van Brussel(1141) aandacht geschonken. Dit leidde uit het feit dat in de akte

beklemtoond werd dat de eigendom van de toebedeelde kasbons slechts zou

overgaan bij het overlijden van de opsteller, af dat aldus beschikt werd over

goederen voor de tijd dat hij niet meer in leven zou zijn. Verderop stelt dit

hof dan wel dat ,,er geen enkele aanwijzing is dat er een ,,onherroepelijke''

afrekening werd gemaakt tussen enerzijds, wat geõÈntimeerde reeds had

gepresteerd en waartoe zij zich voor de toekomst nog kon hebben verbonden,

en anderzijds de toekomstige overdracht van het eigendomsrecht over de

spaarbons.

Het criterium om uit te maken of we met een testament te maken hebben is

dus niet of het de bedoeling is dat de beschikking pas bij het overlijden zal

uitgevoerd worden maar wel of pas dan definitief vaststaat dat de begun-

stigde inderdaad recht heeft op de vermaakte goederen.

3) Een vormelijke akte

322. Geen geldig testament zonder geschrift opgesteld overeenkomstig de

vormvereisten voorzien bij de wet. Een fotokopie van een eigenhandig

testament geldt niet als volwaardig testament, zelfs al werd deze gevonden

in een omslag waarop door de erflater geschreven werd ,,in geval van

overlijden te bezorgen aan de burgemeester van X''. Een fotokopie kan

volgens het hof van Parijs(1142) alleen maar het originele testament ver-

(1140) Bergen 9 januari 1996.

(1141) Brussel 10 september 1992.

(1142) Parijs 26 september 1994.
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vangen zo bovendien aangetoond wordt dat dit bestaan heeft maar verloren

ging of door toeval vernietigd werd na het openvallen van de nalatenschap.

AFDELING 2

INTERPRETATIE VAN TESTAMENTEN(1143)

1) Algemene principes

a . A l g e m e e n

323. Een testament interpreteren is zoeken naar de werkelijke bedoeling van

de erflater(1144). In een systeem dat de geldigheid van eigenhandige testa-

menten erkent is men daar meer dan eens aan toe. Hoe stuntelig deze soms

opgesteld zijn blijkt ten overvloede uit enkele eigenhandige testamenten die

de rechters in deze periode te beoordelen kregen(1145), opgesteld door

erflaters die beweerden ze geschreven te hebben ,,met geest en verstand''

of ,,saint (sic) de corps et d'esprit''! De rechtspraak van deze periode toont

daarenboven aan dat ook openbare testamenten niet altijd met de juiste

accuraatheid de werkelijke bedoeling van de erflater weergeven (zie verder

nr. 352). Er werd ooit zelfs beweerd(1146) dat de kansen van misverstand

bijzonder groot zijn bij het opstellen van openbare testamenten omdat de

erflater dikwijls leek is wat het recht betreft en de notaris van zijn kant ook

niet altijd op de hoogte is van de verhoudingen die de erflater wenst te regelen

en de omstandigheden waarin hij dit doet (zie hierover verder nrs. 351 e.v.).

324. Interpretatieproblemen hebben klassiek meestal betrekking op de

aanduiding van de legataris (zie nrs. 426 e.v.) en van het voorwerp van het

legaat (zie nrs. 409 e.v.). Meer en meer wordt aangenomen dat ook bij de

(1143) Relevante rechtspraak terzake in deze periode: Rb. Bergen 10 april 1989; Rec. GeÂn.

Enr. Not., 1993, 43, nr. 24.178, Jur. L.M.B., 1990, 1192; Luik 22 januari 1991, Jur. L.M.B.,

1994, 1196; Luik 5 februari 1991, A.R. 22332/88, niet gepubliceerd maar uitvoerig besproken

door P. Delnoy,,,ActualiteÂs de l'interpretation des testaments'' in Liber amicorum R. Dille-

mans, Dl. I, Familierecht en familiaal vermogensrecht,(79-103), 81; Rb. Tongeren 3 mei 1991,

T.B.B.R., 1993, 73; Luik 14 januari 1992, Jur. L.M.B., 1993, 390 (korte inhoud), uitvoerig

besproken door P. Delnoy, o.c., 79; Luik 4 februari 1992, Jur. L.M.B., 1993, 374; Luik

22 januari 1993; Jur. L.M.B., 1994, 1196; Rb. Gent 6 april 1993, T. Not., 1993, 491; Rb. Luik

11 oktober 1993, Pas., 1993, III, 42,Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 321; Rb. Luik 13 december

1993, Jur. L.M.B., 1994, 1199; Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 326; Rb. Namen 31 januari 1994, J.

T., 1995, 455, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1995, 354, T.B.B.R., 1995, 247; Gent 29 september 1995

R.W., 1996-97, 819, noot S. Mosselmans; Luik 12 maart 1996, Jur. L.M.B., 1996, 982

(samenvatting); Cass. 28 november 1997, Rev. Not. B., 1998, 103; Scheidsrechterlijke uit-

spraak Antwerpen 5 februari 1996 (inzake nalatenschap De Bont, niet gepubliceerd); Rb.

Charleroi 12 maart 1996, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1998, 279, nr. 24.636; Scheidsrechterlijke

uitspraak 24 april 1997; Rev. Not. B., 1998, 60, noot Sace; Rb. Brussel 30 maart 1998, T. Not.,

1998, 463.

(1144) Op deze problematiek werd reeds uitgebreid ingegaan in vorige overzichten, zie dit

tijdschrift, 1970, 304 e.v., nrs. 15 e.v.; 1985, 578 e.v., nrs. 62 e.v. en 1994, 1748 e.v., nrs. 263

e.v.

(1145) Luik 13 december 1993; Rb. Brussel 30 maart 1998.

(1146) J. Boulanger, ,,VolonteÂ reÂelle et volonteÂ deÂclareÂe'' in Liber amicorum Baron J.

FreÂdericq, Dl. I, (199-213), nr. 7.
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kwalificatie van legaten het er in de eerste plaats op aankomt wat de erflater

werkelijk heeft bedoeld (zie nrs. 397 e.v.).

325. Het is vaste rechtspraak dat bij gebrek aan algemene wettelijke voor-

schriften met betrekking tot interpretatie van testamenten, de artikelen 1156

e.v. B.W. inzake interpretatie van overeenkomsten(1147) ook op testamen-

ten van toepassing zijn(1148), met die gebruikelijke nuance evenwel dat

rekening moet gehouden worden met de eigen aard van het testament.

Traditioneel leidt dit tot een strengere houding gebaseerd op het essentieel

vormelijk karakter van het testament. Daarnaast is het testament ook een

eenzijdige en essentieel herroepelijke akte, kenmerken die eerder een soe-

peler houding verantwoorden, nu hier anders dan bij overeenkomsten geen

rechtmatige schijn t.a.v. een tegenpartij wordt opgewekt(1149). Maar daar

heeft men meestal geen aandacht voor (zie nochtans verder nr. 330).

Uit het vormelijk karakter van het testament worden meer precies beperkin-

gen afgeleid met betrekking tot de toelaatbaarheid zelf van interpretatie. Zo

wordt gesteld dat hoe dan ook uitleg aan de hand van extrinsieke middelen

verboden is als het testament duidelijk is en dat bovendien voor de gevonden

werkelijke bedoeling van de erflater steeds een geschreven basis moet

gevonden worden in het testament zelf. Dit laatste vereiste wordt ook

ingegeven door de eerbied voor de bewijskracht van (elke) akte (art. 1319

en 1322 B.W., vereiste die dus ook onverkort geldt voor de interpretatie van

geschreven overeenkomsten(1150)).

Het hof van Luik(1151) zegt met zoveel woorden dat de principes van

interpretatie van testamenten niet mogen leiden tot de negatie van het

principe van de bewijskracht van de akte.

Recente rechtsleer herhaalt nog deze traditionele dubbele stelling. We lezen

er ,,Een duidelijk testament moet niet geõÈnterpreteerd worden en de inter-

pretatie moet een basis vinden in de tekst van het testament zelf''(1152) of

,,s'il est permis d'interpreÂter un testament aÁ l'aide d'eÂleÂments extrinseÁques,

c'est aÁ la condition de ne pas deÂnaturer les termes de la disposition testa-

mentaire, ni de meÂconnaõÃtre le sens certain et non discutable du texte''(1153).

(1147) Zie hierover R. Kruithof, H. Bocken, F. De Ly en B. De Temmerman, ,,Overzicht van

rechtspraak, Verbintenissenrecht (1981-92)'', dit tijdschrift, 1994, 443 e.v. , nrs. 172 e.v.

(1148) Rb. Gent 6 april 1993; Rb. Namen 31 januari 1994; Scheidsrechterlijke uitspraak

Antwerpen 5 februari 1996; Scheidsrechterlijke uitspraak 24 april 1997; Kruithof e.a., o.c.,

nr. 173; Bael ,,Testamenten'' in NotarieÈle Actualiteit, Familierecht, Die Keure, 1996, (189-

234), 196.

(1149) J.F. Glanstra van Loon, ,,Uitleg van testamenten'', W.P.N.R., nr. 5048, 481.

(1150) Zie Kruithof e.a., o.c., dit tijdschrift, 1994, 448, nr. 177.

(1151) Luik 12 maart 1996.

(1152) J. Bael, o.c., 197.

(1153) P. Delnoy, ,,ActualiteÂs de l'interpretation des testaments'', in Liber Amicorum R.

Dillemans, Dl. I, Familierecht en familiaal vermogensrecht, (77-96), 96.
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T.a.v. deze beide eisen is nochtans een onmiskenbare evolutie aan de gang

ook en niet in het minst in de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

b . V e r e i s t e v a n d u i d e l i j k h e i d

326. Algemeen wordt wel aanvaard dat een testament kan geõÈnterpreteerd

worden, niet alleen aan de hand van de tekst van het testament zelf, maar

ook aan de hand van extrinsieke middelen(1154). Minder eensgezindheid is

er over de voorafgaande vraag nl. wanneer mag men een testament inter-

preteren. In 1968 poneerde het Hof van Cassatie nog(1155), dat een testa-

ment slechts kan geõÈnterpreteerd worden aan de hand van extrinsieke mid-

delen zo het onduidelijk, tegenstrijdig of dubbelzinnig is en derhalve op zich

niet mogelijk maakt de juiste draagwijdte ervan te bepalen. Deze strenge

regel werd in 1977 genuanceerd(1156). Toen nunanceerde het hof dat zo de

rechter beroep doet op extrinsieke elementen hij enkel moet vaststellen dat

de testator zijn wil niet volkomen duidelijk te kennen heeft gegeven zonder

dat hij bovendien gebonden is te constateren dat de bewoordingen van het

testament dubbelzinnig of tegenstrijdig zijn. In 1997(1157) vindt het hof

deze voorafgaandelijke vaststelling inzake de al dan niet duidelijkheid

van het testament blijkbaar zelfs niet meer nodig en zegt dat het hof

van beroep geen geweld deed aan de bewijskacht van de akte wanneer

het zich op extrinsieke elementen baseerde om de ware bedoeling van de

testator te achterhalen. Eveneens in deze periode herhaalt de rechtbank van

Luik(1158) dat interpretatie van een slecht uitgedrukte wil mogelijk is zelfs

als de gebruikte bewoordingen niet dubbelzinnig of contradictorisch zijn,

terwijl de rechtbank van Charleroi(1159) van haar kant van oordeel is dat

interpretatie van een testament aan de hand van extrinsieke middelen steeds

mogelijk is op voorwaarde althans dat zodoende met voldoende zekerheid

kan aangetoond worden wat de werkelijke bedoeling was van de erflater (zie

hierover ook verder nr. 352).

327. De opvatting wint dus meer en meer veld dat interpretatie, in de zin van

zoeken naar de innerlijke bedoeling van de erflater, steeds toegelaten is zelfs

(1154) Rb. Brussel 21 december 1987; Rb. Gent 4 april 1993; Rb. Luik 13 december 1993,

Bael, o.c., 196; J. Sace, Les testaments (fond) in ReÂpertoire notarial Dl. III, boek VIII, Brussel

1990, nr. 403.

(1155) Cass. 15 maart 1968, R.W., 1967-68, 1945; T. Not., 1968, 133.

(1156) Cass. 28 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 274; Rev. Not. B., 1979, 304, zie ook Cass.

23 september 1983, Arr. Cass., 1983-84, 70 en Rb. Namen 31 januari 1994. De rechtbank van

Luik (13 december 1993) was anderzijds van oordeel dat het feit dat een testament op een

gebrekkige wijze was verwoord, zeker wat stijl en syntaxis betrof niet noodzakelijkerwijze

impliceerde dat de bedoeling van de erflater onduidelijk was uitgedrukt.

(1157) Cass. 28 november 1997, Rev. Not. B., 1998, 103.

(1158) Rb. Luik 13 december 1993.

(1159) Rb. Charleroi 12 maart 1996.

976

Co
py

ri
gh

t 
IV

ZW
 T

PR
 &

 K
lu

w
er

 -
 f

or
 in

te
rn

al
 u

se
 o

nl
y

/secure/DocumentView.aspx?id=rn290008520&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn290008534&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn14646&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn87811&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn67153&amp;origin=TPR


aan de hand van extrinsieke middelen(1160), m.a.w. het is dus niet vereist,

opdat men zich zou mogen afvragen of wat neergeschreven is op een juiste

wijze verwoordt wat de erflater precies wilde, dat het testament in dubbel-

zinnige en contradictorische bewoordingen is opgesteld of in zijn prima facie

betekenis niet voor uitvoering vatbaar zou zijn. Zoeken naar de innerlijke

bedoeling is trouwens de definitie die door Van Dale gegeven wordt van het

woord ,,interpreteren''(1161). Woorden hebben op zichzelf geen betekenis

maar moeten geplaatst worden in een bepaalde context. In Nederland heet

het dat ook bij een op een eerste gezicht duidelijk testament dient te worden

gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en op

de omstandigheden waaronder de uiterst wil is gemaakt, waarbij het niet

nodig is dat deze verhoudingen en omstandigheden blijken uit het testa-

ment(1162).

In andere lagere rechtspraak van deze periode wordt beroep op extrinsieke

middelen hoogstens nog verantwoord door de overweging dat de erflater zijn

wil in het testament niet voldoende duidelijk heeft uitgedrukt(1163), dat de

draagwijdte van de voornoemde clausule niet onmiddellijk te duiden is, of

dat er twijfels bestaan over de omvang van het legaat ...(1164) en dus niet op

de overweging dat het testament niet duidelijk was. Wel werd hierbij terecht

gepreciseerd dat zodoende alleen maar de betekenis van wat niet duidelijk is

mag achterhaald worden zonder dat aan het testament iets mag worden

gewijzigd of iets toegevoegd dat er niet werd in opgenomen(1165), wat

trouwens ook het geval is bij interpretatie van overeenkomsten(1166). Dit

sluit meteen aan bij de tweede vereiste.

c . B e w i j s k r a c h t v a n d e a k t e

328. De tweede vereiste: eerbied voor de bewijskracht van de akte, strekt er

toe dat voor de gevonden bedoeling een geschreven basis dient gevonden te

worden in het testament. In deze periode wordt dat soms nog vrij strikt

geõÈnterpreteerd en krijgt men de indruk dat voor de werkelijke bedoeling van

de erflater een objectief aanneembare basis moet gevonden worden in de

gebruikte bewoordingen. Zo stelt het Hof van Beroep van Luik(1167) dat de

gevonden betekenis ,,compatible avec les termes du testament'' moet zijn en

(1160) Zie hierover uitgebreid M. Puelinckx-Coene, ,,Mag een testator verstrooid of onzorg-

vuldig zijn? Iets over rechtzetten van vergissingen in testamenten'', in MeÂlanges offerts aÁ

Robert Pirson, Brussel 1989, (257-284), 272 e.v. en verwijzingen in voetnoot 47.

(1161) Terwijl de Franse Robert stelt: ,,expliquer, rendre clair, ce qui est obscur dans un

texte'', zie hierover een vorig overzicht , dit tijdschrift, 1985, nr. 64.

(1162) S. Perrick, ,,Wanneer is een uiterste wil duidelijk?'', W.P.N.R., 1997, 419, nr. 6275.

(1163) Rb. Namen 31 januari 1994, Scheidsrechterlijke beschikking 24 april 1997; vgl. Gent

29 september 1995.

(1164) Rb. Bergen 10 april 1989.

(1165) Rb. Luik 13 december 1993; Scheidsrechterlijke beschikking 24 april 1997.

(1166) Kruithof e.a., o.c., nr. 177.

(1167) Luik 5 februari 1991, zie ook Luik 12 maart 1996.

977

Co
py

ri
gh

t 
IV

ZW
 T

PR
 &

 K
lu

w
er

 -
 f

or
 in

te
rn

al
 u

se
 o

nl
y

/secure/DocumentView.aspx?id=rn14646&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn34516&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn67153&amp;origin=TPR


in een scheidsrechterlijke uitspraak(1168) lezen we, met verwijzing

naar Raucent(1169) dat de rechter in geen geval een bedoeling mag weer-

houden, die gebaseerd is op extrinsieke middelen maar door niets in het

testament ondersteund wordt. Delnoy(1170) heeft het over het vereiste ,,de

ne pas deÂnaturer les termes de la disposition testamentaire'', wat volgens

hem nochtans niet uitsluit dat soms Ð zij het niet in de regel Ð aan de

gebruikte bewoordingen een betekenis mag gegeven worden die afwijkt van

hun gangbare of juridische betekenis (zie ook verder nr. 350).

Op dit aspect werd in vorig overzicht(1171) reeds uitgebreid ingegaan en

argumenten aangehaald, gestaafd met rechtspraak en rechtsleer, van aard een

soepeler en subjectieve benadering toe te laten. De juiste beperking die door

de vormgebondenheid van het testament en de bewijskracht van de geschre-

ven akte aan de interpretatie van testamenten moet worden gelegd kan o.i. als

volgt geformuleerd worden: de rechter mag bij interpretatie van testamenten

alleen maar trachten te achterhalen Ð maar dit eventueel ook aan de hand

van extrinsieke middelen Ð wat de erflater in het testament heeft willen

zeggen met de woorden die hij daar met eerbiediging van de vormvereisten

heeft neergeschreven(1172) en dus op hun manier de geschreven (subjec-

tieve) basis vormen. De rechter mag de akte uitleggen, niet de wil. In die

opvatting en onder die voorwaarden is het niet nodig dat de gevonden

bedoeling verenigbaar is met de gebruikte bewoordingen van de akte aan-

gezien die verkeerdelijk, onjuist, onhandig of ongelegen kunnen gebruikt

zijn en daarom moesten worden afgewezen. Dit leidde trouwens al tot een

genuanceerdere formulering door het Hof van Cassatie dat geen schending

van de bewijskracht van de akte weerhoudt zo door de bodemrechter een

interpretatie werd gegeven die verenigbaar is met de zin en de draagwijdte

ervan(1173).

Maar hoe verder de werkelijke wil afwijkt van de prima facie betekenis van

de gebruikte woorden des te zwaarder eisen zullen moeten gesteld worden

inzake bewijs opdat de rechter zou mogen aannemen dat de erflater iets

anders heeft willen neerschrijven dan wat er in feite staat.

2) De algemene interpretatieregels van art. 1156 e.v. B.W.

a . A l g e m e e n

329. In de laatste overzichten van rechtspraak inzake verbintenissen(1174)

werd aangetoond dat deze algemene interpretatieregels niet langer als ge-

(1168) Arbitrale beschikking 24 april 1997.

(1169) Raucent, o.c., nr. 352.

(1170) Zie hoger nr. 325.

(1171) Dit tijdschrift 1994, 1749 e.v., nrs. 267 e.v.

(1172) In die zin ook Scheidsrechterlijke uitspraak Antwerpen 5 februari 1996, noot J. Sace

onder Scheidsrechterlijke uitspraak van 24 april 1997.

(1173) Vgl. Cass. 25 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 313.

(1174) Dit tijdschrift 1983 (495-717), nr. 89 en 1994, 443, nr. 172 en verwijzingen daar.
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wone raadgevingen of aanbevelingen voor de rechter beschouwd worden

maar bindende Ð zij het suppletieve Ð rechtsregels zijn, waarvan de

schending desgevallend tot cassatie kan leiden.

Een overweging van het Hof van Cassatie in 1981(1175) ,,dat artikel 1157

B.W. betekent noch dat een beding steeds moet worden opgevat in een zin

waarin het enig gevolg kan hebben, noch dat wanneer het voor tweeeÈrlei

betekenissen vatbaar zou zijn, de rechter het steeds zou moeten interpreteren

als een recht toekennend of een verbintenis opleggend'' had daarover,

althans wat dat artikel betreft, twijfel doen ontstaan. Maar op overtuigende

wijze werd door wijlen Rob Kruithof aangetoond(1176) dat het hof zodoende

een hieÈrarchie of volgorde heeft willen opstellen waarin de interpretatie-

regels van de artikelen 1156 e.v. B.W. moeten toegepast worden. Dit

betekent meer precies dat de bodemrechter op de eerste plaats de regel van

artikel 1156 B.W. moet toepassen en moet zoeken naar de werkelijke bedoe-

ling van partijen. Zo de rechter, op grond van alle dienstige intrinsieke en

extrinsieke elementen van de zaak, tot de overtuiging komt de werkelijke

bedoeling van partijen te hebben achterhaald, moet hij zich daaraan houden.

Zo zou blijken dat deze werkelijke bedoeling geen juridische uitwerking kan

hebben, dan is hij niet op basis van artikel 1157 B.W. verplicht, zelfs al was

de gebruikte clausule op het eerste gezicht voor tweeeÈrlei betekenis vatbaar,

hieraan een uitleg te geven waardoor ze wel uitwerking zou hebben. De

artikelen 1157 e.v. B.W. bevatten immers alleen een aantal regels die de

vermoedelijke gemeenschappelijke bedoeling van partijen weergeven.

330. Uiteraard dient bij interpretatie van testamenten aan de artikelen 1156

e.v. B.W. diezelfde draagwijdte toegekend te worden, inclusief de hieÈrarchie

en de volgorde waarin ze moeten toegepast worden(1177). Bij de eenzijdige

rechtshandelingen die testamenten zijn moet immers meer nog dan bij

overeenkomsten gestreefd worden de echte wil van de enige partij, de erf-

later, te eerbiedigen eerder dan bv. het testament ten allen prijze en op welke

wijze dan ook uitwerking te doen krijgen(1178). De aanwijzingen van

Kruithof zijn hierbij van grote waarde. Het komt ons voor dat zij een juistere

inschatting en een betere systematisering toelaten van de interpretatie van

testamenten. Wel geeft deze tegenstander van ,,le gouvernement des juges''

zodoende bijna een vrijkaart aan de rechter bij de interpretatie van de

vermogensrechtelijk toch bijzonder belangrijke rechtshandeling, die het

testament is. De gevonden zogezegde werkelijke bedoeling van de erflater

is meer dan eens een die op de eerste plaats door de rechter werd gecon-

strueerd. Een behoorlijke motivering van de bodemrechter lijkt ons hoe dan

(1175) Cass. 25 september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 155; R.W., 1982-83, 433.

(1176) Zie nochtans Van Ommeslaghe, ,,Examen de jurisprudence, les obligations, R.C.J.B.,

1986, 174 die hieruit afleidt dat artikel 1157 B.W. geen interpretatieregel bevat die de rechter

moet toepassen.

(1177) Vgl. Delnoy, o.c., in Liber amicorum Dillemans, 96.

(1178) Zie in die zin reeds vorig overzicht, dit tijdschrift 1985, 588, nr. 70.
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ook meer dan noodzakelijk, zeker zo hij op grond van de gevonden werke-

lijke bedoeling van de erflater, tot een resultaat komt dat afwijkt van datgene

wat vooropgesteld wordt door de andere interpretatieregels.

Of de rechtspraak van deze periode voor deze stelling van Kruithof oor had,

is wel een andere vraag.

De rechtbanken hebben het om te beginnen meestal over (alleen maar)

,,inspiratie'' die in deze artikelen moet gezocht worden, zij het dat zij dat

dan ook wel doen(1179). Meer problemen zijn er, zoals verder zal blijken, zo

het erop aankomt aan deze artikelen hun juiste draagwijdte en hieÈrarchie te

geven.

b . A r t i k e l 1 1 5 6 B .W .

331. Overeenkomstig artikel 1156 B.W. dient de rechter te zoeken naar de

werkelijke bedoeling van de erflater eerder dan zich te houden aan de

letterlijke betekenis van de gebruikte termen(1180). Hierbij kan hij zich niet

alleen baseren op de analyse van de neergeschreven tekst maar ook op alle

andere dienstige elementen van de zaak, zelfs extrinsieke(1181).

In de te bespreken periode wordt vooral door het Hof van Beroep van Luik

bijzonder belang gehecht aan de gebruikte bewoordingen. Deze zijn uiter-

aard het eerste steunpunt. Dit hof(1182) benadrukt dat er een Ð zij het

weerlegbaar Ð vermoeden bestaat dat de erflater ze in hun gangbare

betekenis heeft gebruikt. Zo moet bij een legaat van ,,de rest'', het woord

,,rest'' begrepen worden in zijn gewone betekenis, nl. alle elementen van het

vermogen waarover nog niet werd beschikt(1183). Diegene die beweert dat

de erflater de woorden die in het testament staan niet in hun gewone

betekenis gebruikt heeft, moet dit dus bewijzen. Hierbij speelt de graad

van ontwikkeling van de erflater en de aard van zijn vorming een grote

rol(1184), bv. bij gebruik van juridische termen is het belangrijk te weten of

de erflater een jurist was.

Delnoy(1185) nuanceert het als volgt ,,La reÁgle d'interpreÂtation est qu'il faut

voir sous les mots employeÂs par le testateur les reÂaliteÂs qu'il a voulu eÂvoquer

(C. Civ. art. 1156) et non neÂcessairement celles que, d'apreÁs le dictionnaire,

fuÃt-ce celui de l' AcadeÂmie, ou d'apreÁs la loi ... ils `doivent' eÂvoquer. Ce

n'est qu'en l'absence d'indications aÁ cet eÂgard, qu'il faut se reÂferer au sens

usuel, voire leÂgal des mots''.

Onze regel is (zie hoger nr. 328) dat via de uitleg alleen gezocht mag worden

(1179) Zie bv. Namen 31 januari 1994, Scheidsrechterlijke uitspraak 24 april 1997.

(1180) Luik 22 januari 1991.

(1181) Scheidsrechterlijke uitspraak Antwerpen 5 februari 1996.

(1182) Luik 14 januari 1992.

(1183) Luik 12 maart 1996.

(1184) Scheidsrechterlijke uitspraak Antwerpen 5 februari 1996.

(1185) O.c., in Liber amicorum Dillemans, 89.
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naar wat de erflater in zijn testament met de woorden die hij gebruikt heeft,

bedoelde te zeggen(1186).

332. De rechter mag onder die voorwaarden bij de interpretatie van een

testament wel rekening houden met bv. het getuigenis van de notaris die het

heeft opgesteld. Uiteraard kan met dat getuigenis alleen rekening gehouden

worden zo het afgelegd werd met de bedoeling de werkelijke wil van de

erflater nader te preciseren. In deze periode was men dan ook terecht van

oordeel dat zo de notaris in het geding optreedt als raadsman van een van de

partijen, zijn moreel belang dat de thesis van zijn clieÈnt zou zegevieren zo

evident is, dat zijn getuigenis alle geloofwaardigheid verliest(1187).

,,Onder die voorwaarden'' impliceert o.i. wel dat met een objectief getuige-

nis van de instrumenterende notaris rekening mag gehouden worden bij de

voorafgaandelijke vraag of datgene wat neergeschreven werd in het testa-

ment wel degelijk overeenstemt met wat de erflater werkelijk heeft bedoeld

en of er geen redenen zijn tot interpretatie (zie nochtans verder nr. 351).

c . A r t i k e l 1 1 5 7 B .W .

333. Overeenkomstig artikel 1157 B.W. dient aan een testamentaire clausule,

die voor tweeeÈrlei uitleg vatbaar is een betekenis gegeven te worden waarin ze

enig gevolg heeft eerder dan een waarin ze geen gevolg heeft. In toepassing

van dit artikel was het Hof van Beroep van Luik(1188) van oordeel dat een

legaat van ,,alles wat zich in mijn kleerkast bevindt'' zowel alles omvatte dat er

materieel in aanwezig was, als alles wat er indirect in aanwezig was door

middel van depositoboekjes en de sleutel van een bankkluis. Deze hebben

immers geen waarde op zich, maar alleen in de mate dat zij respectievelijk

getuigen dat geld bij de bank werd gedeponeerd en toegang verlenen tot een

bankkluis met alles wat zich daarin bevindt.

334. Artikel 1157 B.W. is wel eens de vuistregel van de interpretatie van

testamenten genoemd. Er wordt inderdaad in het merendeel van de inter-

pretatiegevallen, al dan niet terecht, beroep op gedaan.

Zoals hoger aangetoond (zie nr. 329) heeft artikel 1156 B.W. nochtans

voorrang op artikel 1157 B.W. M.a.w. wanneer de werkelijke bedoeling

van de erflater achterhaald werd is geen plaats meer voor toepassing van

artikel 1157 B.W., dat alleen maar een wettelijk vermoeden stelt zo men

twijfels heeft over wat de erflater werkelijk wilde.

Het lijkt ons dat door de rechtspraak van deze periode deze hieÈrarchie niet

alleen niet altijd werd geeÈerbiedigd maar dat bovendien aan artikel 1157

B.W. soms een draagwijdte werd gegeven die het eigenlijk niet heeft.

(1186) Scheidsrechterlijke uitspraak Antwerpen 5 februari 1996.

(1187) Scheidsrechterlijke uitspraak 24 april 1997.

(1188) Luik 12 maart 1996.
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335. In het geval dat de rechtbank van Namen te beoordelen kreeg had een

erflaatster bij testament bevolen dat haar huis moest verkocht worden aan

minimum drie miljoen en deze som in elk geval diende gestort te worden aan

een bepaald goed werk. Bovendien vermaakte ze een aantal bijzondere

legaten, waarbij tenslotte gepreciseerd werd dat het overblijvend geld zou

toekomen aan een werk voor blindenzorg. Eerst bleek dat het netto-actief van

de nalatenschap niet volstond om alle bijzondere legaten te voldoen zodat tot

een ponds-ponds verdeling werd overgegaan, tot ontdekt werd dat de erf-

laatster een niet onaardig patrimonium in Luxemburg naliet bestaande o.m. uit

gelden en effecten, wat als ,,overblijvend geld'' werd opeeÈist door het werk

voor blindenzorg. Maar ook de intestaat erfgenamen maakten daar aanspraak

op, bewerend dat met ,,overblijvend geld'' alleen bedoeld was het overschot

van de verkoopprijs van het huis na uitbetaling van de bijzondere legaten. De

rechtbank ging over tot interpretatie en verwees hierbij zowel naar artikel 1156

als naar artikel 1157 B.W. Ze besloot dat in casu aan de term geld de ruime

betekenis diende gegeven te worden, die hiervan in de Larousse gevonden

wordt nl. ,,tout numeÂraire, toutes valeurs quelconques, or, actions, obligations,

billets de banque etc.'' wat leidde tot de onterving van de intestaat erfgenamen.

Maar eigenlijk wijst de overweging van de rechtbank erop dat de erflaatster

sedert lange tijd geen enkel contact meer gehad had met haar verre familie-

leden, die trouwens pas na twee jaar opzoeking door de notaris werden

teruggevonden, en zij oordeelde dat toen de erflaatster beschikte over de rest

van de gelden, ze eigenlijk de bedoeling had gehad een regeling te treffen t.a.v.

van haar ganse netto-actief en dus de intestaat erfgenamen uit te sluiten. Eens

de rechtbank tot de bevinding gekomen was wat de werkelijke bedoeling van

de erflaatster was, was beroep op artikel 1157 B.W. om de testamentaire

clausule een grotere draagwijdte te geven overbodig.

Ook in de scheidsrechtelijke beschikking van 24 april 1997 volstond o.i. de

vaststelling, die gegrond werd op intrinsieke en extrinsieke elementen, dat

het de werkelijke bedoeling van de erflater was geweest de betaling van de

successierechten (die normaal door de legatarissen zelf moet gedragen

worden) in casu ten laste te leggen van het erfrechtelijk passief. Het was

overbodig ter staving hiervan naast artikel 1156 ook nog artikel 1157 B.W. in

te roepen zelfs al werd door de weerhouden interpretatie afgeweken van de

normale regeling en kreeg de testamentaire beschikking zodoende nut.

336. Men kan zich ook afvragen of de rechtbank van Bergen(1189) terecht

beroep deed op artikel 1157 B.W. bij de interpretatie van het haar voorgelegd

testament. Hierin kwam volgende beginclausule voor: ,,Je... deÂsigne Mr. D.

commissaire de police demeurant... aÁ charge pour lui d'exeÂcuter les legs

suivants devant notaire''.

Vervolgens werden een aantal bijzondere legaten vermaakt, waarbij telkens

voorwerp en beneficiaris nauwkeurig omschreven werden. Een expliciete

(1189) Rb. Bergen 10 april 1989.
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toebedeling van de spaarboekjes en banktegoeden, die samen twee miljoen

vertegenwoordigden en het belangrijkste deel vormden van de nagelaten

goederen, gebeurde er niet. Deze worden wel door de heer D. opgeeÈist die

beweert via de beginclausule tot algemeen legataris te zijn aangesteld.

Andere legatarissen die ook op die titel aanspraak maken, beweren dat hij

alleen maar als testamentuitvoerder werd aangesteld.

Gezien de zorg waarmee de erflaatster haar testament voor de rest opstelde,

lijkt het volgens de rechtbank onwaarschijnlijk dat ze daarin zou nagelaten

hebben een regeling te treffen over het belangrijkste gedeelte van haar

nalatenschap. Na een nauwkeurige analyse van alle testamentaire clausules

besluit de rechtbank, die zich niet alleen baseert op de algemene economie

van het testament maar ook op de genegenheid die de erflaatster voor de heer

D. voelde, dat de erflaatster door de term ,,je deÂsigne'' had willen beschikken

over de totaliteit van haar nalatenschap ten voordele van de heer D., onder

last de talrijke bijzondere legaten uit te keren. Dit betekent dat de rechtbank

op zoek was gegaan naar de werkelijke bedoeling van de erflaatster, eerder

dan zich te houden aan de letterlijke betekenis van de gebruikte woorden,

m.a.w. dat ze eigenlijk artikel 1156 en niet art. 1157 B.W. had toegepast.

337. De rechtbank van Bergen(1190) stelt bovendien dat in toepassing van

artikel 1157, zeker in afwezigheid van reservataire erfgenamen, ,,une clause

ambigue s'interpreÁte dans un sens favorable aÁ la vocation testamentaire et

non ab intestat'' en ook de rechtbank van Namen(1191) spreekt van ,,potius

ut valeat quam ut pereat'', c'est-aÁ-dire d'une manieÁre favorable aÁ la vocation

testamentaire plutoÃt qu'aÁ la deÂvolution ab intestat,,. Om te beginnen kan er

over getwijfeld worden dat de favor testamenti minder groot moet zijn bij

aanwezigheid van reservatairen. Deze zijn immers voldoende beschermd

door het feit dat hoe dan ook het testament slechts uitwerking kan hebben ten

belope van het beschikbaar deel. Verdere bescherming verbreekt het even-

wicht dat door de wetgever werd nagstreefd tussen verplichting t.a.v. de

familie en testeervrijheid.

Bovendien zegt artikel 1157 B.W. alleen dat zo een clausule vatbaar is voor

tweeeÈrlei uitleg deze betekenis moet gekozen worden waarmee ze enig

gevolg heeft, eerder dan deze waarmee ze geen gevolg heeft en meer niet.

d . A f b a k e n i n g t u s s e n a r t i k e l 1 1 5 7 e n 1 1 6 2 B .W .

338. Wanneer dan soms toch gesteld wordt dat artikel 1157 B.W. ruim

toegepast mag worden, betekent dit dat er een beroep kan op gedaan worden

niet alleen wanneer een clausule voor tweeeÈrlei uitleg vatbaar is, maar ook zo

ze alleen maar dubbelzinnig is(1192). De bedoeling is hierbij dan te bekomen

(1190) Rb. Bergen 9 januari 1996.

(1191) Rb. Namen 31 januari 1994.

(1192) De Page, VIII/2, nr. 1306 A, die ten onrechte door de beide rechtbanken wordt

ingeroepen ter staving van een ongenuanceerde voorkeur voor de testamentaire erfroeping.
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dat de betwiste clausule wel degelijk gevolg m.a.w. enig nut heeft(1193).

Maar dit artikel laat niet toe een testamentaire beschikking waarvan de

geldigheid niet wordt betwist, uit te leggen in de zin waarin het de meest

verstrekkende gevolgen heeft.

In het geval dat de rechtbank van Bergen te beoordelen kreeg (zie hoger

nr. 336), werd de geldigheid van de beginclausule niet in vraag gesteld (zodat

ze hoe dan ook nut had), maar alleen de draagwijdte ervan, nl. of de heer D.

tot algemeen legataris was aangesteld dan wel als testamentuitvoerder.

339. Wanneer het er alleen op aankomt de draagwijdte(1194) van een

geldige clausule te achterhalen wordt meestal voorgestaan dat in geval van

twijfel(1195), d.w.z. op voorwaarde dat de werkelijke bedoeling van de

erflater niet kan worden achterhaald, artikel 1162 B.W. toe te passen. Dit

zegt dat overeenkomsten moeten worden uitgelegd ten voordele van hem die

zich verbonden heeft. Inzake testamenten wordt deze regel zo begrepen dat

het testament dan moet uitgelegd worden ten voordele van de erfgenamen

(waarbij het onbelangrijk is of die reservatair zijn of niet) en ten nadele van

de legataris, m.a.w. in het nadeel van de testamentaire roeping. Toch is niet

iedereen hiermee gelukkig(1196) en wordt beweerd dat artikel 1162 B.W.

alleen maar voor een bilaterale verhouding werd bedoeld. Er moet nochtans

eens te meer benadrukt worden dat de rechter op artikel 1162 B.W., dat

inderdaad de knoop wat arbitrair doorhakt, alleen maar beroep mag doen als

hij in de impasse zit en niet aan de hand van alle dienstige elementen van de

zaak kan uitmaken welke de juiste draagwijdte is die de erflater aan de

clausule heeft willen geven(1197). Dat dit laatste geen onmogelijke opdracht

is werd door de besproken vonnissen van de rechtbanken van Bergen en

Namen aangetoond.

340. We hebben wel wat vragen bij de wijze waarop artikel 1157 B.W. door

het Hof van Beroep van Gent werd toegepast in zijn arrest van 29 september

1995(1198). In casu had de erflaatser in haar testament bedongen dat haar

nalatenschap diende verdeeld te worden in gelijke delen tussen haar zoon en

de zoon van haar vooroverleden ander kind, met dien verstande dat een

bepaald onroerend goed (blijkbaar een belangrijk bestanddeel van de nala-

tenschap) aan het kleinkind zou worden toebedeeld mits betaling binnen de

(1193) Kruithof e.a., o.c., dit tijdschrift, 1994, 450, nr. 178.

(1194) Scheidsrechterlijke uitspraak Antwerpen 5 februari 1996; Rb. Brussel 6 december

1971, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1972, 389, nr. 21.627; Rb. Brussel 15 januari 1991, Pas., 1991, III,

67; zie reeds Aubry-Rau XI, § 712 met verwijzing naar Merlin, Quest., v
o
Legs, §A; Duranton,

IX, 369; Demolombe, XXI, 742; Josserand, III, nr. 1553, vgl. Laurent, XIV, 176, nr. 163.

(1195) Cass. 29 januari 1975, Arr. Cass., 1975, 617; Scheidsrechterlijke uitspraak 5 februari

1996 en de verwijzingen naar overvloedige cassatierechtspraak bij Kruithof e.a., o.c., dit

tijdschrift, 1994, nr. 180, 452.

(1196) Zie vorig overzicht, dit tijdschrift, 1985, 588, nr. 73.

(1197) In die zin ook De Page, VIII/2, nr. 1306 B.

(1198) Zie ook de kritische annotering van S. Mosselmans.
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drie maanden na het overlijden van een som van 500.000 BEF aan de zoon.

Dit onroerend goed was een gewezen gemeenschapsgoed en dus slechts voor

de helft eigendom van de erflaatster. Het was niet duidelijk of dit recht van

toebedeling mits betaling alleen sloeg op het aandeel van de moeder in het

goed dan wel op het ganse onroerend goed, dat evenwel reeds voor 1/4 door

de zoon was geeÈrfd bij het overlijden van zijn vader, die ab intestato was

overleden. Zelfs zo het recht van overname alleen het aandeel van de moeder

betrof was het wel de vraag, die ook door de zoon werd opgeworpen, of zijn

moeder hem kon verplichten die som geld te aanvaarden nu zijn aanspraken

in dat goed moesten dienen om zijn reserve op te vullen. Zo het recht van

overname op het ganse goed sloeg was de bijkomende vraag of ze hem

bovendien ook kon verplichten het aandeel dat hij reeds bij het overlijden

van zijn vader had geeÈrfd, onder de door haar bepaalde voorwaarden aan zijn

neef af te staan (en of het hier dan niet een legaat betrof van andersmans

zaak(1199).

Het Gentse hof ziet er, nu de last niet duidelijk werd verwoord, op de eerste

plaats een interpretatiekwestie in en stelt hierbij op correcte wijze eerst vast

dat de werkelijke bedoeling van de erflaatster niet kan achterhaald worden.

Deze vaststelling is soeverein maar misschien toch wat overhaast nu ge-

bleken was dat het goed enkele jaren voordien op 2.050.000 BEF, was

geschat, waarin misschien toch een aanduiding kon gezien worden dat de

moeder alleen de overname van de rechten in haar nalatenschap (zijnde 1/4

van het goed) had bedoeld.

Daarop stelt het hof: ,,Wanneer om tot het bestaan van een last te conclu-

deren, d.w.z. om de werkelijke bedoeling van de erflaatster te kennen,

uitlegging (art. 1157 B.W.) vereist is, dient tot het niet bestaan van de last

besloten te worden''.

Men kan zich wel afvragen of dit de regel is die normalerwijze uit artikel

1157 B.W. wordt afgeleid.

Een meer klassieke toepassing van artikel 1157 B.W. zou wellicht geweest

zijn dat het hof, nu de opgelegde last voor tweeeÈrlei uitleg vatbaar was, zou

nagaan in welke betekenis hij uitwerking kon krijgen en om dan die inter-

pretatie te weerhouden.

Zo het daarentegen van oordeel zou zijn dat de clausule in beide interpre-

taties gevolg kon hebben, zou er geen twijfel zijn over de geldigheid maar

over de precieze draagwijdte van de gebruikte clausule, wat, zoals hoger

aangetoond, niet door artikel 1157 B.W. wordt beslecht maar door artikel

1162 B.W. (nu door het hof was aangenomen dat de werkelijke bedoeling

van de erflaatster niet te achterhalen was). Wie heeft zich dan in casu

verbonden? Volgens recente cassatierechtspraak inzake interpretatie van

(1199) Deze problematiek komt evenwel in het arrest niet expliciet ter sprake, er wordt

hoogstens op gealludeerd, zie hierover wel S. Mosselmans in zijn noot onder het arrest en

verwijzingen daar en vorig overzicht, dit tijdschrift, 1985, 611, nr. 98.
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overeenkomsten(1200) is dat diegene in wiens voordeel het contractsbeding

bedongen werd.

Alleen zo de overnamemogelijkheid in beide gevallen juridisch geen gevolg

kan hebben, moet tot het niet bestaan van de last besloten worden en

misschien was het hof in feite die mening toegedaan.

341. Interpreteren is, zoals gezegd zoeken naar de werkelijke inhoudelijke

bedoeling van de erflater. Beroep op dit artikel is dus uitgesloten(1201) om

een louter vormelijk probleem op te lossen en bv. te doen besluiten dat de

postdatering door de erflater van zijn eigenhandig testament eerder uit

vergissing (en dus niet met opzet) gebeurde, zodat het testament, waarvan

de geldigheid naar de vorm werd betwist, toch uitwerking kon krijgen (zie

nochtans verder nr. 421).

e . D e a r t i k e l e n 1 1 5 8 e n 1 1 6 1 B .W .

342. In de te bespreken periode wordt regelmatig met grote nauwkeurigheid

nagegaan of de weerhouden betekenis ook zinvol overkomt in de ruimere

context van het testament in zijn geheel. Dergelijke methode wordt ook en

terecht aangewend wanneer men in toepassing van artikel 1156 B.W. zoekt

naar de werkelijke wil van de erflater. Maar gezien de prioriteit van dit artikel

is het niet uitgesloten dat de rechter tot de bevinding zou komen dat wat de

erflater in een bepaalde clausule werkelijk heeft bedoeld, niet helemaal klopt

met wat in de rest ervan geschreven staat. Uiteraard zal hij die bevinding dan

wel terdege moeten motiveren. De regel geponeerd door artikel 1158 en 1161

B.W. dringt zich wel aan de rechter op wanneer de werkelijke wil van de

erflater niet te achterhalen valt. Het hof van Luik(1202) drukt het uit als volgt:

,,L'interpreÂtation d'un testament doit se faire aÁ la lumieÁre d'un principe de

coheÂrence, selon lequel lorsque deux sens peuvent eÃtre donneÂs aÁ une clause, il

faut preÂferer celle qui, tout en eÂtant compatible avec les termes du testament,

ne met pas le testateur en contradiction avec lui-meÃme''.

3) Specifieke interpretatieregels

a . A l g e m e e n

343. Rechtspraak en rechtsleer uit deze periode bevestigen eens te

meer(1203) dat de specifieke interpretatieregels die in het burgerlijk wetboek

zijn opgenomen (en die soms wel expliciet betrekking hebben op de inter-

pretatie van legaten) ook slechts suppletief zijn en dus alleen maar richtlijnen

(1200) Kruithof e.a., o.c., dit tijdschrift, 1994, nr. 180, 452.

(1201) Cass. 17 maart 1994, Jur. L.M.B., 1994, 1173, Pas., 1994, I, 281, R.A.C. 1994, 239,

noot M. Puelinckx- Coene, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1996, 205, Rev. Not. B., 1994, 270, T. Not.,

1995, 167.

(1202) Luik 5 februari 1991.

(1203) Zie ook vorige overzichten, dit tijdschrift, 1965, 623, nr. 46; 1985, 584, nr. 68; 1994,

1776, nr. 326.
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bevatten die moeten wijken voor een degelijk aangetoonde andere bedoeling

van de erflater.

b . A r t i k e l 5 2 5 B .W .

344. Een man had aan zijn vriendin bij testament de volledige inhoud

vermaakt van zijn huis. Hierop had deze een schilderij met bloementuil,

dat op een van de schouwen prijkte, weggenomen en verkocht. Hiertegen

protesteerden de erfgenamen die beweerden dat dit schilderij niet tot de

inhoud van het huis, maar tot het huis zelf behoorde, nu het een geheel

vormde met het houten beschot van de schouwmantel en dus onroerend

geworden was door bestemming. Ze beriepen zich op artikel 525 B.W. dat

zegt dat roerende voorwerpen geacht worden blijvend aan een onroerend

goed verbonden te zijn zo men die voorwerpen niet kan losmaken zonder die

zelf, of het deel van het onroerend goed waaraan ze verbonden zijn, te

beschadigen. Spiegels en schilderijen van een vertrek worden geacht blij-

vend geplaatst te zijn, wanneer het houtwerk (parquet) waaraan zij verbon-

den zijn van het beschot deel uitmaakt. Het hof van Luik(1204) haalt er zelfs

de Dictionnaire de l'AcadeÂmie bij, waarin ,,parquet'' omschreven wordt als

,,l'assemblage de bois sur lesquels les glaces (ou tableaux) sont appliqueÂs et

fixeÂs, au moyen d'une bordure d'encadrement''. In casu was het schilderij

wel zonder schade van de schouwmantel verwijderd, zij het dat dit met grote

omzichtigheid was moeten gebeuren, maar het feit dat het doek dezelfde

specifieke vorm vertoonde als het houten beschot dat trouwens eveneens met

bloemen was versierd, deed het hof besluiten dat het een geheel vormde met

deze schouw en dus niet als loutere inhoud van het huis kon beschouwd

worden.

Opgemerkt werd nochtans Ð en terecht(1205) Ð dat het hof allicht tot dit

besluit kwam bij gebreke aan aanwijzingen van wat de erflater eigenlijk had

bedoeld met ,,inhoud van het huis'' (zie art. 1156 B.W. en hoger nrs. 331 e.v.)

en beroep op wettelijke bepalingen en omschrijvingen uit woordenboeken

enkel ten suppletieve titel kan gebeuren.

c . A r t i k e l 5 3 6 B .W .

345. Ook in deze periode rees de vraag naar de interpretatie van het legaat

van de volledige inhoud van een huis.

Een testator had zijn huis vermaakt ,,alsook alle roerende goederen zich

hierin bevindende, deze laatste in de meest brede zin genomen, dus ook de

meubels, de waardepapieren en het liggend geld''. De intestaat erfgenamen

beweerden dat de waardepapieren die op de dag van het overlijden in een

effectendossier op de bank waren gedeponeerd, geen deel uitmaakten van het

(1204) Luik 4 februari 1992.

(1205) P. Delnoy, Chronique de droit aÁ l'usage du notariat, Dl. XXI, 1995, 428, nr. 57.
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legaat. De rechtbank van Tongeren(1206) antwoordt enkel uitdrukkelijk (en

ontkennend) op de vraag naar de kwalificatie als algemeen legaat(1207).

De uitsluiting van de waardepapieren uit het voorwerp van het bijzonder

legaat strookte in casu niet alleen met een letterlijke interpretatie van het

testament, doch blijkbaar ook met de bedoeling van de erflaatster. Uit een

later, doch formeel ongeldig testament, bleek immers dat zij haar erfgena-

men op gelijke wijze wilde behandelen hetgeen zeker niet het geval was

geweest indien de waardepapieren uit het effectendossier in het bijzonder

legaat waren begrepen geweest.

Wanneer men een huis wegschenkt met alles wat zich daarin bevindt, omvat

dit overeenkomstig artikel 536 B. W. niet het liggend geld, schuldvorderigen

en titels die er gevonden worden. Het hof van Luik(1208), was echter van

oordeel dat dit artikel enkel van toepassing is zo zonder verdere precisering

een ,,huis met alles wat er zich in bevindt'' vermaakt wordt. In casu had de

erflaatster aan dergelijk legaat nog toegevoegd: ,,meubelen, linnen, servie-

zen, versiering, auto enz''. Door deze precisering eindigend op ,,enz.'' hadÐ

aldus het hof Ð de erflaatster aan ,,alles'' zijn maximale draagwijdte willen

geven, zodat hieronder ook begrepen was het koffertje met goudstaven,

effecten, kasbons en geld, dat in dat huis gevonden werd. Het hof stelde

dat de werkelijke bedoeling van de erflater op de eerste plaats moet gezocht

worden in de woorden die door de erflaatster gebruikt werden en die in hun

gewone betekenis moeten begrepen worden, omdat vermoed wordt Ð tot

bewijs van het tegendeel Ð dat dit de betekenis is, die de erflaatster er heeft

willen aan geven. ,,Alles'' wil in het gewone spraakgebruik alles zonder

uitzondering zeggen.

Mede gelet op de opbouw van het testament was het hof van oordeel dat met

het legaat van ,,het geld''(1209) alleen het geld bedoeld was dat de erflaatster

buiten huis zou bezitten.

d . A r t i k e l 1 0 1 8 B .W .

346. Artikel 1018 B.W. vermoedt dat de vermaakte zaak wordt geleverd met

het noodzakelijk toebehoren. Onder ,,toebehoren'' verstaat men in de regel

datgene dat inherent is aan de zaak, zonder wat zij niet kan aangewend

worden voor haar gewoon gebruik of dat er het normale complement van is.

Wat daar precies onder valt is niet altijd even duidelijk(1210). Het is eens te

meer een feitenkwestie waarbij eens te meer ook de werkelijke bedoeling van

de erflater de doorslag geeft.

(1206) Rb. Tongeren 3 mei 1991.

(1207) Zie verder nr. 397.

(1208) Luik 14 januari 1992.

(1209) Zie nochtans hoger nr. 335 voor de betekenis die door de rechtbank van Namen aan

,,overblijvend geld'' gegeven werd.

(1210) Zie ook vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 1777, nr. 328.
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Zo was de rechtbank Van Luik(1211) van oordeel dat het legaat van een

appartement als accessorium ook de daarbij horende garage bevatte, al werd

die niet uitdrukkelijk mede in het testament vernoemd. De garage was

immers op dezelfde dag als het appartement aangekocht, was gekadastreerd

onder hetzelfde nummer en tijdens het leven van de erflaatster tesamen aan

dezelfde persoon verhuurd(1212). Uit deze gevens kon worden afgeleid dat

de erflaatster beide goederen als eÂeÂn geheel beschouwde.

347. Minder vanzelfsprekend is de vraag of een vergoeding wegens plan-

schade dient toe te komen aan degene die het onroerend goed gelegateerd

krijgt, dan wel aan de intestaat erfgenamen van de erflater.

De intestaat erfgenamen wilden na het overlijden van hun rechtsvoorganger

de procedure (die door de overledene was ingesteld op grond van art. 37 van

de Wet van 29 maart 1962 op de Ruimtelijke Ordening), met een geding-

hervatting verderzetten. Hun vordering werd evenwel onontvankelijk ver-

klaard door Rechtbank en Hof van Beroep te Luik, wegens gebrek aan wettig

belang omdat het recht op vergoeding bij het overlijden van hun rechtsvoor-

ganger was overgegaan op een derde (de bijzondere legataris).

In eÂeÂn van de middelen tot cassatie betoogden de wettelijke erfgenamen dat

het recht op vergoeding wegens planschade geen noodzakelijk toebehoren is

in de zin van art. 1018 B.W. Het middel werd echter niet ontvankelijk

verklaard omdat de schending van de voornoemde wetsbepaling niet in het

betrokken onderdeel van het middel zelf was ingeroepen.

Doch het Hof voegt er wel aan toe ,,(que) le successeur particulier jouit, en

reÁgle, de tous les droits et actions que son auteur avait acquis dans l'inteÂreÃt

direct de la chose aÁ laquelle il a succeÂdeÂ, c'est-aÁ-dire des droits et actions qui

se sont identifieÂs avec cette chose comme qualiteÂs actives, ou qui en sont

devenues des accessoires. Que l'arreÃt ne constate pas que le testament

comporterait une reÂserve aÁ ce sujet''.

In de noot onderaan het arrest buigt J. Sace zich over de vraag of de

vergoeding wegens planschade een noodzakelijk toebehoren uitmaakt. Hij

stelt vast dat zelfs de Franse rechtspraak hierover geen duidelijkheid brengt.

De vraag rijst of men de zaak niet moet bekijken vanuit het andere principe

dat door art. 1018 B.W. wordt vooropgesteld, met name het principe dat de

vermaakte zaak wordt geleverd ,,in de staat waarin zij zich op de dag van het

overlijden van de schenker bevindt''.

Op de dag van het overlijden was de planschade reeds geleden zodat de

testator een ,,minderwaardig'' onroerend goed had vermaakt. De bijzondere

legataris kon zich daarover niet beklagen.

(1211) Rb. Luik 11 oktober 1993.

(1212) In dezelfde zin Rb. Brussel 15 januari 1991, Pas., 1991, III, 66; Bergen 6 februari 1991,

Rev. Not. B., 1991, 611.
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De toestand is dezelfde wanneer tijdens het leven van de erflater door

toedoen van een derde schade wordt aangericht aan het reeds gelegateerde

onroerend goed. De legataris heeft geen vordering, noch tegen de derde, noch

tegen de erfgenamen van de erflater. Hij bekomt enkel wat er van het

gelegateerde goed overblijft. De vordering tot schadevergoeding is ontstaan

tijdens het leven van de testator en bevindt zich in zijn nalatenschap. Ze gaat

over op zijn intestaat erfgenamen en niet op de bijzondere legataris, aldus het

Hof van Beroep te Reims(1213).

Hetzelfde geldt m.b.t. een vordering tot het bekomen van een vergoeding

vanwege de verzekeringsmaatschappij of van een onteigeningsvergoe-

ding(1214).

Het zou enkel anders zijn indien blijkt dat het de bedoeling van de testator

was om niet alleen het goed zelf doch ook een eventuele vergoeding voor

schade aan het goed aan de legataris te vermaken.

Indien het goed volledig teloor gaat, vervalt het legaat. Aangenomen wordt

dat er geen zakelijke subrogatie plaatsvindt, behoudens andersluidende be-

doeling van de testator(1215).

Kortom, de toepassing van het tweede principe vervat in art. 1018 B.W.

(staat waarin het goed zich bevindt op overlijdensdatum) leidt tot een oplos-

sing die het tegenovergestelde is van de oplossing die door het Hof van

Cassatie op grond van het eerste principe (noodzakelijk toebehoren) werd

aangehouden.

e . A r t i k e l 1 0 1 9 B .W .

348. Wanneer de testator bij het opmaken van het testament reeds eigenaar

is van twee percelen grond en hij nadien op eÂeÂn van de percelen een huis

opricht, strekt het legaat zich uit tot alle twee de percelen, ook het perceel

waarop de gebouwen werden opgericht(1216) en dit in toepassing van art.

1019, lid 2 B.W.(1217).

4) Interpretatie en rechtzetten van vergissingen

349. Kan men via interpretatie een vergissing van de erflater rechtzetten?

De erflater kan zich op twee manieren vergist hebben. Het kan gaan om een

louter materieÈle vergissing d.w.z. een verschrijving, er staat dan in het

testament iets anders dan de erflater eigenlijk wilde bv. hij schrijft dat hij

al zijn overige ,,onroerende'' goederen vermaakt, terwijl hij al zijn ,,roe-

(1213) Reims 24 oktober 1985, onuitg. opgenomen in Juris-Data, nr. 004442, aangehaald door

F. Lucet, l.c. nr. 32.

(1214) Ibid.

(1215) F. Lucet, l.c. nr. 32, p. 7; in dezelfde zin, m.b.t. de vergoeding uit te keren door de

verzekeringsmaatschappij, H. De Page, o.c. VIII/2, nr. 972.

(1216) Luik 31 maart 1993.

(1217) H. De Page, o.c. VIII/2, nr. 975.
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rende'' goederen bedoelde. Het kan ook om een inhoudelijke vergissing

gaan, waarbij de erflater de tekst die neergeschreven staat wel degelijk heeft

gewild, maar daarmee iets anders bedoelde dan wat neergeschreven staat.

Een schoolvoorbeeld hiervan is het geval waar de erflater meent dat de

personen aan wie hij zijn goederen wil nalaten, zijn prioritaire intestaat

erfgenamen zijn en daarom schrijft dat zijn nalatenschap moet vererfd

worden overeenkomstig de wettelijke erfopvolging. Maar volgens de wet

zijn nochtans andere personen erfgerechtigd.

In dit laatste geval zou men kunnen beweren dat de erflater gedwaald heeft.

Maar om te beginnen moet deze dwaling in rechte, wil zij in aanmerking

genomen worden, verschoonbaar en onoverwinnelijk zijn. Maar niet ieder-

een is overtuigd dat dit hier het geval kan zijn, zelfs zo de vergissing gedeeld

werd door geraadpleegde professionelen(1218). Bovendien heeft hoe dan

ook beroep op een wilsgebrek de nietigheid van het testament tot gevolg,

terwijl het slachtoffer van de vergissing eigenlijk tracht te verkrijgen dat

uitwerking zou verleend worden aan wat de erflater in werkelijkheid had

gewild toen hij zijn testament schreef. Daarom brengt alleen beroep op

interpretatie van het testament mogelijks soelaas.

350. Op het eerste gezicht en in de klassieke opvatting van interpreteren zijn

rechtzetten van vergissingen en interpretatie nochtans twee verschillende

dingen. Bij klassieke interpretatie wordt aan de te interpreteren woorden een

uitleg gegeven die misschien niet altijd voor de hand liggend is, soms afwijkt

van hun normale betekenis maar toch objectief gezien plausibel overkomt en

verzoenbaar blijft met de gebruikte termen. Zo kan zoals hoger gebleken is

(zie nr. 335) met ,,al mijn geld'' ook naast het baar geld, tegoeden op

spaarboekjes en zelfs aandelen en obligaties bedoeld zijn. Maar bij een

vergissing wordt een bepaald woord of zinsnede vervangen door een totaal

ander woord of zinsnede (,,onroerend'' door ,,roerend'' of ,,mijn nalaten-

schap moet vererfd worden overeenkomstig de wet'' door bv. ,,ik geef alles

aan mijn moeder'') die niet meer verzoenbaar is met de gebruikte bewoor-

dingen en die objectief geen plausibel teken kan zijn voor de eigenlijke

bedoeling van de erflater. M.a.w. bij klassieke interpretatie beperkt de

rechter er zich toe te ontdekken wat het dubbelzinnige woord of zinsdeel

eigenlijk betekent, terwijl hij bij rechtzetting van een vergissing verder moet

gaan en woorden moet toevoegen waarvoor geen teken gevonden wordt in

het testament en voorbijgaat aan woorden die wel in het testament staan

(probleem dus met de bewijskracht van de akte).

(1218) De rechtbank van Charleroi (12 maart 1996) vindt in dergelijk geval de dwaling

verschoonbaar, evenwel contra Cass. 10 april 1975, Pas., 1975, I, 785; R.C.J.B., 1978, 108,

noot M. Coipel; een erfgerechtigde had na raadpleging van zijn notaris een nalatenschap

verworpen in de overtuiging dat zijn verwerping zijn kinderen zou toekomen, maar het waren

zijn broers en zussen die hieruit voordeel haalden, het hof van beroep werd niet tot de orde

geroepen omdat het in de gegeven omstandigheden oordeelde dat deze dwaling in rechte noch

verschoonbaar, noch onoverwinnelijk was.
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Bovendien impliceert (zeker) een (inhoudelijke) vergissing niet noodzake-

lijkerwijze dat het testament louter grammaticaal bekeken geen betekenis

zou hebben of dat het onuitvoerbaar zou zijn, zodat het in de klassieke

opvatting ook niet als onduidelijk zou kunnen worden beschouwd. Zo de

erflater nooit onroerende goederen heeft gehad is de beschikking zoals ze er

staat nooit voor uitvoering vatbaar geweest en is het voor de hand liggend dat

de erflater zijn wil dus niet duidelijk en juist heeft weergegeven. Maar dit is

helemaal niet het geval wanneer hij ten onrechte geschreven heeft dat zijn

nalatenschap overeenkomstig de wet moet vererfd worden (probleem dus

met het vereiste van onduidelijkheid).

351. Het probleem van rechtzetting van vergissingen in testamenten kreeg bij

ons weinig aandacht in de rechtsleer(1219) en ook in de rechtspraak waren er

vooralsnog weinig gevallen te signaleren. In het buitenland was dat an-

ders(1220), en daar had men precies uitgerekend problemen met de vorm-

gebondenheid van het testament.

Zo werd, weliswaar meer dan 25 jaar geleden, in Nederland in een onmis-

kenbaar geval van inhoudelijke vergissing de mogelijkheid tot interpretatie

door de Hoge Raad(1221) afgewezen en wel bij gebrek aan onduidelijkheid

in het testament, daar artikel 932 Ned. B.W. stelde dat zo de bewoordingen

van een uiterste wil duidelijk zijn men daarvan door uitleg niet mag afwijken.

De erflaatster had in haar openbaar testament verklaard dat ze wilde dat haar

,,nalatenschap zou vererven volgens de wet''. Uit de nota's die door de

notaris ter voorbereiding van het testament waren gemaakt was nochtans

gebleken dat de erflaatster haar goederen had willen vermaken aan haar broer

en zus. De notaris had gemeend dit te mogen weergeven als ,,vererving

volgens de wet'', maar hij wist niet dat de erflaatster ook nog een voorover-

leden broer had gehad, die kinderen naliet. Deze eisten na haar overlijden

hun deel in de nalatenschap op en met succes.

Ook het Duitse Bundesgerichtshof(1222) weigerde in 1981 in een gelijk-

aardig misverstandsgeval rekening te houden met de werkelijke wil van de

erflater, op grond deze keer van de bewijskracht van de akte. Wil de wil van

de erflater uitwerking hebben, dan moet hij, aldus het hof, op enige Ð het

(1219) Zie evenwel M. Puelinckx-Coene, ,,Mag een testator verstrooid of onzorgvuldig zijn?

Iets over rechtzetten van vergissingen in testamenten'' inMeÂlanges offerts aÁ R. Pirson, Brussel,

257-278.

(1220) Zie de uitgebreide bespreking bij M. Puelinckx-Coene, o.c., in MeÂlanges offerts aÁ R.

Pirson.

(1221) H.R. 9 april 1965, N.J., 1966, nr. 178, 310 met conclusies wnd. A.G. Mevr. Minkenhof

en noot J.M. Beekhuis, het zogenaamde Freijne-Ponjee-arrest; Art. 4.3.1.8., lid 3 nieuw Ned.

B.W. voorziet intussen: ,,Waar een erflater zich klaarblijkelijk in de aanduiding van een

persoon of een goed heeft vergist, wordt de beschikking naar de bedoeling van de erflater

ten uitvoer gebracht, indien deze bedoeling ondubbelzinnig met behulp van de uiterste wil of

met andere gegevens kan worden vastgesteld''. De Hoge Raad heeft intussen zijn houding wel

erg versoepeld, zie S. Perrick, ,,Wanneer is een uiterste wil nog duidelijk?''W.P.N.R., 1997,

419, nr. 6275.

(1222) B.G.H. 9 april 1981, Neue Juristische Wochenschrift, 1981, 1736.
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weze een gebrekkige Ð wijze in het testament uitgedrukt zijn. In casu had

ook hier de notaris gemeend de bedoeling van de erflater al zijn goederen aan

zijn moeder te vermaken, te kunnen weergeven door te stellen dat de

nalatenschap diende ,,vererfd te worden overeenkomstig de wet''. De man

had, wat de notaris niet wist, een natuurlijk kind dat met succes de nalaten-

schap opeiste. Ook hier kon zonder twijfel worden aangetoond dat dit

nochtans niet de bedoeling was van de erflater.

Anders was het in de Taff-case waar de Appelate Court van Califor-

nieÈ(1223), dat eveneens te oordelen kreeg over een testament waarin een

advocaat op een verkeerde wijze de werkelijke bedoeling van de erflater

bleek te hebben verwoord. Ook hier hadden de bewoordingen van het

testament grammaticaal gezien betekenis en waren ze voor uitvoering vat-

baar, er werd immers bedongen dat de nalatenschap zou worden verdeeld

overeenkomstig het versterferfrecht van de staat California. Hier was het hof,

ondanks de vormgebondenheid van het testament die ook daar geldt, de

mening toegedaan dat ,,the extrinsic evidence was properly received both to

create the ambiguity in the word ,,heir'' and to resolve it,,. De aldus ontdekte

,,ambiguity'' maakte het mogelijk er een interpretatiekwestie van te maken

en de vergissing recht te zetten.

352. In de te bespreken periode werd nu ook bij ons een rechtbank(1224)

geconfronteerd met dit schoolvoorbeeld van inhoudelijke vergissing in

testamenten. De enige dochter van de heer V. was overleden maar liet vijf

kinderen na. Raoul L., haar echtgenoot was enkele tijd later hertrouwd en

zijn tweede vrouw had in 1972 de kinderen uit het eerste huwelijk ten volle

geadopteerd, de kinderen hadden hun oorspronkelijke naam behouden. Uit

dat tweede huwelijk werd een dochter geboren. De heer V. had een eerste

authentiek testament gemaakt waarbij hij zijn echtgenote aanstelde tot

algemeen legataris, in geval zij voor hem zou overlijden werden zijn ,,klein-

kinderen L'' samen met de dochter van zijn schoonzoon gezamenlijk en voor

gelijke delen tot algemeen legataris aangesteld. Na het overlijden van zijn

echtgenote in 1985 had meneer V. nochtans een nieuw authentiek testament

gedicteerd aan een andere notaris, waarbij hij alle vroegere testamenten

herriep en verklaarde dat zijn nalatenschap zou worden toebedeeld overeen-

komstig de wet.

Maar ten gevolge van de wettiging door adoptie waren alle verwantschaps-

banden tussen meneer V. en zijn kleinkinderen verbroken, zodat ze geen

erfrechtelijke roeping meer hadden in zijn nalatenschap. Bij gebreke aan

andere intestaat erfgenamen werd de staat in bezit gesteld van de

nalatenschap. Toch beweerden de vijf (biologische) kleinkinderen dat de

heer V. toen hij zijn testament wijzigde en een toebedeling overeenkomstig

(1223) Estate of Taff, Cal. App. 3d. 319, 133, Cal. Rptr. 737 (1976).

(1224) Rb. Charleroi 12 maart 1996.
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de wet voorzag, eigenlijk de bedoeling had gehad alleen hen, met uitsluiting

van hun (half)zuster tot zijn nalatenschap te roepen.

Zij worden door de de rechtbank in het gelijk gesteld(1225). Deze was van

oordeel dat deze vergissing via interpretatie kon worden rechtgezet en stelde

als enige voorwaarde voor de toelaatbaarheid van uitleg aan de hand van

extrinsieke omstandigheden, dat zodoende de wil van de erflater met zeker-

heid kon achterhaald worden. De rechtbank kwam tot de overtuiging dat er

niet de minste twijfel kon bestaan over wat de erflater eigenlijk had bedoeld

en wel op volgende gronden: er bleek dat de heer V. in zijn eerste testament,

dat toch al na de wettiging door adoptie werd opgesteld, nog sprak van zijn

,,kleinkinderen L'', die hij onderscheidde van hun halfzuster, in de aangifte

van de nalatenschap van zijn echtgenote, die bovendien precies op dezelfde

dag ondertekend werd als het tweede testament verleden was, werden deze

kinderen ook betiteld als de kleinkinderen en wettige erfgenamen van zijn

vrouw, terwijl ook het verkoopscompromis van een goed afkomstig uit de

nalatenschap van mevrouw V. door de (biologische) kleinkinderen medeon-

dertekend was.

Deze uitspraak kan alleen maar worden goedgekeurd, al zou een omstandiger

verantwoording in rechte niet geschaad hebben. Eigenlijk worden de rem-

men die aan de interpretatie van testamenten gesteld worden op grond van

hun vormgebondenheid er op de soepele wijze toegepast, die hier in deze

overzichten reeds geruime tijd wordt voorgestaan nl.: 1) Interpretatie in de

zin van zoeken naar de werkelijke wil van de erflater is steeds toegelaten,

zelfs zo de twijfel of het testament wel degelijk de bedoeling van de erflater

weergeeft alleen steunt op extrinsieke elementen als de omringende omstan-

digheden en de verhoudingen die het testament wenst te regelen; 2) Aan de

bewijskracht van de akte wordt geen afbreuk gedaan zo via interpretatie

alleen maar gezocht wordt te achterhalen wat de erflater met de gebruikte

(maar verkeerd gekozen) woorden in zijn testament wilde zeggen.

Wel moet toegegeven worden dat door de rechtbank omstandig verantwoord

wordt waarom er voor haar geen twijfel bestond over wat dan de werkelijke

bedoeling van de erflater was.

Volgende richtlijnen uit buitenlandse rechtsleer zouden hierbij wellicht

kunnen overgenomen worden, die trouwens impliciet door de rechtbank

van Charleroi werden geeÈerbiedigd: rechtzetting van materieÈle vergissingen

in testamenten is via interpretatie mogelijk zo kan aangetoond worden:

1) welke woorden of zinsneden verkeerd zijn komen te luiden, 2) door welke

woorden en zinsneden deze moeten vervangen worden en 3) dit alles

bewezen wordt door bijzonder overtuigend bewijsmateriaal(1226). Aan de

(1225) De staat zal hoe dan ook een grote brok meehappen, nu deze kleinkinderen voor de

successierechten legatarissen zijn die niet met de erflater verwant zijn.

(1226) J.H. Langbein en W.L. Waggoner, ,,Reformation of wills on the ground of mistake:

change of direction in American law?'', University of pennsylvania Law Review, 1982, Vol.

130 (521-590), 577.
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eisen van de vormgebondenheid is hierbij voldaan zo het voor een objectieve

waarnemer, rekening houdend met de voor de erflater relevante omstandig-

heden, aannemelijk en verschoonbaar overkomt dat de erflater wat hij in

werkelijkheid bedoelde op die manier verwoord heeft(1227).

De rechtbank van Charleroi spreekt trouwens van een verschoonbare dwa-

ling, alhoewel zij daar geen verdere consequenties aan vastknoopt (zie hoger

nr. 349) en besluit enigszins verrassend dat ,,l'expression des dernieÁres

volonteÂs de feu A.V. eÂtant claire (!), fuÃt-elle entacheÂe d'une erreur excusable,

il s'impose de donner au testament tous ses effets''.

Maar hoe dan ook het zou toch maar al te gek zijn dat aan de daadwerkelijk

bewezen (en dat is en blijft natuurlijk deÂ voorwaarde) werkelijke wil van de

erflater geen gevolg kan worden gegeven op grond van de vormgebonden-

heid van het testament, die juist ter waarborging van die werkelijke wil werd

ingesteld!

Zelfs Laurent(1228) waarschuwde ,,c'est qu'aÁ force de vouloir la certitude

dans l'expression de la volonteÂ du testateur on aboutit aÁ l'aneÂantir''.

5) Bevoegdheid tot interpreteren

353. Het behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de civiele rechtbanken

om uit te maken wat de werkelijke bedoeling was van de erflater(1229). Deze

behouden hierbij alle beoordelingsvrijheid en dit ongeacht het feit dat de

overheid reeds aan een bepaalde rechtspersoon, die meent aanspraak te

mogen maken op het legaat, bij koninklijk besluit goedkeuring heeft ver-

leend om het legaat te aanvaarden(1230), de voorzitter van de rechtbank van

eerste aanleg, in de overtuiging dat er geen erfgenamen of algemene lega-

tarissen zijn, de Staat reeds in het bezit heeft gesteld van de nalaten-

schap(1231), of in de aangifte van de nalatenschap andere gerechtigden in

de nalatenschap werden aangeduid(1232).

Wel is de boedelnotaris die belast werd met de gerechtelijke verdeling,

verplicht standpunt in te nemen over de zwarigheden die door partijen

worden aangebracht en moet hij hierover persoonlijk advies uitbren-

gen(1233).

(1227) M. Wolf en A. Gangel, ,,Der nicht formgerechte erklaÈrte Erlasserwille und die

AuslegungsfaÈhigkeit eindeutiger testamentarische VerfuÈgungen'', Juristische Schulung, Zeit-

schrift fuÈr Studium und Ausbildung, 1983, Heft 9, 663.

(1228) Laurent, XIV, 174, nr. 161.

(1229) Cass. 9 mei 1946, Pas., 1946, I, 182.

(1230) Zie ook vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 1651, nr. 61 en M. Puelinckx-Coene,

,,Wie heeft het laatste woord bij de interpretatie van een testament waarin de legataris vaag

werd aangeduid'', T. Not., 1996 (189-196), 193 en verwijzingen in voetnoot 4.

(1231) Rb. Charleroi 12 maart 1996 (implic).

(1232) Rb. Charleroi 12 maart 1996 (implic.).

(1233) Rb. Brussel 30 maart 1998.
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AFDELING 3

VORM VAN HET TESTAMENT

§ 1. Het openbaar testament(1234)

1) Algemeen

354. Van alle testeervormen is het openbaar testament de meest formalis-

tische. Het openbaar testament moet niet alleen worden opgesteld overeen-

komstig de strenge vormvereisten voorzien in artikel 971 e.v. B.W., maar

bovendien moeten voor alle punten die niet door het Burgerlijk Wetboek

geregeld zijn, de algemene voorschriften van de VentoÃsewet geeÈerbiedigd

worden. De vormvereisten die door het Burgerlijk Wetboek zijn opgelegd,

gelden op straffe van nietigheid, bij overtreding van de VentoÃsewet daar-

entegen varieert de sanctie van nietigheid tot een eenvoudige tuchtstraf voor

de notaris.

In voortzetting van de evolutie, die reeds in het vorige overzicht werd

vastgesteld, blijkt de rechtspraak ook in deze periode meestal overdreven

formalisme te verlaten op voorwaarde althans dat het testament de werke-

lijke en niet vervormde wil van de erflater inhoudt(1235).

355. Het openbaar testament is een authentieke akte. Zijn authenticiteit blijft

evenwel beperkt tot datgene wat de notaris propris sensibus en binnen het

kader van zijn wettelijke opdracht heeft vastgesteld. Dit geldt voor de

aanwezigheid van de getuigen (of van de tweede notaris), het dictee, het

neerschrijven van het testament, de voorlezing, de ondertekening door de

testator en de getuigen of de verklaring van de testator dat hij niet kan

tekenen of daartoe niet in staat is(1236). Alleen deze vaststellingen hebben

authentieke bewijskracht en kunnen alleen door middel van een procedure tot

inschrijving wegens valsheid in geschrifte worden bestreden(1237), dit be-

tekent dat zo men deze procedure niet ingesteld heeft, het bewijs daarvan niet

kan toegelaten worden.

Zoals hoger reeds vermeld (zie nr. 16) is de verklaring van de notaris

betreffende de gezondheid van geest van de testator, niet gedekt door de

authenticiteit van de akte.

(1234) Relevante rechtspraak uit deze periode: Brussel 12 oktober 1993, Rev. Not. B., 1994,

121, noot L. Raucent en N.F.M., 1995, 15, noot M. Puelinckx-Coene; Rb. Brussel 18 januari

1994, A.J.T., 1994-95, 138, noot P. HofstroÈssler; Hof Amsterdam 24 augustus 1994,W.P.N.R.,

1995, p. 780-783, nr. 6202; Gent 20 januari 1995, A.R. 44.330 en 45.160, aangehaald door

G. Van Oosterwijck, l.c., in N.F.M., 1996, 121, voetnoot 25; Rb. Tongeren 3 maart 1995,

T.B.B.R., 1995, 504; Gent 7 september 1995, T. Not., 1996, 591; Gent 5 maart 1997, T. Not.,

1998, 206; Bergen 16 februari 1998, Rev. Not. B., 1998, 272, noot.

(1235) Zie vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 1753, nr. 274.

(1236) P. HofstroÈssler, l.c., in A.J.T., 1994-95, 142.

(1237) Rb. Brussel 18 januari 1994.
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356. De notaris mag in principe geen enkele bewerking verrichten vooraleer

erflater en getuigen aanwezig zijn(1238). De overgrote meerderheid van

rechtsleer(1239) en rechtspraak(1240) zijn evenwel de mening toegedaan dat

de aanhef van het testament, de namen van de erflater en het slot noch door

de notaris zelf, noch in aanwezigheid van de getuigen moeten worden

aangebracht.

2) Dictee

357. De testator moet de inhoud van het door hem gewenste testament

mondeling aan de notaris meedelen(1241). Reeds lange tijd wordt aanvaard

dat de notaris niet woordelijk moet neerschrijven wat hem door de testator

gedicteerd wordt(1242). Grondslag hiervoor is dat van de notaris verwacht

mag worden dat de tekst die hij redigeert juridisch feilloos is en met de

werkelijke wil van de erflater overeenstemt (zie nochtans hoger nr. 323).

Aan het vereiste van het dictee is voldaan van zodra de testator zich monde-

ling en op voldoende verstaanbare wijze kan uitdrukken(1243)

358. In de onderzochte periode is het vereiste van het dictee eenmaal aan

bod gekomen. Niettegenstaande de notaris tijdens het strafdossier had ver-

klaard dat de testatrice haar wilsbeschikking niet zelf had gedicteerd, maar

dat dit gebeurd was door de dokter-legataris, spreekt het hof te Gent zich niet

uit over wat de gevolgen hiervan zijn(1244). In casu was dit aannemelijk

omdat er nog een andere, onbetwistbare grond tot nietigverklaring was (zie

verder nr. 361).

3) Voorlezing van het testament

359. Het testament dient aan de erflater te worden voorgelezen. Indien er

slechts eÂeÂn notaris is, dient de voorlezing op straf van nietigheid(1245) te

geschieden in aanwezigheid van de getuigen (art. 972 B.W.). Het vereiste

van voorlezing moet de testator toelaten zich ervan te vergewissen dat de

notaris wel degelijk datgene heeft neergeschreven wat hij gedicteerd

heeft(1246). De voorlezing moet niet noodzakelijk door de notaris zelf

(1238) G. Van Oosterwijck, l.c., in N.F.M., 1996, 121.

(1239) H. Casman, Notarieel familierecht, o.c., 514, nr. 1245; H. Jacobs, Les testaments

(forme), in ReÂp. Not., III/VIII, Brussel, Larcier, 1985, nrs. 162 en 188. Zie ook vorig overzicht,

dit tijdschrift, 1985, 595, nr. 80.

(1240) Zie voor deze periode: Gent 20 januari 1995.

(1241) H. Casman, Notarieel familierecht, o.c., 511, nr. 1239.

(1242) Vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 1754, nr. 276. Adde: J. Bael, ,,Testamenten'' in

NotarieÈle actualiteit Ð Familierecht, o.c., 208, voetnoot 82.

(1243) Brussel 20 februari 1991, Rev. Dr. PeÂn., 1991, 747.

(1244) Gent 5 maart 1997.

(1245) Brussel 12 oktober 1993.

(1246) H. Casman, Notarieel familierecht, o.c., 514, nr. 1246.
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gebeuren, maar kan ook (luidop) door de erflater zelf of door de klerk van de

notaris gedaan worden(1247).

4) Ondertekening

360. Het feit dat de handtekening van de testator in het openbaar testament

vervormd voorkomt in vergelijking met eerder geplaatste handtekeningen,

doet geen afbreuk aan de geldigheid van het testament, wanneer Ð aldus de

rechtbank van BrusselÐ uit andere intrinsieke en extrinsieke gegevens blijkt

dat de werkelijke wil van de erflater niet aangetast werd(1248).

Er werd opgemerkt dat de rechtbank deze overweging niet had moeten

maken, maar zich had kunnen beperken tot de vaststelling dat de onderteke-

ning door de erflater bevestigd werd door de notaris en het feit dat de erflater

zijn handtekening niet geplaatst had enkel kon aangevochten worden via een

procedure van valsheid in geschriften(1249). Vraag is wel of de erflater door

het plaatsen van een ongewone handtekening zich niet heeft willen onttrek-

ken aan eventuele dwang (vgl. verder nr. 369). Het feit van de vervorming

kan bv. ook Ð en veel plausibeler Ð te wijten zijn aan de hoge leeftijd en

aan fysieke problemen, eerder dan aan een reactie op ongeoorloofde druk van

buitenaf.

De rechtbank van Brussel was dan ook terecht van oordeel dat opdat een

vervormde handtekening tot nietigheid van het openbaar testament kan

leiden, andere feiten moeten aangetoond worden die druk van buitenaf

aannemelijk maken.

361. Indien de testator niet kan tekenen of daartoe niet in staat is, moet de

verklaring van de preciese oorzaak die hem daartoe verhindert, afgelegd

worden door de testator zelf en moet de akte daarvan uitdrukkelijk melding

maken (art. 973 B.W.). Bedoeling hiervan is na te gaan of deze verklaring

strookt met de werkelijkheid. Een valse verklaring terzake wordt immers

aangezien als een laatste middel om zich aan dwang van buitenuit te ont-

trekken(1250) en wordt gelijkgesteld met een weigering om te onderteke-

nen(1251). In de laatste jaren viel een zekere soepelheid te noteren met

betrekking tot het vermelden van de preciese oorzaak van de verhindering,

althans zo die uitging van de erflater zelf(1252). Anders is het zo de verkla-

ring ter zake door de notaris gebeurde. Zo oordeelde het hof te Gent, streng

(1247) Zie vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 1755, nr. 279.

(1248) Rb. Brussel 18 januari 1994.

(1249) HofstroÈssler, noot bij dit vonnis, in die zin ook J. Bael, ,,Testamenten, in NotarieÈle

Actualiteit, gecit. nr. 22.

(1250) Zie vorig overzicht, dit tijdschrift, 1985, 596, nr. 81.

(1251) Bergen 24 november 1975, Pas., 1976, II, 153, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1978, 128,

nr. 22229 en Rev. Prat. Not., 1976, 364, noot M.L. Stengers.

(1252) Zie hierover vorig overzicht, dit tijdschrift, 1985, 597, nr. 81.
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maar terecht, een testament nietig, omdat de notaris er zich mee vergenoegd

had zelf vast te stellen dat de testatrice wegens ziekte niet kon tekenen(1253).

5) Getuigen

362. Overeenkomstig artikel 975 B.W. mogen niet als getuige optreden: de

legatarissen, hun echtgenoot en bloed- of aanverwanten tot in de vierde

graad(1254).

De keuze van de getuigen komt in principe aan de testator toe(1255).

Nochtans gebiedt de voorzichtigheid dat de notaris zelf zijn getuigen kiest

en dat hij dit met de nodige omzichtigheid doet.

De rechtbank van Tongeren moest oordelen over een eis tot schadevergoe-

ding wegens nietigverklaring van een openbaar testament, waarbij een volle

neef van de echtgenote van een legataris als getuige was opgetreden. De

notaris hield voor dat hij de getuige omtrent zijn verwantschap had onder-

vraagd(1256). Vermits hiervan geen bewijs was voorgelegd, werd de notaris

toegelaten dit alsnog te leveren. Het komt ons voor dat de notaris zijn

beroepsaansprakelijkheid enkel kan ontlopen indien hij van zijn beweerde

ondervragingen en het antwoord hierop melding heeft gemaakt in het testa-

ment, wat in casu niet het geval was. Men kan toch moeilijk aannemen dat

men dit bewijs zou halen uit achteraf afgelegde verklaringen van de be-

trokken getuige.

363. De aanwezigheid van de getuigen is vereist gedurende de ganse ver-

richting van het verlijden van het testament en dus bij alle fazen ervan.

Traditioneel wordt aangenomen dat zelfs een tijdelijke afwezigheid van de

getuigen de nietigheid van het testament met zich meebrengt(1257). Dit

impliceert dat de notaris de werkzaamheden dan ook niet kan aanvatten,

vooraleer de getuigen aanwezig zijn. Het hof van Gent oordeelde daar

blijkbaar anders over(1258).

364. Het behoort niet tot de taak van de getuigen om de bekwaamheid van

de testator vast te stellen. Nochtans kunnen hun verklaringen over de wijze

van optreden van de erflater wel een rol spelen als bewijsmiddel in een

betwisting omtrent diens gezondheid van geest(1259).

365. Bij toepassing van artikel 12, lid 2 van de VentoÃsewet moeten in het

(1253) Gent 5 maart 1997.

(1254) H. Jacobs, o.c., nrs. 165-173.

(1255) G. Van Oosterwijck, l.c., in N.F.M., 1996, 126. Contra: J. Demblon, L'acte notarieÂ,

o.c., 198, nr. 316.

(1256) Rb. Tongeren 3 maart 1995.

(1257) Gent 9 maart 1988, T. Not., 1988, 151. Zie vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 1756,

nr. 280.

(1258) Gent 20 januari 1995.

(1259) Rb. Brussel 18 januari 1994, A.J.T., 1994-95, 138, noot P. HofstroÈssler.
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testament op straffe van nietigheid de naam, gebruikelijke voornaam en

woonplaats(1260) van de vormgetuigen worden vermeld, bovendien wordt

door artikel 14, lid 1 van diezelfde wet vereist dat vermeld wordt dat het

testament door de getuigen ondertekend werd.

In de onderzochte periode werd herhaald de inbreuk op deze voorschriften

met grote mildheid bejegend en het nietige openbare testament geconver-

teerd tot een geldig internationaal testament (zie verder nr. 393 e.v.)

6) Aanwezigheid van begunstigden

366. De aanwezigheid van de legataris zelf bij het verlijden van een

openbaar testament is niet toegestaan. Dit zou immers minstens de schijn

kunnen wekken dat de testator niet in volle wilsvrijheid heeft beschikt(1261)

(zie hoger nr. 28).

Niettegenstaande de aanwezigheid van de begunstigden bij het verlijden van

een openbaar testament absoluut te ontraden is, blijkt uit de rechtspraak in de

besproken periode dat niet elke notaris oog heeft voor dit principe van

voorzichtigheid en discretie(1262). Ook de Belgische rechtspraak, in tegen-

stelling tot de Nederlandse(1263), hecht hier bijzonder weinig aandacht aan,

tenzij ook uit andere feiten blijkt dat de wilsvorming van de testator niet vrij

is geweest(1264).

§ 2. Het eigenhandig testament(1265)

1) Algemeen

367. Overeenkomstig artikel 970 B.W. moet een eigenhandig testament

(1260) Hiermee wordt niet de plaats van inschrijving in het bevolkingsregister beoogd, maar

wel de hoofdverblijfplaats.

(1261) H. Jacobs, o.c., nr 162 in fine; G. Van Oosterwijck, l.c., in N.F.M., 1996, 123.

(1262) Zie b.v. Rb. Brussel 18 januari 1994; Rb. Luik 2 mei 1994, J.T., 1995, 85 en T.B.B.R.,

1995, 332; Gent 7 september 1995; Gent 5 maart 1997.

(1263) Hof Amsterdam 24 augustus 1994.

(1264) Gent 7 september 1995.

(1265) Relevante rechtspraak uit deze periode is: Rb. Hoei 7 juni 1990, Rec. GeÂn. Enr. Not.,

1993, 49, nr. 24.179; Cass. Fr. 30 juni 1992, Rev. Trim. Dr. Civ., 1993, 398, opmerkingen J.

Patarin; Brussel 10 september 1992, R.W., 1992-93, 884 en Rev. Not. B., 1993, 373; Cass. Fr.

9 november 1993, Bull. civ, I, nr. 322 en Rev. Trim. Dr. Civ., 1994, 400, opmerkingen J.

Patarin; Rb. Luik 7 maart 1994, Rev. Not. B., 1996, 306; Cass. Fr. 23 februari 1994,

ReÂp. DefreÂnois 1995, 876, noot Bernard de Saint- Affrique en Rev. Trim. Dr. Civ., 1995,

948, opmerkingen J. Patarin; Cass. 17 maart 1994, Jur. L.M.B., 1994, 1173, Pas., 1994, I, 281,

R.A.C., 1994, 243, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1996, 205, Rev. Not. B., 1994, 270, T. Not., 1995, 167,

besproken door J. Byttebier, ,,Het dateren van een testament'', T. Not., 1995, 155-166 en door

M. Puelinckx-Coene, ,,Het onjuist gedateerde testament'', R.A.C., 1994, 339-243; Rb. Leuven

5 oktober 1994, R.W., 1994-95, 1061, noot T. Hens; Bergen 2 november 1994, J. T., 1995, 628,

Rec. GeÂn. Enr. Not., 1996, 157; Cass. Fr. 7 juni 1995, Rev. Trim. Dr. Civ., 1995, 946,

opmerkingen J. Patarin; Gent 15 december 1995, R.W., 1996-97, 324; Luik 5 juni 1996,

Rev. ReÂg. D., 1997, 567; Brussel 20 juni 1996; A.J.T., 1998-99, 408; Brussel 30 januari 1997,

A.J.T., 1997-98, 46, noot J. Byttebier; Brussel 25 maart 1998, A.J.T., 1998-99, 410; Cass. Fr.

24 februari 1998; Bull. civ., 1998, 1. 53, nr. 79.
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om geldig te zijn, geheel met de hand van de erflater geschreven, ge-

dagtekend en gehandtekend zijn. Andere formaliteiten zijn niet ver-

eist(1266).

Deze drie vormvereisten werden de laatste jaren eerder als bijkomende

geldigheidwaarborgen beschouwd, dan als vormveristen stricto sensu(1267).

De bedoeling is om aldus een juist evenwicht te vinden tussen een zeker

formalisme (dat zich inzake testamenten opdringt ter bescherming van de

wil van de erflater) en de bescherming van de vaststaande wil van de erf-

later.

We hebben nochtans de indruk dat de grotere soepelheid die de vorige

periode kenmerkte(1268), in deze periode wat teruggeschroefd werd.

2) Eigenhandig geschrift

368. Het testament moet eigenhandig door de erflater geschreven zijn. Dit

impliceert uiteraard Ð en zelfs in de meest soepele opvatting Ð dat een

document, dat door een derde Ð zij het eigenhandig Ð werd geschreven en

door de erflater alleen maar ondertekend, geen geldig opgemaakt testament

kan zijn(1269); zoals een nietig openbaar testament, dat dus door de notaris

geschreven werd, al evenmin kan geconverteerd worden in een geldig eigen-

handig testament, hoogstens in een geldig internationaal testament (zie

hierover verder nr. 395).

Nog steeds wordt voorgehouden dat het vereiste van eigenhandig schrijven

impliceert dat aan een getypt document niet de gevolgen van een testamen-

taire beschikking kunnen gehecht worden(1270).

369. Niet alleen moet de erflater eigenhandig de inhoudelijke bepalingen,

als het voorwerp en de beneficiaris(1271) van de vermaakte legaten hebben

aangeduid maar er moet ook, zo dit betwist wordt (zie verder nr. 371)

(1266) Cass. 17 maart 1994, Gent 15 december 1995.

(1267) Zie hierover o.a. J. Byttebier, noot onder Brussel, 30 januari 1997, A.J.T., 1997-98, 50,

nr. 3; M. Puelinckx-Coene, ,,Het onjuist gedateerde testament, R.A.C., 1994, (239-243), nr. 2

en ,,Is conversie van een openbaar testament naar een internationaal testament mogelijk? Naar

een verdere deformalisering van het testament?'', noot onder Brussel 12 oktober 1993, Not.

Fisc. M., 1995/10, 15-20.

(1268) Zie vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 1758 e.v., nrs. 284 e.v.

(1269) Brussel 10 september 1992; Rb. Leuven 5 oktober 1994 (implic.), waarbij de eis tot

schadeloosstelling door de ontgoochelde legataris tegen de geneesheer, die het testament voor

de doodzieke erflater had neergeschreven, werd afgewezen, omdat van hem niet mocht

verwacht worden over de vereiste juridische kennis te beschikken om de geldigheidsvoor-

waarden van een testament te kennen.

(1270) Cass. Fr. 24 februari 1998; Cass. Fr. 23 februari 1994 (impliciet).

(1271) Cass. Fr. 17 juli 1968, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1970, 351, nr. 21.391 en de bespreking in

vorig overzicht, dit tijdschrift, 1985, 616, nr. 103.
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bewezen zijn dat hij de andere louter vormelijke vereisten, als de dagteke-

ning eigenhandig heeft aangebracht(1272).

370. Bedoeling van het vereiste van het eigenhandig geschrift, is te garande-

ren dat het testament de spontane en vrije wil van de erflater vertolkt. Het is

dan ook onbelangrijk dat dit eigenhandig schrijven gebeurde in aanwezigheid

van een notaris als maar blijkt dat het testament ,,de veruitwendiging en de

neerslag is van de werkelijke wil van de overledene(1273).

3) De dagtekening

a . D e d a t u m m o e t d o o r d e e r f l a t e r e i g e n h a n d i g

a a n g e b r a c h t z i j n

371. Een testament is nietig bij gebrek aan datum, zo deze niet eigenhandig

werd aangebracht, bv. zo een testament geschreven werd op een agendablad

met gedrukte datum(1274), of zo bij betwisting niet bewezen werd dat de

geschreven datum van de hand van de erflater is(1275).

b . D e o n v o l l e d i g e e n o n z e k e r e d a t u m

372. In vorige overzichten(1276) werd reeds uitvoerig uiteengezet hoe en

onder welke voorwaarden een onvolledige datum niet de nietigheid van het

testament tot gevolg heeft. Hierbij viel de meestal erg soepele houding van

de rechtspraak op, zeker zo er geen probleem was met de bekwaamheid van

de erflater of met samenloop met andere testamenten. Zo werd precies om

die redenen ook nog in 1992 een niet gedateerd testament door het Franse

Hof van Cassatie(1277) geldig verklaard nu uit een combinatie van intrin-

sieke en extrinsieke gegevens kon achterhaald worden dat het tussen 21 en

25 december 1984 geschreven was. Sommigen gingen zelfs zo ver te

beweren dat dit aanvaarden er uiteindelijk moest toe leiden zelfs een niet

gedateerd testament geldig te verklaren zo zou blijken dat geen van de

doelstellingen waarom het testament moet gedateerd zijn, geweld werd

aangedaan(1278) (vgl. ook nr. 375).

(1272) Rb. Hoei 7 juni 1990.

(1273) Brussel 25 maart 1998.

(1274) J. Byttebier, ,,Het dateren van het testament'', T. Not., 1995, (155-166) nr. 3; De Page,

VIII/2, nr. 864 B, H. Jacobs, nr. 80.

(1275) Rb. Hoei 7 juni 1990.

(1276) Zie dit tijdschrift, 1985, 603 e.v., nrs. 89 e.v. en 1994, 1760 e.v., nrs. 290 e.v.

(1277) Cass. Fr. 30 juni 1992.

(1278) M. Grimaldi, noot onder Cass. Fr. 1 juli 1986, D., 1986, 542, maar zover is men in de

rechtspraak niet gegaan, (zie bv. Cass. Fr. 8 maart 1988, J.Cl.P., 1988, I, 21077, noot

Montredon) maar zie nochtans Cass. Fr. 1 juni 1994, Rev. Trim. Dr. Civ., 1995, 670 en de

opmerkingen van J. Patarin.
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Op het einde van vorige periode viel bij ons nochtans een zekere verstrenging

te noteren in die zin dat een onzekere datum (in casu was alleen het laatste

cijfer van de dag onleesbaar) gelijk gesteld werd met afwezigheid van datum,

wat leidde tot de ongeldigheid van het testament. Bij die strengere lijn sluit

een recent arrest aan van het Franse Hof van Cassatie(1279). Een erflater had

in zijn testament, dat voor de rest niet gedateerd was, een opsomming

gemaakt van zijn bezittingen en hierbij o.m. geschreven ,,in cassa in mei

1984...''. Hij was op 2 juni van datzelfde jaar overleden. Het hof van beroep

had, aansluitend bij vroegere soepele rechtspraak, het testament geldig ver-

klaard omdat uit die gegevens kon afgeleid worden dat het testament

geschreven was in de loop van de maand mei 1984 en ten laatste voÂoÂr 2 juni,

dag waarop de erflater overleden was. Het werd in het ongelijk gesteld omdat

volgens het Hof van Cassatie, het zelf had toegegeven dat de aanduiding van

de maand mei alleen betrekking had op een boekhoudkundig gegeven en niet

op de testamentaire beschikkingen alsdusdanig, zodat zodoende het testa-

ment niet gedateerd was en dus nietig.

Zo aangenomen wordt dat de voornaamste redenen van het vereiste van

datum zijn te kunnen uitmaken of het de laatste wilsbeschikking was en de

erflater op het ogenblik van de redactie bekwaam was en gezond van geest,

dan is het weinig relevant of de erflater met de gegevens die hij in het

testament opnam en die toelaten het te situeren in de tijd, ook de bedoeling

gehad heeft het testament te dateren. Uit het arrest blijkt niet of er met die

andere aspecten in casu enig probleem was.

373. Wel moet toegegeven worden dat soms ook in de rechtsleer(1280) er de

nadruk op gelegd wordt dat via de datering de erflater het moment aangeeft

waarop hij zijn testament als af beschouwt, het is zodoende niet langer louter

project maar definitieve wilsbeschikking die van dan af uitwerking mag krijgen.

Maar is dat niet eerder de functie van de handtekening?

Ook ons Hof van Cassatie benadrukte in deze periode het belang van deze

wilsgesteldheid van de erflater, maar dan ging het wel om een gepostdateerd

testament (zie volgend nummer).

c . D e o n j u i s t e d a t u m

374. Een eigenhandig testament moet Ð en dit in tegenstelling tot het

openbaar testament Ð niet noodzakelijkerwijze ineens en op eÂeÂn en dezelfde

dag neergeschreven worden(1281). Dat wordt niet door art. 970 B.W. vereist.

(1279) Cass. Fr. 9 november 1993.

(1280) R. Dillemans, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Dl. VII, Testamenten, nr. 94; zie

ook J. Patarin opmerkingen bij Cass. Fr. 30 juni 1992, die dit een functie vindt van datum en

handtekening.

(1281) Gent 15 december 1995.
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De erflater mag het in opeenvolgende stadia opstellen, zich in alle discretie

bezinnen en achteraf, eventueel lange tijd na de redactie van het corpus, op

het ogenblik dat hij er zeker van is dat dit zijn laatste wilsbeschikking is, het

testament ondertekenen en dagtekenen(1282). Hij zal dan in de regel de

datum van de dag waarop hij die beslissing tot dateren nam, neerschrijven.

Men kan dan niet beweren dat die datum onjuist is.

Van een ,,onjuiste'' datum spreekt men zo de erflater een andere datum op

het testament aanbrengt dan deze van de dag waarop hij deze datum neer-

schrijft. Hij kan een datum aanbrengen die al voorbij is Ð en dan antedateert

hij zijn testamentÐ of hij kan een datum aanbrengen die nog komen moetÐ

dan postdateert hij zijn testament.

Dit kan met opzet gebeuren of uit verstrooidheid en dus bij vergissing.

375. Iedereen is het erover eens dat het testament geldig blijft zo het per

vergissing onjuist gedateerd werd(1283). Vroeger werd trouwens be-

weerd(1284) Ð en dat is ook onze mening Ð dat in de meeste gevallen

onoplettendheid wel de oorzaak van het onjuist dateren zal geweest zijn, wat

meebracht dat de rechter, eens bewezen was dat de datum onjuist was,(1285)

nogal vlug aanvaardde dat dit bij vergissing gebeurde. Naderhand werd meer

en meer het effectieve bewijs van de vergissing gevergd. Erflaters worden

dus blijkbaar vermoed bewust te handelen ook bij het aanbrengen van een

onjuiste datum. Het Hof van Cassatie(1286) zegde zelfs in deze periode met

zoveel woorden dat ,,geen enkele wettelijke bepaling zegt dat wordt vermoed

dat gebrek aan overeenstemming tussen de datum waarop het testament is

opgesteld en de in de akte opgegeven datum het gevolg is van een vergissing

van de erflater'' (zie ook verder nr. 382).

Bovendien wordt nu ook gevraagd dat de juiste datum waarop het testament

werd geschreven moet kunnen achterhaald worden, al mag dit gebeuren met

alle middelen van recht en met zowel intrinsieke als extrinsieke elemen-

ten(1287). Maar daar knelt het schoentje wel eens, omdat precies het eigen-

(1282) Conclusies van advocaat-generaal Faider voor Cass. 2 april 1857, Pas., 1857, I, 239.

(1283) Zie ook vorig overzicht, dit tijdschrift, 1985, 605, nr. 90; Rb. Nijvel 11 januari 1928, J.

T., 1928, 123; Brussel 6 oktober 1966, Rev. prat. Not., 1968, 103; Luik 10 maart 1959, Pas.,

1959, II, 286, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1964, nr. 20765, met noot; Rb. Hoei 3 november 1975, Jur.

LieÁge, 1975-76, 116.

(1284) In die zin procureur-generaal Faider in zijn conclusies bij Cass. 26 maart 1875, Pas.,

1875, I, 219.

(1285) En wie dit beweert moet dat bewijzen, al kan dit met alle middelen van recht, Byttebier

o.c., T. Not., 1995, 159.

(1286) Cass. 17 maart 1994.

(1287) Brussel 17 april 1916, Rev. prat. Not., 1921, 265; Luik 10 maart 1959, gecit. Rb. Hoei

3 november 1975, gecit.; Brussel 16 maart 1960, T. Not., 1961, 186.
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handig testament in alle discretie kan opgemaakt zijn. Vroeger(1288) tilde

men daar niet te zwaar aan zo niet opgeworpen werd dat er ooit problemen

geweest waren met de bekwaamheid en de toestemming van de erflater en

ook niet ter discussie stond of het wel degelijk om het laatste testament ging.

Op de redenen waarom het testament moet gedateerd zijn, werd dan immers

geen inbreuk gepleegd. Dat is wat telt zo slechts op een gebrekkige manier

aan de datumvereiste is voldaan, althans zo men in dit vereiste alleen een

bijkomende geldigheidswaarborg ziet (zie hoger nr. 367).

376. Het hof van Brussel(1289) besloot in deze periode in een goed gemoti-

veerd arrest tot de geldigheid van een gepostdateerd testament. In casu was

wel aan de hoger genoemde vereisten voldaan. Het hof was overtuigd dat de

onjuiste datum het gevolg was van een louter materieÈle vergissing en dat met

zekerheid achterhaald was op welke andere datum het testament dan wel

geschreven werd.

Een man, die de dag voordien in een ziekenhuis was opgenomen had op

19 april 1990 van zijn buurman vernomen dat zijn vrouw die ochtend

onverwacht overleden was. Zijn echtgenote bezat een behoorlijk fortuin en

hij wist dat ze dat aan hem had vermaakt. Hij trof meteen de nodige

schikkingen. Zo gaf hij aan zijn buurman volmacht om alle mogelijke

financieÈle verrichtingen te doen en bovendien, omdat hij wist dat ook zijn

einde nabij was, maakte hij zijn testament. Hij stelde hierin diezelfde buur-

man aan als algemeen legataris. Het testament werd geschreven op een

adreskaartje met het onlangs gewijzigde telefoonnummer, hij ondertekende

het en dagtekende het... maar met 19 juni 1990. Hij overleed nog diezelfde

avond. Het geheel van omstandigheden waarin het testament werd neerge-

schreven liet volgens het hof toe met zekerheid te besluiten dat dit op 19 april

1990 gebeurde. Dat de erflater bij vergissing een onjuiste datum schreef,

leidt het hof vooral af uit het intrinsieke element dat de vermelding ,,19 juni

1990'' voorafgegaan werd door ,,ce'', wat verwijst naar het moment waarop

de erflater het testament schreef en dus noodzakelijkerwijze naar de dag

waarop zijn echtgenote overleed, vermits hij zodra hij dit droeve nieuws

vernam, zijn laatste wilsbeschikkingen had neergeschreven. Aangezien be-

wezen was dat het om een materieÈle vergissing ging, was meteen ook

bewezen dat de erflater de datum van 19 juni 1990 niet had gewild en werd

besloten tot de geldigheid van het testament.

377. Het hof van Luik, hierin gevolgd door het Hof van Cassatie(1290),

verklaarde daarentegen een gepostdateerd testament ongeldig. In dat geval

(1288) Cass. 14 maart 1895, gecit.; Rb. Luik 1 april 1939, J. T., 1939, 311, Rev. prat. Not.,

1939, 316.

(1289) Brussel 30 januari 1997.

(1290) Luik 13 oktober 1992 (A.R. nr. 23433/89, geciteerd door Delnoy, Chronique, nr. 54)

waartegen de voorziening in cassatie verworpen werd door Cass. 17 maart 1994.
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had een erflater zijn testament gedateerd op 21 september 1985. Daags

voordien was hij nochtans slachtoffer geworden van een trombose en was

nadien niet meer in staat geweest te schrijven. Dit impliceerde dat het

testament gepostdateerd was. Het hof was van oordeel dat geen feitelijke

gegevens werden aangevoerd van aard te bewijzen dat de erflater zich had

vergist, zodat aangenomen werd dat het testament bewust gepostdateerd

werd. Enig bewijs wanneer het testament dan wel geschreven was, bleek

al evenmin geleverd te zijn. Wel had de erflater in dat eigenhandig testament

een authentiek testament van 8 juli 1982 herroepen, zodat het noodzakelij-

kerwijze na die datum en voÂoÂr zijn trombose moest geschreven zijn, wat

natuurlijk een lange periode was. Er werd anderzijds niet aangevoerd dat de

erflater in die periode enig probleem had gehad met zijn bekwaamheid of

toestemming en er werd ook niet in vraag gesteld dat dit zijn laatste

testament was.

378. Zo de onjuiste datum bewust werd aangebracht, oordeelt sommige

rechtsleer(1291) en het Franse Hof van Cassatie(1292) dat dit gelijkstaat

met het ontbreken van datum en dus leidt tot nietigheid van het testament.

Ons Hof van Cassatie stelde zich in de vorige eeuw een stuk soepeler op en

was tot driemaal toe een andere mening toegedaan(1293). Het ging er telkens

om geantedateerde testamenten. Het hof liet zich in zijn soepele houding

vooral inspireren door de overtuigende conclusies van (advocaat-generaal,

nadien) procureur-generaal Faider. Deze legde er vooral de nadruk op dat een

bekwaam en onbeõÈnvloed erflater op zijn eigenhandig testament, een bij

uitstek geheim en dus oncontroleerbaar document, de datummag aanbrengen

die hem past, hij mag het dus bewust antedateren of postdateren. Het

testament is dan gedagtekend in de zin van artikel 970 B.W. De onjuiste

datum is op zichzelf geen grond tot nietigheid, hij wordt dit wel in combi-

natie met een wilsgebrek of de onbekwaamheid van de erflater, nl. zo deze

een onjuiste datum aanbracht om een gebrek aan bekwaamheid of toestem-

ming te verdoezelen. Deze frauduleuze bedoeling, niet de onjuiste datum op

zich, is dan de reden waarom het testament nietig moet verklaard worden.

Hierop formuleerde het Hof van Cassatie bij herhaling volgende regel: dat de

wet door die drie voorwaarden op te leggen die nodig zijn voor de geldigheid

van het eigenhandig testament, geenszins het recht van de erflater beperkt

om aan zijn testament een datum naar eigen goeddunken te geven; dat hij

(1291) Laurent, XIII, nrs. 201 e.v.; Galopin, Donations et testaments, nr. 204; Schicks-

Vanisterbeek, IV. 506.

(1292) Zie bv. Cass. Fr. 2 februari 1971, J.C.P. (eÂd. N.) 1972, II, 17000, noot M.D.

(1293) Cass. 2 april 1857, Pas., 1857, I, 234, conclusies advocaat-generaal Faider; Cass.,

26 maart 1875, gecit.; Cass. 14 maart 1895, Pas., 1895, I, 119, conclusies advocaat-generaal

Bosch.
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bijgevolg de akte zelfs mag antedateren zonder dat het testament daardoor

nietig wordt op voorwaarde dat hij, op het tijdstip dat hij die handeling heeft

verricht en op de aangegeven datum, bekwaam was, dat hij vrij heeft

gehandeld en dat de opgegeven datum niet het resultaat van arglist of bedrog

is geweest.

Deze passage wordt ook in 1994 door het Hof van Cassatie(1294) over-

genomen, om een gepostdateerd testament nietig te verklaren, alleen wordt

de term ,,antedateren'' vervangen door de term ,,postdateren''.

379. Maar kunnen postdateren en antedateren wel volledig over dezelfde

kam geschoren worden? Bij de lectuur van de conclusies van procureur-

generaal Faider krijgt men de indruk dat hij het vooral gemunt had op het

frauduleus opzet van de erflater.

Dergelijk opzet is bij bewust antedateren zeker niet denkbeeldig, misschien

zelfs waarschijnlijk. Een erflater die zich (allicht in een heldere tussen-

periode) realiseert dat hij niet altijd meer goed bij zijn verstand is, kan via

antedatering trachten te voorkomen dat zijn testament zou worden aange-

vochten op basis van artikel 901 B. W. Hij zal er dan uiteraard voor zorgen

een vroegere datum te kiezen, toen alles nog met hem in orde was. M.a.w. de

erflater heeft bij antedatering zicht over het hele opzet. Bovendien, zo dit

frauduleus gebeurt, is er oorzakelijk verband tussen de deficientie van de

erflater en het bewust onjuist dateren. Het is omdat hij weet dat er een

probleem is op het moment dat hij het testament schrijft dat hij er een

onjuiste datum op zet.

Dergelijke frauduleuze bedoeling is bij postdatering misschien niet helemaal

uitgesloten, maar toch stukken minder waarschijnlijk. Waarom zou iemand

die problemen heeft met een vrije en bewuste wilsuiting zijn testament

postdateren, wat hem in de regel niet toelaat meteen zicht te hebben over

het hele opzet, nu hij niet op voorhand weet hoe het met hem op de

aangegeven latere datum zal gesteld zijn. Een van de weinig mogelijke maar

vrij hypothetische gevallen kan zijn dat een minderjarige, die al over zijn

ganse nalatenschap wenst te beschikken, daarom zijn testament dateert op

een datum waarop hij meerderjarig zal zijn(1295).

Maar in casu stond vast dat de erflater het testament moest geschreven

hebben voÂoÂr zijn trombose en aangezien niet werd opgeworpen dat hij

voordien problemen had gehad met zijn vrije wilsuiting, moest worden

aangenomen dat hij op het moment van de redactie gezond was van geest.

Het was alleen op de latere aangegeven datum dat hij niet meer in staat

was tot enige wilsuiting. We stonden hier dus voor de omgekeerde hypothese

dan bij frauduleuse antedatering, waar de erflater onbekwaam is bij het

aanbrengen van de datum maar wel bekwaam op de datum die op het

(1294) Cass. 17 maart 1994.

(1295) Zie hierover M. Puelinckx-Coene, o.c., R.A.C., 1994, 240, nr. 7.
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testament vermeld staat. Dit onderscheid is belangrijk omdat dit impliceert

dat er in casu geen oorzakelijk verband bestond tussen het voordien (be-

weerd) bewust aanbrengen van een onjuiste datum en het later ontstane

probleem inzake de geestestoestand van de erflater. Maar precies daarop

steunde de hele redenering van procureur-generaal Faider, alleen in combi-

natie met frauduleus opzet was de onjuiste datum voor hem grond tot

nietigheid van het testament.

380. Trouwens ook de erfgenamen beweerden niet dat de erflater met

frauduleus opzet gehandeld had, ze zouden allicht moeite gehad hebben

dit te bewijzen. Ze spitsten zich toe op een ander zinsdeel van de ingeroepen

herhaald geformuleerde passage uit de drie cassatiearresten van vorige

eeuw. Vanaf het eerste arrest (maar daarin gevolgd door beide andere) was

voorwaarde voor de geldigheid dat de erflater ook bewust en bekwaam was

op de aangegeven datum. De erfgenamen beweerden in casu Ð en met

succes Ð dat nu bewezen was dat de erflater op de aangegeven datum pas

door een trombose getroffen was, meteen vaststond dat hij op die datum ,,niet

de bij artikel 901 B.W. vereiste bekwaamheid had om een testament te

maken'' en het testament daarom geen gevolg kon hebben. Merkwaardige

redenering die erop neerkomt dat alhoewel duidelijk vaststond dat de erflater

op 21 september 1985 geen testament had kunnen maken, het op die datum

gedateerd testament nietig wordt verklaard omdat aangenomen wordt dat het

niet met het nodige oordeelsvermogen werd opgesteld!

Waarom het hof deze bijkomende voorwaarde stelt, zegt het niet en dit valt

eigenlijk ook niet af te leiden uit de conclusies van procureur-generaal

Faider, die vooral de nadruk legt op de vrije wilsuiting van de erflater, die

beschermd moet worden tegen overdreven formalisme. Bij (frauduleuze)

antedatering, en daarover ging het eigenlijk in die arresten, zal men hier-

mee trouwens zelden of nooit een probleem hebben, omdat de voorbije

datum precies met zorg zal gekozen zijn (zo dit niet het geval is zal het

testament wegens wilsgebrek op de aangegeven datum kunnen aangevoch-

ten worden, zodat men aan het probleem van de antedatering niet zal toe-

komen).

Of is het stellen van die bijkomende voorwaarde het Ð dan toch wel erg

formalistische Ð gevolg van het feit dat de aangegeven datum als deÂ datum

van het testament wordt beschouwd? Maar hoeft dat hiervan de noodzake-

lijke consequentie te zijn?

381. In casu kon men zich toch afvragen welke andere redenen de erflater

gehad kon hebben om bewust te postdateren, nu frauduleus opzet was uit-

gesloten. Het argument dat het bijzonder onwaarschijnlijk was dat hij dat

bewust had gedaan was blijkbaar onvoldoende. De erfgenamen gaven als

verklaring dat hij dit deed omdat hij gewild had dat het testament pas vanaf

de aangegeven datum uitwerking zou kunnen krijgen, of beter nog pas van

dan zou bestaan. Het is een motief dat door vroegere rechtspraak reeds
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aanvaard werd(1296) en zonder veel commentaar door de rechtsleer wordt

overgenomen(1297) en waaruit dan afgeleid wordt dat het overlijden voÂoÂr de

bedoelde datum alle waarde aan het testament ontneemt. Ook in dat geval is

de onjuiste datum op zich niet de reden waarom het testament geen gevolg

krijgt, wel de combinatie met de bedoeling van de erflater die er schuil achter

gaat(1298).

We hebben moeite met die eerder wereldvreemde verklaring, is het Ð zeker

bij (niet-frauduleuze) postdatering Ð niet stukken meer voor de hand lig-

gend dat de erflater zich doodgewoon heeft vergist?(1299).

Maar zelfs zo de erflater de datum van uitwerking wilde uitstellen, dan nog

was dit in casu geen reden om het testament ongeldig te verklaren. De

erflater was immers pas later overleden en dus nog in leven op de aange-

geven datum. Eigenlijk komt het er in deze redenering op neer dat het

bereiken van de aangegeven datum de opschortende voorwaarde is waar-

onder het geldig opgesteld testament uitwerking mag krijgen. Eisen dat ook

bij de vervulling van de opschortende voorwaarde de erflater nog gezond van

geest moet zijn, is in tegenstrijd met de nu toch algemeen aanvaarde opvat-

ting dat het niet nodig is voor de geldingskracht van een destijds geldig

opgesteld testament, dat de erflater tot aan het eind van zijn dagen gezond

van geest en bekwaam blijft(1300) (zie hoger nr. 31).

382. De legatarissen hadden opgeworpen dat nu het toch niet met zekerheid

vaststond wat de werkelijk bedoeling was die schuilging achter de postdate-

ring en meer bepaald nu het niet zeker was of hij al dan niet gewild had de

geldigheid van het testament uit te stellen, moest vermoed worden Ð en wel

op basis van artikel 1157 B.W. (zie hoger nrs. 333 e.v.) Ð dat hij zijn

testament meteen uitwerking had willen laten krijgen en dus aangenomen

moest worden dat hij zich doodgewoon had vergist. Dit was immers de uitleg

waardoor het testament uitwerking kon krijgen. Het antwoord van het Hof

(1296) Brussel 16 maart 1960, T. Not., 1961, 186, Pas., 1961, II, 37; Rec. GeÂn. Enr. Not.,

1964, 338; Rev. prat. Not., 1962, 222, in die zin ook Dillemans, o.c., nr. 97; Byttebier, o.c., T.

Not., 1995, 159.

(1297) Dillemans o.c., nr. 93; Delnoy, Chronique, nr. 54; Jacobs, o.c., nr. 53; Byttebier, o.c.,

159, die van mening is dat het steeds mogelijk is dat de testator een of ander motief heeft om

niet te testeren voÂoÂr de datum die hij in zijn testament heeft opgenomen; we hadden daar graag

een voorbeeld van gekregen. We hebben nog meer moeite met zijn bewering (Byttebier, o.c.,

A.J.T., 1997-98, 50) dat anderzijds antedatering gebeurt met de bedoeling de uitwerking van

het testament te vervroegen, maar heeft het testament wanneer ook geschreven, niet steeds

slechts uitwerking bij het overlijden.

(1298) Dillemans, o.c., nr. 97.

(1299) In die zin ook Bael, o.c., 204, voetnoot 61.

(1300) Zie o.a. vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 1634, nr. 29.
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van Cassatie dat door geen wettelijke bepaling vermoed wordt dat een

onjuiste datum het gevolg is van een vergissing, gaat toch wel aan die meer

genuanceerde redenering voorbij.

Maar zelfs zo aangenomen werd dat het testament bij vergissing onjuist werd

gedateerd, was het in casu voor de legatarissen toch een grote handicap dat

niet met enige precisie kon achterhaald worden wanneer het testament dan

wel geschreven was (zie nochtans hoger nr. 375) Het zou ons niet verwon-

deren dat deze onprecisie de eigenlijke reden was waarom het Hof van

Cassatie het hof van beroep niet terecht wees in zijn toch niet altijd over-

tuigende motivering.

383. Dit arrest dat ertoe leidde dat geen gevolg gegeven werd aan een onjuist

gedateerd testament, dat door de erflater eigenhandig geschreven en gehand-

tekend werd en waarvan niet was aangetoond dat in de periode waarin (moest

aangenomen worden dat het) geschreven was, de erflater niet helder van

geest of beõÈnvloed was en waarbij ook niet ter discussie stond dat het het

laatste testament was, kan moeilijk als een voorbeeld beschouwd worden van

de soepele wijze waarop tot voor kort de vormvereisten van het testament

werden bejegend.

Dat zodoende afbreuk werd gedaan aan de laatste vrije en spontane wils-

beschikkingen van een erflater, is een spijtige zaak des te meer omdat dit

gebeurde omwille van een gebrekkige datering en in een andere algemene

testeervorm, nl. het internationaal testament zelfs het volledig ontbreken van

een datum niet langer een grond tot nietigheid is van het testament (art. 1 van

de eenvormige wet) (zie verder nr. 392).

384. Dat het ontbreken van datum leidt tot de nietigheid van het testament,

verhindert nochtans niet dat de erfgenamen, die terdege over dit gebrek en

zijn gevolgen zijn ingelicht, na het openvallen van de nalatenschap kunnen

beslissen er toch gevolgen aan te geven(1301). Op die manier doen ze niets

anders dan een natuurlijke verbintenis uitvoeren (zie hierover hoger nr. 96).

4) Handtekening

385. Het vereiste van handtekening heeft een dubbele bedoeling. De hand-

tekening laat toe de erflater te identificeren en bewijst bovendien dat hij zich

akkoord verklaart met de inhoud van het testament, die zijn definitieve

wilsbeschikking weergeeft(1302). In deze periode werd geschreven dat de

identificatie en de confirmatie de symbolische functies zijn van de hand-

tekening(1303).

Het is duidelijk dat volledig ontbreken van een handtekening de nietigheid

(1301) Rb. Luik 7 maart 1994.

(1302) Luik 5 juni 1996, Malaurie en Aynes, Les successions et libeÂraliteÂs, nr. 490.

(1303) I. Dauriac, La signature, proefschrift, Parijs, 1997, besproken door A. SeÂriaux, Rev.

Trim. Dr. Civ., 1997, 1037-1039.
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van het testament tot gevolg heeft, ook al zou zonder twijfel door andere

middelen kunnen aangetoond worden van wie het testament uitging, het de

werkelijke wilsbeschikkingen van de erflaatster bevatte en deze daar tot het

eind van haar dagen had in volhard(1304).

Zo evenwel deze vereiste slechts als een bijkomende geldigheidswaarborg

wordt beschouwd, kan elke ondertekening die geen twijfel laat bestaan over

de identiteit van de erflater en over zijn wil het testament goed te keuren, als

geldige handtekening worden beschouwd. Zoals in vorige overzichten reeds

werd aangetoond(1305) hield de rechtspraak er nochtans lange tijd een veel

formalistischer definitie op na en omschreef herhaald de handtekening als

,,het met de hand geschreven teken, waarmee de erflater gewoonlijk zijn

persoonlijkheid aan derden te kennen geeft''(1306). Dit hield in dat de

erflater niet alleen de naammoest gebruiken waaronder hij bij derden bekend

was, maar dat hij die ook op een karakteristieke wijze moest aanbrengen,

zoals hij gewoonlijk officieÈle documenten ondertekende. Dit maakte het

vereiste van de handtekening tot een vormvereiste stricto sensu.

Hierin werd in vorige periode verandering gebracht door een arrest van het

hof van Cassatie van 13 juni 1986(1307) dat van oordeel was dat het

voldoende was dat gebleken was dat de (weinig geletterde) erflaatster haar

handtekening had willen aanbrengen en dat ze haar volledige naam onder het

testament had aangebracht, zelfs al had ze dat schrijfteken voor de eerste keer

gebruikt en was ze voor derden doorgaans onder een andere naam bekend.

386. Het hof van Luik houdt het in deze periode nog bij de oude gebruike-

lijke definitie en verklaart op basis daarvan een toevoeging in de marge van

een testament nietig (zie hierover verder nr. 389) omdat ze door de erflater

alleen maar was geparafeerd.

Het testament en twee bijgevoegde codiciles waren door de erflater onder-

tekend met een specifieke grotere pennetrek, die bestond uit de volledige

naam en de initiaal van de erflater. Er werd niet aangetoond dat de erflater

gewoonlijk of bij gelegenheid zijn paraaf gebruikte om een document te

ondertekenen, zodat het hof van oordeel was dat men niet kon aannemen

dat dit het met de hand geschreven teken was waarmee de erflater gewoon-

lijk zijn persoonlijkheid aan derden te kennen gaf en dat dit dus geen

handtekening uitmaakte in de zin van artikel 970 B.W. (zie ook volgend

nummer).

(1304) Cass. Fr. 7 juni 1995, dat het fel bekritiseerde arrest van het hof van Bordeaux van

11 januari 1993 (zie de kritische noot van J. Hauser, ReÂp. DefreÂnois, 1993, 1194) casseerde dat

op grond daarvan besloten had tot de geldigheid van het testament, vgl. Versailles 16 januari

1992,D., 1993, Somm., noot Grimaldi, dat een testament geldig verklaarde ondanks het feit dat

de erflater alleen zijn naam en voornaam in het corpus van de akte had vermeld.

(1305) Zie dit tijdschrift, 1994, 1763 e.v., nrs. 297 e.v.

(1306) Cass. 7 januari 1955, Pas., 1955, I, 456; Cass. 2 oktober 1964, Pas., 1965, I, 106.

(1307) Arr. Cass., 1985-86, 1411, nr. 644; Pas., 1986, I, 1269; T. Not., 1986, 282 en de

uitvoerige bespreking in vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 1765 nrs. 300 e.v.
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Deze eerder formalistische overwegingen worden door het hof wel wat

afgezwakt. Tot slot stelt het immers vast dat in casu niet kan aangenomen

worden dat door deze paraaf, dat kleine handgeschreven teken in de rand

van het testament aan te brengen, de erflater een handtekening in de zin

van artikel 970 B.W. heeft willen zetten en de bedoeling gehad heeft zich

de inhoud van deze toevoeging eigen te maken. Het hof was er dus van

overtuigd dat er inderdaad geen animus signandiwas geweest. Het besluit lag

voor de hand, nu geen handtekening onder deze toevoeging werd aange-

bracht maar alleen maar een paraaf had de erflater er geen definitieve

beschikking van gemaakt maar was het een louter project gebleven.

M.a.w. nu vaststond dat slechts op een gebrekkige wijze aan het vereiste

van handtekening was voldaan, ging het hof na of geweld werd gedaan aan

(althans toch een van) de doelstelling(en) waarvoor het vereiste van hand-

tekening was ingesteld (nl. de confirmatie). Pas toen bleek dat dit niet het

geval was, besliste het dat aan de toevoeging geen gevolg kon gegeven

worden.

Reeds vroeger was de rechtspraak reticent tegenover een paraaf en van

oordeel dat deze geen handtekening kan vervangen(1308) tenzij zou worden

aangetoond dat de erflater de gewoonte had documenten zo te onderteke-

nen(1309).

5) Overschrijvingen, toevoegingen, kantmeldingen, doorhalingen en

verwijzingen

a . A l g e m e e n

387. De principes terzake worden door het Hof van Beroep van Gent(1310)

duidelijk uiteengezet. Bij een eigenhandig testament zijn overschrijvingen,

toevoegingen, kantmeldingen, doorhalingen en verwijzingen principieel toe-

gelaten, ze laten de geldigheid van het testament ongemoeid voor zover ze

door de erflater werden aangebracht of door een derde buiten weten van de

erflater. Een derde kan immers buiten de wil van de erflater een testament

niet ongeldig maken, zelfs Ð volgens sommigen althans Ð wanneer hij

zodoende gepoogd heeft het testament te wijzigen(1311). Uiteraard zijn de

wijzigingen, die door een derde werden aangebracht ongeldig.

Zo de (zelfs onbelangrijke) wijzigingen door een derde met medeweten van

de erflater werden aangebracht is men vaak heel streng en wordt het

testament in zijn geheel nietig verklaard omdat men twijfels heeft of het

wel in alle vrijheid werd opgesteld(1312).

(1308) Cass. 23 oktober 1922, Pas., 1923, I, 20; Rb. Brussel 31 oktober 1986, Rev. Not. B.,

1987, 164, De Wulf en De Decker, o.c., nr. 293; vgl. Cass. 10 juni 1983, T. Not., 1986, 309,

noot M. Puelinckx-Coene en de bespreking in vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 299.

(1309) De Page, VIII, nr. 863 B.

(1310) Gent 15 december 1995.

(1311) Dillemans, nr. 89 maar contra Brussel 30 juli 1908, Pas., 1909, II, 270.

(1312) Zie hierover uitgebreid Jacobs, o.c., nr. 46.
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388. Algemeen(1313) wordt ook aangenomen dat de regels inzake toevoe-

gingen, verwijzigingen, kantmeldingen en doorhalingen van openbare akten,

niet gelden voor de onderhandse akte die het eigenhandig testament is. Het

hof van Luik(1314) trok hieruit de conclusie dat het feit dat bij verwijzingen

en toevoegingen aan een openbaar testament het gebruik van een paraaf is

toegestaan (VentoÃsewet art. 15-16), irrelevant is bij de beoordeling of een

paraaf onder een toevoeging aan een eigenhandig testament als een geldige

handtekening kan beschouwd worden.

b . T o e v o e g i n g e n , w i j z i g i n g e n e n k a n t m e l d i n g e n

389. Dat de desbetreffende regels inzake openbare akten niet van toepassing

zijn, betekent dat niet alle toevoegingen en kantmeldingen moeten gepara-

feerd of ondertekend worden.

Op de vraag of toevoegingen en wijzigingen die door de erflater op zijn

testament werden aangebracht, afzonderlijk moeten gedateerd en gehand-

tekend worden, is reeds in vorige overzichten uitvoerig ingegaan(1315).

Hieruit bleek dat de regel is dat toevoegingen die alleen maar een bestaande

beschikking uitleggen of preciseren, niet afzonderlijk moeten gedateerd of

gehandtekend worden. Men neemt zelfs aan dat het onbelangrijk is of ze al

dan niet gelijktijdig met de rest van het testament werden aangebracht(1316)

of meer nog dat dergelijke loutere toevoegingen vermoed worden gelijktijdig

gebeurd te zijn(1317). Het is maar wanneer de bijschriften, toevoegingen of

wijzigingen een nieuwe testamentaire beschikking inhouden en dus geen

loutere toevoeging kunnen genoemd worden dat ze afzonderlijk moeten

gedagtekend en gehandtekend zijn(1318). De oorspronkelijke dagtekening

preciseert het hof van Gent(1319) kan immers niet twee beschikkingen die

op verschillende tijdstippen gemaakt zijn, geldig maken.

Deze principes werden getrouw toegepast door het Hof van Beroep van

Luik(1320), dat weigerde rekening te houden met een kantmelding die niet

behoorlijk ondertekend was en wel omdat hierbij een nieuw legaat werd

toebedeeld en de rest van het testament gewijzigd (zie hoger nr. 386).

De feitenrechter oordeelt soeverein of een aanvulling een nieuwe beschik-

king betreft of alleen maar een verduidelijking(1321).

(1313) Byttebier, o.c., 161; De Page, VIII/2, nr. 862 F; Huc, VI, nr. 269; Jacobs, o.c., nr. 44;

Laurent, XIII, nr. 181; Colin-Capitant (7e uitg.), III, nr. 1143.

(1314) Luik 5 juni 1996.

(1315) Zie dit tijdschrift, 1970, 299 en 1994, 1766.

(1316) De Page, VIII/2, nr. 863 F; Jacobs, o.c., nr. 44.

(1317) Byttebier, o.c., T. Not., 1995, 161.

(1318) De Wulf en De Decker, o.c., nr. 294.

(1319) Gent 15 december 1995, dat evenwel niet expliciet een onderscheid maakt naar de aard

van de toevoeging, maar het wel heeft over twee ,,beschikkingen''.

(1320) Luik 5 juni 1996.

(1321) Byttebier, o.c., T. Not., 1995, 161.
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c . D o o r h a l i n g e n

390. Doorhalingen zijn niet onderworpen aan dezelfde regeling als aanvul-

lingen en wijzigingen, al wordt het onderscheid niet altijd gemaakt. Door-

halingen moeten nooit gedagtekend of gehandtekend worden. In de mate

vaststaat dat ze het werk van de erflater zijn, hebben ze, aldus het hof van

Gent(1322), tot gevolg dat dat deel van het testament niet meer bestaat en

geacht wordt nooit te hebben bestaan. In casu had een erflater zijn testament

op een blad van een agendaboekje geschreven en hieruit een beschikking

weggeknipt. Door niemand werd betwist dat de erflater dit zelf had gedaan.

Dit wegsnijden van een deel van de tekst werd door het hof gelijkgesteld met

een doorhaling.

Door te stellen dat de beschikking dan niet meer bestaat(1323) neemt het hof

duidelijk standpunt in, in een betwisting die ook gevoerd wordt in geval van

vernietiging door de erflater van het testament in zijn geheel(1324). Sommi-

gen zien hierin eerder een Ð zij het dan niet door de wet voorziene Ð wijze

van herroeping(1325). Het overtuigend argument van het Gentse hof om dit

te weerleggen is, dat het om geen herroeping kan gaan omdat het door-

gehaalde deel (en uiteraard meer nog het weggesneden deel) niet als testa-

mentaire beschikking bestaat, nu de testator aan de aanvankelijke tekst de

geldigheid van testamentaire beschikking ontnomen heeft.

Alhoewel de discussie niet van louter academische aard is(1326) is het

resultaat in beide hypothesen toch dat aan de doorgeschrapte en uiteraard

aan het verdwenen weggesneden gedeelte geen gevolg meer gegeven wordt.

Het niet-doorgehaalde, doorstreepte of weggesneden deel van het testament

blijft wel geldig(1327), althans zo geen essentieel bestanddeel werd door-

gehaald of weggesneden, als bv. de handtekening of de datum(1328).

6) Bewijskracht van het eigenhandig testament

391. Het testament is dan wellicht een plechtige akte het blijft niettemin een

onderhandse akte met de beperkte bewijskracht vandien. Ook in deze pe-

riode(1329) werd aangenomen dat de gemeenrechtelijke bewijsregels van de

onderhandse akte en ondermeer artikel 1323 B.W. op eigenhandige testa-

menten van toepassing zijn(1330). Slechts het testament dat erkend, of

(1322) Gent 15 december 1995.

(1323) In die zin ook Jacobs, o.c., nr. 196.

(1324) Zie hierover Dillemans, nr. 243; Jacobs, o.c., nrs. 195 e.v.

(1325) Zie wat meer speciaal doorhalingen betreft Toulouse 22 mei 1913, Rev. prat. Not.,

1914, 31.

(1326) Zie hierover uitgebreid De Page VIII/2, nr. 1198 en Jacobs, o.c., nrs. 198 e.v.

(1327) Gent 15 december 1995, Laurent, XIII, nr. 185.

(1328) Jacobs, o.c., nr. 202.

(1329) Zie ook vorige overzichten, dit tijdschrift, 1985, 607, nr. 93; 1994, 1767, nr. 306 e.v.

(1330) Brussel 20 juni 1996; Jacobs, o.c., nrs. 209 e.v. en nuanceringen daar.
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althans niet betwist is door de erfgenamen, heeft dezelfde bewijskracht als

een authentieke akte. Dit betekent dat wanneer de erfgenamen wel proble-

men hebben met de authenticiteit van het testament, het niet nodig is dat ze

een procedure wegens valsheid in geschriften instellen(1331). Ze kunnen er

zich mee vergenoegen te verklaren dat ze het geschrift(1332), de da-

tum(1333), de handtekening(1334) niet erkennen als zijnde deze van hun

rechtsvoorganger. De bewijslast van de echtheid rust m.a.w. op de legata-

ris(1335). Hij moet aantonen dat het document uitging van de erflater en dat

het diens werkelijk geschrift is(1336), dit is de voorwaarde voor het bestaan

zelf van zijn rechten.

Ook in deze periode werd beklemtoond dat de rechter soeverein oordeelt of

een voorafgaand gerechtelijk onderzoek naar de echtheid van het geschrift

noodzakelijk is. Hij kan eventueel zelf rechtstreeks de echtheid onderzoeken,

via vergelijking met andere geschriften van de erflater, waarbij hij kan

vaststellen dat diens geschrift al wat evolueerde in de tijd(1337). Dit betekent

uiteraard dat zo reeds in een strafrechtelijk onderzoek werd uitgemaakt dat

het testament het werk was van de erflaatster, de civiele rechter hierop kan

terugvallen en een beroep op de artikelen 883 e.v. van het gerechtelijk

wetboek overbodig maken(1338).

Bij de beoordeling van de authenticiteit van het testament, gaat de rechter

ook na of de getroffen beschikkingen van de erflater plausibel overkomen,

rekening houdend met de terzake relevante gegevens(1339).

§ 3. Het internationaal testament

1) Algemeen

392. Van de meest recente testeervorm, het internationaal testament(1340)

schijnt ook in louter nationale context meer en meer gebruik gemaakt te

worden. In deze periode kwam ook de eerste rechtspraak ter zake tot

stand(1341).

(1331) Bergen 2 november 1994.

(1332) Bergen 2 november 1994.

(1333) Rb. Hoei 7 juni 1990.

(1334) Zie de nuanceringen bij Jacobs, o.c., nrs. 213 e.v.

(1335) Rb. Hoei 7 juni 1990; Bergen 2 november 1992; Cass. Fr. 13 oktober 1992, Rev. Trim.

Dr. Civ., 1993, 396, opmerkingen J. Patarin.

(1336) Dillemans, o.c., nr. 99.

(1337) Bergen 2 november 1994.

(1338) Bergen 20 juni 1996.

(1339) Bergen 20 juni 1996.

(1340) Ingevoerd bij Wet van 2 februari 1983, in uitvoering van het Verdrag van Washington

van 26 oktober 1973, houdende de eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal

testament.

(1341) Brussel 12 oktober 1993, Not. Fisc. M., 1995/10, 15, noot M. Puelinckx-Coene; Rev.

Not. B., 1994, 121, noot L. Raucent; Rb. Nijvel 13 februari 1996, J. T., 1998, 867.
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Sommige notarissen doen beroep op het internationaal testament voor lange

wilsbeschikkingen. Soms lijkt het ook de nog enig mogelijke testeervorm zo

de erflater al te verzwakt is om nog zelf een tekst van enige omvang te

schrijven of te dicteren. De vormvereisten van het internationaal testament,

althans diegene die op straf van nietigheid zijn opgelegd, zijn immers

beperkt tot de voorschriften voorzien in de artikelen 2-5 van de Wet van

2 februari 1983(1342). Deze houden alleen in dat het testament schriftelijk

moet opgemaakt worden, zonder dat het nochtans door de erflater zelf hoeft

geschreven te zijn. Deze moet wel in tegenwoordigheid van twee getuigen en

(althans naar Belgisch recht) van een notaris verklaren dat het geschreven

document zijn testament is en dat hij er de inhoud van kent, zonder dat hij

deze moet kenbaar maken. Daarop moet hij in hun tegenwoordigheid het

testament ondertekenen (of zo dit reeds gebeurde zijn handtekening bevesti-

gen), waarop de notaris en de getuigen in zijn aanwezigheid eveneens hun

handtekening aanbrengen op het testament.

De opstellers van de eenvormige wet wilden op die manier voorrang geven

aan de eerbiediging van de wil van de erflater en daarom alle formalisme

weren(1343). Al te groot formalisme leidt er immers toe dat wat nochtans de

duidelijke wil van de erflater blijkt te zijn, zonder uitwerking blijft omdat

(misschien door anderen) niet voldaan werd aan al te rigide vormvoorschrif-

ten.

Men kan zich nochtans anderzijds afvragen of deze minimale eisen nog

steeds de eerbied voor de werkelijke wil waarborgen. Zeker zo in extremis op

het internationaal testament beroep gedaan wordt is het niet meteen evident

dat de totaal verzwakte erflater nog in staat was te beseffen of wat in het (al

dan niet ingewikkelde) document dat door iemand anders werd opgemaakt,

geschreven staat, neerkomt op wat hij werkelijk wilde.

2) Middel om nietige openbare testamenten te redden

393. In de eerste rechtspraak inzake een internationaal testament wordt op

een eerder onverwachte maar niet minder duidelijke wijze ingespeeld op

het minimale formalisme dat door de opstellers gewenst werd. In beide

gevallen was de bedoeling, via de beperkte voorschriften die daar gelden,

toch uitwerking te verlenen aan laatste wilsbeschikkingen, die opgenomen

waren in wat een authentiek testament bedoelde te zijn maar omwille van

vormgebreken nietig was. Het zijn bovendien uitzonderlijke voorbeelden

van gerechtelijke conversie(1344). Dit betekent dat een gewilde maar nie-

(1342) Zie artikel 1 van die wet; Brussel 12 oktober 1993, Rb. Nijvel 13 februari 1996.

(1343) Verslag J. Plantard (Unidroit), gepubliceerd in bijlage bij de Memorie van Toelichting

van de Belgisch invoeringswet, Gedr. St., Kamer, 1979-80, nr. 482/1 (12-26), 13.

(1344) Zie hierover J. Ronse, ,,Gerechtelijke conversie van nietige rechtshandelingen'', dit

tijdschrift, 1965, 199-227; W. Van Gerven, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Deel I:

Algemeen deel, nr. 134 en meer speciaal wat dit geval betreft de geciteerde noot van

M. Puelinckx-Coene onder Brussel 12 oktober 1993.
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tige rechtshandeling door de rechter omgezet wordt in een andere maar

geldige rechtshandeling, die het doel dat door de nietige rechtshandeling

beoogd werd toch zo goed mogelijk verwezenlijkt. De rechter erkent dus de

geldige rechtshandeling in de bestanddelen die de nietige rechtshandeling

bevat.

In de eerste commentaren op de wet(1345) werd reeds beweerd dat een

eenvoudig document, ondertekend door de erflater, de notaris en twee

getuigen kan gelden als internationaal testament... als tenminste bewezen

wordtÐwat dan wel met alle middelen kanÐ dat alles verliep zoals door de

wet werd voorgeschreven inzake de verklaring door de erflater en de gelijk-

tijdige ondertekeningen.

394. De rechtbank van Nijvel was van oordeel dat dit het geval was bij een

als authentiek bedoeld testament, dat nochtans nietig was omdat de notaris

vergeten had de plaats te vermelden waar het was opgesteld, een op straffe

van nietigheid verplichte formaliteit. Ze stelde vrij kort ,,que dans le cas

d'espeÁce il existe un eÂcrit refleÂtant la deÂclaration du testateur qui a eÂteÂ signeÂe

par ce dernier, par deux teÂmoins et par le notaire''.

Reeds in het verslag Plantard(1346) werd gezegd dat het vereiste dat de

erflater moet verklaren dat het aangeboden document zijn testament is en hij

er de inhoud van kent, vrij soepel mag geõÈnterpreteerd worden en duidt op

elke ondubbelzinnige wilsuiting zowel door middel van woorden als door

gebaren of tekens.

Vast stond in casu dat de erflater aan de notaris verklaard had hem zijn

testament te willen dicteren en dat hij de tekst na voorlezing had onderte-

kend, alles samen voldoende om als dergelijke verklaring te gelden(1347).

Op het vereiste van gelijktijdigheid van de handtekeningen werd in het

vonnis niet ingegaan, maar de te volgen procedure bij een authentiek

testament laat vermoeden dat dit inderdaad het geval was geweest.

Uiteraard was, nu het de bedoeling geweest was een authentiek testament op

te stellen, niet voldaan aan de specifieke bijkomende vormvereisten die voor

een internationaal testament gelden. Zo moet voor dergelijke testeervorm

o.m. een verklaring door de notaris worden opgemaakt (waarvan in artikel 10

van de wet een eenvormig model is opgenomen), waarin deze bevestigt dat

het hele scenario punt voor punt verliep zoals door de wet bepaald wordt

(artikel 9). Het testament moet, samen met een exemplaar van die verklaring,

(1345) L. Raucent, ,,Quant faut-il recourir au testament international?'' in De nouvelles

normes testamentaires, Rencontres Notariat/ UCL, 1983, (147-159), 158.

(1346) Verslag Plantard, gecit., 21.

(1347) In die zin M. Puelinckx-Coene en L. Raucent in hun noten onder Brussel 12 oktober

1993.
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in een verzegelde omslag bij de minuten bewaard worden (artikel 17). Dit

alles was in casu niet gebeurd. Maar terecht oordeelde de rechtbank dat dit

geen vereisten zijn die op straffe van nietigheid werden voorgeschreven en

besloot ze dat aan het testament uitwerking kon verleend worden als geldig

internationaal testament.

395. Nog een stuk minder formalistisch stelde zich het Hof van Beroep van

Brussel(1348) op. Ook hier werd door de legatarissen voorgehouden dat aan

een nietig openbaar testament toch uitwerking kon verleend worden als

geldig internationaal testament. Ze hadden ook beweerd dat dit ongeldig

authentiek testament kon gelden als geldig eigenhandig testament nu het

door de erflater ondertekend was(1349). De rechtbank van eerste aanleg had

hun hierin gevolgd, maar het hof van beroep wees dit terecht af omdat

alhoewel een nietige maar ondertekende openbare akte wel kan gelden als

onderhandse akte, dit nochtans niet betekent dat meteen voldaan is aan de

bijzondere vereisten gesteld door artikel 970 B.W. voor een bij onderhandse

akte opgesteld testament (zie hoger nr. 367). Deze nietige openbare akte was

immers door de notaris en dus niet eigenhandig door de erflater geschreven.

Maar kon men in dit geval beweren dat door het nietige authentieke testa-

ment ook voldaan was aan de beperkte op straffe van nietigheid opgelegde

vereisten van het internationaal testament?

In casu was het testament als authentiek testament nietig omdat de notaris

vergeten was te vermelden dat hij het in tegenwoordigheid van de twee

getuigen had voorgelezen (vereist door artikel 972 B.W.). Bovendien had hij

niet de identiteit van de getuigen vermeld of gezegd dat het door de getuigen

ondertekend was (vereist door resp. artikel 2, lid 2 en artikel 14, lid 1 van de

Wet van 25 VentoÃse jaar XI). Kon men nu op basis daarvan volhouden dat de

vereiste verklaring van de erflater gebeurd was in tegenwoordigheid van de

getuigen, dat alle handtekeningen op het testament in tegenwoordigheid van

erflater, notaris en getuige werden aangebracht en dat de twee bijkomende

handtekeningen die op het testament waren aangebracht, afkomstig waren

van personen die over de nodige bekwaamheid beschiktenÐ hoe miniem die

sinds deze wet ook mogen zijn(1350) Ð om getuigen te kunnen zijn bij een

internationaal testament?

In casu ontbrak uiteraard ook hier de bij artikel 9 van de invoeringswet

vereiste verklaring door de notaris waarin de nodige gegevens worden

verstrekt o.m. over de identiteit van de getuigen en bevestigd dat ze op

hun juistheid werden gecontroleerd en nagegaan of ze voldeden aan de

vereisten gesteld door de wet.

Ook dit hof stelt terecht (wat trouwens uitdrukkelijk door de wet zelf in

artikel 13 voorzien wordt), dat het ontbreken van deze verklaring geen

(1348) Brussel 1 oktober 1993.

(1349) Artikel 1318 B.W. en artikel 68 van de Wet van 25 VentoÃse van het jaar XI.

(1350) Zie W. Pintens , N. en R. Torfs, Internationaal testament, 1985, 30.
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afbreuk doet aan de formele geldigheid van een internationaal testament,

althans zo het in overeenstemming is opgesteld met de wettelijke voorschrif-

ten. Deze verklaring is immers een document dat in hoofdzaak voor de

bewijsvoering is opgemaakt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van

de notaris en zonder tussenkomst van de erflater(1351). Het is logisch, gezien

de filosofie van de eenvormige wet dat het ontbreken van dergelijke notarieÈle

verklaring of enige onregelmatigheid erin, niet kan leiden tot de nietigheid

van het testament.

Artikel 13 impliceert tevens, zoals trouwens door het Brussels hof werd

gepreciseerd dat het louter feit dat geen verklaring werd opgemaakt, ook niet

als bewijs kan gelden dat de vormvereisten niet werden nageleefd.

De vraag is evenwel wie bij ontstentenis van een notarieÈle verklaring, moet

bewijzen of het internationaal testament al dan niet overeenkomstig de

voorschriften van de artikelen 2-5 van de Invoeringswet werd opgemaakt.

Het hof van Brussel is van oordeel dat in het kader van de procedure de

bewijslast op de erfgenamen rustte en deze niet aantoonden of zelfs niet

aanboden aan te tonen dat het testament ook ongeldig was als internationaal

testament.

Hoe de procedure precies verlopen is, is niet duidelijk uit het arrest op te

maken. Ons lijkt althans dat een redelijker verdeling van de bewijslast zou

zijn dat, nu door de erfgenamen aangetoond werd dat het testament nietig

was als openbaar testament, door de verwerende legatarissen moest bewezen

worden dat toch voldaan werd aan de minimumvereisten gesteld door de

artikelen 2-5 van de Wet op het Internationaal Testament. In de rechtsleer

wordt althans voorgehouden dat het ontbreken van de notarieÈle verklaring

een omkering van de bewijslast tot gevolg heeft en dat diegenen die er zich

op beroepen dat het aangeboden document een geldig internationaal testa-

ment inhoudt, dit ook moeten bewijzen(1352).

396. Het resultaat van de gerechtelijke conversie kan dus zijn dat een als

openbaar testament bedoeld document, dat wegens vormgebreken nietig is,

toch effect sorteert. Wanneer dit leidt tot een betere eerbiediging van wat

duidelijk de wil was van de erflater, kan dit alleen maar worden toegejuicht,

zeker zo de erflater op die manier beschermd wordt tegen de onzorgvuldig-

heid van derden en tegen misschien wel een wat te overdreven formalisme.

Toch moet men er zich voor hoeden van niet van het ene uiterste in het

andere te vervallen en de geldigheid van testamenten te aanvaarden, alhoe-

wel men juist omwille van de soepele vormvereisten, twijfels kan hebben of

ze de weerspiegeling zijn van de spontane wil van de erflater.

(1351) Verslag Plantard, gecit. 23.

(1352) N. Torfs, commentaar bij artikel 13 van de wet tot invoering van het internationaal

testament, 1, in Comm. Erf.; W. Pintens en N. en R. Torfs, gecit. 54.
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AFDELING 4

LEGATEN

§ 1. Kwalificatie van legaten(1353)

1) Criterium ter onderscheiding

397. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren herinnert aan de geves-

tigde regel dat het criterium tot onderscheid tussen de verschillende legaten

gelegen is in de erfrechtelijke roeping, ongeacht de gebruikte terminologie of

de omvang van de milddadigheid(1354).

Meer bepaald wordt het algemeen legaat gekenmerkt door de algemene

roeping, de residuaire aanspraak op alle goederen die de overledene op de

dag van zijn overlijden zal nalaten (art. 1003 B.W.)(1355). Het feit dat de

algemene legataris uiteindelijk nauwelijks iets van de nalatenschap verkrijgt,

of zelfs helemaal niets, belet die eventuele algemene roeping niet(1356).

Er is een legaat onder algemene titel wanneer de legataris een welbepaald,

door de wet omschreven breukdeel van het nagelaten vermogen verkrijgt,

(1353) Cass. 9 december 1993, Arr. Cass., 1993, 1038, noot P. HofstroÈssler, R.Cass., 1994, 59,

R.W., 1994-95 (verkort), 165, Pas., 1993, I, 1040, J.L.M.B., 1994, 1166, noot S. Nudelhole,

Rev. Not. B., 1994, 23 en Rec. geÂn. not. enr., 1995, nr. 24.509, p. 247; Antwerpen 15 april 1992,

Rev. Not. B., 1994, 278, noot; Luik 12 maart 1996, J.L.M.B., 1996 (weergave), 982; Brussel

30 januari 1997, A.J.T., 1997-98, 46, noot J. Byttebier; Luik 10 februari 1997, Rec. GeÂn. Enr.

Not., 1998, nr. 24.783, p. 191; Rb. Bergen 10 april 1989, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1993, nr. 24.178,

p. 43; Rb. Tongeren 3 mei 1991, T.B.B.R. 1993 (verkort), 73; Rb. Turnhout 6 februari 1992,

T.B.B.R., 1993 (verkort), 71; Rb. Gent 6 april 1993, T. Not., 1993, 491; Rb. Luik (Voorz.)

23 november 1995, Rev. Trim. Dr. Fam., 1997, 208; Rb. Luik (Voorz.) 22 december 1995,

Pas., 1995, 62 en T.B.B.R., 1996 (verkort), 154; Rb. Luik (Voorz.) 4 maart 1996, Rev. Trim.

Dr. Fam., 1997, 218 en J.L.M.B., 1996, 977; Gent 9 mei 1997, T. Not., 1998, 210; J. Bael,

,,Testamenten'' in X., Familierecht, NotarieÈle Actualiteit, 7, Brugge, Die Keure, 1996, (191)

nr. 25 e.v., p. 209 e.v.; HofstroÈssler, P., ,,Over heling en andere leuke erfrechtelijke begrippen'',

(noot onder Cass. 9 december 1993), R.Cass., 1994, 57-59; S. Nudelhole, ,,Le legs aÁ titre

universel, creÂation saugrenue du code NapoleÂon'', (noot onder Cass. 9 december 1993),

J.L.M.B., 1994, 1170-1173; S. Guinchard en L. Coupet, ,,Donations et testaments. Legs

universel. Notion. Coexistence de leÂgataires universels'' in Juris-Classeur civil, Parijs, Jur.

Class., losbl., art. 1003 C. civ., fasc. B, 1991, 10 p. (hiernagenoemd ,,S. Guinchard''); S.

Guinchard en L. Coupet, ,,Donations et testaments. Legs aÁ titre universel'' in Juris-Classeur

civil, Parijs, Jur.Class., losbl., art. 1010 aÁ 1013 C. civ., fasc. F aÁ H, 1991, 18 p. (hiernagenoemd

,,S. Guinchard en L. Coupet''); R. Le Guidec, ,,Donations et testaments. Institution d'heÂritier et

legs. CateÂgories, eÂlements constitutifs, modaliteÂs'' in Juris-Classeur civil, Parijs, Jur. Class.,

losbl., art. 1002 C. civ., fasc. 10, 1997, 28 p.; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, Droit civil. Les

successions. Les libeÂraliteÂs, Parijs, Dalloz, 1997, nr. 340 e.v., p. 275 e.v.

(1354) Rb. Tongeren 3 mei 1991; Rb. Bergen 10 april 1989; Rb. Luik (Voorz.) 23 november

1995; Rb. Luik (Voorz.) 22 december 1995; vorig overzicht, dit tijdschrift, nr. 311,

p. 1769; S. Guinchard, l.c., nr. 4, p. 3; M. Puelinckx-Coene, ,,De legataris, soorten, kenmerken,

vereisten'', in X., De legatarissen en hun legaat, K.F.B.N. (ed.), 1987, (1), nr. 1 en Commen-

taar bij artikel 1003 B.W., nr. 1 in Comm. Erf.

(1355) Zie de verwijzingen in de vorige voetnoot; zie ook (impliciet) Brussel 30 januari 1997.

(1356) Zie Rb. Bergen 10 april 1989, met verwijzing naar H. De Page, TraiteÂ eÂleÂmentaire de

droit civil belge, VIII/2, Brussel, Bruylant, 1944, nr. 961, litt. A.; zie verder J. Bael, l.c., nr. 25,

p. 209; Rb. Tongeren 3 mei 1991; Rb. Luik (Voorz.) 23 november 1995; Rb. Luik (Voorz.)

22 december 1995 (telkens impliciet); S. Guinchard, l.c., nr. 4, p. 3 en nr. 11 e.v., p. 4-5; R. Le

Guidec, l.c., nr. 11, p. 5; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, l.c., nr. 341, p. 276.
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zoals de helft, een derde, of al de onroerende goederen van de overledene, of

al zijn roerende goederen, of een bepaald gedeelte van al zijn onroerende

goederen of van al zijn roerende goederen (art. 1010, lid 1 B.W.)(1357).

Elk ander legaat is een legaat ten bijzondere titel (art. 1010 lid 2 B.W.).

Bijzondere legaten worden dus op een negatieve manier omschreven.

Er weze aan herinnerd dat het onderscheid tussen de drie typen van legaten

van groot belang is, met name op het vlak van het bezitsrecht (,,saisine'' zie

hierover verder nrs. 446 e.v.), het recht op de vruchten van de vermaakte

zaak (zie hierover verder nr. 450), de gehoudenheid tot de schulden en de

sanctie van de erfrechtelijke heling(1358).

2) Algemeen legaat

a . B e g r i p e n k e nm e r k e n

398. Ook in deze periode wordt bij de kwalificatie van de legaten de

klemtoon gelegd op de bedoeling van de testator (zie ook hoger nr. 324),

met name het al dan niet aanwezig zijn van de wil om een algemene roeping

toe te kennen, om al dan niet een recht van aanwas toe te kennen(1359).

De gehanteerde terminologie, de kwalificatie van het legaat door de testator

is op zich niet doorslaggevend(1360).

Daaruit volgt vooreerst dat het legaat als een ,,algemeen legaat'' kan worden

aangemerkt, zelfs bij ontstentenis van een dergelijke uitdrukkelijke kwalifi-

catie in het testament(1361). Het is niet vereist dat de testator het expliciet

heeft over een ,,algemene legataris''.

399. De bedoeling kan zowel uit intrinsieke als uit extrinsieke gegevens

worden gepuurd(1362).

Ze kan vooreerst worden afgeleid uit de bewoordingen van het testament zelf.

Het Hof van Beroep te Antwerpen stelt kortweg dat uit het gebruik van de

termen ,,aanstelling als algemene legataris'' in een eigenhandig testament

kan besloten worden dat de testator de begunstigde daadwerkelijk als alge-

mene legataris heeft willen aanstellen en dat hij die termen heeft gebezigd in

de betekenis die ze in het Burgerlijk Wetboek hebben(1363).

(1357) Rb. Bergen 10 april 1989.

(1358) Cass. 9 december 1993, waarover infra, nr. 406; J. Bael, l.c., nr. 30, p. 211-212; zie het

laatste overzicht inzake erfenissen, dit tijdschrift, 1997, nr. 143, p. 260.

(1359) Luik 10 februari 1997; vorig overzicht, dit tijdschrift, nr. 312 e.v.; zie reeds H. De

Page, o.c., VIII/2, nr. 961, litt. B.; vgl. S. Guinchard, l.c., nr. 18, p. 5; R. Le Guidec, l.c., nr. 20,

p. 7; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, l.c., nr. 340, p. 276, voetnoot 1 en nr. 342, p. 277.

(1360) Luik 10 februari 1997; Rb. Tongeren 3 mei 1991; Rb. Luik (Voorz.) 23 november 1995

en 22 december 1995.

(1361) Luik 10 februari 1997 en Rb. Bergen 10 april 1989 (telkens impliciet); S. Guinchard,

l.c., nr. 17, p. 5; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, l.c., nr. 342, p. 277.

(1362) Brussel 30 januari 1997; S. Guinchard, l.c., nr. 18, p. 5; cf.R. Le Guidec, l.c., nr. 20, p. 7.

(1363) Antwerpen 15 april 1992.
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400. De vermaking van wat er van de goederen zal resten na de uitkering van

de bijzondere legaten, is een algemeen legaat vermits de roeping om des-

gevallend de ganse nalatenschap te verkrijgen vaststaat(1364). De uitdruk-

king ,,de rest'' moet in de gebruikelijke betekenis van het woord worden

verstaan en doelt dus op alle niet nader bepaalde vermogensbestanddelen van

de erflater (1365) (zie ook hoger nr 331).

De zinsnede ,,je laisse ma fortune'' wijst eveneens in de richting van een

algemene roeping(1366) (zie ook hoger nr 336).

De Rechtbank van Bergen had oog voor de algemene systematiek van de

inhoud van het testament en onder meer het feit dat de betrokkene ertoe

gehouden was bijzondere legaten uit te keren daar waar de testatrice moest

weten dat zij daarbij niet over de totaliteit van haar vermogen beschikte(1367).

De bedoeling wordt ook afgeleid uit extrinsieke gegevens(1368). Het Hof

van Beroep te Luik meende uit het bestaan van een hechte genegenheidsband

tussen de testatrice en de legataressen te kunnen afleiden dat het niet de

bedoeling van de testatrice kon geweest zijn het recht van aanwas uit te

sluiten(1369). Het Hof van Beroep te Brussel onderstreepte het feit dat de

testator zijn wettelijke erfgenamen wilde onterven(1370).

401. De Rechtbank van Tongeren stelde Ð aansluitend op de traditionele

leer terzake(1371) Ð dat een algemeen legaat, dat een roeping tot de

universaliteit der goederen impliceert, onverenigbaar is met specificatie of

individualisatie van de gelegateerde goederen(1372), zodat de vermaking

van alle roerende goederen die zich in het vermaakte huis bevinden, geen

algemeen legaat is.

In casu had de testatrice gebruikgemaakt van de woorden ,,ik duid aan als

algemene legataris en dit voor volgende goederen'', maar waaraan niet was

toegevoegd ,,onder andere''.

In vorig overzicht werd nochtans vastgesteld dat de rechtspraak van die

periode zich ook in deze hypothese het recht had toegemeten om alsnog te

peilen naar de werkelijke bedoeling van de testator, en dit zelfs aan de hand

van extrinsieke elementen(1373). De Rechtbank van Tongeren lijkt dus op

(1364) Luik 12 maart 1996; H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 962; S. Guinchard, l.c., nr. 36 e.v.,

p. 7-8; R. Le Guidec, l.c., nr. 23, p. 7; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, l.c., nr. 342, p. 277, tekst en

voetnoot 7.

(1365) Luik 12 maart 1996.

(1366) Luik 10 februari 1997.

(1367) Rb. Bergen 10 april 1989; zie ook Brussel 30 januari 1997.

(1368) Cf. R. Le Guidec, l.c., nr. 20, p. 7.

(1369) Luik 10 februari 1997; zie ook wel Rb. Bergen 10 april 1989.

(1370) Brussel 30 januari 1997.

(1371) Zie vorig overzicht, dit tijdschrift, nr. 315, p. 1771, en de verwijzingen aldaar.

(1372) Rb. Tongeren 3 mei 1991; daarover ook J. Bael, l.c., nr. 25, p. 209, tekst en voetnoot 89.

(1373) Dit tijdschrift, nr. 316, p. 1772.
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het eerste gezicht deze progressieve strekking af te wijzen. Maar in casu

waren een aantal extrinsieke gegevens niet van aard om tot de kwalificatie

algemeen legaat te besluiten: de testatrice had niet over al haar goederen

beschikt (met name niet over de waardepapieren in open bewaargeving bij de

bank) en uit een later opgemaakt, formeel gebrekkig testament bleek dat zij

al haar erfgenamen op een gelijke wijze had willen begiftigen.

402. Het feit dat aan de algemene legataris tevens een bijzonder legaat wordt

vermaakt, is op zich geen afdoende reden om de kwalificatie ,,algemeen

legaat'' te verwerpen. Het vermaken van een bijkomend, bijzonder legaat

kan er immers toe strekken aan de algemene legataris (die bijzondere legaten

moet uitkeren) een minimaal erfdeel te verzekeren(1374).

403. De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik stelde

kortweg dat het legaat de residuo een algemeen legaat is(1375). Dit is

nochtans alleen zo wanneer aan de eerste begunstigde een algemene roeping

toekwam (1376), zodat ook de tweede begunstigde eventueel in aanmerking

komt om gans de nalatenschap te ontvangen(1377). Is de eerste begunstigde

een legataris onder algemene of onder bijzondere titel, dan kan de tweede

begunstigde nooit meer dan dit legaat bekomen(1378). Het statuut van het

tweede legaat volgt het statuut van het eerste legaat.

b . V e r s c h i l l e n d e a l g e m e n e l e g a t a r i s s e n

404. Het aanstellen van verschillende algemene legatarissen is volledig

rechtsgeldig zoals blijkt uit de tekst zelf van art. 1003 B.W.(1379). Het belet

immers geenszins dat aan elk van de aangestelde personen een algemene

roeping wordt toegekend.

Dit principe geldt ook wanneer ieder van de algemene legatarissen voor een

breukdeel, zelfs een ongelijk breukdeel, wordt benoemd. Door het hof van

Luik werd deze vaststaande regel ook in deze periode bevestigd(1380).

(1374) Rb. Bergen 10 april 1989 (impliciet); zie Cass. fr. civ. 25 maart 1981, Bull. cass. I,

nr. 106, p. 89, J.C.P., 1982, II, nr. 19.787, noot Ph. ReÂmy en Rev. trim. dr. civ., 1982, 647, noot

J. Patarin; H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 963, 7; S. Guinchard, l.c., nr. 10, p. 4; R. Le Guidec, l.c.,

nr. 41, p. 9-10.

(1375) Rb. Luik (Voorz.) 4 maart 1996.

(1376) In die zin ook Luik 6 februari 1937, R.W., 1936-37, 1132; T. Not., 1937, 53; Rb.

Dendermonde 11 juni 1969; R.W., 1970-71, 1909 en de noot van M. Puelinckx-Coene.

(1377) E. Van Hove, ,,Problemen rond het voorwerp van het legaat'' in X., De legatarissen en

hun legaat, K.F.B.N. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtsw., 1987, (51) 68; M. Van Quickenborne

en R. Dekkers, ,,Examen de jurisprudence (1965 aÁ 1972). Les successions et les libeÂraliteÂs'',

R.C.J.B., 1975, (93) nr. 109, p. 167; zie ook het voorlaatste overzicht, dit tijdschrift, 1985,

nr. 120, p. 626.

(1378) M. Van Quickenborne, ,,Het legaat de residuo'', T.P.R., 1972, (621) nr. 69, p. 661.

(1379) Rb. Gent 6 april 1993; Rb. Luik (Voorz.) 22 december 1995.

(1380) Luik 10 februari 1997; zie ook vorig overzicht, dit tijdschrift, nr. 319, p. 1773 en De

Page, VIII/2, nr. 963, 3 en 4; M. Puelinckx-Coene, o.c., nr. 10 in Comm. Erf., S. Guinchard, l.c.,

nrs. 44 en 46, p. 9; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, l.c., nr. 341, p. 276, voetnoot 2.
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Indien de bedoeling om aan elke legataris een algemene roeping toe te

kennen, duidelijk is, gaat het om verschillende algemene legaten en niet

om legaten onder algemene titel. Het aanduiden van (ongelijke) breukdelen

heeft dan enkel tot doel het aandeel van elke legataris te preciseren voor het

geval zij samen tot de nalatenschap zouden komen(1381). Deze ongelijkheid

kan ingegeven zijn , aldus het Luikse hof, door de omstandigheden van de

zaak, meer bepaald de onderlinge verhouding tussen de algemene legataris-

sen(1382).

405. Het is dus andermaal een kwestie van interpretatie.

Volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik moet die

bedoeling om een algemene roeping aan verschillende personen te verlenen

prima facie worden aangenomen wanneer de testator verschillende personen

uitdrukkelijk als algemene legatarissen heeft aangesteld. Om tot een ander

besluit te komen dienen nauwkeurige en zekere elementen in tegenoverge-

stelde zin te worden voorgelegd(1383). De Franse rechtspraak lijkt minder

belang te hechten aan de uitdrukkelijke kwalificatie ,,algemene legataris-

sen''(1384). De oude richtlijn van Aubry en Rau(1385) is wellicht nog iets

genuanceerder: heeft de vaststelling van de breukdelen betrekking op de

instelling zelf van de legatarissen, dan blijft hun roeping beperkt tot dat

aangewezen breukdeel, bv. ik vermaak 1/3 aan A, 1/3 aan B en 1/3 aan C,

mijn algemene legatarissen. Betreft de precisering van de breukdelen slechts

de uitvoeringsmodaliteiten, dan sluit zij geenszins de roeping tot het geheel

uit, als bv. Ik stel aan tot mijn algemene legatarissen A., B. en C elk voor 1/3.

Hoe dan ook het specificeren van breukdelen bij de aanstelling van ver-

schillende algemene legatarissen is meestal overbodig maar gevaarlijk en

verwarrend(1386).

3) Legaat onder algemene titel

406. Het Hof van Cassatie(1387) oordeelde dat een legaat van een breukdeel

van de nalatenschap, doch ten belope van een welbepaalde maximale

waarde, een legaat onder algemene titel is. In casu had de overledene zijn

broer als algemene legataris aangesteld onder de verplichting om legaten aan

andere bloedverwanten uit te keren, met name breukdelen (zestigsten) van

zijn vermogen, doch telkens ,,met een maximum van 500.000 F'' of ,,met een

maximum van 300.000 F''.

(1381) Luik 10 februari 1997; Rb. Luik (Voorz.) 22 december 1995; H. De Page, o.c., VIII/2,

nr. 963, 4; S. Guinchard, l.c., nr. 46, p. 9; S. Guinchard en L. Coupet, l.c., nrs. 23-24, p. 6.

(1382) Luik 10 februari 1997.

(1383) Rb. Luik (Voorz.) 22 december 1995, in navolging van H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 963,

4.

(1384) S. Guinchard, l.c., nr. 47 e.v., p. 9-10.

(1385) Aubry. Rau, par Esmein, XI, § 726, 421 e.v.

(1386) Zie ook M. Puelinckx-Coene, o.c., in de Legataris en zijn legaat, gecit., nr. 10.

(1387) Cass. 9 december 1993; daarover ook J. Bael, l.c., nr. 28, p. 210 e.v.; S. Nudelhole, l.c.
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Deze kwalificatie werd door de rechtbank van eerste aanleg en door het hof

van beroep aangenomen en de feitenrechters werden hierin niet tegenge-

sproken door het Hof van Cassatie.

Het arrest ligt niet in de lijn van de bestaande (oude) Belgische rechtspraak.

In een oud arrest van het Hof van Beroep te Luik werd immers beslist dat de

vermaking van het beschikbaar deel ten belope van een bepaald bedrag, een

bijzonder legaat is(1388). De Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi

oordeelde dat een algemeen legaat beperkt tot een vast bedrag eveneens een

bijzonder legaat is(1389). De Franse rechtspraak daarentegen lijkt daar

blijkbaar niet mee in strijd. Het Franse Hof van Cassatie oordeelde immers

dat de beperking van een algemeen legaat tot een bepaalde som de kwali-

ficatie ,,algemeen legaat'' niet wegneemt(1390). De vermaking van het

beschikbaar deel van de nalatenschap wordt als een legaat onder algemene

titel gekwalificeerd, wanneer het de bedoeling was om het legaat te beperken

tot de waarde van het beschikbaar deel op het ogenblik waarop het testament

werd gemaakt(1391).

Het arrest van het Hof van Cassatie werd in de rechtsleer bekritiseerd, niet

zozeer omwille van het resultaat Ð het Hof kon immers beide kanten uitgaan

en de keuze voor de kwalificatie als legaat onder algemene titel kon billijk

zijn gelet op de aard van het geschil (heling) Ð maar wel omwille van de

motivering(1392).

407. De ondersteunende redenering van het Hof van Cassatie is inderdaad

merkwaardig. Vermits pas na de vereffening-verdeling van de nalatenschap

kan worden uitgemaakt waarop de legatarissen recht zullen hebben, zegt het

Hof, kan er geen sprake zijn van een bijzonder legaat. Het Hof leidt de

kwalificatie ,,legaat onder bijzondere titel'' dus af uit de vaststelling dat het

niet om een bijzonder legaat kan gaan, daar waar Ð zoals hierboven is

gezegd Ð het bijzonder legaat eerder een restcategorie is.

Het argument gaat niet op vermits bij tal van legaten Ð die onbetwist als

bijzondere legaten worden beschouwd, zoals het aandeel van de testator in

een ontbonden gemeenschappelijk vermogenÐhet evenminmogelijk is met-

een bij het overlijden de precieze omvang en samenstelling ervan te kennen.

Bovendien verwijst het Hof daarbij naar art. 1014, lid 1 B.W., welke bepa-

ling geen definitie van het bijzonder legaat bevat, doch enkel de toepassing

(1388) Luik 20 januari 1933, Pas., 1933, II, 124, noot, zonder commentaar aangehaald door H.

De Page, o.c., VIII/2, nr. 966, litt. B. en nr. 968, 17; zie ook S. Nudelhole, l.c., nr. 5, p. 1173.

(1389) Rb. Charleroi 23 maart 1871, Pas., 1872, III, 46, eveneens aangehaald door H. De

Page, o.c., VIII/2, nr. 968, 10 (samenvatting bovenaan het arrest; het vonnis zelf is minder

expliciet).

(1390) Cass. fr. civ. 15 januari 1923, aangehaald door R. Le Guidec, l.c., nr. 44, p. 10.

(1391) S. Guinchard en L. Coupet, l.c., nr. 20, p. 5.

(1392) Zie de noot van S. Nudelhole onderaan het arrest; hierin gevolgd door J. Bael, l.c.,

nr. 28, p. 210-211.
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van een algemene bepaling inzake de overgang van het eigendomsrecht op

de legataris(1393). De kwalificatieregel ligt vervat in art. 1010, lid 2

B.W.(1394)

Wellicht ware het principieel juister geweest te stellen dat Ð zoals in het

arrest a quo was gesuggereerd Ð de legatarissen hoe dan ook enkel een

breukdeel van alle Ð niet nader gespecificeerdeÐ goederen van de nalaten-

schap verkregen, met dien verstande dat de bepaling van het breukdeel aan

twee (cumulatieve) criteria was onderworpen: een hoofdcriterium (X zestig-

ste) en een bijkomend criterium (maximale waarde). Het opleggen en het

toepassen van een dergelijk bijkomend criterium neemt immers niet weg dat

de legatarissen uiteindelijk steeds een breukdeel van de nalatenschap be-

komen, met name een abstract deel van de goederen ten belope van een

bepaalde waarde. Welnu, dit laatste is kenmerkend voor de kwalificatie

,,legaat onder algemene titel''(1395).

Het ware enkel anders geweest indien de testator had bepaald dat de

legatarissen, ingeval van overschrijding van het vermaakte breukdeel, vrede

zouden moeten nemen met een bepaalde geldsom. Doch de testator beperkte

het legaat tot een bepaalde waarde, niet tot een geldsom(1396).

Door het koppelen van een maximale waarde aan het abstract deel van de

goederen wordt andermaal (op onrechtstreekse wijze) een bepaald breukdeel

toegekend,met dien verstande dat de juiste cijfers pas bij het overlijden bekend

zullen zijn. Doorslaggevend voor de kwalificatie ,,legaat onder algemene

titel'' is de toekenning van een breukdeel, niet de manier waarop dit gebeurt.

4) Bijzonder legaat

408. Hoewel het bijzonder legaat op een negatieve wijze wordt gedefini-

eerd, kan worden gesteld dat er alleszins van een bijzonder legaat sprake is

zodra de gelegateerde goederen zijn geõÈdentificeerd en geõÈndividualiseerd,

naar hun aard zijn bepaald en niet meer in abstracto(1397). In dat geval

ontbreekt immers de roeping tot het geheel of tot een breukdeel van de

nalatenschap(1398).

Het is daarbij niet vereist dat deze goederen eÂeÂn na eÂeÂn door de testator

worden opgesomd en aangeduid. Doorslaggevend is het feit dat de roeping

van de legataris beperkt is tot welbepaalde goederen, zelfs indien deze op

onrechtstreekse wijze zijn bepaald(1399).

(1393) Vorig overzicht, dit tijdschrift, nrs. 348-349, p. 1786 e.v.

(1394) S. Nudelhole, l.c., nr. 5, p. 1172; hierin gevolgd door J. Bael, l.c., nr. 28, p. 210-211.

(1395) H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 965.

(1396) Cf. S. Nudelhole, l.c., nr. 5, p. 1173.

(1397) Rb. Tongeren 3 mei 1991; H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 965; zie ook Rb. Bergen 10 april

1989.

(1398) H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 967.

(1399) Rb. Bergen 10 april 1989; H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 967; vgl. R. Le Guidec, l.c.,

nr. 13, p. 5 en nr. 25, p. 7; zie ook S. Guinchard en L. Coupet, l.c., nrs. 33-34, p. 7-8.
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Wanneer de testatrice stelt dat de inhoud van een doosje in een bankkoffer,

de meubelen, tapijten en bontjassen dienen te worden verkocht en de gelden

uitbetaald aan (rechts)personen, zijn de gelegateerde goederen naar hun aard

bepaald en is er sprake van een bijzonder legaat(1400).

Andermaal is de bedoeling van de testator doorslaggevend.

Wanneer de erflater een in de tijd beperkt vruchtgebruik op welbepaalde

roerende en onroerende goederen vermaakt, kan er geen sprake zijn van een

legaat onder algemene titel(1401).

Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout dient belang te worden

gehecht aan de clausule ,,vrij van kosten en rechten''. Vermits de bijzondere

legataris overeenkomstig art. 1024 B.W. niet tot het passief van de nalaten-

schap is gehouden, wijst die clausule er noodzakelijkerwijze op dat de

testator een bijzonder legaat op het oog had(1402). Toch moet worden

opgemerkt dat de successierechten die op bijzondere legaten verschuldigd

zijn, in principe door de bijzondere legataris zelf moeten worden gedragen.

§ 2. Voorwerp van het legaat(1403)

1) Aanduiding van het voorwerp

409. Bij bijzondere legaten dient het voorwerp bepaald of minstens bepaal-

baar te zijn(1404).

(1400) Rb. Bergen 10 april 1989.

(1401) Rb. Turnhout 6 februari 1992, met verwijzing naar H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 964,

litt. B., 1.

(1402) Rb. Turnhout 6 februari 1992.

(1403) Cass. 28 november 1997, Rev. Not. B., 1998, 103, noot J. Sace; Luik 4 februari 1992,

J.L.M.B., 1993, 374; Luik 31 maart 1993, Pas., 1992, II, 171 en Rec. GeÂn. Enr. Not., 1995,

nr. 24.510, p. 255; Gent 29 september 1995, R.W., 1996-97, 818, noot S. Mosselmans; Luik

12 maart 1996, J.L.M.B., 1996 (weergave), 982; Rb. Tongeren 3 mei 1991, T.B.B.R., 1993

(verkort), 73; Rb. Luik 11 oktober 1993, Pas., 1993, III, 42 en Rev. trim. dr. civ., 1995, 321; Rb.

Namen 31 januari 1995, J.T., 1995, 455, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1995, nr. 24.533, p. 354 en

T.B.B.R., 1995 (verkort), 247; zie daarover ook J. Bael, ,,Testamenten'' in X., Familierecht,

NotarieÈle Actualiteit, 7, Brugge, Die Keure, 1996, (191) nr. 33, p. 213; S. Mosselmans,

,,Interpretatie van legaten: de 'favor testamenti' en de stelregel `potius ut valeat' versus de

`wil van de testator''', (noot onder Gent 29 september 1995), R.W. 1996-97, 819-823; J. Sace,

noot onder Cass. 28 november 1997, Rev. Not. B., 1998, p. 108-109.

Wat het Franse recht betreft, zie R. Le Guidec, ,,Donations et testaments. Institution d'heÂritier

et legs. CateÂgories, eÂlements constitutifs, modaliteÂs'' in Juris-Classeur civil, Parijs, Jur. Class.,

losbl., art. 1002 C. civ., fasc. 10, 1997, 28 p.; F. Lucet, ,,Donations et testaments. Legs

particulier. Objet du legs'' in Juris-Classeur civil, Parijs, Jur. Class., losbl., art. 1018 aÁ 1024

C. civ., Fasc. J-K, losbl., 1990, 17 p.; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, Droit civil. Les successions. Les

libeÂraliteÂs, Parijs, Dalloz, 1997, nrs. 348-349, p. 281 e.v.

Wat het Nederlandse recht betreft, zie Asser-Perrick, Erfrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk

Willink, 1996, nr. 171 e.v., p. 154 e.v.; Pitlo-van der Burght, Erfrecht, Arnhem, Gouda Quint,

1997, nr. 111 e.v., p. 196 e.v.

Wat het fideõÈcommis de residuo betreft, zie verder nr. 410.

(1404) Fr. TerreÂ en Y. Lequette, l.c., nr. 346, p. 280.
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In het B.W. werden sporadisch een paar specifieke interpretatieregels opge-

nomen, die soms expliciet betrekking hebben op legaten. Daarop werd hoger

uitvoerig ingegaan (zie nrs. 382 e.v.) en aangetoond dat de werkelijke

bedoeling van de erflater hierbij van doorslaggevend belang is(1405). Bij

deze interpretatie werd in de te bespreken periode herhaald beroep gedaan op

het potius ut valeat-principe (zie hierover hoger nrs. 372 e.v.).

2) FideõÈcommis de residuo(1406)

a . Om s c h r i j v i n g , t o e l a a t b a a r h e i d e n t o e p a s s i n g e n

410. Op de problemen om en rond het fideõÈcommis of legaat de residuo of de

eo quod supererit werd uitgebreid ingegaan in een vorig overzicht(1407).

Hiermee wordt, zoals bekend, bedoeld een beschikking waarbij de testator

(een deel van) zijn goederen vermaakt aan een bepaalde persoon, maar

daarbij bepaalt dat wat bij diens overlijden van de gelegateerde goederen

overblijft, aan eÂeÂn of meer andere personen zal toekomen(1408).

411. Van oudsher werd het legaat de residuo gebruikt door kinderloze

echtparen die de langstlevende onder hen verzorgd wilden achterlaten, maar

die tegelijkertijd wensten dat de goederen van de eerstgestorven echtgenoot

(1405) H. De Page, TraiteÂ eÂleÂmentaire de droit civil belge, VIII/2, Brussel, Bruylant, 1947,

nr. 969; vgl. R. Le Guidec, l.c., nr. 86, p. 17.

Over de interpretatie van testamentaire beschikkingen in het algemeen, zie supra, nr.

(1406) Luik 31 maart 1993, Pas., 1992, II, 171 en Rec. GeÂn. Enr. Not., 1995, nr. 24.510, p. 255

en het vonnis a quo, Rb. Luik 10 februari 1992, Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 543; Rb. Turnhout

16 juni 1992, Pas., 1992, III, 87, noot F.B.; Rb. Luik (Voorz.) 4 maart 1996, Rev. Trim. Dr.

Fam., 1997, 218 en J.L.M.B., 1996, 977; daarover ook J. Bael, ,,Testamenten'' in X., Familie-

recht, NotarieÈle Actualiteit, 7, Brugge, Die Keure, 1996, (191) nr. 36 e.v., p. 214 e.v.; zie verder

Chr. De Wulf en H. De Decker, Het opstellen van notarieÈle akten, I, Antwerpen, Kluwer

Rechtsw., 1994, nr. 370 e.v., p. 436 e.v. Zie reeds de vorige overzichten, dit tijdschrift, vooral

1985, nr. 110 e.v., p. 619 e.v.; J. Byttebier, ,,Het legaat de residuo en de erfrechtelijke reserve'',

(noot onder Cass. fr. civ. 31 januari 1995), T. Not., 1996, 96-100.

Wat de Franse rechtspraak betreft, zie Cass. fr. civ. 2 juni 1993, Bull. cass., I, nr. 204, p. 142,

ReÂp. Defr., 1993, art. 35.638, p. 1274, noot P. Buffeteau, D., 1993, Jur., 613, noot D.R. Martin

en I.R., 180, J.C.P., eÂd. geÂn., 1994, Jur., nr. 22.206, p. 55, noot J.-P. Couturier; daarover nog

J. Patarin, Rev. trim. dr. civ., 1994, 147; R. Le Guidec, ,,Chronique. Successions et libeÂraliteÂs'',

J.C.P., 1994, Doctr., nr. 3.791, nr. 9, p. 431-432, alsmede het arrest a quo, Rennes 19 februari

1991, D., 1992, Jur., 379, noot J.-P. Couturier; P. Buffeteau, ,,ReÂflexions sur le legs de

residuo'', ReÂp. Defr., 1993, art. 35.626, p. 1153-1160. Zie ook Cass. fr. civ. 31 januari

1995, Bull. cass., I, nr. 67, p. 47, D., 1996, Jur., 24, noot M. Arrault en Ph. Delmas Saint-

Hilaire, ReÂp. Defr., 1995, art. 36.160, p. 1109, noot M. Grimaldi, J.C.P., eÂd.geÂn., 1995, Jur.,

nr. 22.529, p. 456, noot Th. Vignal, Rev. trim. dr. civ., 1995, 418, noot J. Patarin, T. Not., 1996,

95, noot J. Byttebier; zie ook het arrest a quo Nancy 17 december 1992, ReÂp. Defr., 1993, art.

35.584, p. 847, noot G. Goubeaux en Rev. trim. cr. civ., 1993, 865, noot J. Patarin.

Wat de Nederlandse leer betreft, zie Asser-Perrick, Erfrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink,

1996, nr. 615 e.v., p. 546 e.v.; Pitlo-van der Burght, Erfrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1997,

nr. 137 e.v., p. 232 e.v.

(1407) Dit tijdschrift, 1985, 619, nrs. 110 e.v.

(1408) Rb. Luik (Voorz.) 4 maart 1996, in navolging van H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1750,

litt. A.; zie verder o.a. Chr. De Wulf en H. De Decker, o.c., I, nr. 370, p. 436; M. Van

Quickenborne, ,,Het legaat de residuo'', T.P.R., 1972, (621) nr. 3, p. 622.
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na het overlijden van de langstlevende terug zouden gaan naar de familie van

de eerstgestorven echtgenoot(1409). Thans wordt de techniek ook aange-

wend of aangeraden als middel van postuum vermogensbeheer voor ouders

met een mentaal gehandicapt kind (zie hierover verder nr. 507).

412. Hoewel bij de omschrijving van de rechtsfiguur vaak Ð o.a. door H.

De Page, letterlijk overgenomen door de Voorzitter van de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Luik Ðwordt verwezen naar de techniek van de last(1410),

is de juridische aard van het legaat de residuo anders. De rechtbank te Luik

sluit zich aan bij de geldende opvatting terzake wanneer zij aanstipt, dat de

erflater zodoende tweemaal over dezelfde goederen beschikt(1411): de

eerste maal zuiver en eenvoudig in het voordeel van de eerste begunstigde,

de tweede maal in het voordeel van de tweede begunstigde, voor zover en in

de mate waarin deze goederen bij het overlijden van de eerste begunstigde

nog aanwezig zouden zijn(1412). Wanneer daarbij aangenomen wordt dat de

tweede begunstigde alleszins meteen een vast en zeker recht heeft, waarvan

de omvang aleatoir is en dus onzeker, wordt aangesloten bij de in ons land

aanvaarde opvatting dat de tweede begunstigde geen recht onder opschor-

tende voorwaarde wordt toegekend (in de mate de eerste begunstigde goe-

deren nalaat(1413)) maar wel een recht op termijn, zij het met een aleatoir

voorwerp(1414).

413. De eerste begunstigde is er bij hypothese dus niet toe gehouden de

goederen te bewaren. Hij mag er in principe vrij over beschikken (onder de

levenden) en is enkel verplicht het restant aan de tweede begunstigde over te

(1409) Rb. Luik 10 februari 1992, in hoger beroep, Luik 31 maart 1993; Rb. Turnhout 16 juni

1992; zie hierover uitgebreid M. Coene, ,,Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, een

alternatief voorstel'' in Actori inculbit probatio, Maarten Kluwer, 1975, (11-28) die daarom

een regeling geõÈnspireerd door het fideõÈcommis de residuo voorstelde als intestaat regeling voor

het erfrecht van de langstlevende echtgenoot; zie ook Chr. De Wulf en H. De Decker, o.c.,

nr. 371, p. 436-437; Van Hove, ,,Problemen rond het voorwerp van het legaat'' in X., De

legatarissen en hun legaat, K.F.B.N. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtsw., 1987, (51) 66;

M. Van Quickenborne, l.c., nr. 14, p. 627. Voor deze en andere toepassingsgevallen, zie

Asser-Perrick, o.c., nr. 615, p. 546; Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 137, p. 232.

(1410) O.c. VIII/2, nr. 1750, litt. A.; Rb. Luik (Voorz.) 4 maart 1996; zie ook wel Rb. Luik

10 februari 1992 (,,obligation de restituer'').

(1411) Met alle fiscale voordelen vandien, zie hierover D. Bequet, ,,Het taxatiestelsel van het

legaat de residus'' in KFBN (ed.), Voor de meerderjarige handelsonbekwamen ... een juridisch

vacuuÈm 2, NotarieÈle Dagen Charleroi 1983, 198-203.

(1412) Rb. Luik 10 februari 1992; zie reeds H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1750, litt. C.; R.

Dillemans, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1971, nr. 123, p. 219; R. Pirson, l.c., nr. 4,

p. 195; M. Van Quickenborne en R. Dekkers, ,,Examen de jurisprudence (1965 aÁ 1972). Les

successions et les libeÂraliteÂs'', R.C.J.B., 1975, (93) nr. 107, p. 165; zie ook het voorlaatste

overzicht, dit tijdschrift, 1985, nr. 119, p. 625-626 en de verwijzingen aldaar; M. Grimaldi,

noot onder Cass. fr. civ. 31 januari 1995, l.c., nr. 3, p. 1110.

(1413) Franse opvatting, zie o.a. R. Le Guidec, o.c., nrs. 105 e.v. en verder nr. 475.

(1414) Zie vooral Gent 23 mei 1951, R.W., 1951-52, 355, conform advies van het O.M.,

R.C.J.B., 1952, 187, noot R. Pirson; Rb. Dendermonde 11 juni 1969; R.W., 1970-71, 1909, noot

M. Puelinckx-Coene;Rb. Brussel 11 september 1969, Pas., 1971, III, 96, zie hierover uit-

gebreid, vorig overzicht, dit tijdschrift, 1985, 625, nr. 119.
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maken. Deze ontstentenis van bewaringsplicht en dus van erkenning van de

principieÈle beschikkingsbevoegdheid van de eerste begunstigde, onder-

scheidt het legaat de residuo van de substitutie of erfstelling over de hand,

die op grond van art. 896 B.W. in beginsel verboden is(1415), wat meebrengt

dat de geldigheid van een fideõÈcommis de residuo een feit is(1416).

In de praktijk wordt nochtans, teneinde elk misverstand dienaangaande uit te

sluiten, in het testament zelf meestal uitdrukkelijk bepaald dat de eerste

begunstigde het recht heeft om de gelegateerde goederen (bij leven) te

vervreemden, met hypotheken te bezwaren en er zakelijke rechten op te

vestigen(1417).

b . B e s c h i k k i n g s r e c h t v a n d e e e r s t e b e g u n s t i g d e

414. Uit het voorgaande blijkt dat de toelaatbaarheid van het legaat de

residuo afhangt van de omvang van het beschikkingsrecht in hoofde van

de eerste begunstigde. Vanaf wanneer kan men stellen dat er geen bewa-

ringsplicht en dus geen verboden substitutie is?

Dienaangaande heeft zich in het verleden een evolutie voorgedaan(1418). De

rechtspraak van deze periode schikt zich naar de heersende leer.

i. Beschikken ten bezwarende titel

415. Een ding is duidelijk een verbod om de goederen ten bezwarende titel

te vervreemden is ongeldig. Het maakt van het legaat de residuo een

verboden erfstelling over de hand(1419).

ii. Beschikken bij schenking onder de levenden

416. Daarentegen kan de testator, volgens de huidige(1420) heersende leer,

aan de eerste begunstigde uitdrukkelijk het recht ontzeggen om schenkingen

(onder de levenden) te doen(1421). Een dergelijk verbod verleent aan de

(1415) Luik 31 maart 1993; Gent 23 mei 1951, R.C.J.B., 1952, 187, noot R. Pirson; Rb. Luik

10 februari 1992; Rb. Luik (Voorz.) 4 maart 1996; M. Van Quickenborne en R. Dekkers, l.c.,

nr. 106, p. 165; R. Dillemans, o.c., nr. 123, p. 218.

(1416) Rb. Luik 10 februari 1992; zie het voorlaatste overzicht, dit tijdschrift, 1985, nr. 112,

p. 620; adde J. Bael, l.c., nr. 36, p. 214-215; Chr. De Wulf en H. De Decker, o.c., I, nr. 372,

p. 438; M. Van Quickenborne, l.c., nr. 11, p. 625; R. Le Guidec, l.c., nr. 100, p. 19; Fr. TerreÂ en

Y. Lequette, o.c., nr. 575, p. 464; Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 137, p. 232.

(1417) Zie b.v. Rb. Luik 4 maart 1996.

(1418) R. Le Guidec, l.c., nr. 101, p. 19.

(1419) Luik 31 maart 1993; zie ook Rb. Turnhout 16 juni 1992; voorlaatste overzicht, dit

tijdschrift, 1985, nr. 116, p. 623; R. Dillemans, o.c., nr. 123, p. 221; E. Van Hove, o.c., 66; R.

Le Guidec, l.c., nr. 104, p. 19-20; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, o.c., nr. 575, p. 465.

(1420) Vgl., twijfelend, H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1750, litt. D., overgenomen door Rb. Luik

(Voorz.) 4 maart 1996.

(1421) Chr. De Wulf en H. De Decker, o.c., I, nr. 373, p. 440; Dillemans, o.c., nr. 123, p. 221;

J. Sace, o.c., nr. 186, p. 186; E. Van Hove, l.c., 66; P. Buffeteau, l.c., art. 35.626, p. 1155; R. Le

Guidec, l.c., nr. 103, p. 19; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, o.c., nr. 575, p. 465; vgl. art. 1036 Ned.

B.W.; daarover Asser-Perrick, o.c., nr. 619, p. 550; Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 137, p. 232.
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beschikking niet het karakter van een verboden erfstelling over de hand

omdat het de vervreemding ten bezwarende titel van de betrokken goederen

niet in de weg staat(1422).

417. Bij gebreke evenwel van een uitdrukkelijk verbod in die zin in het

testament, is het wel de vraag of schenkingen van de fideõÈcommissaire

goederen door de eerste begunstigde toegelaten zijn.

Men kan twee tendensen onderscheiden(1423).

Volgens sommigen dient aan de bedoeling van de testator een doorslagge-

vende betekenis te worden toegekend, en dit in navolging van het reeds

geciteerde arrest van het Hof van Beroep te Gent van 23 mei 1951(1424), dat

er op het eerste gezicht inderdaad een interpretatiekwestie van maak-

te(1425). In dat geval was in het testament bepaald dat de eerste begunstigde

bij levenden over de gelegateerde goederen kon beschikken ,,ten welken titel

het weze''. Het hof censureerde daarop de schenking die de eerste begun-

stigde (langslevende echtgenoot) bijna onmiddellijk had gedaan van de quasi

totaliteit van de fideõÈcommissaire goederen t.v.v. zijn familie, omdat volgens

het hof de gebruikte clausule het inzicht van de erflaatster niet aanduidde aan

haar echtgenoot toe te laten de goederen die het legaat uitmaken kosteloos te

vervreemden. Gezien nochtans de ruime formulering van deze clausule kan

men voorhouden dat het hier eerder een principearrest betrof(1426).

Volgens rechtbank en hof te Luik nochtans, is het de eerste begunstigde in

dat geval zonder meer toegelaten de goederen weg te schenken(1427).

Het hof stelt dat zowel ten tijde van het opmaken van het testament (1955),

als ten tijde van het verlijden van de schenkingsakte (1967), de leer reeds

duidelijk in die zin was gevestigd. Het voormelde arrest van het Hof van

Beroep te Gent zou een ,,buitenbeentje'' zijn. Bovendien zou de vergelijking

met het arrest van het hof van beroep te Gent niet opgaan.

Dit laatste is nochtans onjuist, gezien de daar gebruikte zinsnede ,,te welken

titel het weze'' en de in feite veel neutraler inhoud van het testament in de

Luikse zaak. Een a fortiori-redenering was dus eerder op haar plaats.

Tenslotte puurt het Luikse hof uit de bijstand van een notaris een bijkomend

argument: indien de testator de bevoegdheid om onder levenden te schenken

(1422) R. Pirson, noot onder Gent, 23 mei 1951, l.c., nr. 6, p. 199; M. Van Quickenborne, l.c.,

nr. 18, p. 630-631; M. Van Quickenborne en R. Dekkers, l.c., nr. 106, p. 165.

(1423) R. Dillemans, o.c., nr. 123, p. 219-220.

(1424) M. Van Quickenborne, l.c., nr. 19, p. 631; zie ook wel Chr. De Wulf en H. De Decker,

o.c., I, nr. 373, p. 440, tekst en voetnoot 1; R. Dillemans, o.c., nr. 123, p. 221; E. Van Hove, l.c.,

66; contra: Luik 31 maart 1993.

(1425) Zoals trouwens ook het daaropvolgend cassatieberoep, zie Cass. 26 februari 1953,

Pas., 1953, I, 494; Rec. GeÂn. Enr. Not., 1955, 355 .

(1426) Zie M. Puelinkx-Coene, noot onder Rb. Denderonde 11 juni 1969, gecit.

(1427) Rb. Luik 10 februari 1992 en Luik 31 maart 1993; R. Pirson, noot onder Gent, 23 mei

1951, l.c., nr. 6, p. 198-199; M. Van Quickenborne, l.c., nr. 19, p. 631 en de verwijzingen bij

deze auteurs.
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had willen uitsluiten, dan had de notaris die de heersende leer kende of

behoorde te kennen in het testament een uitdrukkelijke bepaling in die zin

opgenomen. Ook het Luikse hof gaat dus over tot een interpretatie van de

bedoeling van de testator, zij het op een ietwat geforceerde wijze. Zijn besluit

dat bij gebreke van een expliciet verbod, de eerste begunstigde bevoegd is

om de gelegateerde goederen weg te schenken, overtuigt niet echt.

418. Waarom mag bij gebreke aan een expliciet verbod niet naar de werke-

lijke bedoeling van de erflater gepeild worden en waarom zou daarbij een

restrictieve benadering geboden zijn? Deze kan alleszins niet ingegeven zijn

door de bezorgdheid om de geldigheid van het beding van fideõÈcommis de

residuo te vrijwaren, zoals de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik laat

uitschijnen(1428). Een verbod om te schenken maakt een dergelijk beding

immers niet ongeldig (zie hoger nr. 416).

Zeker indien men het bestemmingsgebonden karakter van de fideõÈcommis-

saire goederen benadrukt(1429), ligt een ruime interpretatie voor de hand,

vermits de bevoegdheid om te schenken strijdig is met de vooropgestelde

bestemming. Bovendien kan het verlenen van een schenkingsbevoegdheid

ertoe leiden dat het doorgeefbeding (net zoals bij het erkennen van testeerbe-

voegdheid) elke betekenis verliest.

Dit is des te meer het geval wanneer de schenking van die aard is dat de

schenker zich tijdens zijn leven niet van de goederen zelf ontdoet (schenking

met voorbehoud van vruchtgebruik(1430)).

,,Sans doute cette libeÂraliteÂ avait-elle pour effet de vider en grande partie de

sa substance le legs de residuo'', besluit het Hof te Luik, ,,sans cependant

qu'il soit deÂmontreÂ que cet acte aÁ titre gratuit, en principe autoriseÂ par la

majoriteÂ de la doctrine et de la jurisprudence, ait eÂteÂ inspireÂ par un abus du

droit de disposer ou encore par une haine de l'institution''(1431).

419. In aansluiting op de ,,heersende leer'' maken rechtbank en hof te Luik

een voorbehoud voor het geval de schenking ,,te kwader trouw''(1432) is

geschied en dus met misbruik van recht(1433). De eerste begunstigde mag

niet hebben gehandeld ,,en haine de l'institution''(1434). De rechtspraak past

hier het principe toe dat door het Hof van Cassatie werd gevestigd m.b.t. de

(1428) Rb. Luik 10 februari 1992.

(1429) In het algemeen, zie Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 137, p. 232; m.b.t. het Romeinse

recht, R. Pirson, noot onder Gent, 23 mei 1951, l.c., nr. 2, p. 191.

(1430) Vgl. Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 137, p. 233.

(1431) Luik 31 maart 1993.

(1432) M. Van Quickenborne, l.c., nr. 20, p. 631-632.

(1433) Chr. De Wulf en H. De Decker, o.c., I, nr. 373, p. 441; E. Van Hove, l.c., 67; zie ook J.

Bael, l.c., nr. 39, p. 215-216.

(1434) Rb. Luik 10 februari 1992 en, in hoger beroep, Luik 31 maart 1993; zie reeds, in

dezelfde zaak, Rb. Brussel 11 september 1969, besproken door M. Van Quickenborne en R.

Dekkers, l.c., nr. 108, p. 166; Brussel 6 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 422, noot Ph. De Page,

bevestigd door Cass. 23 juni 1983, Rev. Not. B., 1985, 505, noot R.D.V.
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beschikkingsbevoegdheid van de echtgenoot die een contractuele erfstelling

ten voordele van zijn mede-echtgenoot heeft gedaan(1435). Reeds in het

Romeinse recht bestond een gelijkaardige beperking, doch dan met een

algemene reikwijdte(1436).

Ofschoon de heersende leer in BelgieÈ deze beperking aan de bevoegdheid tot

schenken koppelt, is er geen reden denkbaar waarom geen verbod met meer

algemene draagwijdte zou gelden(1437). De Rechtbank van Eerste Aanleg te

Turnhout erkende dit door te oordelen dat de verkoop van gronden geen

misbruik van recht en geen bedrog uitmaakte en dat het geenszins de

bedoeling van de eerste begunstigde was geweest om de verkochte goederen

te onttrekken aan de tweede begunstigden.(1438).

In het Nederlands recht dient de eerste begunstigde in principe geen rekening

te houden met de belangen van de tweede begunstigden. Toch zijn vervreem-

dingen aanvechtbaar die de strekking hebben de rechten van de tweede

begunstigden te verijdelen(1439).

420. Wat kan de grondslag zijn voor het verbod voor de eerste begunstigde

de fideõÈcommissaire goederen te kunnen wegschenken?

Twee benaderingen zijn denkbaar(1440).

De eerste begunstigde beschikt slechts over een doelgebonden beschikkings-

en verteringsbevoegdheid(1441), zodat er eerder sprake is van ,,bevoegd-

heidsafwending'' dan van ,,ontstentenis van goede trouw'', ,,fout'' of ,,mis-

bruik van recht''. Dit betekent dat de eerste begunstigde formeel beschik-

kingsbevoegd is, doch dat hij deze bevoegdheden enkel kan gebruiken voor het

doel waarvoor ze hem werden verleend(1442).

Deze grondslag werd bekritiseerd omdat zeker niet in het algemeen kan

gezegd worden dat elk legaat de residuo in die zin is opgevat, omdat

discretionaire rechten kenmerkend zijn voor het familiaal vermogensrecht

en omdat het achterhalen van de bedoeling van de testator een hachelijke

(1435) Cass. 11 april 1958, Pas., 1958, I, 867, noot en R.C.J.B., 1958, 143, noot R. Dekkers.

(1436) Asser-Perrick, o.c., nr. 616, p. 547; vgl. R. Pirson, noot onder Gent, 23 mei 1951, l.c.,

nr. 6, p. 201.

(1437) Vgl. E. Van Hove, l.c., 67; Casman, H., Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch,

1991, nr. 1317, p. 540; zie ook J. Bael, l.c., nr. 39, p. 215, voetnot 133.

(1438) Rb. Turnhout 16 juni 1992.

(1439) Asser-Perrick, o.c., nr. 621, p. 551.

(1440) Ph. De Page, noot onder Brussel 6 januari 1982, l.c., 433; overgenomen door J. Sace,

o.c., nr. 187, p. 186.

(1441) In die zin vooral M. Van Quickenborne, l.c., nr. 20, p. 631-632; M. Van Quickenborne

en R. Dekkers, l.c., nr. 108, p. 166; zie ook wel, zij het minder duidelijk E. Van Hove, l.c., 67

(,,slechts gebruik maken op een normale wijze, die beantwoordt aan de intenties die aan het

legaat ten grondslag liggen''); zie ook het voorlaatste overzicht, dit tijdschrift, 1985, nr. 118,

p. 624; zie ten slotte de bewering van de appelanten in Brussel, 6 januari 1982; contra: Ph. De

Page, noot onder Brussel 6 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, (431), 433-434 en de verwijzingen

aldaar.

(1442) Van Gerven, W., Algemeen deel, Antwerpen, De Standaard, 1973, nr. 67, p. 173 e.v.
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onderneming is die onvermijdelijk tot willekeur leidt. Tenslotte zou de

grondslag, gelet op de aard van de bestemming(en), elke schenking per

hypothese onmogelijk maken, behalve dan de vergeldende schenkingen en

de schenkingen onder last(1443)(1444).

Indien men daarentegen aanneemt dat de eerste begunstigde over een wille-

keurig recht beschikt, dan kan de beperking enkel gesteund zijn op het beginsel

van misbruik van recht en derhalve op het beginsel van de onrechtmatige daad

vervat in art. 1382 B.W.(1445) De heersende leer is in die zin.

De rechtbank van Luik stelt ,,qu'il ne peut y avoir abus de droit que dans le

cas ouÁ le beÂneÂficiaire du legs de residuo a mis en oeuvre ses droits de

disposition, non pour reÂaliser les objectifs propres aÁ chaque acte de disposi-

tion, mais dans un but exclusif de nuire deÂlibeÂrement aux leÂgataires de

residuum des biens leÂgueÂs''(1446). De rechtbank neemt nagenoeg letterlijk

de bewoordingen over van een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van

6 januari 1982, dat door het Hof van Cassatie werd bevestigd(1447).

Deze restrictieve interpretatie werd door talrijke auteurs bekritiseerd(1448).

Zelfs bij de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van misbruik van

recht is het (uitsluitend) oogmerk om de belangen van derden te schaden

geenszins steeds en noodzakelijkerwijze vereist. Ph. De Page heeft voorge-

steld als criterium aan te wenden de ontstentenis van een wettige beweeg-

reden, het gebrek aan redelijke rechtvaardiging voor de schenking, mede

gelet op de omstandigheden van de zaak(1449).

Welnu, zowel in het arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 6 januari

1982 als in het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd.

10 februari 1992, wordt beklemtoond dat de schenking ingegeven was door

de vriendschapsbanden die tussen de eerste begunstigde en de begiftigde

bestonden.

De vraag rijst of dit motief op zich wel voldoende is. Vermits elke schenking

per hypothese een animus donandi impliceert die meestal op een genegen-

heids- of vriendschapsband steunt, zou een schenking nooit een misbruik van

recht kunnen uitmaken, tenzij precies wanneer de bedoeling eerder gelegen

(1443) Vgl. R. Pirson, noot onder Gent, 23 mei 1951, l.c., nr. 6, p. 201; vgl. Luik 31 maart

1993.

(1444) Ph. De Page, noot onder Brussel 6 januari 1982, l.c., 434.

(1445) Ibid., 435.

(1446) Rb. Luik 10 februari 1992.

(1447) Brussel 6 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 422, bevestigd door Cass. 23 juni 1983, Rev.

Not. B., 1985, 505, noot R.D.V.; vgl. Cass. 11 april 1958, R.C.J.B., 1958, 143 (,,uniquement en

haine de l'institution par lui irreÂvocablement consentie'').

(1448) Zie het voorlaatste overzicht, dit tijdschrift, 1985, nr. 118, p. 625; Ph. De Page, noot

onder Brussel 6 januari 1982, l.c., 436; L. Raucent en I. Staquet, ,,Examen de jurisprudence

(1980 aÁ 1987). Les libeÂraliteÂs et les successions'', R.C.J.B., 1989, (665), nr. 21, p. 683-684; J.

Sace, o.c., nr. 187, p. 186-187; M. Van Quickenborne en R. Dekkers, l.c., nr. 108, p. 166; zie

ook, t.a.v. de hier besproken rechtspraak, J. Bael, l.c., nr. 39, p. 216.

(1449) Ph. De Page, noot onder Brussel 6 januari 1982, l.c., 437; hierin gevolgd door J. Sace,

o.c., nr. 187, p. 187.
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is in de benadeling van de tweede begunstigden... Het Hof van Beroep te

Luik voegt er wel aan toe dat, gelet op de omstandigheden, de schenking

eerder als een vergeldende schenking of als een schenking onder last van

onderhoud moest worden beschouwd(1450).

Tenslotte kan nog worden aangestipt dat in de besproken zaak de schenking

met voorbehoud van vruchtgebruik was gedaan, wat wellicht een middel

was om het verbod van testamentaire beschikkingen te omzeilen(1451) en

reeds daarom wijst op kwade trouw in hoofde van de eerste begunstigde.

In Nederland zijn schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik Ð net als

schenkingen die eerst bij de dood van de schenker opeisbaar zijn Ð volgens

sommigen zonder meer nietig omdat ze er per hypothese toe strekken de

belangen van de tweede begunstigden te schaden(1452).

Het feit dat de schenkster daadwerkelijk haar recht van vruchtgebruik levens-

lang heeft uitgeoefend, zoals het Hof van Beroep te Luik opmerkt(1453),

verandert daar niets aan, wel integendeel.

iii. Beschikken bij testament

421. De erflater kan aan de eerste begunstigde uitdrukkelijk het recht

ontnemen de fideõÈcommissaire goederen bij testament te vermaken(1454).

Maar zelfs wanneer het testament dienaangaande niets bepaalt, wordt alge-

meen aangenomen dat de eerste begunstigde niet bij testament over de

fideõÈcommissaire goederen kan beschikken(1455) en wel om volgende twee

redenen: a) de eerste begunstigde zou anders aan het beding elke betekenis

kunnen ontnemen; b) de erflater heeft reeds bij testament beschikt over de

goederen in het voordeel van de tweede begunstigde, zodat de goederen op

het ogenblik waarop het testament van de eerste begunstigde uitwerking

krijgt, niet meer in diens vermogen zijn(1456).

(1450) Luik 31 maart 1993.

(1451) M. Van Quickenborne, l.c., nr. 20, p. 632.

(1452) Asser-Perrick, o.c., nr. 621, p. 551, en de verwijzingen aldaar; cf. Pitlo-van der Burght,

o.c., nr. 137, p. 233; contra: HR 18 januari 1952, NJ nr. 149.

(1453) Luik 31 maart 1993.

(1454) Rb. Luik (Voorz.) 4 maart 1996.

(1455) Rb. Luik 10 februari 1992, bevestigd door Luik 31 maart 1993; zie ook, voor het

principe, Rb. Luik (Voorz.) 4 maart 1996, in navolging van H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1750,

litt. D.; Rb. Turnhout 16 juni 1992; zie het voorlaatste overzicht, dit tijdschrift, 1985, nr. 114,

p. 621-622, en de verwijzingen aldaar.

Voor het Franse recht, zie, in dezelfde zin, P. Buffeteau, l.c., art. 35.626, p. 1155; R. Le Guidec,

l.c., nr. 102, p. 19.

(1456) Rb. Luik 10 februari 1992; zie reeds R. Pirson, noot onder Gent, 23 mei 1951, l.c., nr. 5,

p. 198; zie verder J. Bael, l.c., nr. 38, p. 215; Dillemans, o.c., nr. 123, p. 220-221; J. Sace, o.c.,

nr. 186, p. 185; E. Van Hove, l.c., 66; M. Van Quickenborne, l.c., nr. 15, p. 628; M. Van

Quickenborne en R. Dekkers, l.c., nr. 108, p. 166; zie ook wel Ph. De Page, noot onder Brussel

6 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, (431) 432.
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Het gevolg van de overtreding van het verbod om bij testament te beschikken

is volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik het verval (,,caduci-

teÂ'')(1457). Wellicht is het juister te stellen dat het legaat ab initio zonder

voorwerp en derhalve nietig is.

De rechtspraak van deze periode maakt Ð in navolging van de heersende

leer in BelgieÈ en in Frankrijk Ð voorbehoud bij uitdrukkelijk andersluidend

beding. Aanvaard wordt dat de erflater expliciet, d.w.z. mits uitdrukkelijke

vermelding van de testeerbevoegdheid(1458), kan bepalen dat de eerste

begunstigde toch bij testament over de gelegateerde goederen kan beschik-

ken(1459).

In het Nederlandse recht daarentegen wordt die mogelijkheid volgens de

meesten niet erkend, wegens strijdigheid met de aard van het legaat de

residuo, omdat meer bepaald het residuum geen deel meer uitmaakt van

de nalatenschap van de eerste begunstigde(1460). De vraag wordt daarom

terecht gesteld of men in dat geval nog te maken heeft met een fideõÈcommis

de residuo.

c . Z a a k v e r v a n g i n g

422. Over de vraag of zaakvervanging kan worden toegepast met betrekking

tot de goederen die de eerste begunstigde verkrijgt bij vervreemding van de

fideõÈcommissaire goederen, zijn de meningen verdeeld. Drie benaderingen

zijn mogelijk.

Volgens sommigen vormen de fideõÈcommissaire goederen een bestemmings-

gebonden vermogen(1461). Deze bestemming gaat niet verloren wanneer de

concrete samenstelling van dit vermogen wijzigingen ondergaat, zodat het

principe van de zaakvervanging dan ook kan worden aangenomen(1462). Dit

(1457) Rb. Luik 10 februari 1992.

(1458) Zie een vorig overzicht, dit tijdschrift, 1985, 622, nr. 115.

(1459) Luik 31 maart 1993; Rb. Turnhout 16 juni 1992; H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1750,

litt. D.; J. Sace, o.c., nr. 186, p. 185-186; M. Van Quickenborne, l.c., nr. 14, p. 628; zie het

voorlaatste overzicht, dit tijdschrift, 1985, nrs. 114-115, p. 621-623; P. Buffeteau, l.c., art.

35.626, p. 1155; M. Grimaldi, noot onder Cass. fr. civ. 31 januari 1995, l.c., nr. 4, p. 1111; R.

Le Guidec, l.c., nr. 102, p. 19; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, o.c., nr. 575, p. 464, tekst en voetnoot 5;

Th. Vignal, noot onder Cass. fr. civ. 31 januari 1995, l.c., 458.

(1460) Asser-Perrick, o.c., nr. 622, p. 551-552; Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 137, p. 233.

(1461) P. Buffeteau, noot onder Cass. fr. civ. 2 juni 1993, l.c., p. 1277, voetnoot 7; zie ook

supra, nr. 418.

(1462) Zie het voorlaatste overzicht, dit tijdschrift, 1985, nr. 117, p. 623-624, R. Dillemans,

o.c., nr. 123, p. 221-222; M. Puelinckx-Coene, ,,Het legaat de residuo'', l.c., nr. 16; M. Van

Quickenborne, l.c., nr. 25, p. 635; R. Pirson, noot onder Gent 23 mei 1951, l.c., nr. 6, p. 201;

Casman, H., o.c., nr. 1317, p. 541; J. Byttebier, noot onder Cass. fr. civ. 31 januari 1995, l.c.,

nr. 6, p. 99.

Over de toepassing van het principe van de zaakvervanging bij bestemmingsgebonden ver-

mogens in het algemeen, zie De Page, V, nr. 593 e.v.

1036

Co
py

ri
gh

t 
IV

ZW
 T

PR
 &

 K
lu

w
er

 -
 f

or
 in

te
rn

al
 u

se
 o

nl
y

/secure/DocumentView.aspx?id=rn59979&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn14654&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn72613&amp;origin=TPR


was een argument ook voor de rechtspraak om zaakvervanging te aanvaar-

den(1463).

Ook in het Nederlandse recht wordt het principe van de zaakvervanging

(argument ex art. 1038, lid 2 Ned. B.W.) gegrond op het bijzonder karakter

van het vermogen(1464). De rechtsleer meent dat het onredelijk zou zijn dat

de tweede begunstigde zijn recht verliest door verwisseling van de feitelijke

bestanddelen van het fideõÈcommissaire vermogen(1465).

Dit impliceert dat het recht van de tweede begunstigde zich dus ook uitstrekt

tot de gelden die voortspruiten uit de verkoop van de residuaire goede-

ren(1466) en tot de goederen die ingevolge wederbelegging ervan zijn

verkregen(1467).

De tweede benadering is strikt juridisch en consequent. De erflater heeft aan

de tweede begunstigde enkel de goederen kunnen vermaken die hij bezat en

die bij het overlijden van de eerste begunstigde nog in natura aanwezig

zijn(1468), zodat de toepassing van het beginsel van de zakelijke subrogatie

dient verworpen te worden(1469).

Dit is de opvatting die in het Franse recht wordt verdedigd en ook veel te

maken heeft met het feit dat daar, in tegenstelling tot bij ons (zie hoger

nr. 412) het recht van de eerste begunstigde beschouwd wordt als een recht

onder ontbindende voorwaarde.

Het principe van de zakelijke subrogatie is in die opvatting onverenigbaar

met de essentie van het legaat de residuo(1470).

Er wordt slechts (schijnbaar) een uitzondering gemaakt voor de effectenporte-

feuilles. De ,,arbitrage'' die ten aanzien van de effecten plaatsvindt, behoort tot

het normale beheer van een effectenportefeuille. De vervreemdingen die daar-

bij vereist zijn, zijn daden van beheer en geen daden van beschikking(1471). Bij

gebreke van vervreemding rijst niet eens de vraag naar de toepassing van de

zakelijke subrogatie en sommige annotatoren zien in het arrest een verwerping

(1463) Zie vooral Gent 9 maart 1949, R.W., 1949-50, 753, noot en T. Not., 1949, 124; zie ook

Arbit. Besl. Antwerpen, 8 september 1949, R.W., 1949-50, 757; vgl. Antwerpen 23 februari

1976, Rev. Not. B., 1976, 265 en Rec. GeÂn. Enr. Not., 1976, nr. 22.104, p. 416, houdende

bevestiging van Rb. Turnhout 20 juni 1973, R.W., 1973-74, 947; E. Van Hove, l.c., 67.

(1464) Asser-Perrick, o.c., nr. 226, p. 556; Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 139, p. 236.

(1465) Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 139, p. 237 en de verwijzingen aldaar.

(1466) R. Pirson, noot onder Gent 23 mei 1951, l.c., nr. 6, p. 201; contra: P. Buffeteau, noot

onder Cass. fr. civ. 2 juni 1993, l.c., p. 1277.

(1467) Pirson, Dillemans, Puelinckx-Coene, Van Hove, Van Quickenborne, Asser-Perrick en

Pitlo, aangehaald in de vorige voetnoten.

(1468) R. Le Guidec, noot onder Cass. fr. civ. 2 juni 1993, l.c., p. 431.

(1469) Luik 6 februari 1937, R.W., 1936-37, 1132 en T. Not., 1937, 53, dat Rb. Tongeren

18 juni 1936, T. Not., 1937, 9 vernietigt.

(1470) R. Le Guidec, l.c., nr. 112, p. 21; zie ook G. Goubeaux, noot onder Nancy 17 december

1992, l.c., p. 851.

(1471) Cass. fr. civ. 2 juni 1993, houdende bevestiging van Rennes 19 februari 1992 en de

noten bij deze arresten.
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van deze theorie(1472). In werkelijkheid wordt de effectenportefeuille door

het Franse Hof van Cassatie impliciet als een algemeenheid van goederen

gekwalificeerd, welke algemeenheid blijft bestaan wanneer de bestanddelen

ervan worden vervangen(1473) en binnen welke algemeenheid van goederen

het beginsel van de zaakvervanging wel kan worden toegepast(1474).

Hoe dan ook een uitbreiding van het principe van de zaakvervanging naar

alle fideõÈcommissaire vermogens als zodanig (andere dan effectenportefeuil-

les) wordt ten stelligste verworpen.

Voor nog anderen is de wil van de erflater doorslaggevend(1475). Het

volstaat dan, om alle misverstanden te vermijden, een uitdrukkelijk beding

van zakelijke subrogatie in het testament op te nemen(1476). Bij gebreke van

een dergelijk beding ontstaat andermaal een probleem van interpreta-

tie(1477).

De vraag is echter of de wil om de zakelijke subrogatie te laten spelen wel

verzoenbaar is met de wezenlijke kenmerken van het fideõÈcommis de residuo.

T.a.v. universaliteiten zoals een handelszaak en ook een effectenporfeuille

kan de testator geacht worden het geheel te hebben gelegateerd en niet de

verschillende bestanddelen ervan afzonderlijk, hij heeft dus (tweemaal)

beschikt over een vermogensbestanddeel dat van zijn nalatenschap deel

uitmaakte. T.a.v. andere goederen is dit minder vanzelfsprekend, tenzij

men de fideõÈcommissaire massa als een doelgebonden vermogen beschouwt

(eerste benadering).

Zo men dit niet aanvaardt, moeten andere technieken worden aangewend,

zoals bv. de last de verkoopprijs van een vervreemd goed terug te geven(1478).

Men zou dan wel een uitzondering moeten maken voor het geval deze gelden

geheel of gedeeltelijk zijn verteerd(1479).

In het vonnis van de rechtbank van Turnhout(1480) wordt tussen de eerste

twee benaderingen geschipperd.

De rechtbank stelt dat het legaat de residuo een afwijking is ten overstaan

van de (verboden) erfstelling over de hand. Het laten overgaan van het recht

van de tweede begunstigde op de verkoopprijs van het vervreemde goed (de

toepassing van de zakelijke subrogatie) heeft tot gevolg dat men ,,een quasi

(1472) J.P. Couturier, l.c., p. 55 en 56; R. Le Guidec, J.C.P., 1994, 431.

(1473) D. Martin, noot onder Cass. fr. civ. 2 juni 1993, l.c., 613; J. Patarin, noot onder

hetzelfde arrest, l.c., 149.

(1474) P. Buffeteau, l.c., art. 35.626, voetnoot 22 en noot onder Cass. fr. civ. 2 juni 1993, l.c.,

1276; zie ook de verwijzingen in de vorige voetnoot; cf. J.P. Couturier, noot onder zelfde arrest,

l.c., 55.

(1475) Vgl. Antwerpen 23 februari 1976 en Rb. Turnhout 20 juni 1973.

(1476) E. Van Hove, l.c., 67; cf. Chr. De Wulf en H. De Decker, o.c., I, nr. 374, p. 441.

(1477) Vgl. Luik 6 februari 1937, R.W., 1936-37, 1131.

(1478) Chr. De Wulf en H. De Decker, o.c., I, nr. 375, p. 442; bijgetreden door J. Bael, l.c.,

nr. 40, p. 216.

(1479) Vgl. M. Van Quickenborne, l.c., nr. 24, p. 634-635.

(1480) Rb. Turnhout 16 juni 1992.
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beschikkingsverbod inbouwt, of hanteert, minstens een doelvermogen cre-

eÈert, dat in stand moet worden gehouden''. Gelet op de toepassing van art.

896 B.W. ingeval van verboden bewaarplicht, dient de theorie van de zaak-

vervanging restrictief toegepast te worden. De rechtbank sluit zich derhalve

aan bij de Franse leer die uit de (ruime) toepassing van het principe van de

zaakvervanging en uit de daarbijhorende kwalificatie als ,,doelvermogen''

een bewaarplicht afleidt(1481).

De redenering van de rechtbank gaat echter enkel op indien aan de eerste

begunstigde tevens verbod wordt opgelegd om in te teren, d.i. de gelden

voortspruitende uit de verkoop van de gelegateerde goederen te verbruiken,

b.v. om te voorzien in zijn levensonderhoud. Er is immers enkel sprake van

enige bewaarplicht Ð en derhalve verboden substitutie Ð indien de eerste

begunstigde noch vervreemden, noch verteren mag. Vermits eÂeÂn van de

bestemmingen van het doelvermogen er juist in bestaat in het levensonder-

houd van de eerste begunstigde te voorzien, hetgeen een bevoegdheid tot

verteren impliceert, kan de kwalificatie ,,doelvermogen'' per definitie geen

bewaarplicht inhouden. De voorstanders van deze kwalificatie en van de

toepassing van het principe van de zaakvervanging pleiten overigens voor

een ruime toepassing van dit principe(1482).

Trouwens, indien de toepassing van de zakelijke substitutie een bewaarplicht

met zich brengt, dan moet deze toepassing zonder meer worden verworpen

en niet ,,zeer restrictief'' worden opgevat.

Doch de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout verwerpt de toepassing

van de zakelijke subrogatie niet als zodanig. De rechtbank acht die toepas-

sing slechts aanvaardbaar ,,in de mate dat de gelden onbetwistbaar en

overduidelijk geõÈndividualiseerd zouden zijn''(1483) en citeert als voorbeeld

de ,,wederbelegging of andere expliciete aanwijzing''(1484). Bij vervang-

bare zaken vereist de toepassing van de zaakvervanging inderdaad dat de

goederen geõÈndividualiseerd blijven. Het administreren op een afzonderlijke

rekening op naam van het fideõÈcommissair vermogen zou o.i. toch voldoende

moeten zijn. Men lette er evenwel op dat de inkomsten van de fideõÈ-

commissaire goederen of van de verkoopprijzen afgezonderd blijven. Deze

inkomsten Ð die geen deel kunnen uitmaken van de nalatenschap van de

testator Ð komen de eerste begunstigde immers persoonlijk toe, althans

volgens de klassieke Franse leer(1485).

Men is zich wel bewust Ð en het besproken vonnis van de Rechtbank van

(1481) Zie ook F.B., noot onder het vonnis, l.c., 88.

Zie de noten onder Cass. fr. civ. 2 juni 1993: R. Le Guidec, l.c., 431; J. Patarin, l.c., 148.

(1482) R. Pirson, l.c., nr. 6, p. 201; M. Van Quickenborne, l.c., nr. 25, p. 635.

(1483) Cf. R. Pirson, noot onder Gent 23 mei 1951, l.c., nr. 6, p. 201 (zelfs niet-geõÈndividuali-

seerde).

(1484) Rb. Turnhout 16 juni 1993; zie reeds, in gelijkaardige zin, Trib. Saint-Brieuc 23 maart

1938, Rev. prat. not. b., 1939, 285.

(1485) Zie b.v. P. Buffeteau, l.c., noot onder Cass. fr. civ. 2 juni 1993, l.c., p. 1278, II, A en l.c.,

art. 35.626, p. 1158.
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Eerste Aanleg te Turnhout is er een mooie illustratie vanÐ van de praktische

problemen die de toepassing van de zaakvervanging met zich zal brengen.

Niet alleen zal er een nauwkeurige boedelbeschrijving moeten worden opge-

maakt om de omvang van het ,,aanvangsvermogen'' vast te stellen(1486),

doch bovendien zal de tweede begunstigde het bewijs moeten leveren dat de

goederen zijn verkocht, dat de gelden die in de nalatenschap van de tweede

begunstigde worden aangetroffen van de vervreemding der fideõÈcommissaire

goederen afkomstig zijn(1487), of dat de aangetroffen goederen een weder-

belegging van deze gelden uitmaken(1488).

d . B e w i j s v a n d e om v a n g v a n h e t r e s i d u u m

423. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik en het Hof van Beroep te Luik

stellen dat wie beroep doet op een fideõÈcommis de residuo, de bewijslast

draagt. Bewijs dient geleverd dat de goederen, waarvan de afgifte gevorderd

wordt op grond van genoemd beding, tot de nalatenschap van de erflater

behoorden en bovendien door het beding waren geviseerd(1489).

Bij gebreke van boedelbeschrijving wordt deze bewijslast zeer zwaar, zoniet

onmogelijk, zeker t.a.v. roerende goederen(1490).

In het Nederlandse recht daarentegen rust volgens een groot deel van recht-

spraak en rechtsleer op de eerste begunstigde (of zijn erfgenamen) de be-

wijslast dat de goederen vervreemd zijn en de opbrengst verteerd is(1491).

De tweede begunstigde heeft immers recht op de ganse nalatenschap, ver-

minderd met de goederen waarover de eerste begunstigde heeft beschikt,

hetgeen deze laatste moet aantonen(1492). Een tweede argument is de

billijkheid. Alleen de eerste begunstigde kan zich immers het nodige be-

wijsmateriaal verschaffen, zeker wanneer er wederbelegging heeft plaats-

gevonden(1493). Het bewijs kan overigens met alle middelen worden gele-

verd(1494).

e . V e r v a l

424. Ingeval van fideõÈcommis de residuo vervalt het legaat in het voordeel

van de tweede begunstigde niet door het vooroverlijden van de eerste

(1486) H. Casman, o.c., nr. 1317, p. 541.

(1487) Rb. Turnhout 16 juni 1993.

(1488) Vgl. M. Van Quickenborne, l.c., nr. 25, p. 635.

(1489) Rb. Luik 10 februari 1992 en, in hoger beroep, Luik 31 maart 1993.

(1490) Luik 31 maart 1993; E. Van Hove, l.c., 67; vgl. M. Van Quickenborne, l.c., nr. 65,

p. 659.

(1491) Asser-Perrick, o.c., nr. 626, p. 556; Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 141, p. 238-239; deze

auteurs kwalificeren de rechten van de tweede begunstigde als een zakelijk recht.

(1492) Vgl. M. Van Quickenborne, l.c., nr. 66, p. 659-660, doch enkel voor het geval het recht

van de tweede begunstigde als een persoonlijk recht moet worden aangemerkt.

(1493) Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 141, p. 238-239.

(1494) Asser-Perrick en Van Quickenborne, ibid.
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begunstigde, op voorwaarde dat de testator zijn testament niet wijzigt(1495).

Eigenlijk kan in dergelijk geval nog bezwaarlijk sprake zijn van een legaat de

residuo, maar gaat het eerder om een zuiver en eenvoudig legaat in het

voordeel van de tweede begunstigde(1496).

f . F i d e õÈ c o mm i s d e r e s i d u o e n d e r e s e r v e

425. Zie hierover verder nrs. 475 en 507 e.v.

§ 3. Aanduiding van de legataris(1497)

1) De legataris moet bestaan

426. Om bij testament te kunnen verkrijgen, moet de legataris reeds bestaan

op het ogenblik van de dood van de erflater. Fysieke personen dienen

derhalve op dat ogenblik geboren te zijn of minstens verwekt.

Deze regel vindt echter geen toepassing wanneer de fysieke persoon geen

legataris blijkt te zijn maar begunstigde van een last die aan een bestaande

legataris is opgelegd.

Indien het legaat aan de weeskinderen van een bepaalde gemeente ingevolge

een interpretatie door de rechter geacht wordt gedaan te zijn aan het

O.C.M.W. van die gemeente, onder last de gelden aan te wenden voor de

verwezenlijking van dat doel, dan is het irrelevant of de personen aan wie het

(1495) Rb. Luik (Voorz.) 4 maart 1996, in navolging van H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1750,

litt. C., sub b.; J. Sace, o.c., nr. 188, p. 188.

(1496) TGI Niort 23 maart 1979, Gaz. Pal., 1979, 2, 345, noot en Rev. trim. dr. civ., 1980, 144

en 593, telkens met noot R. Savatier; zie ook Toulouse 19 mei 1970, Journ. not., 1970, 1420,

noot J. Viatte; P. Buffeteau, l.c., art. 35.626, p. 1154 en de verwijzingen; R. Le Guidec, l.c.,

nr. 110, p. 20-21; F. TerreÂ en Y. Lequette, o.c., nr. 422, p. 344.

(1497) Bergen 2 november 1994, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1996, nr. 24.593, p. 157 en J.T., 1995,

628; Antwerpen 28 maart 1995, T. Not., 1996, 189, noot M. Coene; Gent 22 november 1996,

A.J.T., 1997-98, 206, noot S. Snaet; Rb. Leuven 4 december 1987, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1993,

nr. 24.240, p. 282; Rb. Brussel 21 december 1987,Rec. GeÂn. Enr. Not., 1993, nr. 24.239, p. 274;

Rb. Gent 6 april 1993, T. Not., 1993, 491; Rb. Oudenaarde 27 mei 1994, R.W., 1994-95, 1232,

err. 1416; Rb. Luik 7 februari 1994 en 27 juni 1994, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 713;

Arbit.Besl. 24 april 1997, Rev. Not. B., 1998, 60, noot J. Sace.

Wat de rechtsleer in deze periode betreft, zie J. Bael, ,,Testamenten'' in X., Familierecht,

NotarieÈle Actualiteit, 7, Brugge, Die Keure, 1996, (191) nr. 34 e.v., p. 213 e.v.; M. Coene,

,,Wie heeft het laatste woord bij de interpretatie van een testament waarin de legataris vaag

werd aangeduid?'', (noot onder Antwerpen 28 maart 1995), T. Not., 1996, 191-196; J. Sace, Les

libeÂraliteÂs (dispositions geÂneÂrales) in ReÂp. Not., III, boek 6, Brussel, Bruylant, 1993, nr. 153

e.v., p. 175 e.v.

Wat het Franse recht betreft, zie J. HeÂrail, ,,Donations et testaments. Legs conjoint. Accrois-

sement'' in Juris-Classeur civil, Parijs, Jur. Class., losbl., art. 1044 aÁ 1045 C. civ., Fasc. 90,

1996, 6 p.; R. Le Guidec, ,,Donations et testaments. Institution d'heÂritier et legs. LeÂgataires.

DeÂsignation. Stituation juridique'', in Juris-Classeur civil, Parijs, Jur.Class., losbl., art. 1002,

Fasc. 20, 1997, 23 p.

Wat het Nederlandse recht betreft, zie Asser-Perrick, Erfrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk

Willink, 1996, nr. 17 e.v., p. 11 e.v.; Pitlo-van der Burght, Erfrecht, Arnhem, Gouda Quint,

1997, nr. 128, p. 221 e.v.; M.J.A. van Mourik, Erfrecht in Studiepockets privaatrecht, 37,

Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, nr. 37 e.v., p. 97 e.v.
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geld uiteindelijk besteed wordt al dan niet op het ogenblik van het overlijden

van de erflater geboren waren(1498). Het volstaat dat, wie door de erflater als

legataris werd bedoeld, op dat ogenblik bestond.

Door de techniek van de last kan dus van het principe vervat in art. 906, lid 2

B.W.(1499) worden omzeild.

Indien daarentegen de weeskinderen nominatim als legataris waren aange-

steld, dan konden enkel de kinderen in aanmerking komen die op het ogen-

blik van het overlijden van de testator reeds geboren of minstens verwekt

waren(1500).

427. Uit vorig overzicht is gebleken dat de rechtspraak aanvaardt dat een

legaat aan een onderafdeling zonder rechtspersoonlijkheid, kan opgenomen

worden door de overkoepelende vereniging met rechtspersoonlijkheid waar-

van de met naam genoemde begunstigde afhangt, onder last evenwel voor die

rechtspersoon de goederen aan te wenden voor de werking van de begun-

stigde onderafdeling(1501). Het betreft dan eens te meer een toepassing van

de techniek van het legaat met last(1502).

De rechtbank van Leuven oordeelde dat de legaten aan het Bisdom Meche-

len-Brussel, dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, in werkelijkheid bestemd

waren voor de vereniging zonder winstoogmerk ,,Aartsbisdom Mechelen-

Brussel''. Hieromtrent bestond tussen partijen overigens geen betwis-

ting(1503).

De Franse rechtspraak is in dezelfde zin gevestigd(1504).

Ingevolge de Franse Wet nr. 90-559 van 4 juli 1990 is voortaan geldig een

legaat aan een stichting die bij het openvallen van de nalatenschap niet

bestaat, onder de (opschortende) voorwaarde dat deze stichting achteraf de

(1498) Antwerpen 28 maart 1995; vgl. M. Coene, ,,Art. 906 B.W.'' in Comm. Erf., M. Coene,

W. Pintens en A. Vastersavendts (red.), Antwerpen, Kluwer Rechtsw., losbl., art. 906 B.W.,

1989, 8 en het voorbeeld van de ,,Goncourt-prijs''.

(1499) Zie reeds H. De Page, TraiteÂ eÂleÂmentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, VIII/1,

1944, nr. 123, litt. F. en nr. 126, sub 4 en VIII/2, 1947, nr. 946; M. Coene, ,,Art. 906 B.W.'', l.c.

12; M. Coene, noot onder Antwerpen 28 maart 1995, l.c., 196; R. Dillemans, o.c., nr. 127,

litt. D.; J. Sace, Les testaments nr. 61, p. 103 en Les libeÂraliteÂs, nr. 159, p. 179 en nr. 162, p. 182.

Zie ook, m.b.t. het Nederlandse recht, M.J.A. van Mourik, Erfrecht, nr. 38, p. 98; cf. Asser-

Perrick, o.c., nr. 17, p. 11; vgl. M.J. van Mourik, antwoord rechtsvraag,WPNR, 1995, nr. 6169.

(1500) Vorig overzicht, dit tijdschrift, nr. 333, p. 1779 en nr. 344, p. 1784; M. Coene, noot

onder Antwerpen 28 maart 1995, l.c., 196.

(1501) Zie de vorig overzichten, dit tijdschrift, 1994, nr. 333, p. 1779-1780 en 1985, nr. 99,

p. 613-614; M. Coene, ,,Art. 906 B.W.'', l.c., 5 en 8; M. Puelinckx-Coene, ,,De legataris.

Soorten, kenmerken, vereisten'' in De legatarissen en hun legaat, K.F.B.N. (ed.), Antwerpen,

Kluwer Rechtsw., 1987, (1) nr. 16, p. 17-18 en nr. 18, p. 21; daarover nog J. Bael, l.c., nrs. 34-

35, p. 213-214.

(1502) Zie de verwijzingen supra, voetnoot 1498.

(1503) Rb. Leuven 4 december 1987; daarover ook J. Bael, l.c., nr. 35, p. 214.

(1504) Cass. fr. civ. 3 november 1970, Bull. cass. I, nr. 293, p. 240; vgl., voor de aanduiding

van de fysieke personen die de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid uitmaken, Cass. fr. civ.

13 mei 1985, Bull. cass., I, nr. 148, p. 136, D., 1985, I.R., 502, Rev. trim. dr. civ., 1986, nr. 5,

p. 401, noot J. Patarin.
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erkenning als instelling van openbaar nut bekomt. In BelgieÈ geldt al sinds de

Wet van 27 juni 1921 een gelijkaardige regeling(1505).

2) De legataris moet bepaald zijn

a . A l g e m e e n

428. Men moet weten ten gunste van wie de eigendomsoverdracht die door

een legaat wordt verwezenlijkt, plaats vindt. Het Hof van Beroep te Bergen

bevestigde terzake het algemeen aanvaard beginsel dat de legataris niet

noodzakelijk in het testament bij naam moet worden genoemd, maar dat

het volstaat dat hij bij het openvallen van de nalatenschap met zekerheid kan

worden bepaald(1506). Deze nadere bepaling kan overigens niet alleen aan

de hand van intrinsieke gegevens geschieden, doch ook via extrinsieke

elementen(1507).

Het hof was van oordeel dat de legataris op een afdoende manier bepaald

was, nu de testatrice verwezen had naar de devolutie vervat in het testament

van haar vooroverleden echtgenoot, dat neergelegd was tussen de minuten

van een notaris(1508).

In een oud arrest oordeelde het Hof van beroep te Brussel reeds dat de

aanduiding van een legataris kan geschieden door verwijzing naar een

schenking die op dezelfde dag ten voordele van dezelfde persoon was

gedaan(1509).

Het hof van Bergen preciseert ,,qu'il n'y a pas lieu de supposer que, quinze

ans apreÁs le deÂpoÃt du testament de son mari, elle ait pu ignorer quel leÂgataire

elle deÂsignait ainsi, d'autant que le testament du mari preÂdeÂceÂdeÂ indiquait

deÂjaÁ leur accord de volonteÂ aÁ cet eÂgard''(1510).

Het is echter niet vereist dat de erflater bij de redactie van het testament weet

heeft wie zijn uiteindelijke legataris zal zijn, als hij maar voldoende aan-

wijzingen geeft die bij zijn overlijden toelaten de legataris te identifice-

ren(1511).

(1505) D. 1990, 293; R. Le Guidec, l.c., nr. 106, p. 17; vgl. vorig overzicht, dit tijdschrift,

nr. 336, p. 1781.

(1506) Bergen 2 november 1994; zie reeds de vorige overzichten, dit tijdschrift, 1994, nr. 338,

p. 1781-1782 en 1985, nr. 101, p. 615-616; M. Coene, ,,Art. 906 B.W.'', l.c., 10-11; M.

Puelinckx-Coene, ,,De legataris. Soorten, kenmerken, vereisten'', l.c., nr. 21, p. 25 e.v.; Cass.

fr. req. 21 februari 1934, D., 1934, 1, 69, verslag Pilon; zie, uitvoerig, R. Le Guidec, l.c., nr. 31

e.v., p. 7 e.v.; Fr. TerreÂ en Y. Lequette, o.c., nr. 352, p. 285.

(1507) Bergen 2 november 1994, vorig overzicht, dit tijdschrift, nr. 338, p. 1781-1782; J. Sace,

Les libeÂraliteÂs, nr. 164, p. 183 en Les testaments, nr. 63, p. 105.

(1508) Bergen 2 november 1994; vgl. M. Puelinckx-Coene, ,,De legataris. Soorten, kenmer-

ken, vereisten'', l.c., nr. 21, p. 28; over het arrest zie ook verder nr. 432.

(1509) Brussel 14 augustus 1849, Pas., 1852, II, 127.

(1510) Bergen 2 november 1994.

(1511) De Page, VIII/1, nr. 128, M. Puelinckx-Coene, ,,De legataris, soorten, kenmerken,

vereisten'' in X., De legataris en zijn legaat, K.F.B.N. (ed.), 1987, (1-50) nr. 21.
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b . B e s c h i k k i n g e n t e r b e v o r d e r i n g v a n e e n b e p a a l d d o e l

429. Legaten kunnen gemaakt zijn voor de behartiging van een bepaald

(onbaatzuchtig) doel. Men denke aan legaten vermaakt met het oog op het

onderzoek inzake kankerbestrijding(1512).

Een dergelijk legaat is niet onbepaald en niet ongeldig. Het wordt meestal

,,geherkwalificeerd'' tot een legaat aan een rechtspersoon die (o.a.) dat doel

nastreeft of die belangen behartigt, zo die kan gevonden worden en het legaat

opeist(1513). Indien verschillende rechtspersonen het legaat (zouden kun-

nen) opeisen, dan zal de rechter moeten achterhalen wie door de erflater als

begunstigde persoon was bedoeld, rekening houdend met de intrinsieke en

extrinsieke elementen van de zaak(1514).

In de Franse rechtspraak worden, wanneer verschillende rechtspersonen in

aanmerking komen zonder dat uit de intrinsieke of extrinsieke gegevens een

voorkeur voor eÂeÂn van hen kan worden afgeleid, wel eens twee of meer van

die rechtspersonen samen als legataris aangeduid, ieder voor een gelijk

deel(1515). Uit deze rechtspraak blijkt dat de vaststelling dat verschillende

personen in aanmerking komen om een legaat te ontvangen, op zich geen

beletsel vormt om het legaat geldig te verklaren(1516). Andermaal wordt

,,voor het goede doel'' afgeweken van de strikte toepassing van de begin-

selen terzake. Traditioneel wordt immers aangenomen dat een legaat ongel-

dig is wanneer het aan verschillende personen zou kunnen toekomen(1517).

Het is maar hoe men het formuleert: volgens het Hof van Cassatie mocht het

Hof van beroep tot interpretatie van de woorden ,,Ligue et recherche contre

le cancer'' overgaan en, rekening houdend met de intrinsieke en extrinsieke

gegevens van de zaak, op soevereine wijze besluiten dat de testatrice zowel

de ,,Ligue nationale francËaise contre le cancer'' als de ,,Association pour la

recherche sur le cancer (ARC)'' tot algemene legatarissen had wilen aan-

stellen(1518).

Soms wordt een (alles) overkoepelende rechtspersoon als legataris aange-

duid, met last om het legaat aan te wenden voor het beoogde doel: ,,fondation

(1512) Arbit. Besl. 24 april 1997.

(1513) Zie vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, nr. 339 e.v., p. 1782; R. Le Guidec, l.c., nr. 95

e.v., p. 15-16, meer bepaald nr. 96 met verwijzing naar onuitgegeven rechtspraak.

(1514) M. Coene, ,,Art. 906 B.W.'', l.c., 11-12; M. Puelinckx-Coene, ,,De legataris. Soorten,

kenmerken, vereisten'', l.c., nr. 21, p. 28-29. Zie b.v., m.b.t. de aanduiding ,,aÁ sa belle oeuvre de

la recherche sur le cancer'', Parijs 10 september 1997, D., 1997, I.R., 235.

(1515) Zie m.b.t. legaten ,,en faveur de la recherche du cancer'': Versailles 13 juni 1991,

onuitg., aangehaald door R. Le Guidec, l.c., nr. 97, p. 16; Bordeaux 14 januari 1992, J.C.P.,

1993, IV, nr. 193, p. 23 en eÂd. Not., 1993, ook aangehaald door J. Sace, Les libeÂraliteÂs, nr. 164,

p. 184; Rouen 22 februari 1995, J.C.P., 1996, IV, nr. 401, p. 51; zie ook Parijs 10 september

1997, D., 1997, I.R., 235.

(1516) Contra: Trib.civ.Seine 19 januari 1944, D., 1944, 64.

(1517) J. Sace, Les testaments, nr. 66, p. 107.

(1518) Cass. fr. civ. 30 juni 1993, D., 1993, I.R., 199 en J.C.P., 1993, IV, nr. 2263, p. 273.
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de France dont le but est de recevoir puis de redistribuer les libeÂraliteÂs en se

conformant aux intentions des donateurs''(1519). Ook in dit geval wordt van

de principes afgeweken doordat de rechter de bevoegdheid en de plicht om

de legataris te bepalen in werkelijkheid ,,doorschuift'' naar een derde(1520).

c . L e g a a t a a n e e n g r o e p v a n p e r s o n e n

430. Een testator had bij eigenhandig testament 4% van zijn nalatenschap

vermaakt aan ,,de weeskinderen van de gemeente Lichtaart''. In eerste aanleg

had de Rechtbank te Turnhout dit legaat letterlijk geõÈnterpreteerd en geoor-

deeld dat als begunstigden moesten beschouwd worden alle kinderen die op

het ogenblik van het overlijden op het grondgebied van de toenmalige

gemeente Lichtaart woonden, minderjarig en volle wees waren. In werkelijk-

heid beantwoordde nochtans niemand aan deze cumulatieve criteria zodat

het legaat, bij gebreke van legatarissen, niet kon worden uitgevoerd(1521).

In hoger beroep oordeelde het Hof te Antwerpen dat de weeskinderen van de

gemeente Lichtaart niet nominatim doch als groep werden vermeld, dat de

testator bedoeld had de behoeftige weeskinderen te helpen en die groep als

dusdanig had willen bevoordeligen. Het legaat werd daarom toegewezen aan

het O.C.M.W. van Kasterlee tot wiens doelstelling het onder meer behoort de

belangen van deze groep personen te behartigen, zij het onder last om de

gelden voor dat doel aan te wenden(1522).

In tegenstelling tot het vonnis a quo ligt dit arrest wel in de lijn van de

traditionele rechtspraak(1523) en rechtsleer(1524) die ingeval van legaten aan

groepen personen aannemen dat het legaat dan best wordt toegekend aan een

rechtspersoon tot wiens (al dan niet enige) doelstelling het behoort de belangen

van die groep te behartigen, voorzover een dergelijke rechtspersoon kan

(1519) Nancy 15 januari 1997, J.C.P., 1998, IV, nr. 2.361, p. 1134; zie reeds Nancy 28 april

1976, J.C.P., 1979, eÂd.GeÂn., II, nr. 19.123, noot A. Brimo en ReÂp. Defr., 1977, art. 31.396,

p. 690, noot H. Souleau; daarover nog R. Le Guidec, l.c., nr. 96, p. 15-16 en de verwijzingen

aldaar.

(1520) M.b.t. de ,,Fondation de France'', zie TGI Parijs 24 juni 1992, onuitg., aangehaald door

R. Le Guidec, l.c., nr. 96, p. 16; zie verder, in het algemeen, Parijs 29 juni 1990, J.C.P., eÂd.

Not., 1993, Jur., p. 40, noot J.J. Camoz; daarover J. Sace, Les libeÂraliteÂs, nr. 163, p. 183. Over

het legaat met keuzeverlening, zie verder nrs. 431-432.

(1521) Rb. Turnhout 16 februari 1990, onuitg., besproken in het vorig overzicht, dit tijdschrift,

nr. 344, p. 1784.

(1522) Antwerpen 28 maart 1995 en de noot van M. Coene onderaan het arrest.

(1523) Rb. Bergen 29 september 1967, J.T., 1968, 133 en Rev. prat. not. b., 1968, 289

(,,orphelins de Mons''); daarover vorig overzicht, dit tijdschrift, nr. 344, p. 1784; vgl. Cass.

fr. req. 3 februari 1926, D.H., 1926, 113 (,,l'úuvre des orphelins de guerre''); TGI Pau 24 april

1959, D., 1959, 359, noot P.E. en Gaz.Pal., 1959, 2, 152, noot.

(1524) Zie reeds H. De Page, o.c., VIII/1, nr. 128, litt. B.; R. Dillemans, o.c., nr. 128, litt. B.,

sub 3, p. 239 en nr. 132, p. 253 e.v.; M. Coene, ,,Wie heeft het laatste woord bij de interpretatie

van een testament waarin de legataris vaag werd aangeduid?'', l.c., 195; M. Puelinckx-Coene,

,,De legataris. Soorten, kenmerken, vereisten'', l.c., nr. 21, p. 28; M. Coene, ,,Art. 906 B.W.'',

l.c., 11; R. Le Guidec, l.c., nr. 91 e.v., p. 14-15.
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gevonden worden en deze het legaat opeist. M.a.w. deze personen zijn

bepaalbaar in de persoon van hun (wettelijke) vertegenwoordiger(1525).

Ook in dit geval zal, wanneer er verschillende rechtspersonen in aanmerking

komen, een keuze moeten worden gemaakt aan de hand van de (met

intrinsieke en extrinsieke gegevens vastgestelde) wil van de testator(1526).

d . L e g a a t m e t k e u z e v e r l e n i n g

431. Een notarieel testament waarbij de erflaatster haar neef als algemene

legataris had aangesteld, met last de nalatenschap naar goeddunken onder de

familie te verdelen(1527) werd door de rechtbank van Oudenaarde nietig

verklaard wegens potestatieve voorwaarde (zie ook verder nr. 438).

Maar hadden we hier niet eerder te maken met een legaat met keuzeverlening

(legs avec faculteÂ d'eÂlire)?

Een legaat met keuzeverlening is een beschikking waarbij de erflater aan een

derde de opdracht en de bevoegdheid verleent om de eigenlijke titularis van

het legaat aan te duiden.

Traditioneel gelden hiertegen drie bezwaren. Het essentieel persoonlijk

karakter van het testament is niet te verzoenen met delegatie van de testeer-

bevoegdheid, het proceÂdeÂ laat toe dat goederen aan onbekwamen toekomen

en roept bovendien eigendom zonder titularis in het leven. Dit leidde vroeger

tot een algemene veroordeling van het proceÂdeÂ.

Wanneer evenwel de keuze moet gebeuren uit een bepaalde, door de testator

nauwkeurig aangewezen groep van personen (ex certis personis), heeft de

heersende leer daar vandaag geen bezwaren meer tegen, althans wanneer van

deze techniek geen gebruik wordt gemaakt om onbekwamen om te ontvan-

gen te begunstigen(1528). Het gaat dan immers om het concretiseren van de

wil van de testator eerder dan het zich in diens plaats stellen.

Nu de erflater bovendien gebruik gemaakt had van het proceÂdeÂ van het legaat

met last, was er ook geen probleem van eigendomshiaat, want de goederen

werden meteen overgedragen aan de duidelijk aangeduide algemene legata-

ris, die ze dan later zal verdelen tussen de familie.

Men zou bovendien ook in een potius-ut-valeat-interpretatie kunnen bewe-

ren dat de erflaatster eigenlijk aan de neef de opdracht heeft gegeven de

nagelaten goederen tussen alle familieleden te verdelen, waarbij hij naar

(1525) J. Sace, Les libeÂraliteÂs, nr. 166, p. 185.

(1526) M. Coene, commentaar bij art. 906 B.W., gecit.

(1527) Rb. Oudenaarde 27 mei 1994.

(1528) Zie reeds A. Kluyskens, De schenkingen en testamenten, nr. 52; M. Puelinckx-Coene,

,,De legataris. Soorten, kenmerken, vereisten'', l.c., nr. 23, p. 31-32; R. Dillemans, o.c., nr. 128,

litt. E., p. 245-246; J. Sace, Les testaments nr. 70, p. 110 (a contrario); Vgl. Brussel 20 mei

1983, besproken in het vorig overzicht, dit tijdschrift, nr. 345, p. 1785; zie ook Fr. TerreÂ en Y.

Lequette, o.c., nr. 354, p. 288; Asser-Perrick, o.c., nr. 80, p. 71 verwijzend naar HR 2 maart

1966, BNB 106; Pitlo-van der Burcht, o.c., nr. 128; van Mourik, o.c., 99, nr. 39, contra De

Page, VIII/1, nrs. 129 en 203, VIII/2, nr. 955.
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goeddunken kon beslissen hoeveel ieder precies zou krijgen. Ook dergelijke

,,faculteÂ de reÂpartir'' of ,,mandat de reÂpartition'' wordt geldig be-

schouwd(1529).

432. Houdt geen legaat met keuzeverlening in het testament waarin de

erflaatster haar nalatenschap vermaakt overeenkomstig de laatste wil van

haar vooroverleden echtgenoot (zoals deze laatste wil was opgenomen in een

eigenhandig testament dat tussen de minuten van een notaris was gedepo-

neerd)(1530).

3) Plaatsvervulling

433. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik parafraseert De Page door te

stellen dat de wetgever de plaatsvervulling bij de testamentaire devolutie

heeft uitgesloten. Art. 1039 B.W., die daarvoor de wettelijke basis vormt, is

evenwel niet van openbare orde. De regel steunt op de vermoedelijke wil van

de testator die er dus kan van afwijken. Dit doet hij wanneer hij in plaats-

vervulling voorziet ingeval van vooroverlijden van de legataris. Dit kan

uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden doch die andersluidende bedoeling

moet bestaan en zeker zijn(1531) (zie ook verder nr. 464).

4) Aanwas

434. Wanneer een legataris aan zijn legaat verzaakt, komt dit niet auto-

matisch een andere legataris ten goede ingevolge aanwas. Wanneer er

reservataire erfgenamen zijn, komt het verworpen legaat hun ten goede,

aldus het Hof van Beroep te Gent(1532). Dit doet ons vermoeden dat het

om twee legaten ten algemene titel ging, waarvan eÂeÂn werd verworpen en

niet om twee algemene legaten, alhoewel dat niet met zekerheid uit het arrest

kan worden opgemaakt. Ging het om twee algemene legaten, dan heeft

immers de verzaking door eÂeÂn van de legatarissen tot gevolg dat zijn legaat

aanwast bij het andere algemeen legaat(1533), met dien verstande dat in casu

het algemeen legaat beperkt diende te blijven tot het beschikbaar deel,

vermits er reservataire erfgenamen waren. Alleen bij verval van een legaat

ten algemene titel komt het legaat ten goede aan degenen die ertoe gehouden

zijn het legaat uit te keren, in casu de wettelijke erfgenamen. Maar zelfs dan

dient voorbehoud gemaakt te worden voor de hypothese van het gezamenlijk

legaat (zie volgend nummer).

(1529) A. Kluyskens, III, nr. 53; De Page, VIII/1, nrs. 129 en 203 en VIII/2, nr. 955, A;

Dillemans, o.c., nr. 128, D; M. Puelinckx-Coene, ,,De legataris, soorten, kenmerken, vereis-

ten'', l.c., nr. 23; J. Sace, Les Testaments, nr. 70; R. Le Guidec, o.c., nr. 23.

(1530) Bergen 2 november 1994.

(1531) Rb. Luik 7 februari 1994; H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1239; vgl. P. HofstroÈssler,

Commentaar bij art. 1039 B.W, nr. 4, in Comm. Erf.

(1532) Gent 22 november 1996.

(1533) H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1290; R. Le Guidec, ,,Donations et testaments. Institution

d'heÂritier et legs. CateÂgories, eÂleÂments constitutifs, modaliteÂs'', l.c., nr. 33, p. 8.
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5) Gezamenlijk legaat

435. Artikel 1044 B.W. bepaalt dat aanwas plaatsheeft ten voordele van de

(mede)legatarissen, ingeval een legaat aan verscheidene personen gezamen-

lijk gemaakt is. Bij het vooroverlijden van eÂeÂn van de gezamenlijke legata-

rissen wordt zijn legaat ,,gered'' door de techniek van de aanwas.

De uitdrukkelijk voorziene testamentaire plaatsvervulling en de aanwas zijn

dus twee technieken waarmee de testator kan vermijden dat zijn legaat geen

uitwerking heeft bij vooroverlijden van de aangeduide legataris(1534).

Het verschil tussen beide technieken is dat de aanwas ingeval van gezamen-

lijk legaat door de wetgever wordt vermoed, daar waar testamentaire plaats-

vervulling moet bewezen worden(1535). Inroepen van aanwas overeenkom-

stig de artikelen 1044 en 1045 B.W. zal in de praktijk vaak voordeliger

uitvallen.

436. Een legaat wordt geacht gezamenlijk vermaakt te zijn, wanneer dit

gebeurde bij eÂeÂn en dezelfde beschikking, zonder dat de erflater het aandeel

van ieder der medelegatarissen in de vermaakte zaak heeft bepaald (art.

1044, lid 2 B.W.). Volgens de rechtbank van Luik beantwoordt daar vanuit

redactioneel oogpunt, een beschikking aan waarbij een erflaatster twee

meubelen en een appartement samen aan twee van haar kinderen vermaakte,

vermits de erflaatster gemakkelijk eÂeÂn meubel aan elke legataris had kunnen

legateren en het appartement bij gelijke helften(1536).

Volgens de rechtsleer dient echter aan de gebruikte bewoordingen geen

doorslaggevende betekenis gehecht te worden. De bedoeling van de testator

moet steeds de bovenhand hebben, zelfs tegen de vermoedens van de

artikelen 1044 en 1045 B.W. in. Men heeft het dan over ,,preÂsomptions

subsidiaires''(1537), vermoedens die slechts in werking treden wanneer de

wil van de testator niet uit de omstandigheden kan worden afgeleid en

waarvan het belang dan ook dient gerelativeerd te worden.

Volgens de rechtbank van Luik impliceert niettemin dit wettelijk vermoeden

dat degene die de kwalificatie ,,gezamenlijk legaat'' betwist, de bewijslast

draagt(1538). Maar kan dit beweerd worden, nu het hier geen wettelijk

vermoeden iuris tantum, doch om een subsidiair vermoeden betreft?

In de rechtsleer vindt men vooral relevant bij het weerhouden van de

kwalificatie gezamenlijk legaat, dat de testator de co-legatarissen als een

(1534) H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1242 en nr. 1284.

(1535) Rb. Luik 7 februari 1994.

(1536) Rb. Luik 27 juni 1994.

(1537) H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1289; in dezelfde zin J. HeÂrail, l.c., 6 p., nrs. 2 en 7, p. 2; zie

ook wel M. Puelinckx-Coene, ,,De legataris. Soorten, kenmerken, vereisten'', l.c., nr. 25, p. 33;

P. HofstroÈssler, Commentaar bij art. 1044 B.W., nr. 2, in Comm. Erf.; J. Sace, Les testaments,

nr. 397, p. 325; vgl. Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 147, p. 246.

(1538) Rb. Luik 27 juni 1994.
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groep heeft beschouwd met roeping van elkeen tot het geheel(1539). De

omstandigheden wezen in casu in die richting.

6) Verdeling bij hoofde of bij staken

437. In een eigenhandig testament had een erflaatster bepaald dat haar

fortuin moest verdeeld worden ,,tussen de erfgenamen van mijn zusters S.,

G. en E. en mijn broer F.''. Bij gebreke aan verdere precisering waren de

algemene legatarissen het niet eens over de vraag of de nalatenschap in vier

staken (met verdere onderverdeling) dan wel per hoofd moest worden

verdeeld.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent(1540) herhaalt de geldende prin-

cipes terzake met verwijzing naar het handboek van R. Dillemans(1541):

Inzake testamenten is de verdeling bij hoofde de regel (argument ex art. 1039

B.W.), zij het dat dit een regel is van suppletief recht. De testator kan er van

afwijken, niet alleen uitdrukkelijk maar ook stilzwijgend, maar dan dienen

de legatarissen het bewijs daarvan te leveren. Ingeval van twijfel primeert de

verdeling bij hoofde(1542).

Daarnaast kan het adagium ,,si conjuncti disjuncti commixti, conjuncti unius

personae vice funguntur'' worden ingeroepen. Wanneer een groep legata-

rissen gezamenlijk is aangeduid (erfgenamen van ...) naast andere, indivi-

dueel genoemde legatarissen, moet worden aangenomen dat de gezamenlijk

aangeduide legatarissen slechts samen recht hebben op eÂeÂn deel. Het is een

weerlegbaar vermoeden zodat de legatarissen kunnen aantonen dat de testa-

tor het anders bedoelde(1543). Volgens de rechtbank dient de toepassing van

het adagium niet voorbehouden te blijven voor het geval waarin de legata-

rissen tot een verschillende graad behoren. Het geldt ook ,,bij aanduiding van

meerdere parallelle groepen met verwijzing naar hun vooroverleden ascen-

denten van dezelfde graad''(1544).

De (andersluidende) bedoeling van de erflater kan blijken uit intrinsieke

elementen zowel als uit extrinsieke elementen, met name de concrete om-

standigheden van de zaak ten tijde van het opmaken van het testament.

De rechtbank leidt de andersluidende bedoeling Ð met name de toepassing

van de wettelijke devolutie met plaatsvervulling Ð van de testatrice vooral

(zoniet uitsluitend) af uit de omstandigheid dat de broer en zusters door een

(1539) Testamenten, nr. 129, p. 248.

(1541) Testamenten, nr. 130.

(1542) H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1237 e.v.; R. Dillemans, o.c., nr. 130, p. 150 e.v.; zie verder

J. Bael, l.c., nr. 41 e.v., p. 217-218; M. Puelinckx-Coene, ,,De legataris. Soorten, kenmerken,

vereisten'', l.c., nr. 27, p. 34-35; zie ook J. Sace, Les testaments, nr. 380, p. 311-312; vgl. R. Le

Guidec, ,,LeÂgataires. DeÂsignation. Situation juridique'', l.c., nr. 59 e.v., p. 10; vgl. Asser-

Perrick, o.c., nr. 113, p. 102 e.v., i.h.b. p. 104.

(1543) Cf. M. Coene, ,,De legataris. Soorten, kenmerken, vereisten'', l.c., nr. 27, p. 34-35.

(1544) R. Dillemans, o.c., nr. 130, p. 252; J. Bael, l.c., nr. 42, p. 217; vgl. vorig overzicht, dit

tijdschrift, nr. 347, p. 1787.
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vooroverleden oom (per staak?) ongelijk waren behandeld en dat zij het

evenwicht wilde herstellen door haar nalatenschap enkel aan de benadeelde

staken te vermaken.

§ 4. Modaliteiten van legaten(1545)

1) Potestatieve voorwaarde

438. Een testatrice had bij notarieel testament haar neef aangesteld als

algemene legataris van gans haar nalatenschap, ,,welke het naar goeddunken

onder de familie zal verdelen'' (zie ook hoger nr. 431).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde gaat in op het argument van

de erfgenamen dat het testament nietig is omdat de vermaking aan de

familieleden afhangt van een potestatieve voorwaarde in hoofde van degene

die de last moet uitvoeren, met name van de goede wil van de algemene

legataris(1546). Zij sluit zodoende aan bij de opvatting van De Page ,,Dans

ce cas ...il n'y a au fond qu'un simple voeu adresseÂ aux heÂritiers, et non un

legs''(1547). De aanduiding van de neef was nochtans niet potestatief.

2) Verschil voorwaarde/last

439. Een voorwaarde is een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan

het (ontstaan of voortbestaan van het) recht afhankelijk wordt gesteld (zie

hoger nr. 56), maar die geen enkele verplichting aan de legataris op-

legt(1548). Een last daarentegen is een verplichting tot het leveren van een

prestatie (geven, doen, niet-doen) die aan de legataris wordt opgelegd in het

voordeel van de (erfgenamen van de) testator zelf(1549) of van een

derde(1550).

Lasten kunnen niet alleen aan de (drie soorten) legatarissen doch ook aan de

intestaat erfgenamen worden opgelegd(1551).

(1545) Gent 29 september 1995, R.W., 1996-97, 818, noot S. Mosselmans; Bergen 19 juni

1997, Rev. Not. B., 1998, 201 en Rev. trim. dr. civ., 1998, 157; Rb. Leuven 4 december 1987,

Rec. GeÂn. Enr. Not., 1987, nr. 24.240, p. 282; Rb. Brussel 13 juni 1997, Rev. Not. B., 1998, 67;

Arbit. Besl. 24 april 1997, Rev. Not. B., 1998, 60, noot J. Sace; S. Mosselmans, ,,Interpretatie

van legaten: de `favor testamenti' en de stelregel `potius ut valeat' versus de `wil van de

testator''', R.W., 1996-97, 819-823. Zie reeds het voorlaatste overzicht, dit tijdschrift, 1985,

nr. 104 e.v., p. 617-618; R. Le Guidec, ,,Donations et testaments. Institution d'heÂritier et legs.

CateÂgories, eÂlements constitutifs, modaliteÂs'' in Juris-Classeur civil, Parijs, Jur. Class., losbl.,

art. 1002 C. civ., fasc. 10, 1997, 28 p.

(1546) Rb. Oudenaarde 27 mei 1994, met verwijzing naar R. Dillemans, o.c., nr. 138, p. 270

e.v.

(1547) H. De Page, o.c., VIII/1, nr. 321.

(1548) J. Sace, Les testaments, nr. 140, p. 154 en Les libeÂraliteÂs, nr. 233, b).

(1549) Rb. Leuven 4 december 1987.

(1550) Rb. Leuven 4 december 1987; Rb. Brussel 13 juni 1997; zie daarover verder R.

Dillemans, o.c., nr. 139, p. 174; J. Sace, Les libeÂraliteÂs, nr. 248 e.v.; Pitlo-van der Burght,

o.c., nr. 127, p. 217.

(1551) Gent 29 september 1995.
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De Page onderscheidt een derde soort lasten, de ,,voorwaarden-lasten''. Het

betreft lasten gekoppeld aan een legaat zonder derde-begunstigde, maar die

verplichtingen opleggen die alleen de betrokken legataris betreffen, bv. de

last om niet te huwen, van naam te veranderen, enz.(1552)

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel oordeelde dat het legaat van een

aantal schilderijen van dezelfde schilder aan een museum onder last om eÂeÂn

van de zalen naar de naam van de schilder te noemen en er de schilderijen op

permanente wijze tentoon te stellen een dergelijke ,,voorwaarde-last'' uit-

maakte(1553).

Over de kwalificatie kon nochtans twijfel rijzen omdat de testatrice had

bepaald dat indien de zaal niet binnen de vijf jaar te rekenen vanaf haar

overlijden zou zijn ingericht, het legaat zou vervallen. Ging het dan niet

eerder om een (potestatieve) ontbindende voorwaarde, nl. zo er binnen die

termijn geen afzonderlijke zaal was ingericht.

Het onderscheid tussen (ontbindende) voorwaarde en last is belangrijk. In het

eerste geval heeft de verwezenlijking van de voorwaarde tot gevolg dat het

legaat automatisch en retroactief wordt tenietgedaan en de legataris niet tot

actie kan gedwongen worden. Ingeval van een last dient de rechter tussen te

komen om de gerechtelijke herroeping van het legaat wegens niet-uitvoering

van de last uit te spreken en kan de legataris ook meteen tot uitvoering

worden verplicht(1554).

440. Een legaat aan het bisdom van onroerende goederen en het zich aldaar

bevindend huisraad onder beding deze goederen te bestemmen voor de

huisvesting van op rust gestelde priesters, is een legaat onder last en geen

legaat onder voorwaarde(1555).

Is uiteraard ook een legaat onder last de vermaking van onroerende goederen

met verplichting ze te bestemmen als ontmoetingsruimte of tehuis voor de

ouden van dagen van de gemeente waar ze gelegen zijn en er een herden-

kingsplaat op aan te brengen(1556).

3) Last de successierechten te betalen

441. De aanstelling van een algemene legataris geschiedt soms onder last

om de door de andere legatarissen verschuldigde successierechten te be-

talen(1557). Deze hypothese mag niet verward worden met het geval waarin

(1552) O.c. VIII/2, nr. 1014, 3; Rb. Brussel 13 juni 1997.

(1553) Rb. Brussel 13 juni 1997, zie ook hoger nr. 82.

(1554) R. Le Guidec, l.c., nr. 148, p. 27.

(1555) Rb. Leuven 4 december 1987.

(1556) Bergen 19 juni 1997.

(1557) H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1131; Fr. Lucet, ,,Donations et testaments. Legs particulier.

Droits et obligations du leÂgataire particulier'' in Juris-Classeur civil, Parijs, Jur. Class., losbl.,

art. 1014 aÁ 1017 C. civ., Fasc. I, 1990, 20 p., nr. 170 e.v.; Pitlo-van der Burght, o.c., nr. 123,

p. 214.
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de testator de successierechten van alle legatarissen ten laste van de massa

legt.

In principe worden de successierechten berekend per legataris, in functie van

zijn hoedanigheid en de omvang van zijn legaat. Het Wetboek van Successie-

rechten legt de successierechten ten laste van de legatarissen en niet ten laste

van de massa.

Niets belet de testator alle successierechten ten laste van de massa te leggen.

Deze wijze van verdelen wijkt echter af van de voormelde fiscale regels

zodat degene die er zich op beroept, het bewijs moet leveren dat ze wel met

de bedoeling van de testator strookt, voor zover althans deze bedoeling niet

duidelijk uit het testament zou blijken(1558).

Waarom in casu naar de ,,fiscale wet'' wordt verwezen, is echter niet

duidelijk. De fiscale wet houdt zich juist niet bezig met de tenlastelegging

van successierechten, zoals blijkt uit art. 64, lid 2 W. Succ. (zie ook verder

nr. 454).

Het Burgerlijk Wetboek houdt zich wel met die vraag bezig, zij het enkel met

betrekking tot de bijzondere legaten. Art. 1016, lid 2 B.W. bepaalt immers

dat de ,,registratierechten'' door de bijzondere legataris zijn verschuldigd en

dat de testator van die regel kan afwijken in het testament.

Bovendien moeten de successierechten in principe eerder beschouwd wor-

den als een persoonlijke schuld van de erfgenaam of (algemene) legataris dan

als een last van de massa(1559), zoals dit in Angelsaksische rechtssystemen

bijvoorbeeld wel het geval is.

§ 5. Het testamentair strafbeding(1560)

442. Een testatrice had haar nalatenschap onder haar twee reservataire erf-

genamen bij helften verdeeld, maar hierbij bedongen dat een onroerend goed

met huisraad aan eÂeÂn van hen moest toekomen onder last om een bedrag van

500.000 BEF aan de andere te betalen. ,,Ingeval Oscar weigert dit testament

uit te voeren, dan onterf ik hem van een kindsgedeelte, nl. een derde, dat ik

vermaak aan Ivan''(1561).

In een andere zaak had de testator ten voordele van zijn twee kinderen in

(1558) Arbit. Besl., 24 april 1997.

(1559) Daarover H. Du Faux, ,,Successierechten en de aanvaarding van nalatenschap onder

voorrecht van boedelbeschrijving'', N.F.M., 1991, (180), 181; vgl. J. Sace, Les testaments,

nr. 263, p. 243; J. Verstappen, ,,Deux probleÁmes d'inventaire et de droits de succession'', Rec.

GeÂn. Enr. Not., 1996, nr. 24.646, nr. 29, p. 370, telkens met verwijzing naar Donnay.

(1560) Gent 29 september 1995, R.W., 1996-97, 818, noot S. Mosselmans; Rb. Brussel 8 mei

1998, Rev. Not. B., 1998, 560; Chr. Dewulf en H. De Decker,Het opstellen van notarieÈle akten,

I, Antwerpen, Kluwer Rechtsw., 1994, nr. 336 e.v., p. 389 e.v.; N. Geelhand, ,,Het testamentair

strafbeding'' in Verslagboek jaarlijks congres V.L.N., Kluwer Rechtsw., 1998, 19 p.; S.

Mosselmans, ,,Interpretatie van legaten: de `favor testamenti' en de stelregel `potius ut valeat'

versus de `wil van de testator''', R.W., 1996-97, 819-823.

Cass. fr. civ. 19 maart 1996, D., 1996, I.R., 104 en J.C.P., 1996, IV, nr. 1154, p. 149.

(1561) Gent 29 september 1995.
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bijzondere legaten (bij vooruitmaking) voorzien, zij het met een ongelijke

waarde. ,,Si mon fils Germain ne respectait pas les preÂsentes dispositions, il

serait priveÂ de la quotiteÂ disponible de ma succession qui serait alors

attribueÂe aÁ sa soeur Evelyne''(1562).

Een gelijkaardige bepaling vonden we in een arrest van het Hof van Beroep

te Gent(1563), waar de erflater schreef:,,moest een voorbehouden erggenam

dit recht betwisten en inkorting vragen, dan geef ik L.V. het grootst beschik-

baar deel in vollen eigendom in alle goederen en rechten die mijn nalaten-

schap samenstel''.

Gepubliceerde uitspraken in verband met strafbedingen zijn zeldzaam. In de

praktijk blijken strafbedingen wel vaak voor te komen en alleszins aan een

reeÈle en redelijke behoefte te voldoen(1564).

Opvallend is dat noch in de eerste noch in de derde zaak wordt ingegaan op

de problematiek van het strafbeding en ook in de tweede zaak slechts

oppervlakkig twee belangrijke twistpunten van het leerstuk worden aange-

raakt.

443. De rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel stelt terecht dat een derge-

lijk strafbeding in principe geldig is. De testator mag vrij over zijn nalaten-

schap of (zo er reservataire erfgenamen zijn) het beschikbaar deel beschik-

ken, en hij kan er dus ook voorwaarden en lasten aan verbinden, onder meer

de last om het testament niet aan te vechten. Deze last mag evenwel niet

strijdig zijn met wetten van openbare orde (art. 900 B.W.).

De heersende leer, zowel in BelgieÈ(1565) als in Frankrijk(1566), is van

oordeel dat een strafbeding voor niet geschreven dient te worden gehouden

wanneer daarmee wordt beoogd afbreuk te doen aan de reserve eÂn wanneer

de reserve ook daadwerkelijk is aangetast. De rechtbank erkent nochtans de

geldigheid van het strafbeding zonder vooraf uitdrukkelijk vast te stellen dat

de reserve niet aangetast is. Volgens de klassieke leer diende zij minstens de

beslissing in beraad te houden totdat uit de (overigens door haar bevolen)

boedelbeschrijving bleek dat de reservataire rechten van de zoon al dan niet

daadwerkelijk waren beknot.

Ook het hof van Gent verwerpt de nietigheid van de gewraakte beschikking

omdat het voorbehouden deel van de appelante ,,in elk geval onaangetast blijft,

ook volgens de bewoordingen zelf van de beschikking''. Wellicht bedoelt het

hof hiermee dat de reservatair, zelfs zo hij de (wellicht belastende) beschikking

niet wenst uit te voeren, toch nog zijn volledige reserve krijgt.

(1562) Rb. Brussel 8 mei 1998; tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld.

(1563) Gent 9 mei 1997.

(1564) Vgl. Chr. Dewulf en H. De Decker, o.c., nr. 336 e.v., p. 389 e.v.

(1565) Zie o.a. H. De Page, o.c., VIII/2, nr. 1323, litt. A.; zie laatst Rb. NeufchaÃteau 4 februari

1981, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1981, nr. 22.758, p. 262.

(1566) Fr. TerreÂ en Y. Lequette, o.c., nr. 328, p. 261.
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444. Een ander twistpunt was vanaf wanneer sprake is van niet-naleving of

niet-uitvoering van het testament. De rechtbank van Brussel was daar nogal

vlug van overtuigd en nam aan dat het testament niet was uitgevoerd omdat

de zoon in de woning was blijven wonen die nochtans aan zijn zuster

gelegateerd was en zonder hiervoor een vergoeding te betalen aan de

moeder-vruchtgebruikster.

Uit het vonnis blijkt nochtans niet dat de moeder of de zuster ooit aan hun

zoon resp. broer gevraagd hadden het kwestieuze goed af te geven.

Dat inzake toepassing van een strafbeding een restrictieve interpretatie

aangewezen is, omdat het hier een burgerlijke straf betreft(1567), kan ver-

dedigd worden(1568). Toch moet dit beginsel juist begrepen en toegepast

worden: aan het verzet hoeven geen bijzondere eisen te worden gesteld. Het

is vereist (doch tevens) voldoende dat de niet-uitvoering van het testament

vaststaat. Overigens wordt algemeen aangenomen dat het strafbeding bin-

dend is voor de rechter.

445. Het Franse Hof van Cassatie(1569) oordeelde daarentegen terecht dat

het verzoek tot schatting van goederen die als voorschot op erfenis waren

geschonken niet kon worden beschouwd als een verzet tegen de schenkings-

akte waarin per geschonken goed een waarde was opgegeven. De inbreng in

waarde veronderstelt immers dat de geschonken goederen worden geschat op

datum van de verdeling. Er was in werkelijkheid uitvoering van het testament

in plaats van verzet ertegen.

AFDELING 5

OVERGANG VAN DE TESTAMENTAIRE NALATENSCHAP(1570)

1) Bezitsrecht, inbezitstelling en afgifte

446. Bij toepassing van artikel 1006 B.W. treedt een algemene legataris, die

bij openbaar testament werd aangesteld en opkomt zonder reservataire erf-

genamen, bij de dood van de erflater van rechtswege in het bezit van de

erfgoederen, zonder afgifte te moeten vragen.

(1567) S. Mosselmans, l.c., nr. 13.

(1568) Trib. Lille 3 augustus 1866 en, in dezelfde zaak, Cass. fr. civ. 15 februari 1870, D.,

1870, 1, 182, noot.

(1569) Cass. fr. civ. 19 maart 1996.

(1570) Relevante rechtspraak uit deze periode: Rb. Bergen 10 april 1989, Rec. GeÂn. Enr. Not.,

1993, nr. 24.178, 43; Brussel 21 december 1990, R.G.A.R., 1993, 12200; Rb. Turnhout

6 februari 1992, T.B.B.R., 1993, 71; Kort ged. Luik 5 maart 1992, Rev. Trim. Dr. Fam.,

1993, 553; Rb. Brussel 6 december 1993, T.B.B.R., 1994, 412; Rb. Luik 7 maart 1994, Rev.

Not. B., 1995, 306; Bergen 15 april 1994, Rev. Not. B., 1994, 560; Rb. Namen 31 januari 1995,

J.T., 1995, 455 en T.B.B.R., 1995, 247; Bergen 27 februari 1995, Rev. Not. B., 1996, 33; Rb.

Luik 23 november 1995, Rev. Trim. Dr. Fam., 1997, 208; Rb. Luik, 22 december 1995,

T.B.B.R., 1996, 154; Rb. Luik, 4 maart 1996, Rev. Trim. Dr. Fam., 1997, 218; Rb. Brussel

25 november 1996, Rev. Trim. Dr. Fam., 1997, 206; Scheidsrechterlijke beslissing 24 april

1997, Rev. Not. B., 1998, 60.
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Werd hij bij eigenhandig of internationaal testament aangesteld dan moet hij

nochtans inbezitstelling vragen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste

aanleg van het arrondissement waar de nalatenschap is opengevallen (art.

1008 B.W.).

De rechtbank van Brussel(1571) somt, in navolging van Sace(1572) op wat

te dier gelegenheid door de voorzitter moet gecontroleerd worden: hij moet

nagaan of het gaat om een testament, dat klaarblijkelijk naar de vorm geldig

is, of de aangestelde legataris klaarblijkelijk een algemene legataris is en zijn

identiteit vaststaat, of er geen reservataire erfgenamen zijn en of op basis van

op dat ogenblik ernstig blijkende gronden de oorsprong van het geschrift, of

de gezondheid van geest(1573) van de erflater of diens bekwaamheid tot

testeren niet in vraag wordt gesteld(1574).

Over het algemeen wordt nochtans gesteld dat de voorzitter niet te ver moet

gaan en zich dient te beperken tot een verificatie van de externe vorm-

vereisten van het testament en de afwezigheid van reservataire erfgena-

men(1575). In de praktijk is deze afweging niet eenvoudig en gaat de

voorzitter soms toch over tot een grondig onderzoek.

Dit geldt vooral in de hypothese van een ontervend testament tussen feitelijk

gescheiden levende echtgenoten. Aangezien het afhangt van het feit of alle

voorwaarden van artikel 915bis, § 3 B.W. vervuld zijn, m.a.w. of de langst-

levende echtgenoot al dan niet nog een reservatair erfgenaam is (zie verder

nr. 514), toonde de rechtspraak in de te bespreken periode zich bijzonder

voorzichtig.

Zo werd de inbezitstelling geweigerd omdat de algemene legataris enkel een

akte van bekendheid voorlegde om aan te tonen dat alle voorwaarden tot

onterving van de langstlevende echtgenote waren vervuld(1576). In een

ander geval gaat de voorzitter zelf over tot een grondig onderzoek van de

toepassingsvoorwaarden van artikel 915bis, § 3 B.W.(1577).

Toch verhinderde het loutere feit dat een vordering tot nietigverklaring van

het testament wegens ongezondheid van geest hangende was, de inbezitstel-

ling niet(1578). Hetzelfde gold in het geval men op dat ogenblik van de vraag

(1571) Rb. Brussel 6 december 1993.

(1572) J. Sace, o.c., 228, nr. 241.

(1573) Zie nochtans Rb. Brussel 6 december 1993.

(1574) Vgl. Rb. Luik 22 december 1995; Rb. Luik 4 maart 1996.

(1575) De Page, VIII/2, nr. 1058; Sace, o.c., nr. 241; A. Vastersavendts, ,,Rechten en plichten

van de legataris'' in De legatarissen en hun legaat, Antwerpen, Kluwer, 1987, (71) 82, nr. 13;

zie ook vorig overzicht, dit tijdschrift, 1004, 1789, nr. 351.

(1576) Rb. Brussel 25 november 1996.

(1577) Rb. Luik 23 november 1996.

(1578) Rb. Brussel 6 december 1993. Contra evenwel: J. Sace, Les testaments (fond), o.c.,

228, nr. 241, die dit vermeldt als eÂeÂn van de te onderzoeken punten.
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tot inbezitstelling nog niet wist of het beschikbaar deel al dan niet volstond

om alle legaten uit te keren(1579).

447. Wanneer de voorzitter vaststelt dat de ingeroepen titel onregelmatig is,

omdat het eigenhandig testament niet gedagtekend werd, kan de inbezitstel-

ling toch worden toegestaan wanneer de erfgenamen aan de vordering tot

nietigverklaring hebben verzaakt(1580).

Indien ernstige betwisting bestaat over de geldigheid van het ingeroepen

testament en de omvang van de nalatenschap hiertoe aanleiding geeft,

verdient het de voorkeur om niet tot inbezitstelling over te gaan, maar om

een gerechtelijk sekwester te benoemen(1581).

448. Wettelijke erfgenamen die niet in de procedure tot inbezitstelling zijn

tussengekomen, kunnen derdenverzet doen tegen de beschikking tot inbezit-

stelling(1582).

449. In tegenstelling tot de algemene legataris, althans indien deze tot de

nalatenschap komt zonder reservatairen en aangesteld werd bij openbaar

testament (zie hoger nr. 446), moet de legataris ten algemene titel steeds de

afgifte vragen, ook al is hij reeds ten precairen titel in bezit van de vermaakte

zaak of is hij hiervan mede-eigenaar en ongeacht de hoedanigheid van de

medegerechtigden met wie hij in samenloop komt (art. 1011 B.W.).

Hetzelfde geldt voor de bijzondere legataris (art. 1014 B.W.). Uitzondering

wordt gemaakt voor de legataris, die tevens reservatair erfgenaam is. In

dergelijk geval heeft hij als reservatair erfgenaam van rechtswege bezitsrecht

(art. 1004 B.W.)(1583).

De afgifte kan vrijwillig of gerechtelijk gebeuren. Zij kan stilzwijgend of

uitdrukkelijk zijn. Voor onroerende goederen geschiedt de afgifte onder de

vorm van een akte-legaatsaflevering.

Het is wellicht geraadzaam om steeds een vrijwillige legaatsaflevering op

te maken. Diegene die een legaat vrijwillig aflevert, wordt immers in

principe geacht te hebben verzaakt aan alle mogelijke redenen van een

vordering tot verval, waarvan hij op dat ogenblik kennis had of zou moeten

hebben(1584).

(1579) Bergen 15 april 1994.

(1580) Rb. Luik 7 maart 1994.

(1581) Rb. Luik 5 maart 1992.

(1582) Rb. Brussel 6 december 1993.

(1583) Sace, o.c., 230-231, nrs. 243-244; A. Vastersavendts, l.c., 92 e.v., nrs. 34 e.v.; zie ook

vorig overzicht, dit tijdschrift, 1994, 1788, nr. 350.

(1584) L. Bracke, l.c., in voetnoot 176, 109-110, nr. 22.
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450. Door het Hof van Beroep te Bergen werd nochtans geoordeeld dat het

feit dat een bijzonder legataris afgifte van zijn legaat had bekomen en

gedurende bijna vijftien jaar het ongestoorde genot van het gelegateerde

goed had uitgeoefend, niet verhindert dat nog een vordering tot inkorting Ð

waarvan de verjaringstermijn 30 jaar bedraagt (zie hierover ook verder

nr. 502) Ð wordt ingesteld. Het hof verantwoordt deze niet zo evidente

beslissing door de vaststelling dat er geen algemeen rechtsbeginsel (rechts-

verwerking) is dat zegt dat een subjectief recht uitdooft wanneer de titularis

ervan een houding aanneemt, die objectief onverenigbaar is met dat recht.

Bovendien kan de verzaking aan een recht enkel worden afgeleid uit feiten

die niet voor enige andere interpretatie vatbaar zijn(1585).

2) Verwerven van de vruchten

451. De algemene legataris met saisine, kan aanspraak maken op de

vruchten vanaf het openvallen van de nalatenschap (art. 1005 B.W.). In-

dien de algemeen legataris samen met reservatairen opkomt, geniet hij de

vruchten vanaf de vrijwillige afgifte of vanaf zijn vraag tot afgifte. In-

dien zijn vordering binnen het jaar na het overlijden wordt ingesteld,

komen de vruchten hem toe vanaf het openvallen van de nalatenschap (art.

1005 B.W.). De legataris ten algemenen titel wordt gelijkgesteld met een

algemeen legataris die samen met reservatairen tot de nalatenschap

komt(1586).

De bijzonder legataris geniet de vruchten vanaf de vrijwillige afgifte of

vanaf de dag waarop hij een ontvankelijk verklaarde vordering tot afgif-

te heeft gedaan (art. 1014 B.W.)(1587). Deze regel lijdt uitzondering wan-

neer de testator aldus uitdrukkelijk heeft beschikt(1588), of wanneer de aard

van het legaat of de omstandigheden doen vermoeden dat de testator de

vruchten aan de legataris wilde laten toekomen vanaf het overlijden of

wanneer het legaat bestaat in een lijfrente of onderhoudsgeld (art. 1015

B.W.)(1589).

Door de rechtbank van Bergen werd terecht geoordeeld dat een vordering die

door een vermeend algemeen legataris werd ingesteld tot het bekomen van

de inbezitstelling (art. 1008 B.W.) gelijkgesteld mag worden met een vorde-

ring tot afgifte van wat achteraf een bijzonder legaat bleek te zijn, zodat de

vruchten hem vanaf de vraag tot inbezitstelling toekomen(1590).

(1585) Bergen 15 april 1994; Bael, o.c., nr. 51.

(1586) J. Sace, Les testaments (fond), 238, nr. 256; A. Vastersavendts, l.c., 103, nrs. 61-63.

(1587) Rb. Namen 31 januari 1995.

(1588) In tegenstelling tot de bewoordingen van artikel 1015 B.W. doen vermoeden, moet het

vereiste van ,,uitdrukkelijkheid'' niet te letterlijk worden geõÈnterpreteerd (zie vorig overzicht,

dit tijdschrift, 1985, 634, nr. 132).

(1589) J. Sace, Les testaments (fond), 238-239, nr. 256.

(1590) Rb. Bergen 10 april 1989.
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452. Wanneer de vrijwillige afgifte wordt geweigerd, zijn intresten ver-

schuldigd vanaf de gerechtelijke vraag tot afgifte. Het hof te Brussel had

te oordelen over een casus, waarbij de bijzondere legatarissen pas twaalf jaar

na het overlijden op de hoogte gebracht werden dat hun een som geld werd

vermaakt. Ze hadden dan ook hun vraag tot afgifte niet eerder kunnen

instellen. Het hof oordeelde terecht dat dit een fout uitmaakte in hoofde

van de algemene legataris. In afwijking van het principe dat nalatigheids-

intresten pas verschuldigd zijn vanaf de vordering tot afgifte, beslist het hof

intresten toe te kennen vanaf het ogenblik waarop de algemene legataris Ð

gelet op de omstandigheden Ð in staat geacht diende te worden om tot

uitkering van de legaten over te gaan(1591).

3) Schulden

453. In tegenstelling tot de legataris ten algemene titel(1592) is de legataris

ten bijzondere titel niet gehouden tot de schulden van de nalatenschap, ook al

zouden de bijzondere legaten de ganse nalatenschap opslorpen(1593). De

testator kan hieromtrent zowel uitdrukkelijk, als stilzwijgend anders beschik-

ken. Wanneer een bijzonder legaat vermaakt wordt ,,vrij van kosten en

rechten'' doet de testator niets anders dan de normale en algemeen aanvaarde

regeling bekrachtigen(1594).

454. In een scheidsrechtelijke beslissing van 24 april 1997 was volgend

probleem aan de orde: een dame had in een openbaar testament aan de

algemeen legataris de verplichting opgelegd om na de betaling van de

successierechten en de notariskosten, de legaten ten algemene titel uit te

keren. De vraag die hierbij rees, was of de decujus had beoogd om de

successierechten eerst af te trekken en vervolgens de legaten uit te keren,

dan wel of de legaten eerst berekend dienden te worden op het bruto-actief,

waarna dan de in hoofde van iedere legataris afzonderlijk verschuldigde

successierechten dienden te worden afgetrokken. Niettegenstaande laatst-

genoemde interpretatie in overeenstemming is met de wettelijke regeling

(art. 70 en 75 W. Succ.), werd toch geoordeeld dat de testatrice hiervan in

casu wenste af te wijken.

Mocht dezelfde casus zich na 1 mei 1997(1595) in het Vlaams Gewest

hebben voorgedaan, had het resultaat misschien anders kunnen zijn. Het

(1591) Brussel 21 december 1990.

(1592) Naar luid van artikel 1012 B.W. is de legataris ten algemene titel gehouden naar

evenredigheid tot zijn aandeel in de nalatenschap, maar hypothecair voor het geheel.

(1593) J. Sace, Les testaments (fond), o.c., 241, nr. 261.

(1594) Rb. Turnhout 6 februari 1992.

(1595) Tijdstip van inwerkingtreding van het Decreet van 15 april 1997 betreffende de

successierechten in zijlijn en tussen vreemden.

1058

Co
py

ri
gh

t 
IV

ZW
 T

PR
 &

 K
lu

w
er

 -
 f

or
 in

te
rn

al
 u

se
 o

nl
y

/secure/DocumentView.aspx?id=rn55272&amp;origin=TPR


Decreet van 15 april 1997 wijkt ten aanzien van de categorie vreem-

den(1596) immers af van de regel dat het bedrag van de successierechten

wordt bepaald in functie van het netto belastbaar aandeel dat iedere erfge-

naam of legataris krijgt. Het progressief tarief wordt niet toegepast per netto-

aandeel, maar op de globale som van al de netto-erfdelen en dan uitgesmeerd

per erfgenaam verhoudingsgewijze per erfdeel.

AFDELING 6

NIETIGHEID, HERROEPING EN VERVAL

1) Nietigheid(1597)

455. Zoals gebleken is, kunnen testamenten op heel wat gronden nietig

verklaard worden, als afwezigheid van toestemming van de erflater of

gebreken hierin (zie hoger, nrs. 4 e.v.), gebrek aan bekwaamheid van erflater

of legataris, (zie hoger nrs. 31 e.v.) wegens de ongeoorloofde motieven die

eraan ten grondslag lagen (zie hoger nrs. 64 e.v.), wegens het nie- naleven

van de wettelijke vormvoorschriften (zie hoger nrs. 354 e.v.), wegens het

niet-bestaan of het onbepaald zijn van de legataris (zie hoger nrs. 426 e.v.)...

Opmerkelijk in deze periode is dat herhaald de nietigheid wegens vorm-

gebrek van een als openbaar testament bedoelde laatste wilsbeschikking

vermeden werd, via conversie ervan in een geldig internationaal testament

(zie hoger nrs. 393 e.v.).

456. Ook een testament dat nietig is naar de vorm, kan na het overlijden van

de testator worden bekrachtigd door vrijwillige uitvoering. Aangenomen

wordt immers dat artikel 1340 B.W. dat het alleen heeft over nietige

schenkingen ook van toepassing is op nietige legaten. Opdat van bekrachti-

ging sprake kan zijn is ook hier (zie hoger nr. 296 e.v.) nodig dat de

erfgenamen zich bewust waren van de nietigheid van het legaat en de

bedoeling hadden hieraan te verzaken(1598) De loutere bewering van de

aangestelde legataris dat de erfgenamen hem veertien dagen tijd hadden

gegeven om de gelegateerde goederen te komen ophalen, is onvoldoende om

tot verzaking aan de nietigheid te besluiten(1599).

(1596) Hieronder valt iedereen, behalve echtgenoot, rechte lijn en broers en zusters.

(1597) Relevante rechtspraak uit deze periode: Brussel 12 oktober 1993, Rev. Not. B., 1994,

121, noot L. Raucent en N.F.M., 1995, 15, noot M. Puelinckx-Coene; Rb. Tongeren 3 maart

1995, T.B.B.R., 1995, 504; Gent 5 maart 1997, T. Not., 1998, 206.

(1598) J. Sace, Les testaments (fond), o.c., 275-276, nr. 339.

(1599) Gent 5 maart 1997.
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2) Herroeping(1600)

a . U i t d r u k k e l i j k

457. Een testament kan uitdrukkelijk worden herroepen door een later

testament of een bijzondere notarieÈle akte (art. 1035 B.W.). Inzake deze

herroeping is het onverschillig in welk soort testament deze vervat ligt. Er

bestaat immers geen parallellisme wat de vormvoorschriften betreft(1601).

Een schriftelijke intentieverklaring om een testament te vernietigen volstaat

evenwel niet(1602).

b . I m p l i c i e t

458. Een later testament dat het vroegere niet uitdrukkelijk herroept,

vernietigt hierin alleen de beschikkingen die met het nieuwe testament

onverenigbaar zijn. Hierbij geldt de regel dat beide testamenten in principe

gelijktijdig moeten uitgevoerd worden(1603), wat impliceert dat de rechter

in eerste instantie moet proberen om ze beiden naast elkaar toe te passen.

Algemeen wordt immers vooropgesteld dat impliciete herroeping beperkend

moet uitgelegd worden(1604). Dit vloeit voort uit de vaststelling dat de

wetgever de stilzwijgende herroeping ondergeschikt heeft gemaakt aan de

uitdrukkelijke herroeping(1605).

459. Impliciete herroeping op grond van artikel 1036 B.W. kan zowel

voortvloeien uit een materieÈle, als uit een intentionele onverenigbaarheid.

Van materieÈle onverenigbaarheid is sprake wanneer het materieel niet moge-

lijk is om de opeenvolgende testamenten samen uit te voeren. Dit is bv. het

geval als de testator eenzelfde goed aan twee verschillende personen ver-

maakt(1606). Intentionele onverenigbaarheid betreft de hypothese dat ver-

schillende testamenten weliswaar materieel samen kunnen worden uitge-

voerd, maar dat dit geenszins overeenstemt met de werkelijke wil van de

(1600) Relevante rechtspraak uit deze periode: Rb. Bergen 10 april 1989, Rec. GeÂn. Enr. Not.,

1993, nr. 24.178, 43; Rb. Turnhout 6 februari 1992, T.B.B.R., 1993, 71; Rb. Brussel 28 septem-

ber 1993, A.J.T., 1994-95, 36, noot P. HofstroÈssler; Rb. Luik 13 december 1993, J.L.M.B.,

1994, 1199; Cass. Fr. 14 mei 1996, Bull. civ., 1996, 1. 147, nr. 212 en Rev. Trim. Dr. Civ., 1997,

713, opmerkingen J. Patarin; Brussel 4 juni 1997, A.J.T., 1997-98, 565, noot S. Staessens; Rb.

Brussel 13 juni 1997, Rev. Not. B., 1998, 67; Bergen 19 juni 1997, Rev. Not. B., 1998, 201 en

Rev. Trim. Dr. Fam., 1998, 157.

(1601) J. Sace, Les testaments (fond), o.c., 282, nr. 350.

(1602) P. HofstroÈssler, ,,Artikel 1035 B.W.'' in Comm. Erf., 6, nr. 6.

(1603) Zie ook vorige overzichten, dit tijdschrift, 1985, nr. 241.

(1604) Rb. Brussel 28 september 1993, zie ook vorige overzichten, dit tijdschrift, 1985, 636,

nr. 134 en 1994, 1792, nr. 361.

(1605) P. HofstroÈssler, ,,EeÂn nalatenschap, maar verschillende testamenten'', (noot onder Rb.

Brussel 28 september 1993), A.J.T., 1994-95, 38.

(1606) J. Bael, Testamenten, in NotarieÈle actualiteit Ð Familierecht, o.c., 229, nr. 66.
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testator(1607). Het behoort dan tot de soevereine appreciatiebevoegdheid

van de bodemrechter om hierover te oordelen. De rechter zal in eerste

instantie de materieÈle onverenigbaarheid en vervolgens de intentionele on-

verenigbaarheid toetsen.

Zo kan in de regel uit het feit dat in latere testamenten een eerder vermaakt

bijzonder legaat niet meer herhaald wordt, geen impliciete herroeping worden

afgeleid(1608). Het Franse Hof van Cassatie(1609) weigerde een arrest te

verbreken dat de tegengestelde mening was toegedaan, precies op grond van

de soevereine beoordelingsmacht van de bodemrechter. Het ging om de

volgende situatie: een erflaatster liet een dochter na die zelf drie kinderen had.

In een eerste testament had ze twee kleinkinderen aangesteld tot algemeen

legataris onder last een legaat uit te keren aan een derde persoon. In een tweede

testament werd dan het beschikbaar deel aan de drie kleinkinderen vermaakt

en niet meer gesproken over het bijzonder legaat aan de derde. Aangezien er

een reservatair erfgenaamwas, konden de vermaakte legaten alleen uitgekeerd

worden ten belope van het beschikbaar deel en was dus de vraag aan de orde of

alle legaten proportioneel dienden ingekort te worden, dan wel of het legaat

aan de derde herroepen was. Het hof van beroep was van oordeel Ð en als

bodemrechter soeverein Ð dat de wil van de erflaatster tot herroepen van het

bijzonder legaat voortvloeide uit het legaat aan de kleinkinderen vervat in het

tweede testament.

460. De aanstelling in opeenvolgende testamenten van twee of meer ver-

schilende personen als algemeen legataris is al evenmin materieel onver-

enigbaar(1610). Een algemeen legaat impliceert immers geen recht op

effectieve opname van de ganse nalatenschap, maar enkel een roeping

daartoe (zie hoger nr. 397). Wanneer evenwel aangetoond wordt dat een

cumulatieve uitvoering ingaat tegen de werkelijke bedoeling van de testator

om maar eÂeÂn algemeen legataris te hebben, primeert deze werkelijke bedoe-

ling(1611). Dit kan b.v. blijken uit het feit dat de erflater sprak van zijn enige

,,erfgenaam''(1612). Ook de omstandigheden, waarin het tweede testament

tot stand kwam, kunnen hiervoor een aanwijzing zijn(1613).

Indien er geen elementen zijn die de intentionele onverenigbaarheid on-

dersteunen, dienen beide testamenten gezamenlijk te worden uitge-

voerd(1614).

(1607) P. HofstroÈssler, ,,Artikel 1036 B.W.'', in Comm. Erf., o.c., 4-5, nr. 6; J. Sace, Les

testaments (fond), o.c., 286, nr. 354.

(1608) Rb. Brussel 28 september 1993.

(1609) Cass. Fr. 14 mei 1996.

(1610) Cass. 24 maart 1955, Rev. Prat. Not., 1958, 263.

(1611) Rb. Dinant 28 oktober 1965, Jur. LieÁge, 1965-66, 82.

(1612) Brussel 11 maart 1969, Pas., 1969, II, 137, J.T., 1969, 371, Rec. GeÂn. Enr. Not., 1971,

314, noot en Rev. Prat. Not., 1969, 320.

(1613) Rb. Luik 13 december 1993.

(1614) Brussel 4 juni 1997.
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461. Dat de impliciete herroeping beperkend moet uitgelegd worden, wordt

in de rechtspraak met betrekking tot de intentionele onverenigbaarheid wel

eens over het hoofd gezien.

In een geval, waarbij in een eerste testament drie legaten ten algemene titel

waren opgenomen en in een tweede aan eÂeÂn der begunstigden bovendien een

bijzonder legaat van het vruchtgebruik op bepaalde goederen vermaakt werd,

werd geoordeeld dat de cumulatieve toekenning van het algemeen en het

bijzonder legaat geenszins in overeenstemming kon zijn met de bedoelingen

van de erflater(1615). Waarop de rechtbank zich steunde om de intentionele

onverenigbaarheid te weerhouden, is evenwel niet duidelijk.

462. De restrictieve interpretatie van de impliciete herroeping brengt ook

mee dat het niet aan de rechter behoort om, eens de materieÈle verenigbaar-

heid vastgesteld, zelf op zoek te gaan naar elementen van intentionele

onverenigbaarheid. De annotator bij het arrest van het hof te Brussel dd.

4 juni 1997 kan dan ook niet worden bijgetreden wanneer hij de tegen-

overgestelde houding bepleit(1616). Het argument dat een niet-juridisch

gevormd persoon er vaak niet aan denkt een uitdrukkelijke herroeping op

te nemen, biedt geen verantwoording, nu het uitgangspunt steeds de cumula-

tieve toepassing van alle testamenten is.

Het gebruik door de erflater van juridische termen is geen excuus voor een

beperkt onderzoek naar een al dan niet stilzwijgende herroeping(1617). Het

komt aan de bodemrecher toe zich te proberen in te leven in de denkwereld

van de erflater. Dit is een bijzonder moeilijke taak waarbij men er zich moet

voor hoeden om uit de gepubliceerde rechtspraak vaststaande principes af te

leiden.

3) Gerechtelijke herroeping

463. Legaten zijn net als schenkingen herroepbaar wegens niet-vervulling

van de voorwaarden (art. 1046 B.W.) en wegens ondankbaarheid (artikelen

1046 en 1047 B.W.), alhoewel inzake legaten in de rechtsleer eerder ge-

sproken wordt van onwaardigheid(1618). De herroeping moet in principe

door de rechter worden uitgesproken.

Gerechtelijke herroeping van legaten gaf in de betrokken periode slechts

aanleiding tot schaarse rechtspraak, waarbij het telkens ging om onbetwiste

niet-uitvoering van de last.

Een erflater had een legaat van twee huizen vermaakt onder een drievoudige

last: de stad diende er een speelzaal of rustoord voor bejaarden van te maken,

(1615) Rb. Turnhout 6 februari 1992.

(1616) S. Staessens, l.c., in A.J.T., 1997-98, (566), 568-569.

(1617) Cass. Fr. 14 mei 1996.

(1618) Zie vorige overzichten, dit tijdschrift, 1985, 642, 1994, 1797.
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moest er een herdenkingsplaat aanbrengen en het familiegraf eÂeÂnmaal per

jaar onderhouden en bebloemen. Alleen die laatste last werd uitgevoerd. De

herdenkingsplaat was niet aangebracht en de twee gelegateerde woningen

werden volledig verwaarloosd ter beschikking gesteld van sociaal behoefti-

gen. Het hof te Bergen oordeelde dat de tekortkomingen ernstig waren en

verklaarde het legaat voor herroepen(1619). In overeenstemming met de

heersende rechtsleer en rechtspraak bleven de vruchten (huuropbrengsten)

evenwel verworven aan de legataris(1620).

In een tweede geval werd de Belgische Staat begunstigd met een legaat van

zeventien schilderijen onder last evenwel om in het Museum voor Schone

Kunsten een zaal in te richten waar deze werken permanent tentoon moesten

gesteld worden(1621). Slechts eÂeÂn werk werd tentoongesteld, de overige

werden in de reserve ondergebracht. Omdat de uitvoering van de last be-

schouwd werd als de determinerende beweegreden voor het vermaken van

het legaat, werd besloten tot de nietigheid van het legaat (zie ook hoger nr.

82).

4) Verval(1622)

464. Het Burgerlijk Wetboek voorziet in een aantal gevallen waarin een

legaat komt te vervallen (zie de artikelen 1039, 1040 en 1042 B.W.).

Behoudens deze wettelijke hypothesen wordt sedert lang ook aanvaard dat

legaten kunnen vervallen, wanneer de determinerende beweegreden die

eraan ten grondslag lag, verdwenen is. Toepassingen hiervan in de recht-

spraak van de besproken periode werden hoger reeds onderzocht(1623).

465. Het principe dat het vooroverlijden van de legataris het verval van het

legaat meebrengt (art. 1039 B.W.), houdt ook in dat plaatsvervulling niet

mogelijk is. Ratio legis is dat het testament een intuitu personae gestelde

rechtshandeling is(1624). Aangezien artikel 1039 B.W. de openbare orde

niet raakt, is het evenwel mogelijk dat de erflater hiervan uitdrukkelijk of

stilzwijgend afwijkt(1625) (zie hoger nr. 433).

Plaatsvervulling dient te worden onderscheiden van het vermoeden van

aanwas in geval van een gezamenlijk legaat (zie hoger nr. 434). Van aan-

was is alleen sprake bij een legaat van eÂeÂnzelfde zaak aan verschillende

(1619) Bergen 19 juni 1997.

(1620) J. Sace, Les testaments (fond), o.c., 300, nr. 368.

(1621) Rb. Brussel 13 juni 1997. Zie hierover ook hoger, nr. 82.

(1622) Relevante rechtspraak uit deze periode: Rb. Luik 7 februari en 27 juni 1994, Rev. Trim.

Dr. Fam., 1995, 713; Rb. Brussel 27 januari 1995, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 730; Gent 9 mei

1997, T. Not., 1998, 210.

(1623) Rb. Brussel 27 januari 1995; Gent 9 mei 1997. Zie hoger, nrs. 77 e.v.

(1624) P. HofstroÈssler, ,,Artikel 1039 B.W.'', in Comm. Erf., 3, nr. 3.

(1625) Rb. Luik 7 februari 1994.
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personen in eÂeÂnzelfde beschikking en zonder aanduiding van ieders aan-

deel, alsook bij een legaat van eÂeÂnzelfde zaak aan verschillende personen

in verschillende aktes wanneer de zaak ondeelbaar is of niet verdeeld

kan worden zonder schade (art. 1044-1045 B.W.). De rechtbank van Luik

kan dan ook niet worden bijgetreden wanneer zij de wens tot plaatsvervul-

ling afleidt uit het feit dat de testator een gezamenlijk legaat vermaakt

heeft(1626).

AFDELING 7

DE TESTAMENTUITVOERDER(1627)

1) Bevoegdheden en bezitsrecht

466. Ook in deze periode(1628), heeft de testamentuitvoerder bijzonder

weinig aanleiding gegeven tot casuõÈstiek. Wel werden voor het eerst sinds

lang de relevante bepalingen van het B.W. uitvoerig besproken door D. Van

Grunderbeeck in de Artikelsgewijze Commentaar Erfenissen, schenkingen

en testamenten.

De omvang van de bevoegdheden van de testamentuitvoerder worden be-

paald door de al dan niet toekenning van bezitsrecht door de testator. Indien

dit het geval is, kan de testamentuitvoerder het testament rechtstreeks uit-

voeren. Indien dit niet het geval is, beperkt zijn opdracht zich tot het waken

over de correcte uitvoering van het testament(1629). De toekenning van het

bezitsrecht geschiedt nooit van rechtswege. Dit kan alleen het resultaat zijn

van een uitdrukkelijke of stilzwijgende (maar vaststaande) wilsuiting van de

testator. Deze kan b.v. voortvloeien uit het opleggen aan de testamentuit-

voerder van een taak, die noodzakelijkerwijze het bezitsrecht veronder-

stelt(1630).

467. Het bezitsrecht van de testamentuitvoerder kan alleen betrekking heb-

ben op roerende goederen van de nalatenschap (art. 1026 B.W.), nooit op

onroerende goederen. Onder roerende goederen vallen de onlichamelijk

roerende goederen, de roerende rechten die overdraagbaar zijn, waardepa-

pieren, titels, persoonlijke documenten en de op het ogenblik van het over-

lijden verkregen vruchten of ontvangen inkomsten(1631). Inkomsten die bij

(1626) Rb. Luik 7 februari 1994.

(1627) Relevante rechtspraak uit deze periode: H.v.J. 1 juli 1993, T. Not., 1994, 187, noot F.

Bouckaert; Rb. Luik 22 december 1995, T.B.B.R., 1996, 154; Rb. Brussel 19 januari 1996, J.T.,

1996, 306; Rb. Brussel 30 januari 1996, Rev. Not. B., 1995, 228.

(1628) Zie vorige overzichten, dit tijdschrift, 1985, 651-652, nrs. 153-156 en 1994, 1800-

1803, nrs. 376-379.

(1629) D. Van Grunderbeeck, ,,Artikel 1026 B.W.'' in Comm. Erf., o.c., 2, nr. 1.

(1630) Zie voor voorbeelden: D. Van Grunderbeeck, l.c., 3-4, nr. 4.

(1631) D. Van Grunderbeeck, l.c., 5-6, nr. 9.
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het overlijden reeds opeisbaar waren, maar nog niet ontvangen werden en de

vruchten verkregen na het overlijden van de erflater/eigenaar(1632) vallen

hier niet onder.

Eigenlijk verleent het bezitsrecht de testamentuitvoerder alleen maar een

feitelijk en precair bezit van de betreffende goederen. Het kan geen afbreuk

doen aan de saisine van de erfgenamen noch van de algemene legataris, die

opkomt zonder reservatairen(1633).

Behoudens de inhoudelijke begrenzing, ondergaat het bezitsrecht ook nog

een temporele begrenzing. De maximale duur van het bezitsrecht is beperkt

tot eÂeÂn jaar en eÂeÂn dag (art. 1026 B.W.). Bovendien kunnen de erfgenamen

het bezit ook vroeger doen ophouden (art. 1027 B.W.)(1634) door ofwel te

bewijzen dat de roerende legaten reeds door hen werden uitgekeerd, ofwel

door de hiervoor noodzakelijke sommen ter hand te stellen van de testament-

uitvoerder(1635). Het bezitsrecht neemt ook een einde wanneer het testa-

ment voÂoÂr het verstrijken van de periode van eÂeÂn jaar en eÂeÂn dag volledig

uitgevoerd werd.

468. De eerder bescheiden bevoegdheden van de testamentuitvoerder heb-

ben sedert de Wet van 18 juli 1991 betreffende het voorlopig bewind een

bijzondere uitbreiding gekregen. De rechtspraak erkent immers dat de tes-

tamentuitvoerder de hoedanigheid heeft van belanghebbende in de zin van

artikel 488bis, b, § 1 B.W. Niets verzet er zich dan ook tegen dat de

testamentuitvoerder een verzoek indient tot aanstelling van een voorlopig

bewindvoerder(1636). Bovendien kan de testamentuitvoerder zelf tot voor-

lopig bewindvoerder van de betrokken erfgenaam worden aangeduid(1637).

2) Vrij verrichten van diensten

469. Naar luid van de artikelen 59 en 60 van het EEG-verdrag moet een naar

Brits recht beroepsmatig handelend testamentuitvoerder de mogelijkheid

hebben om zonder zekerheidstelling voor proceskosten op het grondgebied

van een lidstaat een rechtsvordering in te stellen. In de mate dat een lidstaat

deze vereiste stelt voor onderdanen van een andere lidstaat, terwijl zij niet

geldt voor de eigen onderdanen, is er sprake van een verboden discriminatie

op grond van nationaliteit(1638).

(1632) Rb. Luik 22 december 1995.

(1633) J. Sace, Les testaments (fond), o.c., 256, nr. 277.

(1634) Rb. Luik 22 december 1995.

(1635) D. Van Grunderbeeck, ,,Artikel 1027 B.W.'' in Comm. Erf., o.c., 2, nr. 3.

(1636) Rb. Brussel 16 januari 1996; Rb. Brussel 30 mei 1996.

(1637) Rb. Brussel 30 januari 1996.

(1638) H.v.J. 1 juli 1993.
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