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Advocaat

1. De grote codificatiebeweging van oud-minister van Justitie Koen Geens
(wet van 13 april 2019)1, maakt gestaag voortgang, met de terechte steun van
huidig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Aan het begin van
de zomer, op 1 juli 2022, traden Boek 2, Titel 3 “Relatievermogensrecht” en
Boek 4, “Nalatenschappen, Schenkingen en Testamenten” van het Burgerlijk
Wetboek in werking2.

Op het eerste gezicht is deze codificatie een no-brainer: de materie was net 
hervormd met de wetten van 2017 en 2018 en de Koning kreeg daarbij de 
opdracht deze hervormde materie te gieten in een nieuwe heldere structuur en 
hier en daar wat ouderwetse kantjes bij te schaven. Dat was buiten de ideo-
logische waard gerekend die in het familiaal vermogensrecht altijd present 
is. Aldus werd deze codificatie toch een helse opdracht die veel geduld en 
finesse vereiste. Dat deze opdracht op niet veel meer dan drie en een half jaar 
tot een goed einde is gebracht, wekt bewondering.

Het ligt niet in mijn ambitie om in deze Redactie Privaat een omvattend 
overzicht te geven van de inhoudelijke aspecten van de codificatie. Dat heb 
ik elders al meermaals gedaan. Veeleer wil ik enige reflecties formuleren bij 

1  Art. 2 lid 1, 2° en 4° wet 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot 
invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek, BS 14 mei 2019. Voor een handig overzicht 
van de nieuwe artikelen met daarnaast de oude artikelen en ook een concordantietabel, zie 
H. CaSman, Codex Familiaal Vermogensrecht. Nieuw en oud integraal (KnopsBooks.com
2022).
2  Art. 66 wet 19 januari 2022 houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 
“Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het Burgerlijk Wetboek, BS 14 maart 
2022. 
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de moeizame context van de codificatie, hetgeen de tevredenheid over het 
resultaat enkel kan versterken. 

I.  VAN KB NAAR WETSVOORSTEL

2. Aanvankelijk werd machtiging verleend aan de Koning om de codifi-
catie uit te voeren3. Met dat doel werd bij ministerieel besluit van 24 augustus
2018 aan Em. Prof. Hélène Casman als expert de eervolle opdracht toever-
trouwd om deze codificatie voor te bereiden en uit te werken4.

Vrij snel werd een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd aan de Raad 
van State, die echter in zijn advies van 30 september 2019 van oordeel was 
dat het ontwerp te ver ging. Codificatie zonder inhoudelijke wijzigingen 
mag niet verder gaan dan een loutere coördinatie zonder enige inhoude-
lijke wijzigingen. Bestaande bepalingen opheffen, bepalingen wijzigen om 
ze af te stemmen op de huidige interpretatievan het positief recht volgens 
uniforme rechtspraak of rechtsleer, of in lijn te brengen met de rechtspraak 
van het Grondwettelijk Hof, bepalingen wijzigen omwille van impliciete 
consequenties uit andere bepalingen, bepalingen wijzigen om ze duidelijker, 
leesbaarder of logischer te maken, of zelfs een bestaande bepaling een titel of 
opschrift geven, zijn alle niet toegelaten verrichtingen volgens de beperkte 
machtiging die de Koning kreeg onder de genoemde hervormingswetten, zo 
oordeelt de Raad van State. 

Toch zijn dergelijke aanpassingen noodzakelijk om tot een zinvolle en solide 
codificatie te komen. Daarom werd terecht, mede op advies van de Raad van 
State, gekozen voor een codificatie via wetgevende weg. Dit biedt hoe dan 
ook de beste garantie voor een democratische controle op de impact van de 
voorgestelde tekst op het bestaande recht. 

3. Aldus werd, ook weer met bekwame spoed, reeds op 20 mei 2020 een
wetsvoorstel houdende deze codificatie van het Belgische familiaal vermo-
gensrecht ingediend5. Hoewel het voorstel niet door iedereen laaiend

3  Art. 72 wet 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de 
giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, BS 1 september 2017; 
art. 75 wet 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalin-
gen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging 
van diverse bepalingen ter zake, BS 27 juli 2018. 
4  Voor duiding en toelichting bij de codificatie door de auteur zelf, zie o.m. H. caSman, “Les 
régimes matrimoniaux intégrés dans le Livre 2 du nouveau Code civil: quoi de neuf ?”, Chron.
Not. Fac.droit ULiège (Brussel: Larcier 2022), vol. 74, 7-45; “Le droit successoral intégré 
dans le Livre 4 du nouveau Code civil: quoi de neuf ?”, in N. Massager (coord.), Actualités en 
droit des successions et libéralités (Brussel: Larcier 2022), 7-68; “Codificatie van het fami-
liaal vermogensrecht”, in Patrimonium (Antwerpen: Intersentia 2022), 5 p. (te verschijnen).
5  Parl.St. 2019-20, nr. 1272/001.
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enthousiast werd onthaald6, werd geen twee jaar na de indiening, op 13 janu-
ari 2022 de uiteindelijke wettekst aangenomen7. Een mooie bekroning voor 
het noeste werk van collega Casman, de onbetwiste leading lady van het 
Belgische familiaal vermogensrecht.

II.  MET BEPERKTE DOELSTELLING

4. In tegenstelling tot de codificaties van andere boeken van het Burgerlijk
Wetboek, zoals het goederenrecht (Boek 3), het verbintenissenrecht (Boek
5), het bijzondereovereenkomstenrecht (Boek 6) en het bewijsrecht (Boek
8), voert deze codificatie in principe geen inhoudelijke wijzigingen door aan
het bestaande materiële recht. Er worden geen nieuwe concepten of regels
ingevoerd. Het bestaande recht wordt als actueel geldend recht in nieuwe
wetsbepalingen gegoten.

De doelstelling van de codificatie van de materie van het familiaal vermo-
gensrecht is immers uitdrukkelijk beperkt tot het actualiseren, verduidelijken 
en logischer structureren van de artikelen, om deze op een coherente manier 
in te lassen in het Burgelijk Wetboek8. Zo wordt er, conform de structuur 
van het wetboek, een uniforme indeling gemaakt aan de hand van titels, 
ondertitels, hoofdstukken en afdelingen. Elk artikel krijgt een opschrift dat 
duidelijk aanduidt waarover de wettelijke bepaling handelt. Aldus vormen ook 
deze boeken een modern en consistent geheel binnen het nieuwe Belgische 
Burgerlijk Wetboek9. 

De reden voor dit verschil in behandeling met de andere genoemde boeken 
ligt voor de hand. De enerzijds complex-technische en anderzijds zwaar ideo-
logisch beladen materies van het relatievermogensrecht en het recht inzake 
nalatenschappen, schenkingen en testamenten werden in de voorbije jaren 
nog maar pas vrij grondig hervormd met de wetten van 31 juli 2017 en 22 juli 
2018, beide samen in werking getreden op 1 september 201810. Deze codi-
ficatie moet dan ook worden beschouwd als een logisch verlengstuk van de 

6  C. declerck, “Over wetsvoorstel nr. 55-1272. Warme oproep tot ernstig debat”, T.Fam. 
2021, 30-33; a .-c . Van gySel, “La réforme des régimes matrimoniaux, des successions et 
des libéralités: qui a gagné, qui a perdu?”, in a .-c . Van Gysel (ed.), Perspectives sur le droit 
patrimonial de la famille après la réforme (Brussel: Larcier 2018), 185-207. Zie eveneens 
het expertenadvies van a .-c . Van Gysel in Parl.St. 2021-22, nr. 1272/006, 261 e.v. Deze 
laatste auteur lijkt evenwel voornamelijk zijn kritiek op de hervormingswetten van 2017 en 
2018 te herhalen (cf. infra). Zie hierover A.-L. Verbeke & H. caSman, “Open invitatie voor 
een oprechte communautaire dialoog in het familiaal vermogensrecht”, TEP 2020, 1-9. 
7  Parl.St. 2021-22, nr. 1272/011.
8  Parl.St. 2019-20, nr. 1272/001, 6-7. 
9  Parl.St. 2019-20, nr. 1272/001, 6. 
10  Zie o.m. mijn bijdragen “Nieuw Belgisch erfrecht”, RW 2017-18, 1082-1103 en “Erfwet 
2018: nieuw Belgisch erfrecht revisited”, RW 2019-20, 43-52.
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recente hervormingen, dat louter codificeert en structureert zonder inhoude-
lijke wijzigingen, precies omdat de materie nog maar pas ingrijpend werd 
gewijzigd11. Daarom was het ook niet nodig om voor deze codificatie speci-
fieke regels voor het overgangsrecht te bepalen12. De wet heeft onmiddellijke 
werking vanaf de datum van inwerkingtreding13.

III.  DE BIJZONDERE CONTEXT VAN HET FAMILIAAL
VERMOGENSRECHT

5. Deze nochtans louter formele en niet inhoudelijke codificatie van het
kort geleden hervormde familiaal vermogensrecht beroerde toch danig de
gemoederen. Om bepaalde reacties en commentaren te begrijpen en te duiden,
is het nuttig om de specifieke context van het familiaal vermogensrecht voor
ogen te houden14.

Waar dit in de negentiende eeuw een elitaire materie was, vooral relevant voor 
adel en bourgeoisie, is het in onze egalitaire maatschappij een onderwerp dat 
ons allen raakt. En daarom heeft eenieder er ook een eigen mening over. Dat 
is de laatste jaren in onze op ‘rechten zonder plichten’ gefixeerde en mondige 
samenleving alleen maar toegenomen. De sociale media geven iedereen, als 
men wil anoniem en veilig, een stem. Ook over familie en vermogen. Al die 
meningen zijn sterk verbonden met de eigen ervaringen en percepties en 
vormen de allerindividueelste expressie van wat een goede regeling zou zijn. 

6. Het kan dan ook niet verwonderen dat een wetsvoorstel met zelfs
een bescheiden doelstelling, en zonder inhoudelijke wijzigingen, bij de vele
experts in het familiaal vermogensrecht en bij de nauw betrokken beroeps-
groepen zoals het notariaat, gevoelig ligt. Bij sommigen ligt de hervorming
met de wetten van 2017 en 2018 nog zwaar op de maag. Voor bepaalde
Franstaligen is deze hervorming immers een puur Vlaamse overwinning15.
Ook anderen zijn niet gelukkig met sommige wijzigingen. Daarom is het
aangewezen om de soms emotionele kritiek op de codificatie met enige mild-
heid en begrip te benaderen. Zo bijvoorbeeld de boutades over deze codificatie
van het familiaal vermogensrecht vanwege de Brusselse collega Alain-Charles
Van Gysel (mijn vertaling):

11  Parl.St. 2019-20, nr. 1272/001, 7.
12  Zie hierover weliswaar kritisch het advies van de Orde van Vlaamse Balies en van Fednot 
in Parl.St. 2021-22, nr. 1272/006, 178 resp. 376. 
13  Zie uitgebreid het uitmuntende proefschrift en standaardwerk van T. Vancoppernolle, 
Intertemporeel recht (Antwerpen: Intersentia 2019), 930 p. 
14  A.-L. Verbeke, “Codificatie van het Belgische familiaal vermogensrecht”, TEP 2021, 
nr. 4 (72) 73-75.
15  A.-C. Van gySel, Perspectives sur le droit patrimonial de la famille après la réforme, 
(Brussel: Larcier 2018), 185-207.
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“juristen die hun verworven vorming quasi weggeveegd zien”, “zal het 
onmogelijk zijn om de norm te vinden zonder telkens een ‘recherche 
textuelle’ te doen”. “Het aanleren van dit nieuwe recht zal een onmeetbare 
energie vergen”, en “tijdverlies en een kolossaal verlies van materiële 
middelen op het vlak van de Belgische samenleving”. Het drama is in het 
bijzonder groot voor onze arme magistraten die “zo beperkt worden in 
hun personeel en informatiemiddelen waardoor het voor hen met name 
moeilijk is om hun permanente vorming te verzekeren”. Erger nog, “we 
komen in een situatie terecht waarbij het nieuwe BW moet worden toege-
past door magistraten die noch de tijd noch de middelen hebben om het 
zich eigen te maken”.

Dergelijke kritiek is moeilijk te begrijpen als men ze leest als kritiek op de 
codificatie16. Maar eigenlijk zijn deze scherpe woorden geen kritiek op de 
codificatie, maar wel op de onderliggende hervormingswetten van 2017 en 
2018. Die hervorming heeft de collega wellicht nog niet verteerd, en dit wordt 
nu verwoord, als het ware by proxy, in een striemende veroordeling van de 
codificatie. Deze empathie mijnerzijds belet niet dat ik zijn kritiek geenszins 
deel. De opdracht was immers niet om de fundamenten van het familiaal 
vermogensrecht opnieuw te bekijken. Integendeel. Dat is immers zoals gezegd 
voor een groot deel gebeurd bij de totstandkoming van de wetten van 2017 en 
2018 tot hervorming van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. 

IV.  EN WAT MET HET SAMENWONINGSRECHT?

7. Sommigen bekritiseren de codificatie omdat het relatievermogens-
recht, dat in Boek 2, Titel 3 wordt ingepast, beperkt is gebleven tot het
huwelijksvermogensrecht17. Het ware uiteraard beter geweest dat ook de
vermogensrechtelijke aspecten van de feitelijke en wettelijke samenwoning
in dit project werden opgenomen. Men kan dit echter bezwaarlijk als een
kritiek op deze codificatie an sich formuleren, eenvoudigweg omdat dit niet
tot de opdracht behoorde. En de reden waarom dit niet het geval was, is ook
evident, met name omdat daarover geen politiek akkoord bestond en nog
steeds niet bestaat.

De hervorming van het familiaal vermogensrecht, die uitmondde in de 
genoemde wetten van 2017 en 2018, is mede voorbereid door een experten-
commissie, die bijna maandelijks op zaterdag bijeen kwam in de periode van 
mei 2015 tot maart 2018, onder voorzitterschap van minister van Justitie Koen 
Geens. Een hervorming van de regels inzake feitelijke en wettelijke samenwo-
ning is in die commissie uitvoerig aan bod gekomen. De tegenstellingen waren 

16  A.-L. Verbeke & H. caSman, TEP 2020, 6.
17  A.-L. Verbeke, “Codificatie van het Belgische familiaal vermogensrecht”, TEP 2021, 
nr. 4 (72) 83-84.
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groot en konden noch in de expertencommissie, noch in de politieke debat-
ten overbrugd worden. Wel slaagde de expertencommissie erin om tijdens de 
allerlaatste vergadering van maart 2018 een minimale consensus te bereiken 
over een iets sterker primair stelsel voor wettelijke samenwoners. Zelfs dit 
minimum heeft de politieke controverses niet overleefd.

8. Tegenover elkaar stonden en staan nog steeds in essentie twee groepen.
Enerzijds de voorstanders van de invoering van een wetgeving die vooral
rekening zou houden met de reële en feitelijke situatie van samenwonende
koppels, eerder dan met het juridische statuut of structuur die ze daarvoor
hebben aangenomen (geen woorden maar daden)18. Anderzijds de voorstan-
ders van de beweerde keuzevrijheid (die ik liever het wilsgebrek van de liefde
noem)19 die samenwoners moet worden gegund om voor de organisatie van
een juridisch statuut en structuur te kiezen die hen het meest aantrekkelijk
lijken.

De voorstanders van deze laatste visie spreken over een menu à la carte 
waarbij de burger zelf mag kiezen hoe ver hij gaat in de organisatie van zijn 
intiemste leven: feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning of huwe-
lijk. Mijn visie van een minimaal dwingende vermogensregeling voor alle 
duurzame intieme relaties, ongeacht het statuut van huwelijk of samenwo-
ning20, botst met dit zogenaamde vrijheidsdenken. Voor mij gaat vrijheid altijd 
gepaard met verantwoordelijkheid. Bij een duurzame intieme relatie komt 
die verantwoordelijkheid primair aan bod op het moment dat het niet meer 
goed gaat en men in alle vrijheid de relatie kan stopzetten21. Dan moet men 
voor zijn of haar verantwoordelijkheid worden gesteld, en m.i. betekent dat 
een minimale dwingende participatie in de aanwinsten die samen tijdens die 
relatie zijn opgebouwd22. De verdedigers van het ‘vrije menu’ zien dat anders. 
Voor hen moet het mogelijk zijn om te kiezen voor vrijheid met verantwoor-
delijkheid voor elkaar, maar dan wel beperkt tot de periode zolang de relatie 
duurt, en dus uitdrukkelijk zonder verantwoordelijkheid voor elkaar zodra de 
relatie tot een breuk komt. Het no strings attached-principe. Vrijheid, blijheid.

9. Opmerkelijk is dat deze vrijheidsdenkers de vrijheid veel meer beper-
ken dan op het eerste gezicht lijkt. De feitelijke samenwoners, die niet voor
het huwelijk of de wettelijke samenwoning kiezen, moeten immers strikt

18  C. forder & A. Verbeke, “Geen woorden maar daden. Algemene rechtsvergelijkende 
conclusies en aanbevelingen”, in C. Forder & A. Verbeke (eds.), Gehuwd of niet. Maakt het 
iets uit? (Antwerpen/Oxford: Intersentia 2005), 489-649 = ssrn.com/abstract=1750883.
19  A.-L. Verbeke, “Het wilsgebrek van de liefde”, TEP 2015, 100-108 = http://ssrn.com/
abstract=2673589.
20  Zie o.m. in dit tijdschrift A. Verbeke, “Naar een billijk relatievermogensrecht”, TPR 2001, 
373-401 = ssrn.com/abstract=1788843.
21  Zie daarover bv., ook in dit tijdschrift, A. Verbeke, “Weg met huwelijk en echtscheiding”, 
TPR 2004, 969-982 = ssrn.com/abstract=1939044.
22  Cf. ‘geen woorden maar daden’.
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binnen hun statuut blijven. Hetzelfde geldt voor de wettelijke samenwoners, 
die niet voor het huwelijk kiezen. Geen van hen geniet de vrijheid om eclec-
tisch en contractueel beschermingselementen van de andere statuten over te 
nemen. De vrijheid van het menu is bijgevolg structureel en statutair beperkt: 
het gaat over een vrijheid om een van de drie genoemde statuten te kiezen, 
maar eens gekozen, moet men wel binnen dat statuut blijven. Wie dus kiest 
voor een statuut van puur gemeen recht, zoals de feitelijke samenwoning, 
krijgt niet de vrijheid om contractueel leentjebuur te spelen bij de wettelijke 
samenwoning of het huwelijk en wettelijke beschermingsregels of modalitei-
ten uit die andere statuten optioneel in een samenwoningscontract te gieten. 

Mijn voorstel in de expertencommissie om aan de feitelijke en wettelijke 
samenwoners de mogelijkheid te geven om naar de notaris te stappen en 
in een notarieel samenwoningscontract de keuze te maken voor een van de 
huwelijksvermogensstelsels, met naar analogie toepassing van de daaruit 
volgende wettelijke bescherming van bijvoorbeeld de huwelijksvoordelen, 
werd door deze vrijheidsdenkers van tafel geveegd. Dit voorstel was poli-
tiek niet aanvaardbaar omdat die samenwoners dan “te dicht bij het huwelijk 
zouden komen”. Dat is toch een heel bijzondere redenering voor wie de totale 
vrijheid predikt van het menu à la carte. Het is zoals de restaurateur die u 
verbiedt om dit voorgerecht of dat dessert op de kaart te kiezen omdat u met 
de keuze van uw hoofdgerecht wordt beschouwd als deel uitmakend van de 
menuformule “zomer zonder zorgen” waarbij die specifieke andere gerech-
ten niet mogen worden gekozen. Als samenwoners er samen bewust voor 
kiezen om niet te trouwen, en hun onderlinge vermogensrelaties toch willen 
regelen op een contractuele manier die aansluit bij een bestaand huwelijks-
vermogensstelsel, wat is dan het probleem? Waarom zou men daar tegen zijn 
als men zwaait met de banier van de vrijheid?

V.  EN WAT MET HET FAMILIERECHT?

10. Daarnaast is er, althans bij sommige academici, kritiek gerezen omdat
deze codificatie niet meteen ook het hele familierecht omvat. Dan gaat het
voor hen niet alleen over het primair huwelijksstelsel (art. 212-224 Oud BW),
maar ook het huwelijksrecht, het echtscheidingsrecht en het afstammingsrecht.
Vooreerst heeft dat niets te maken met het familiaal vermogens-recht, het
voorwerp van deze codificatieopdracht. We zouden dan ook kunnen betreuren
dat het zekerhedenrecht (Boek 7) geen deel uitmaakt van dit wetsvoorstel.

Natuurlijk is ook het voorlopig niet codificeren van het familierecht het gevolg 
van een bewuste politieke keuze: de codificatie in één enkel project voor het 
hele Burgerlijk Wetboek verwezenlijken, of ze tot stand brengen in etappes. 
Indien er sprake zou zijn van één project, zou dit wellicht de interne cohe-
rentie van het geheel versterken, maar zou de tijd die vereist is om tot een 
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hervorming te komen van elk onderdeel van ons burgerlijk recht immens 
verlengd worden. Ik ben ervan overtuigd dat er dan tegen mijn emeritaat in 
2032 nog geen hervorming zou geweest zijn. Dan zou ook de hervorming van 
het familiaal vermogensrecht dat in 2017 en 2018 is doorgevoerd, uitgesteld 
geweest zijn. Dat zou zeer spijtig zijn omdat met die hervormingswetten veel 
bereikt is wat voor de burger nuttig en welgekomen is.

VI.  INHOUDELIJKE ILLUSTRATIE VAN HET MOEIZAME
CODIFICATIEPROCES: DE HETZE OVER DE
HUWELIJKSVOORDELEN

11. Een van de belangrijke realisaties van de hervorming van het familiaal
vermogensrecht en van de codificatie, is de wettelijke verankering van de
theorie der huwelijksvoordelen23 en de onbetwiste toepassing daarvan op alle
gehuwden, ook zij die kozen voor een stelsel van scheiding van goederen24.

De idee hierachter is dat alle mogelijke voordelen die echtgenoten van elkaar 
verkrijgen bij huwelijksovereenkomst en die voortvloeien uit de werking, 
de samenstelling, de vereffening of de verdeling van hun huwelijksvermo-
gensstelsel, in verregaande mate worden beschermd tegen de dwingende 
reservataire erfrechten van de kinderen25. Dit is een politiek-ideologische 
keuze: de langstlevende echtgenoot wordt tot op zekere hoogte beschermd, 
en primeert boven de dwingende rechten van de kinderen. Deze keuze is door 
de wetgever gemaakt met de modernisering van het huwelijksvermogens-
recht in de wet van 14 juli 1976, toen het patriarchale wettelijk stelsel werd 
afgeschaft en vervangen door een regime dat gebaseerd is op een partnership 
van gelijkwaardige partners. Wat deze partners samen opbouwen tijdens het 
huwelijk moeten ze ook aan elkaar kunnen doorgeven, zo zij dat wensen, 
zonder dat de kinderen daarop kunnen ingrijpen. 

Dergelijke voordelen tussen echtgenoten zijn immuun voor de reserve van de 
kinderen omdat zij in de relatie met gemeenschappelijke kinderen op verre-
gaande wijze niet als een schenking worden beschouwd; met name in de mate 
dat zij in omvang niet groter zijn dan de totaliteit van alle tijdens het huwelijk 
samen opgebouwde aanwinsten, en de helft van de niet-aanwinsten (voorhu-
welijkse goederen en goederen verkregen uit nalatenschappen, schenkingen 
en testamenten) (art. 2.3.57 BW). Ten aanzien van niet-gemeenschappelijke 
kinderen zakt dit beschermingsplafond substantieel en worden slechts de voor-
delen die in omvang niet ruimer zijn dan de helft van de aanwinsten niet als 

23  H. caSman, Het begrip huwelijksvoordelen (Antwerpen: Maarten Kluwer 1976).
24  R. dekkerS, H. caSman, A.-L. Verbeke & E. alofS, Relatievermogensrecht (Antwerpen: 
Intersentia (2) 2021), 219-229.
25  R. barbaix, n . geelHand & a . Verbeke, Huwelijksvoordelen, in HEP Bijzonder deel 4  
(Brussel: Larcier 2010), 387 p.
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een schenking beschouwd (art. 2.3.58 BW). Alles tot aan het plafond is een 
‘volkomen’ huwelijksvoordeel dat immuun is voor de reserve; alles boven 
dat plafond, het ‘surplus’, is een ‘onvolkomen’ huwelijksvoordeel26. Het 
blijft een huwelijksvoordeel, en dus een niet-schenking, maar is onvolkomen 
in die zin dat het geen bescherming biedt tegen de reserve van de kinderen.

12. Vóór de hervorming van 2018 was dit al geldend recht, althans volgens
een meerderheid van de rechtsleer, en het Hof van Cassatie in het mijlpaal-
arrest van 10 december 2010, het Grondwettelijk Hof al eerder in het arrest
nr. 170/2005 van 23 november 2005 en de hoven en rechtbanken in talrijke
consistente arresten en vonnissen. Niet zo volgens een vooral Franstalige
minderheid in de rechtsleer, die zelfs na de wettelijke hervorming van 2018 en
de niet mis te verstane wetteksten, de toepassing van de huwelijksvoordelen
in stelsels van scheiding van goederen, tegen beter weten in en contra legem,
bleef betwisten. Het debat geeft aanleiding tot alweer een scherpe tegenstel-
ling, zo intens dat ik dit tien jaar geleden in dit tijdschrift heb bestempeld als
een illustratie van de diepe communautaire kloof die gaapt tussen het Noorden
en het Zuiden van het land27.

13. Logischerwijze bevatte de oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel
een aparte afdeling over de huwelijksvoordelen, te plaatsen in het algemeen
deel geldend voor alle huwelijksvermogensstelsels. Daarin waren artikelen
opgenomen met in eerste instantie een duidelijke definitie van het concept
huwelijksvoordeel, geldend voor alle huwelijksvermogensstelsels. Daarnaast
ook de wettelijke bepalingen die de grenzen aangeven van de huwelijksvoor-
delen, met name de precieze regels over de “plafonds” bij gemeenschappelijke
kinderen en bij niet-gemeenschappelijke kinderen. En ten slotte ook de regels
over het verval van de huwelijksvoordelen. Deze aanpak is consistent en
helder.

Om de gekende Franstalig-ideologische redenen stuitte deze evidente logica 
echter op grote tegenkanting28. De lijdensweg van de concrete verwerking van 
de huwelijksvoordelen in de codificatie kan enkel in detail worden verteld 
door collega Casman. Ik bewonder haar geduld en moed om het hoofd koel te 
houden bij de vaak hallucinante commentaren en kritieken. Zo beweerde men 
bijvoorbeeld dat het inschrijven van een definitie van de huwelijksvoordelen, 

26  De termen ‘plafond’ en ‘surplus’ in combinatie met de kwalificatie ‘volkomen’ en 
‘onvolkomen’ huwelijksvoordelen heb ik 15 jaar geleden geïntroduceerd in A. Verbeke, 
“Huwelijksvoordelen”, TEP 2008, (99) 101-102 en vooral in A. Verbeke, “Huwelijksvoordelen. 
Een tweede Antwerps mijlpaalarrest”, TEP 2008, (279) 282-286. Deze terminologie werd 
kort daarop bevestigd door Cass. 10 december 2010, F.08.0102.N, juportal.be/content/
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101210.1.
27  A.-L. Verbeke, “Langstlevende echtgenoot versus kinderen. Een nieuwe communautaire 
twist in België?”, TPR 2013, 2471-2485.
28  A.-L. Verbeke, “Codificatie van het Belgische familiaal vermogensrecht”, TEP 2021, (72) 
78-79.
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die in het Oud BW ontbrak, strijdig was met de opdracht van een codificatie 
naar geldend recht. De Franstalige weerstand haalde zijn slag thuis en de afde-
ling en de voorgestelde definitie werden bij amendement nr. 153 geschrapt29. 

14. Gelukkig is de theorie van de huwelijksvoordelen, ondanks deze oppo-
sitie, wel zeer duidelijk en zonder voorbehoud gebetonneerd in de wet, ook
voor de stelsels van scheiding van goederen. Omdat dit niet werd aanvaard op
de voorgestelde consistente en eenvoudige manier, is het dan maar gebeurd
op een verspreide en chaotische wijze:

- Voor de toepassing binnen de stelsels van scheiding van goederen heeft
men gewoon de formulering van de hervorming van 2018 behouden:
art. 2.3.64 §1 lid 4 BW (art. 1469 §1 lid 4 Oud BW) bepaalt dat de
artikelen 2.3.57-2.3.60 BW “van overeenkomstige toepassing zijn”.

- Voor de definitie, plafonds en regeling bij verval is ervoor gekozen om
dit telkens te herhalen bij de relevante wetsartikelen. De frase “voordeel
uit de samenstelling, de werking, de vereffening of de verdeling van
het gemeenschappelijk vermogen30” wordt aldus vijf keer herhaald in
de diverse passages van de artikelen 2.3.57 tot 2.3.60 BW.

- In artikel 2.3.57 BW (art. 1464 Oud BW) wordt tevens inhoudelijk
gepreciseerd dat dit artikel de hypothese betreft waarin er gemeen-
schappelijke kinderen zijn en dat voor de berekening van het plafond
de waarde van de goederen op de dag van de toekenning van het huwe-
lijksvoordeel bepalend is.

- Artikel 2.3.58 BW (art. 1465 Oud BW), inzake niet-gemeenschappe-
lijke kinderen, wordt geherformuleerd.31

- Inzake het verval van de huwelijksvoordelen bij onwaardigheid van
de langstlevende echtgenoot (art. 2.3.59 BW; art. 1429bis Oud BW)
wordt verduidelijkt dat het verval alle conventionele huwelijksvoor-
delen treft.32

- In artikel 2.3.60 BW (art. 1429 oud BW) vinden we ten slotte de
regel over het verval bij ontbinding anders dan door overlijden of
echtscheiding.

29  Parl.St. 2021-22, nr. 1272/005, 30.
30  Zoals vermeld, naar analogie toe te passen bij een stelsel van scheiding van goederen op 
dergelijke voordelen in een huwelijksovereenkomst volgend uit de samenstelling, de werking, 
de vereffening en de verdeling van onverdeeldheden, doelvermogens, TIGV, verrekenbedingen, 
toekenningsbedingen etc. Hoe dit concreet in zijn werk gaat (tevens met een modelclausule), 
hebben we zeer grondig uitgewerkt in H. caSman & A.-L. Verbeke, “Les avantages matri-
moniaux dans un régime de séparation de biens”, RNB 2020, (572) 602-678.
31  Parl.St. 2019-20, nr. 1272/001, 54. 
32  Parl.St. 2021-22, nr. 1272/005, 16.
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VII.  EEN TWEEDE ILLUSTRATIE: DE HETZE OVER DE
RECHTSTREEKSE EN DE ONRECHTSTREEKSE
SCHENKING

15. Een tweede inhoudelijke illustratie van het moeizame proces van deze
codificatie betreft de omschrijving van de vormregels voor het tot stand komen
van schenkingen. Dit ligt extreem gevoelig voor het notariaat. De wettelijke
bepaling van artikel 931 Oud BW luidt: “Alle akten houdende schenking
onder de levenden worden verleden voor notaris, in de gewone contractvorm;
en daarvan wordt, op straffe van nietigheid, een minuut gehouden”. In het
aanvankelijke voorstel werd deze bepaling vervangen door het nieuwe arti-
kel 4.158 BW: “Elke rechtstreekse schenking, behalve de handgift, wordt
vastgesteld bij notariële akte”33.

Deze formulering maakt zeer duidelijk dat elke rechtstreekse schenking die 
geen handgift is, moet gebeuren via notariële akte. De wat obscure term 
“verleden” wordt terecht vervangen door het veel duidelijkere “vastge-
steld”, zoals het trouwens ook al langer geldt voor de huwelijkscontracten 
(art. 1392 Oud BW en ook in art. 2.3.6 BW). Dat het Burgerlijk Wetboek 
nergens bevestigt wat algemeen wordt aanvaard, nl. dat er naast rechtstreekse 
schenkingen die notarieel moeten worden vastgelegd, handgiften en onrecht-
streekse schenkingen mogelijk zijn, is een leemte die met deze voorgestelde 
wettekst terecht wordt opgevuld. Dit is volstrekt conform het geldende recht. 
En dit is belangrijk voor de rechtszekerheid, want de bestaande situatie is 
eigenlijk technisch contra legem.

16. Daarbij aansluitend werd voorgesteld, onder meer door mijzelf, om een
definitie van een rechtstreekse schenking in de wet op te nemen. Dit maakt
duidelijk dat in die gevallen de notariële akte strikt vereist is, tenzij bij een
handgift. Voor een rechtstreekse schenking is het essentieel dat er een volle-
dige overeenstemming bestaat tussen wat de schenker overdraagt en wat de
begiftigde ontvangt: dat specifieke huis, die specifieke aandelen, dat speci-
fieke voorwerp, die specifieke vordering enz.34. Aldus heb ik voorgesteld om
aan artikel 4.132 §2 BW een tweede lid toe te voegen35:

“Eerste lid (huidig art. 4.132 §2 BW)

Een schenking is een contract waarbij de schenker zich dadelijk en 
onherroepelijk van het geschonken goed ontdoet, ten voordele van de 
begiftigde, die ze aanvaardt.

33  Parl.St. 2019-20, nr. 1272/001, 335.
34  H. caSman, A.-L. Verbeke, N. nijboer & b . Verdickt, “Nieuw leven voor onrechtstreekse 
schenkingen?”, Nieuwsbrief Notariaat februari 2021, nrs. 2-4.
35  A.-L. Verbeke, TEP 2021, (72) 81.
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Tweede lid

De schenking is rechtstreeks wanneer de schenker een goed of vermo-
gensrecht rechtstreeks uit zijn vermogen overdraagt naar het vermogen 
van de begiftigde ten gevolge waarvan dit identieke goed of vermogens-
recht dan behoort tot het vermogen van de begiftigde.”

De rechtszekerheid is hiermee gediend, mede omdat de discussies in de rechts-
leer over wat al dan niet een onrechtstreekse schenking kan zijn en wat de 
dogmatische aard of grondslag daarvan is, dan tot het verleden behoren. 
Alles wat geen rechtstreekse schenking is, en geen handgift, is een onrecht-
streekse schenking voor zover is voldaan aan de algemene vereisten van het 
schenkingsbegrip zoals bepaald in (het eerste lid van) artikel 4.132 §2 BW.

Dit stuitte echter op hevige oppositie vanwege het notariaat36. Hoewel zoals 
vermeld unaniem wordt aanvaard dat handgiften evenals onrechtstreekse 
schenkingen geen notariële akte vereisen37, kon het notariaat niet accepte-
ren dat dit onderscheid in de wet zou komen38. Men had zelfs (irrationele) 
bezwaren tegen de term “vastgesteld” in plaats van “verleden” (cf. supra). De 
uiteindelijke wettekst blijft bijgevolg bewust dicht bij artikel 931 Oud BW. 
Dat van elke schenkingsakte een minuut wordt gehouden, is geschrapt omdat 
de Notariswet zelf bepaalt welke eisen hiervoor gelden39. Artikel 4.158 BW 
luidt dan in zijn finale versie: “Iedere akte van schenking wordt, op straffe 
van nietigheid, voor een notaris verleden”40. 

VIII.  CONCLUDEREND

17. Met Boek 2, Titel 3, “Relatievermogensrecht” en Boek 4
“Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” wordt het actuele recht
zonder ingrijpende inhoudelijke wijzigingen maar met noodzakelijke herstruc-
tureringen, verduidelijkingen en actualiseringen opgenomen in het Burgerlijk
Wetboek.

36  Zie het expertenadvies van Fednot in Parl.St. 2021-22, nr. 1272/006, 387-389. 
37  Zie over de handgift reeds Cass. 14 maart 1889, Pas. 1889, I, 147 en meer recent Cass. 
22 april 2010, RW 2011-12, 268; Cass. 12 september 2014, Not.Fisc.M. 2015, 117. Zie verder 
o.a. C. declerck & W. pintenS, Schets van het familiaal vermogensrecht (Brugge: die Keure
2019), 288 nr. 706; P. delnoy & p . moreau, Les libéralités et les successions (Brussel: Larcier
2018), 22 nr. 9.
38  Parl.St. 2021-22, nr. 1272/006, 15-18. 
39  Art. 13 en 20 wet op het notarisambt, gewijzigd bij wet 6 mei 2009. Deze artikelen zijn nog 
niet in werking getreden. 
40  Parl.St. 2021-22, nr. 1272/005, 17-18; Parl.St. 2021-22, nr. 1272/006, 15-18. 
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Dit stemt tot vreugde, des te meer als men in acht neemt hoe deze ogen-
schijnlijk evidente oefening toch nog vrij moeizaam is verlopen en er heel 
wat obstakels moesten worden opgeruimd. 

In elk geval is de interne logica van het familiaal vermogensrecht op drie 
vlakken verbeterd. 

Niet enkel leidt de uniforme indeling met algemene bepalingen tot een betere 
toegankelijkheid en leesbaarheid, maar ook volgen hoofdstukken elkaar 
logisch op en zijn wetsbepalingen logisch geordend. Daarnaast dragen zowel 
de uniforme terminologische wijzigingen als de nauwkeurige redactie van 
verschillende bepalingen bij tot inhoudelijke duidelijkheid. 

Tevens is er sprake van een eengemaakt familiaal vermogensrecht, nu 
verdwaalde wetsbepalingen en aparte wetten in Boek 2, Titel 3 en Boek 
4 zijn opgenomen. 

Daarenboven is de gehanteerde terminologie in overeenstemming met de 
gangbare terminologie en uitdrukkingen in een moderne maatschappij.


