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§ 1. CIVIELRECHTELIJKE ANALYSE

1. Theorie der huwelijksvoordelen

Reeds in haar aggregaatsproefschrift (1) heeft Hélène
Casman aangetoond dat niet enkel als huwelijksvoorde-
len worden gekwalificeerd, de voordelen die de wet als
dusdanig expliciet aanduidt, maar ook degene die beant-
woorden aan de essentie van het begrip ‘huwelijksvoor-
deel’ zoals het in een ‘theorie van de huwelijksvoorde-
len’ kan worden omschreven. (2)

Volgens deze theorie zijn huwelijksvoordelen, voordelen
die een echtgenoot verkrijgt uit de werking, samenstel-
ling of verdeling van het huwelijksvermogensstelsel,
waarmee hem aanwinsten worden toegekend, ook al zou-
den dat alle aanwinsten zijn (althans voor zover er geen
stiefkinderen zijn en artikel 1465 B.W. dus niet moet
toegepast worden en onder voorbehoud van hetgeen
hierna moet worden gezegd voor de toekenning van de
helft van de door de andere echtgenoot ingebrachte goe-
deren). Dit geldt voor elk huwelijksvermogensstelsel,
zowel van gemeenschap als van scheiding van goede-
ren. (3)

Dergelijke huwelijksvoordelen ontsnappen aan de toe-
passing van de regels van de schenkingen, juist omdat ze
(in hoofdorde) betrekking hebben op aanwinsten. Dit
wordt uitgelegd door verwijzing naar de bijzondere aard
van de aanwinsten (inkomsten tijdens het huwelijk gege-
nereerd, besparingen daarop verwezenlijkt, en daarmee
verworven goederen) en naar de aanspraken die de echt-
genoten mekaar daarop kunnen geven conform de be-
stemming ervan. De aanwinsten zijn inderdaad bestemd
om eerst de gezinslasten te dragen, vervolgens om andere
door de echtgenoten gezamenlijk of in hun gezamenlijk
belang aangegane schulden te dragen, om in een spaar-
vermogen te worden opgenomen, en om bij beëindiging
van het huwelijk door de echtgenoten in hun beider
voordeel of in het voordeel van één van hen te worden
toegewezen, zonder dat daarbij het inzicht om te begifti-
gen enige invloed kan hebben op de kwalificatie van het
voordeel. De regels van de schenkingen zijn niet toepas-
selijk ook al is het manifest zo dat de ene echtgenoot de
andere heeft willen begiftigen. De kwalificatie als huwe-
lijksvoordeel is een objectieve kwalificatie.

Deze kwalificatie verwijst naar de aard van de goederen
waarop het voordeel is toegekend, en wordt beoordeeld
op het moment waarop de toewijzing plaats vindt, d.w.z.
bij ontbinding van het huwelijksstelsel (wat niet hoeft
samen te vallen met het tijdstip van ontbinding van het
huwelijk). Op dat moment wordt nagegaan op welke
soort goederen het beding dat het voordeel bevat betrek-
king heeft, en of het binnen de perken blijft van wat als
een huwelijksvoordeel kan worden bestempeld (naast de
terugname van de eigen inbreng van de langstlevende
echtgenoot, volgens art. 1464 B.W., alle aanwinsten en
de helft van de door de eerst overleden echtgenoot inge-
brachte goederen; en volgens art. 1465 B.W., bij samen-
loop met stiefkinderen, de helft van de aanwinsten).

1. H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, Antwerpen,
Maarten Kluwer, 1976.

2. H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijks-
voordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 292-297.
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(behoudens één lid) van het CSW van de KFBN op 15 okto-
ber 2005. In die zin ook V. Dehalleux, “Avantages matri-
moniaux et droits de succession”, RTDF 2006, 713-714.
Contra: L. Voisin, “Les avantages matrimoniaux dans les
régimes de séparation de biens”, in Le statut patrimonial
du conjoint survivant, Brussel, Bruylant, 2004, p. 354 e.v.

32 Kluwer



Recent heeft het hof van beroep te Antwerpen in zijn
mijlpaalarrest van 5 oktober 2004 bevestigd dat deze
theorie der huwelijksvoordelen niet beperkt is tot de
stelsels van gemeenschap van goederen maar evenzeer
geldt voor verkrijgingen ingevolge een stelsel van schei-
ding van goederen, zoals bijvoorbeeld krachtens een ver-
rekenbeding. (4) Het hof heeft bevestigd dat dit niet enkel
geldt voor de aanwinsten, maar dat ook de regel van
artikel 1464 BW naar analogie van toepassing is inzake
voorhuwelijkse goederen en goederen verworden via
schenking, erfenis of testament. (5)

De kwalificatie als huwelijksvoordeel blijft, civielrechte-
lijk, afhankelijk van de naleving van de perken die door
de artikelen 1464 resp. 1465 B.W. zijn gesteld. Indien de
langstlevende door de werking van het beding, niet al-
leen de eigen inbreng en alle aanwinsten verwerft, maar
bovendien meer dan de helft van de door de andere
echtgenoot in (gemeenschap) gebrachte goederen ver-
krijgt, is er in die mate een voordeel dat aan de regels
van de schenkingen of minstens aan de regels inzake
inkorting onderworpen is. Zo ook bij samenloop met
stiefkinderen, indien de langstlevende naast de eigen
inbreng, méér dan de helft van de aanwinsten verkrijgt.

2. Kwalificatie van de verkrijging boven het plafond
van artikelen 1464/1465 BW

Indien de verkrijging geen huwelijksvoordeel is, omdat
het boven het plafond van artikel 1464 BW (alle aan-
winsten en helft inbreng) of artikel 1465 BW (helft
aanwinsten) uitkomt (hierna genoemd: het surplus), dan
rijst de vraag hoe dit surplus civielrechtelijk moet wor-
den gekwalificeerd.

Civielrechtelijk wordt een vermogensvoordeel toegekend
dat aan de regels van de schenkingen of minstens aan de
regels van inkorting onderworpen is. Ook al is het sur-
plus geen huwelijksvoordeel, het is ook geen schenking.
In artikel 1464 BW wordt enkel bepaald dat dit surplus
als schenking wordt beschouwd. De restrictieve beteke-
nis daarvan blijkt uit artikel 1465 BW waar enkel sprake
is van een mogelijke inkorting, ter bescherming van het
reservataire erfrecht.

Het gaat om een objectieve kwalificatie die op basis van
een theorie der huwelijksvoordelen wordt gegeven aan
de verkrijging en die een echtgenoot bekomt krachtens
het huwelijksvermogensstelsel. Deze objectieve wette-
lijke kwalificatie staat los van de subjectieve intenties
van partijen. Tot op een zekere hoogte zijn dergelijke
verkrijgingen objectief aangemerkt als huwelijksvoorde-
len onder bezwarende titel, vanaf een bepaalde grens of

plafond moeten zij objectief worden beschouwd als niet
meer onder bezwarende titel. Het surplus is dus geen
huwelijksvoordeel, maar ook geen schenking. Het is aan
de regelen betreffende schenkingen onderworpen ter be-
scherming van de rechten van reservataire erfgenamen
en is aldus vatbaar voor inkorting. Dit doet denken aan
het quasi-legaat in het nieuwe Nederlandse erfrecht waar
een verblijvingsbeding ook geen schenking of gift is
maar onder bepaalde voorwaarden wel voor inkorting in
aanmerking komt. (6)

3. Civielrechtelijke conclusie

1. De verkrijging door een langstlevende echtgenoot
krachtens huwelijksvermogensstelsel van gemeen-
schap of scheiding van goederen krijgt een objectieve
wettelijke kwalificatie, conform de theorie der huwe-
lijksvoordelen, los van de subjectieve intenties der
echtgenoten.

2. De verkrijging door een langstlevende echtgenoot
krachtens huwelijksvermogensstelsel van gemeen-
schap of scheiding van goederen is slechts een huwe-
lijksvoordeel tot aan het plafond aangegeven
– door artikel 1464 BW in geval van gemeenschap-

pelijke kinderen, dit is, uiteraard naast de terug-
name van de eigen inbreng van de langstlevende,
alle aanwinsten en de helft van de inbreng (tegen-
woordige en toekomstige goederen) van de eerst
overleden echtgenoot;

– door artikel 1465 BW in geval van kinderen uit een
ander bed, dit is, uiteraard naast de terugname van
de eigen inbreng van de langstlevende, de helft van
de aanwinsten.

3. Hetgeen de langstlevende echtgenoot boven dit pla-
fond verkrijgt krachtens huwelijksvermogensstelsel
van gemeenschap of scheiding van goederen is geen
huwelijksvoordeel, maar ook geen schenking, doch
wordt louter ter bescherming van de rechten van
reservataire erfgenamen als een schenking behan-
deld en aan de regelen betreffende de schenkingen
onderworpen, met name voor wat de regels van de
inkorting betreft, zodat de verkrijging voor het deel
boven het plafond voor inkorting vatbaar is.

4. Antwerpen 5 oktober 2004, Not. Fisc. M. 2004, p. 270,
noot A. VERBEKE.

5. Zie de analyse bij A. VERBEKE, “Het alsof-beding in
gevaar?”, Not. Fisc. M. 2003, 199-208.

6. F. SCHOLS, in M.J.A. VAN MOURIK (ed.), Handboek
nieuw erfrecht, Deventer, Kluwer, 2002, derde druk,
160-162.
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§ 2. FISCALE ANALYSE

1. Fiscale behandeling van een verkrijging die geldt
als huwelijksvoordeel

Vermits een huwelijksvoordeel geen erfrechtelijke ver-
krijging is, kan dit maar worden belast in de mate waarin
daartoe een uitdrukkelijke fiscale grondslag voorhanden
is. Deze vinden wij in de fictiebepaling van artikel 5
W. Succ. die verkrijgingen belast voor zover de volgende
drie voorwaarden zijn vervuld:
a. Verkregen krachtens huwelijksovereenkomst niet on-

derworpen aan de regels van de schenkingen;
b. Overlevingsrecht;
c. Meer dan de helft van de gemeenschap.

Buiten deze voorwaarden kan een huwelijksvoordeel niet
worden belast. Eerder lichtten wij reeds de onbelastbaar-
heid toe van een verkrijging die niet onderworpen is aan
een overlevingsrecht (sterfhuisconstructie) (7) (vereiste b
is niet vervuld) en een verkrijging ingevolge een verre-
kenbeding waarbij dus geen gemeenschap voorligt (8)
(vereiste c is niet vervuld). (9) Rest ons nu nog de eerste
vereiste a. De vraag rijst derhalve hoe een verkrijging
die wel aan de regels der schenkingen is onderworpen,
fiscaal moet worden behandeld.

2. Fiscale behandeling van een verkrijging die niet
geldt als huwelijksvoordeel

Hetgeen een echtgenoot verkrijgt boven het plafond van
artikel 1464/1465 BW geldt zoals vermeld niet als huwe-
lijksvoordeel, maar is ook geen schenking. Het is wel
een verkrijging die als schenking wordt beschouwd
(1464 BW), inkortbaar is (1465 BW), en derhalve aan de
regels der schenkingen is onderworpen (tekst van art. 5
W. Succ.). De administratie is van mening dat dit surplus
met successierechten kan worden belast op grond van
artikel 2 W. Succ. Deze opvatting kunnen wij niet onder-
schrijven. (10) Meer nog, er is geen enkele fictiebepaling
te vinden op basis waarvan het surplus kan worden
belast. Het surplus is daarom in alle omstandigheden
onbelastbaar. (11) Wij zetten even de relevante fictie-
artikelen op een rij.

2.1. Belastbaarheid van het surplus op grond van
artikel 5 W. Succ.? NEEN

Ongeacht of deze verkrijging wordt bekomen ingevolge
een overlevingsrecht (klassiek verblijvingsbeding) of niet
(sterfhuisconstructie), er is inzake dit surplus niet vol-
daan aan minstens de eerste toepassingsvoorwaarde van
artikel 5 W. Succ. (de verkrijging is immers wel onder-
worpen aan de regels van de schenkingen), zodat geen
successierechten kunnen worden geheven op grond van
deze bepaling.

2.2. Belastbaarheid van het surplus op grond van
artikel 2 W. Succ.? NEEN

Artikel 2 W. Succ. laat belasting toe indien de verkrij-
ging wordt bekomen ingevolge de wettelijke devolutie,
een uiterste wilsbeschikking of een contractuele erfstel-
ling. In casu is er geen sprake van een uiterste wilsbe-
schikking, noch van een wettelijke devolutie, noch van
een contractuele erfstelling. Over de eerste twee begrip-
pen zal er geen discussie bestaan. De term contractuele
erfstelling behoeft wellicht nadere analyse.

De contractuele erfstelling is een beschikking ten koste-
loze titel in een huwelijkscontract of in een afzonderlijke
akte waarbij iemand ten voordele van een ander beschikt
over de goederen die zijn nalatenschap zullen samenstel-
len. (12) Van een contractuele erfstelling kan enkel
sprake zijn inzake goederen die de nalatenschap van de
insteller zullen uitmaken. (13) Het moet dus gaan om een
echtgenoot die beschikt over zijn eigen toekomstige nala-
tenschap, met name over zijn eigen goederen of over zijn
aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. Dit laatste
aandeel kan pas worden bepaald na ontbinding van het
huwelijksvermogensstelsel en overeenkomstig de wette-
lijke of conventionele regels van verdeling van dat ge-
meenschappelijk vermogen.

Hetgeen verkregen wordt krachtens een verdelingsbeding
van dat gemeenschappelijk vermogen, zoals het surplus
in casu, kan dus geen contractuele erfstelling zijn.

Er is nog een bijkomend argument waarom hier geen
contractuele erfstelling voorligt. Een contractuele erfstel-
ling is een schenking van toekomstige goederen, en ver-
eist derhalve een animus donandi. (14) Zoals hoger ver-
meld in § 1 nr. 1 is de verkrijging van het surplus echter
geen schenking, maar aan de regels van inkorting onder-
worpen louter op grond van een objectieve wettelijke

7. H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijks-
voordeel?”, Not. Fisc. M. 2005, 295-296.

8. Ibid., 296-297.
9. Zie recent ook V. DEHALLEUX, o.c., RTDF 2006,

720-738.
10. En met ons ook V. DEHALLEUX, ibid., 729-730.
11. In die zin ook het unanieme advies van de plenaire verga-

dering van het CSW van de KFBN, dd. 21 oktober 2006.

12. J. DECUYPER, Successierechten, Mechelen, Kluwer,
2004, nr. 64.

13. M. VAN QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling,
APR, Brussel, Story-Scientia, 1991, tweede herziene uit-
gave, 85.

14. J. DECUYPER, Successierechten, Mechelen, Kluwer,
2004, nr. 64.
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kwalificatie. Het peilen naar het inzicht om te begiftigen
is irrelevant. En als dit inzicht niet determinerend is voor
de kwalificatie, dan kan er ook geen sprake zijn van een
schenking, en dus ook niet van een contractuele erfstel-
ling.

Het surplus kan derhalve niet worden belast inzake suc-
cessierechten op grond van artikel 2 W. Succ.

Laat ons daarenboven niet vergeten dat in fiscalibus de
wettelijke bepalingen van uiterst restrictieve interpretatie
zijn. Het is een grondwettelijk beginsel dat niets belast-
baar is tenzij dit door de wet wordt belastbaar gesteld.
Zeer beperkende uitleg is in fiscale materies dus inherent
verbonden aan de aard van de materie. In dubio contra
fiscum. In dezelfde lijn wordt in fiscale aangelegenheden
algemeen aangenomen dat een duidelijke wettekst, gelet
op de restrictieve interpretatie, niet verder kan worden
uitgelegd, en zeker niet per analogiam.

2.3. Belastbaarheid van het surplus op grond van
artikel 7 W. Succ.? NEEN

Volgens de wettekst zijn de drie cumulatieve vereisten
voor toepassing van artikel 7 W. Succ.:
– kosteloze beschikking(15);
– gedurende drie jaar voor het overlijden;
– de bevoordeling mag niet onderworpen geweest zijn

aan de registratierechten op schenkingen.

Inzake de verkrijging van het surplus is aan de tweede
vereiste niet voldaan.

Wat is het tijdstip van de beschikking die in een dergelijk
beding is vervat? Het tijdstip waarop het beding in het
huwelijkscontract is opgenomen? Of het tijdstip waarop
het beding uitwerking krijgt?

Er kan o.i. geen twijfel bestaan dat het huwelijksvoordeel
of surplus aan inkortingsregels onderworpen, pas kan

worden vastgesteld bij ontbinding van het huwelijks-
vermogensstelsel. Een beschikking die tot stand komt op
het moment van overlijden is geen beschikking die tot
stand komt voor het overlijden. Aldus kan er geen sprake
zijn van een schenking die gedaan is in de drie jaar VOOR

het overlijden van de schenker.

Aldus is het ook niet mogelijk om het surplus te belasten
op grond van artikel 7 W. Succ. (16)

3. Fiscale conclusie

1. Een verkrijging die geldt als huwelijksvoordeel (bin-
nen de perken van art. 1464/1465 B.W.) kan worden
belast op grond van artikel 5 W. Succ. doch enkel
indien een overlevingsrecht en een gemeenschap
voorliggen.

2. De verkrijging boven het plafond van art.
1464/1465 BW (het surplus) kan niet worden belast
met successierechten:
– noch op grond van artikel 2 W. Succ., want het is

geen verkrijging ingevolge wettelijke devolutie,
uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling;

– noch op grond van artikel 5 W. Succ., ongeacht
of een overlevingsrecht voorligt (klassiek beding)
of een beding ten voordele van één van de echtge-
noten zonder overlevingsvoorwaarde (sterfhuiscon-
structie), want één der vereisten voor de toepassing
van dit fictie-artikel is dat de verkrijging niet aan
de regelen betreffende de schenkingen onderwor-
pen is, hetgeen in casu wel het geval is;

– noch op grond van artikel 7 W. Succ., want het is
geen verkrijging bekomen gedurende drie jaar voor
het overlijden, vermits ze verkregen wordt op het
moment van het overlijden.

15. J. Decuyper stelt dat het moet gaan om een schenking
(nr. 162).

16. In die zin ook V. DEHALLEUX, o.c., RTDF 2006, p. 730,
nr. 32 in fine.
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