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Hervorming van Belgisch erfrecht

Alain-Laurent Verbeke1

Gedateerd erfrecht

Het Belgische erfrecht is gedateerd. Het is meer dan tweehonderd jaar oud. Er is
nood aan een grondige hervorming om het op maat te brengen van een moderne
maatschappij. Ook de ons omringende landen hebben dit de voorbije jaren
gedaan. Zo heeft Nederland sinds 2003 een totaal vernieuwd en origineel erf-
recht. In Frankrijk werden belangrijke aanpassingen doorgevoerd in 2001 en
2006.

Nood aan grondige en globale aanpak

Het heeft echter geen zin om dit in verspreide slagorde aan te pakken via occa-
sionele technische ad-hocoplossingen, zoals in het verleden al enkele keren is
gebeurd, en zoals bepaalde wetsvoorstellen opnieuw lijken te suggereren. Een
fundamentele herdenking van het erfrecht is nodig. Dit moet gebeuren in samen-
hang met het huwelijksvermogensrecht. Immers, het erfrecht van de langstle-
vende echtgenoot sluit naadloos aan op de vraag wat er met het vermogen van
echtgenoten gebeurt als hun huwelijk wordt ontbonden door het overlijden van
één van hen.

Daarbij moeten fundamentele keuzes worden gemaakt. Waar wil men met het
erfrecht naartoe? Welke onderliggende belangen zijn er? Hoe moeten die wor-
den afgewogen en welke belangen zullen daarbij het meest doorwegen? Kiezen
we voor het “primaat van de langstlevende echtgenoot”2, of blijven we gaan
voor een halfslachtig compromis tussen de belangen van de kinderen en die echt-
genoot?

1 Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Tilburg, Visiting Professor of Law Harvard, Advocaat Greenille.
2 Term geïntroduceerd in A. VERBEKE, “De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!”, Ars Nota-

riatus, Deventer, Kluwer, 2002, 59.

TEP2011_01-02.book  Page 3  Thursday, February 24, 2011  2:19 PM



Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1782082

L A R C I E R

Tijdschrift Estate Planning 2011/1-2

4

Nood aan rechtszekerheid

De gedateerdheid en het gebrek aan wettelijke consistentie in ons huidige fami-
liaal vermogensrecht is ook spek voor de bek van een aantal legisten. Sinds
enkele jaren worden door enkelen diverse clausules en technieken, niet altijd met
een even grondige en wetenschappelijk onderbouwde argumentatie, in vraag
gesteld.

Ik denk bijvoorbeeld aan de discussies over de geldigheid van schenkingen met
quasivruchtgebruik, van schenkingen voor Nederlandse of Zwitserse notaris. Of
aan de geldigheid van een ontbindende voorwaarde in een huwelijkscontract.
Andere voorbeelden zijn diverse clausules bij contracten van scheiding van goe-
deren die beogen om een meer billijke regeling tussen de echtgenoten tot stand
te brengen in geval van echtscheiding, zoals de toevoeging van een intern
gemeenschappelijk vermogen of een verrekenbeding. En in meer algemene zin de
theorie der huwelijksvoordelen. Nog een ander voorbeeld zijn de verboden
erfovereenkomsten die sommigen achter elke hoek van de straat menen te ont-
waren.

Tot voor kort was er ook nog de sterfhuisclausule in stelsels van gemeenschap.
Maar daar heeft het Hof van Cassatie in zijn mijlpaalarrest van 10 december
2010 duidelijkheid en rechtszekerheid geschapen door de geldigheid zowel civiel
als fiscaal onbetwistbaar te bevestigen3. Naar mijn oordeel kan dit arrest ook in
meer algemene zin worden doorgetrokken naar de geldigheid van de verreken-
bedingen en de theorie der huwelijksvoordelen. Het hoogste Hof kiest terecht
voor een familiaal vermogensrecht dat kan evolueren en niet mag vastroesten.

Eenieder heeft het recht om kritische analyses te maken. Als ze degelijk en objec-
tief onderbouwd zijn, is dat een pluspunt. Als dat niet zo is, dan is het ook goed
wat mij betreft. Maar het is natuurlijk gemakkelijk. Het valt mij op dat de kri-
tiek op creatieve ontwikkelingen in ons familiaal vermogensrecht (die soms wor-
den afgedaan als spitstechnologie4), zich graag wentelt in het verleden, in strikt
legistische interpretaties en in dogmatiek. Het lijkt mij moeilijker om op een
constructieve wijze en creatief om te gaan met het recht in functie van een ver-
anderende maatschappij, met als doel om met dat juridisch instrumentarium op
een consistente en verantwoorde manier een antwoord te bieden voor de legi-
tieme bekommernissen van mensen. Ik denk dat elke jurist, zeker de academicus,
de plicht heeft om bij te dragen tot die verdere ontwikkeling en verfijning van

3 Gepubliceerd elders in dit nummer met een noot van A.-L. VERBEKE en R. BARBAIX, De sterfhuisclau-
sule springlevend.

4 Zie mijn reactie daarop in A. VERBEKE, “Spitstechnologie”, TEP 2008, 3-6.
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het recht, ingebed in de evoluties van de maatschappelijke context. Eerder heb
ik dit in dit tijdschrift onze deontologische plicht tot juridische hygiëne
genoemd:

“De hygiëne in het denken en de concepten, brengt met zich mee dat
men zich op geregelde tijdstippen schoonmaakt. Dat men niet aan-
vaardt dat het vaste en oude stramiendenken zich als een laag stof
opstapelt. Hygiëne in denken en concepten zorgt dat klassieke begin-
selen mee kunnen evolueren met hun tijd en context. Dat maakt er
echt klassiekers van (zie mijn editoriaal in TEP 2007, 287-289). Pre-
cies in de estate planning komen die klassieke concepten tot hun volle
recht. In deze materie worden zij geregeld schoongemaakt, herbeke-
ken, tegen het licht gehouden. Het is niet ondenkbaar dat sommigen
zich af en toe zouden kunnen storen aan deze hygiënische attitude.
Men zou de klassieke beginselen van het privaatrecht kunnen koeste-
ren als onaantastbare en onveranderbare betonblokken. Men zou de
estate planning zelfs een te innoverende houding kunnen verwijten,
die onvoldoende gefundeerd is. In dit starre denken wordt de basis-
begrippen van het recht fundamenteel onrecht aangedaan. Zij krijgen
immers nooit enige zuurstof, en verstikken in een decennialang opge-
stapelde vieze stoflaag. Dat zou spijtig zijn voor de klassieke beginse-
len van burgerlijk recht.”5

Bij de kritieken op de genoemde theorieën en clausules valt ook op dat de argu-
mentatie niet gericht lijkt op het inzetten van het recht als instrument om de
belangen van de burger te dienen. Zelden lees ik ergens dat het beter zou zijn
voor de noden of behoeften van de burgers om deze of gene bekritiseerde theo-
rie of clausule niet toe te passen. Wel lees ik vaak dat het altijd zo geweest is,
dat het in de wet staat, dat de wet strikt moet worden uitgelegd, dat het niet
past in het systeem, dat het te verregaand is, en zo meer. Het is altijd mijn
overtuiging geweest dat analyses die niet meer argumenten kunnen aanvoeren
dan de wetsdogmatiek of de letter van de wet, te mijden zijn. De test van een
goede juridische theorie is dubbel: degelijk en consistent juridisch onderbouwd
én een finaliteit die een bijdrage levert tot een goede en billijke regeling voor de
burger. Want recht is geen doel op zich. Het is niet meer dan een middel, een
instrument, om verhoudingen tussen mensen op een zo redelijk mogelijke
manier te regelen6.

5 A. VERBEKE, “Hygiëne”, TEP 2007, 391.
6 A. VERBEKE, “Recht is Balans is een Werkwoord”, RW 2000-2001, 969-978.
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Het is duidelijk dat de juridische doctrine in ons land er op het vlak van het
familiaal vermogensrecht niet in slaagt om het recht op een constructieve manier
te laten mee-evolueren met zijn tijd. Zelfs als er een meerderheid is te vinden
voor een bepaalde richting, dan nog kan een kleine minderheid, zelfs een enke-
ling, de rechtsontwikkeling blokkeren. Er is zelfs iemand die schrijft dat zodra
er één auteur ook maar de minste twijfel oppert, een bepaalde oplossing niet
meer kan worden geadviseerd. Ik vraag mij af of men dit wel zo vrijblijvend kan
betogen. Ontstaat er geen aansprakelijkheid voor notarissen en adviseurs die een
oplossing zoals de sterfhuisclausule niet hebben toegepast in gevallen die daar-
voor uitermate geschikt waren? Kan men die aansprakelijkheid afweren door
een beroep te doen op een minderheidsopvatting, of zelfs de stelligheid van één
enkele advocaat die toevallig enkele bladzijden schrijft in een toevallig praktijk-
blad? Is die aansprakelijkheid louter daardoor ingedekt, wanneer daartegen-
over, op het moment van de advisering zelf al, een zeer grondig uitgewerkte en
gefundeerde meerderheidsdoctrine staat, én arresten van de hoven van beroep
en het Grondwettelijk Hof?

De opvatting om niets te adviseren wat door één enkele persoon, zelfs zonder
veel motivering, als twijfelachtig wordt gekwalificeerd, doet daarenboven ook
geen deugd aan de rechtszekerheid, zeker in een tijd waarin aan de mening van
Jan en alleman belang wordt gehecht. Het is wellicht wel een stelling die goed
zou kunnen zijn voor de advocatenbusiness, die volgens sommigen gebaat is bij
twijfel en onzekerheid. Of dat goed is voor de burger, en dus de cliënten van een
advocaat, is natuurlijk een andere kwestie. Of dat spoort met het ethische
gedrag dat van een juridische professional mag worden verwacht, zal ik binnen-
kort bij een andere gelegenheid behandelen7.

Gelukkig zijn er nog de magistraten. De rechtspraak probeert vaak, in de mate
waarin en wanneer daartoe gevat, op een goed gemotiveerde wijze en met open
geest de plicht tot juridische hygiëne in de praktijk om te zetten. Tot voor kort
volstonden arresten van de hoven van beroep en zelfs van het Grondwettelijk
Hof niet om de neuzen in de rechtsleer in één richting te zetten. Het genoemde
arrest van het Hof van Cassatie kan dat misschien wel?

Wat er ook van zij, in de huidige context van doctrinaire stellingenoorlog zal,
zeker zolang men belang blijft hechten aan de mening van om het even wie,

7 Met name te Brussel op 29 maart 2011 om 18 uur, op de inaugurale rede van de Francqui Leerstoel
2010-11 die ik aan de Vrije Universiteit Brussel bekleed. De titel van de rede luidt: “Mogen advocaten
liegen? Collaborative negotiation als inspiratie voor een nieuwe ethiek”. De geïnteresseerde lezer is
hierbij alvast uitgenodigd.
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onderbouwd of niet, de rechtsonzekerheid blijven zegevieren, ondanks de hel-
derheid van de rechtspraak. Dan is er maar één oplossing. Het is een oplossing
die goed past binnen de dogmatische en legistische insteek van vele kritieken: de
wetgever. Ook hierom is bij de hervorming van ons erfrecht een grondige en
globale aanpak nodig. De wetgever zal de diverse doctrinaire twistpunten en
onzekerheden die de laatste jaren het familiaal vermogensrecht zijn gaan beheer-
sen, moeten oplossen. Knopen doorhakken. De wetgever moet er zich trouwens
ook van bewust zijn dat meer en meer regels uit het geldende recht het moeilijk
krijgen om de test van artikelen 10 en 11 van de Grondwet te doorstaan8.

Hierna stip ik enkele pistes aan waarover bij een grondige en geïntegreerde aan-
pak van ons erfrecht zou moeten worden nagedacht.

Huwelijksvermogensrecht

Primaat van de echtgenoot: gelijke verdeling of verrekening van 
aanwinsten

Door de evolutie van familievermogen naar gezinsvermogen zien wij in verschil-
lende landen dat het belang van de (langstlevende) echtgenoot toeneemt, zowel
in het huwelijksvermogensrecht als in het erfrecht. Een gehuwd koppel bouwt
vaak vanaf nul een vermogen op met de inkomsten die zij samen uit arbeid (of
vervangingsinkomen) verwerven. Dat zijn de huwelijkse aanwinsten. Omdat
beide echtgenoten daar op gelijkwaardige wijze toe bijdragen, valt er veel voor
te zeggen om aan hen beiden bij het einde van het huwelijk, zowel door echt-
scheiding als door overlijden, elk de helft van die aanwinsten te geven.

Dwingend participatierecht

Deze regeling is best dwingend. Dus ongeacht een eventueel huwelijkscontract
dat anders zou bepalen. Of er nu een contract is van gemeenschap of van schei-
ding van goederen, een dwingend participatierecht9 voor elke echtgenoot in de
huwelijkse aanwinsten is en blijft m.i. de meest billijke regeling. Reeds tien jaar
geleden heb ik toegelicht hoe dit participatierecht zou kunnen worden uitge-
werkt, met name via een 50/50-participatievordering in de huwelijkse aanwin-
sten, met billijkheidscorrectie op de gelijke participatiesleutel.

8 Cf. M. PUELINCKX-COENE, “De Constitutionalisering van het erfrecht of over het gelijkheidsbeginsel
en het discriminatieverbod in het erfrecht”, NFM 2010, 169-180.

9 Term geïntroduceerd in A. VERBEKE, “Naar een billijk relatie-vermogensrecht”, TPR 2001, 382-391.
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Relatievermogensrecht

Tevens wordt best goed nagedacht of het zinvol is om de discriminatie tussen
gehuwden en samenwoners te behouden. Zoveel mensen geven hun samenleven
op een andere manier vorm dan via het huwelijk. Ik kan echt niet begrijpen
waarom een koppel dat samen drie kinderen heeft en zestien jaar samenwoont,
bij een relatiebreuk of bij een overlijden totaal anders moet worden behandeld
dan een gehuwd koppel in een verder totaal vergelijkbare situatie. Duurzame
intieme conjugale relaties, welke de juridische vorm ook is, moeten op een
bepaald moment gelijk worden behandeld. Daarvoor kunnen criteria worden
vastgesteld zoals bv. de duur van de samenwoning en/of samen een kind hebben.
Rechtsvergelijkend onderzoek kan hierbij helpen: er zijn immers al landen waar
dergelijke criteria zijn uitgewerkt.

Eerder dan aan huwelijksvermogensrecht, is er nood aan relatievermogensrecht.
In elk geval pleit ik er voor om het gedrag van mensen dat zich gedurende een
langere periode consistent ontwikkelt te laten primeren op de loutere juridische
vorm. Geen woorden maar daden10. Ook hier mag het recht niet de gevangene
zijn van zijn eigen systeemdenken en dogmatiek. Laat ons steeds voor ogen hou-
den dat recht een dienende functie heeft en echt niet meer is dan een instrument
is om verhoudingen tussen mensen redelijk en billijk te regelen.

Erfrecht ab intestato

Onderscheid tussen aanwinsten en niet-aanwinsten

Na die gelijke (goederenrechtelijke) verdeling of (verbintenisrechtelijke) verreke-
ning van de aanwinsten in het huwelijksvermogensrecht, kan men de nalaten-
schap vaststellen van de overleden echtgenoot. Dat is zijn helft van de aanwin-
sten, vermeerderd met zijn eigen vermogen, de niet-aanwinsten voortkomend uit
voorhuwelijks vermogen of uit zijn familie via erfenis, schenking of testament
(familievermogen in tegenstelling tot het gezinsvermogen uit arbeid).

Vandaag kiest het Belgische erfrecht op die nalatenschap voor een vruchtge-
bruik-blote-eigendomverhouding tussen de langstlevende echtgenoot en de kin-
deren. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen de goederen. Of het de
helft van de aanwinsten zijn of niet-aanwinsten komende van de overledene, in
principe gelden dezelfde regels. Er is wel de discriminerende uitzondering van

10 Zie uitvoerig bij C. FORDER en A. VERBEKE, “Geen woorden maar daden” in C. FORDER en A. VERBEKE

(eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Intersentia, 2005, 489-649.
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artikel 745bis, § 1, tweede lid: als er andere erfgerechtigden zijn dan afstamme-
lingen, krijgt de langstlevende de volle eigendom van het aandeel van de overle-
dene in de gemeenschap. Dat geldt echter niet als er kinderen zijn, en ook niet
bij scheiding van goederen.

Het lijkt te overwegen om die piste te verlaten en ook hier te kiezen voor het
belang van de langstlevende. Daarbij wordt dan best een onderscheid gemaakt
tussen het vermogen dat direct is gelieerd aan het huwelijk, de aanwinsten, en
vermogen dat eigenlijk los van het huwelijk is tot stand gekomen, de niet-aan-
winsten. Men neemt aan dat bij de overgrote meerderheid van de huwelijken
(over de 90%) het vermogen bijna volledig uit aanwinsten bestaat.

Erfregels voor huwelijkse aanwinsten: primaat van de langstlevende 
echtgenoot

Vanuit de gedachte dat de echtgenoten de huwelijkse aanwinsten samen hebben
opgebouwd, kan men verantwoorden dat die aanwinsten, ook in de nalaten-
schap, worden toebedeeld aan de langstlevende (behoudens afwijkende regelin-
gen)11. Deze krijgt dan door het samenspel van huwelijksvermogensrecht en erf-
recht de totaliteit van de huwelijkse aanwinsten.

Dit beantwoordt aan de wensen van vele burgers. Zij zien het vermogen dat zij
samen hebben opgebouwd als een gezamenlijk patrimonium dat niet van eige-
naar kan veranderen omdat één van hen door overlijden wegvalt. Vergelijk het
met twee kapiteins die de boot van hun vermogen besturen. Het is niet omdat
één kapitein van boord valt en in de eeuwige wateren belandt, dat de kinderen-
piraten die gretig in de sloepen rond de boot varen nu al het schip mogen ente-
ren. Zolang er nog één kapitein verder vaart, moeten de piraten wachten. We
zien dan ook dat vele mensen, conform deze wens, onder het huidige recht plan-
ningsmaatregelen moeten nemen via verblijvings- of verrekenbedingen om dit
resultaat te realiseren. Het lijkt mij dat we de regels kunnen omkeren en zorgen
dat de combinatie van het wettelijk stelsel (en dwingend participatierecht) en het
intestaatsrecht leidt tot de verkrijging van alle aanwinsten in hoofde van de
langstlevende. Wie dat niet opportuun acht, kan dan testamentair maatregelen
nemen ten aanzien van de helft van de aanwinsten die via intestaatserfrecht bij
de langstlevende zou terechtkomen.

Het zou goed zijn om niet alleen de kinderen in de erf-wachtkamer te plaatsen
tot beide ouders overleden zijn, maar ook de fiscus. Zoals in vele Europese lan-

11 Dit is hier dan dus niet dwingend, in tegenstelling tot de helft verkregen via huwelijksvermogensrecht
(zie supra).
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den en ver daarbuiten, is het aangewezen om de belastingen op de vererving
tussen echtgenoten (successierechten) evenals in de rechte lijn, af te schaffen12.

Erfregels voor niet-aanwinsten: primaat van het bloed

In die optiek zou dan een andere regeling gelden voor het vermogen afkomstig
van de familie van de overleden echtgenoot. Dergelijke niet-aanwinsten hebben
in se niets te maken met het huwelijk. Hetzelfde geldt voor het voorhuwelijks
vermogen, dat er al was voor men trouwde, ook al is het opgebouwd uit inkom-
sten uit arbeid.

Zeker voor vermogen afkomstig uit erfenis of schenking valt er veel te zeggen
voor het primaat van het bloed. Hier kunnen de erfregels de bloedverwantschap
zoals vanouds volledig in rekening blijven brengen. Een vruchtgebruik voor de
langstlevende en blote eigendom voor de kinderen of andere bloedverwanten,
zoals in ons huidige erfrecht, lijkt mij hier goed verdedigbaar. Bij overlijden van
de langstlevende houdt dat vruchtgebruik op te bestaan en wast het automatisch
en belastingvrij aan bij de blote eigenaars-bloedverwanten, zodat de volle eigen-
dom dan weer in de familie komt. De regels over omzetting van het vruchtge-
bruik, zoals die vandaag in ons erfrecht gelden, moeten dan wel worden afge-
schaft. Een conversie van dat vruchtgebruik waardoor een stuk volle eigendom
bij de langstlevende echtgenoot zou terecht komen, druist immers in tegen de
essentie van het famielievermogen en de claim van het bloed.

Dwingend erfrecht

Van een erfrechtelijke reserve naar een dwingende aanspraak op de 
nalatenschap

Naast de gewone erfregels die spelen als de overledene er niet van afwijkt via
testament, schenking of huwelijkscontract, zijn er ook dwingende erfregels,
bekend als de erfrechtelijke reserve. Deze bescherming komt vandaag toe aan de
langstlevende echtgenoot (helft in vruchtgebruik en minstens vruchtgebruik op
gezinswoning), aan de kinderen (de helft voor één kind, twee derde voor twee
kinderen samen, drie vierde voor drie of meer kinderen samen), en als er geen
kinderen zijn, zelfs aan de ouders of de dichtste ascendenten in de vaderlijke en
moederlijk lijn (elk een kwart). Ten aanzien van de langstlevende kan deze laat-
ste reserve wel worden uitgeschakeld.

12 A. VERBEKE, “Weg met estate planning”, TEP 2008, 369-376.
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Ook ons dwingend erfrecht moet fundamenteel worden herdacht. De vraag rijst
hier des te meer welke belangen men wil realiseren en in welke mate deze belan-
gen vandaag nog relevant zijn. De ascendentenreserve wordt best afgeschaft. Ze
bestaat bijna nergens ter wereld meer. Het lijkt ook onverantwoord dat het
beschikbaar deel van zijn eigen vermogen, waarover iemand vrij kan beschik-
ken, kan inkrimpen tot een kwart. Minstens de helft van het vermogen zou te
allen tijde vrij moeten zijn, zoals in vele andere landen, voor zover die nog een
dwingend erfrecht kennen, het geval is.

Klassieke argumenten ter verantwoording van de reserve voor de kinderen zijn
moraal en fatsoen, onderhoud van de kinderen of behoud van familievrede. In
de samenleving van vandaag overtuigt dit allerminst. Als de gemiddelde leeftijd
om te erven bijna 50 jaar is, kan men bezwaarlijk nog spreken over een onder-
houdsfunctie van de reserve. Ook de familieruzies en vetes die door de reserve
zijn gecreëerd, zijn talrijk.

Daarenboven is de reserve een forfaitair en blind kanon dat geen rekening houdt
met de concrete toestand van het gezin. De ouders hebben de plicht hun kinde-
ren een goede opvoeding en opleiding te geven. Een dwingende aanspraak op de
nalatenschap voor een kind zou moeten kaderen binnen die ouderlijke plicht en
zou kunnen worden aangepast (als een precisie-laserraket) aan de reële behoef-
ten van een kind. Als die behoefte afwezig is, is er ook geen reden om een dwin-
gend erfrecht te geven13.

Huwelijksvoordelen

Ons huidige recht aanvaardt dat verkrijgingen tussen echtgenoten die volgen uit
de werking, samenstelling of verdeling van hun huwelijksvermogensstelsel, moe-
ten worden beschouwd als huwelijksvoordelen die tot op zekere hoogte immuun
zijn voor de erfrechtelijke reserve van de kinderen14. De langstlevende echtge-
noot ontvangt dat huwelijksvoordeel dan vrij, zonder dat de kinderen daar een
deel van kunnen opeisen via hun reserve. Dergelijk volkomen huwelijksvoor-
deel, tot aan de “plafonds”15 bepaald in artikelen 1464-1465 BW, moet niet
worden toegevoegd aan de fictieve massa. Wat daarboven uitsteekt, wat ik het

13 Een en ander heb ik tien jaar geleden al uitvoerig uitgewerkt in A. VERBEKE, “De legitieme ontbloot of
dood? Leve de echtgenoot!”, TPR 2000, 1111-1236, en tweede herziene uitgave in Ars Notariatus,
Deventer, Kluwer, 2002.

14 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, NFM 2005, 292-297; R. BARBAIX, N.
GEELHAND en A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen”, HEP Bijzonder Deel 4, Larcier, 2010.

15 A. VERBEKE, “Finaal verrekeningsbeding en alsof-beding” in Liber amicorum Dillemans, Kluwer,
1997, 446-447, nr. 26.
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“surplus” heb genoemd16, is een onvolkomen huwelijksvoordeel dat wel bij de
fictieve massa moet worden gevoegd17.

Hoewel de overgrote meerderheid van de juristen en de rechtspraak aanvaardt
dat dit geldt voor alle gehuwden, ook voor hen die gehuwd zijn met scheiding
van goederen, is er een minderheid die pleit voor een zeer beperkte toepassing,
volgens een al te letterlijke lezing van de wettekst. Ondanks de rechtspraak van
het hof van beroep te Antwerpen (in 2004 en 2008) die de meerderheidsstrek-
king bevestigt, en ook het Grondwettelijk Hof (in 2005) en nu onlangs ook het
Hof van Cassatie in het reeds genoemde arrest van 10 december 2010, lijkt het
aangewezen (cf. supra) dat de wetgever een duidelijke wettelijke basis zou geven
aan de theorie van de huwelijksvoordelen zoals deze de laatste jaren consistent
is uitgewerkt door rechtsleer en rechtspraak.

Van een erfrecht in natura naar een erfrecht in waarde

Ons huidige erfrecht, als nog een van de weinige ter wereld, denkt nog zeer sterk
in termen van rechten “in natura”. Dit wil zeggen rechten op de goederen zelf
die in de nalatenschap zitten, eerder dan op de geldwaarde daarvan. Het is dui-
delijk dat alle moderne systemen van erfrecht zijn geëvolueerd naar een erfrecht
in waarde.

Dit principe zou op alle vlakken technisch moeten worden doorgetrokken.
Zowel de regels van de inbreng van schenkingen als de inkorting van schenkin-
gen om iemand met een dwingend erfrecht te voldoen, moeten m.i. op deze leest
worden geschoeid. Ook het waarderingsmoment moet uniform worden
gemaakt, op het moment van het openvallen van de nalatenschap, het moment
van overlijden dus.

Erfovereenkomsten

Een krampachtig restant van onze negentiende-eeuwse erfregeling is het huidige
verbod om overeenkomsten te maken over een nog niet opengevallen nalaten-
schap. De idee is dat men geen bindende afspraken kan maken over een nalaten-
schap die nog niet is opengevallen omdat men dan zou speculeren op het over-
lijden van iemand.

16 A. VERBEKE, “Huwelijksvermogensrecht en IPR” in Praktijkgericht huwelijksvermogensrecht, Kluwer,
2002, 90-91; idem, “Het alsof-beding in gevaar?”, NFM 2003, 206, nr. 36; idem, “Huwelijksvoorde-
len”, TEP 2008, 101-102.

17 A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen. Een tweede Antwerps Mijlpaalarrest”, TEP 2008, 285-286.
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Hoewel de wetgever daarop in de loop der laatste decennia talrijke toegelaten
uitzonderingen heeft gemaakt, is er een recente tendens in bepaalde rechtsleer
om alle mogelijke constructies die de burger ten goede komen te bezwaren met
het risico van een verboden erfovereenkomst. De materie is zeer complex en
technisch en met een beetje goede (of kwade?) wil kan men in vele gevallen
twijfel zaaien door de vraag naar een verboden erfovereenkomst op te werpen.
Ook dat is niet van aard om de rechtszekerheid te dienen en de burger een veilige
regeling te bezorgen.

Bij een herdenken en hervormen van ons erfrecht moet deze kwestie in elk geval
grondig worden bekeken. Ik pleit voor de invoering van erfovereenkomsten. In
verschillende Europese landen zijn dergelijke erfovereenkomsten onder
bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit biedt belangrijke perspectieven om bin-
dende regelingen te kunnen treffen rond de toekomst van een familiebedrijf of
het lot van een gehandicapt of minder bedeeld kind.

Conclusie

Ons huidige erfrecht is al te zeer ingebed in de oude napoleontische traditie. Het
is voorbijgestreefd. Gegrond op een verouderde onderliggende belangenafwe-
ging van een totaal andere negentiende-eeuwse maatschappij, voldoet het niet
meer. De burger in de moderne samenleving van de eenentwintigste eeuw ver-
dient een volledig hernieuwd en herdacht erfrecht. Daarbij heeft het totaal geen
zin te blijven rommelen in de marges van het thans geldende erfrecht.

Men moet tabula rasa maken en, vertrekkend van de noden en ambities van de
maatschappij van vandaag, een consistent en adequaat erfrecht vormgeven. Dit
moet in samenhang worden gezien met het huwelijksvermogens- en relatiever-
mogensrecht, en met het schenkingsrecht.

Daarbij is het helemaal niet nodig om het wiel uit te vinden. Het volstaat om te
kijken naar de ons omringende landen zoals bv. Nederland, Frankrijk, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk. Alle bieden ze een erfrecht dat op vele vlakken beter
is aangepast dan het Belgische erfrechtreliek van twee eeuwen geleden. Daar
kunnen we dus de nodige inspiratie opdoen om een grote inhaalbeweging te
maken en ons erfrecht op niveau te brengen.
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