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De sterfhuisclausule springlevend

Alain-Laurent Verbeke1 & Renate Barbaix2

1. De betwisting

130. Het hierna gepubliceerde cassatiearrest van 10 december 2010 bevestigt
het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 juni 20083, dat op zijn
beurt het vonnis van 18 oktober 2006 van de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt4 verbrak. Het Antwerpse arrest werd uitvoerig besproken in dit tijd-
schrift5. Hierna volgt een summiere duiding van het cassatiearrest. Een grondi-
ger analyse is te vinden in de annotaties en bijdragen in andere tijdschriften6

evenals in het boek over huwelijksvoordelen verschenen in het HEP7.

131. De sterfhuisclausule is een verdelingsbeding in het huwelijkscontract van
gemeenschap van goederen waarbij het gehele gemeenschappelijke vermogen
wordt toebedeeld aan één welbepaalde echtgenoot (“aan de heer A” of “aan
mevrouw B”), ongeacht of deze echtgenoot langst leeft of niet, dit in tegenstel-
ling tot het klassieke verblijvingsbeding waar de gemeenschap wordt toebedeeld
aan de langstlevende echtgenoot. In casu zijn de echtgenoten gehuwd onder het
wettelijk stelsel. De man heeft twee onroerende goederen ingebracht. De
gemeenschap wordt toebedeeld “aan de vrouw bij ontbinding van de huwelijks-
gemeenschap om eender welke reden”. De clausule is zowel civiel als fiscaal nut-
tig. Binnen de grenzen van artikelen 1464-1465 BW moet de verkrijging niet
worden toegevoegd aan de fictieve massa, en bij gebreke van toepassing van arti-
kel 5 W.Succ. is zij daarenboven onbelast.

In het voorliggende geval wordt getwist over de al dan niet belastbaarheid op
grond van artikel 2 W.Succ. van een deel van de verkrijging door de vrouw, het

1 Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Tilburg, Visiting Professor of Law Harvard, Advocaat Greenille.
2 Docent UA, Advocaat Greenille.
3 Antwerpen 24 juni 2008, TEP 2008, 356, T.Not. 2008, 486, noot DE WULF, AFT 2009, afl. 1, 30,

noot INDEKEU, RW 2008-2009, 876.
4 Rb. Hasselt 18 oktober 2006, RABG 2007, 558, noot NORÉ, TFR 2007, 506, noot VERHULST, T.Not.

2007, 518, noot DE WULF; Rec.gén.enr.not. 2007, nr. 25.793, 181.
5 A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen. Een tweede Antwerps Mijlpaalarrest”, TEP 2008, 279-286.
6 A.-L. VERBEKE en R. BARBAIX, “Hof van Cassatie bevestigt sterfhuisclausule”, noot onder Cass.

10 december 2010, RW 2010-2011, te verschijnen; N. GEELHAND en Y.H. LELEU, “La clause dite de
la ‘mortuaire’ plus vivante que jamais”, noot onder Cass. 10 december 2010, JT 2011, 93 e.v.

7 R. BARBAIX, N. GEELHAND en A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen”, HEP Bijzonder deel 4, Larcier,
2010.
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zgn. surplus van artikel 1464, tweede lid BW (met name de helft van de twee
ingebrachte goederen).

2. Theorie der huwelijksvoordelen

132. Het is genoegzaam bekend dat er een ruime meerderheidsopvatting bestaat
die pleit voor een uniforme toepassing van de theorie der huwelijksvoordelen in
stelsels van gemeenschap en scheiding van goederen8. Alle verkrijgingen tussen
echtgenoten die voortvloeien uit de werking, samenstelling of vereffening-verde-
ling van het huwelijksvermogensstelsel worden objectief wettelijk gekwalifi-
ceerd als een huwelijksvoorwaarde. Dit staat los van de subjectieve intenties van
de echtgenoten. De huwelijksvoorwaarde is een contract onder bezwarende
titel. De verkrijging blijft daarom buiten de fictieve massa (niet aanrekenbaar)
en is “immuun” voor de reserve van de kinderen. Het (volkomen) huwelijks-
voordeel is “reserve proof”9.

133. De bescherming van de huwelijksvoordelen tegen de reserve is echter niet
onbeperkt. De wetgever voorziet in twee nuanceringen die worden aangegeven
door de “plafonds”10 bepaald in artikelen 1464 en 1465 BW.

134. Als er enkel gemeenschappelijke kinderen zijn, is het acceptabel om de
langstlevende echtgenoot verregaand te beschermen en de kinderen te laten
wachten tot die is overleden (uitgesteld erfrecht). Aldus ligt het plafond in arti-
kel 1464 BW vrij hoog. De reservebescherming van het volkomen huwelijks-
voordeel geldt ten volle voor alle huwelijkse aanwinsten. Op die aanwinsten, die
de echtgenoten samen tijdens het huwelijk hebben opgebouwd, heeft de langst-
levende een sterke claim. Dit is in mindere mate het geval voor niet-aanwinsten,
die via inbreng tot de gemeenschap behoren (in casu de ingebrachte onroerende
goederen). Daarom is de verkrijging van niet-aanwinsten maar voor de helft een
(volkomen) huwelijksvoordeel. Aldus strekt het plafond zich uit tot alle aanwin-
sten en de helft van de niet-aanwinsten.

8 Zie recent Y.H. LELEU, “Avantages matrimoniaux: notion, clauses dyssymétriques, impact fiscal” in
Conjugalité et décès, Anthémis, 2010, 35; A. VERBEKE, “Algemeen kader der huwelijksvoordelen” in
Huwelijksvoordelen, HEP Bijzonder Deel 4, Gent, Larcier, 2010, 1-38.

9 Termen geïntroduceerd in H. CASMAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, NFM 2005,
292-297.

10 Term geïntroduceerd in A. VERBEKE, “Finaal verrekeningsbeding en alsof-beding” in Liber amicorum
Dillemans, Kluwer, 1997, 446-447, nr. 26.
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De andere helft van de niet-aanwinsten, die boven het plafond uitsteekt, vormt
dan het “surplus”11. Ten belope van dat surplus worden de goederen, of de
tegenwaarde daarvan (bv. bij een verrekenbeding) “beschouwd als een schen-
king” (art. 1464, tweede lid BW). Maar het surplus is geen schenking: de goe-
deren worden louter voor de werking van de reserve bij de fictieve massa
gevoegd. Dit surplus is en blijft een huwelijksvoordeel. Het is echter een onvol-
komen huwelijksvoordeel omdat het toe te voegen is aan de fictieve massa en
bijgevolg eventueel (in waarde) inkortbaar12 is.

135. Als er kinderen zijn uit een andere relatie, wordt het plafond ter bescher-
ming van die kinderen (die geen uitgesteld erfrecht hebben ten aanzien van de
langstlevende) drastisch naar beneden gehaald tot de helft van de aanwinsten
(art. 1465 BW). De andere helft van de aanwinsten én alle niet-aanwinsten zijn
dan onvolkomen huwelijksvoordelen die aanrekenbaar zijn op de fictieve massa
en in voorkomend geval (in waarde) inkortbaar.

3. Sterfhuisclausule is een huwelijksvoordeel

136. Dit alles geldt ook voor een sterfhuisbeding, dat immers een verblijvings-
beding is zonder overlevingsvereiste13. Aldus besliste het hof van beroep te Ant-
werpen in het arrest van 24 juni 2008 dat de verkrijging uit de sterfhuisclausule
geen schenking is. Betreffende het surplus oordeelt het hof dat het “aan de regels
van de schenkingen of minstens aan de regels inzake inkorting onderworpen is.
Ook al is dit surplus geen huwelijksvoordeel, het is evenmin een schenking” en
“de verkrijging van het surplus (is) geen schenking maar (is) enkel onderworpen
aan de regels van inkorting ter bescherming van de rechten van de reservataire
erfgenamen”.

137. Omdat de sterfhuisclausule, zoals het klassieke verblijvingsbeding, een
huwelijksvoordeel is, kan dit enkel worden belast in de mate dat er daarvoor een
specifieke wettelijke grondslag wordt gevonden. Voor het gewone verblijvings-
beding is dat artikel 5 W.Succ. Maar doordat het sterfhuisbeding geen overle-

11 Term geïntroduceerd in A. VERBEKE, “Huwelijksvermogensrecht en IPR” in Praktijkgericht huwelijks-
vermogensrecht, Kluwer, 2002, 90-91; idem, “Het alsof-beding in gevaar?”, NFM 2003, 206, nr. 36;
idem, “Huwelijksvoordelen”, TEP 2008, 101-102.

12 Termen geïntroduceerd in A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen. Een tweede Antwerps Mijlpaalarrest”,
TEP 2008, 285-286.

13 R. BARBAIX, “Het sterfhuisbeding. Civielrechtelijke aspecten” in Huwelijksvoordelen, HEP Bijzonder
Deel 4, Larcier, 2010, 39-122.
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vingsvereiste bevat, blijft het buiten de greep van dit fictielegaat14. De fiscus aan-
vaardt dat het beding tot aan het plafond van de volkomen huwelijksvoordelen
niet belastbaar is.

138. Dat is niet zo voor het surplus, wat precies de betwisting is in voorliggend
geval. De fiscus meent het surplus te kunnen belasten als contractuele erfstelling
op grond van artikel 2 W.Succ. Aldus werden in casu successierechten geheven
op de helft van de twee ingebrachte onroerende goederen. Dit werd bevestigd
door de rechtbank te Hasselt, maar niet door het hof van beroep te Antwerpen.
Zeer terecht. De verkrijging van het surplus, ingevolge het sterfhuisbeding, kan
natuurlijk geen contractuele erfstelling zijn15. Het betreft hier een verkrijging uit
de gemeenschap van goederen, niet uit de nalatenschap. Bovendien is er geen
sprake van een schenking, maar van een huwelijksvoordeel.

In een goed gemotiveerde overweging 2.3. veegt het hof van beroep de argumen-
tatie van de fiscus van tafel: zie de vijfde alinea, in fine: “Hetgeen verkregen
wordt krachtens een verdelingsbeding van dat gemeenschappelijk vermogen,
zoals te dezen het surplus, kan dan ook niet beschouwd worden als een contrac-
tuele erfstelling. Bovendien is een contractuele erfstelling een schenking van toe-
komstige goederen, zodat een ‘animus donandi’ vereist is; doch zoals hiervoor
reeds gesteld, is de verkrijging van het surplus geen schenking maar enkel onder-
worpen aan de regels van de inkorting ter bescherming van de rechten van de
reservataire erfgenamen.” Vervolgens oordeelt het hof dat het surplus “niet
beschouwd (kan) worden als een contractuele erfstelling” en derhalve “niet op
grond van artikel 2 van het Wetboek Successierechten (kan) worden belast”.

4. Het Hof van Cassatie schept duidelijkheid en rechtszekerheid

139. In zijn arrest van 10 december 2010 bevestigt het Hof van Cassatie in hel-
dere bewoordingen het arrest van het Antwerpse hof, en daarmee ook de meer-
derheidsopvatting inzake sterfhuisclausule en huwelijksvoordelen.

Vooreerst bevestigt het Hof in overwegingen nrs. 6-7 dat de voorliggende sterf-
huisclausule een verblijvingsbeding is dat een overeenkomst inhoudt over het
gemeenschappelijk vermogen en niet over de nalatenschap van de overleden

14 H. CASMAN en A. VERBEKE, “Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen”, NFM
2007, 30-33; N. GEELHAND, “Het sterfhuisbeding. Fiscale aspecten” in Huwelijksvoordelen, HEP Bij-
zonder Deel 4, Gent, Larcier, 2010, 123-206.

15 A. VERBEKE, “Algemeen kader der huwelijksvoordelen” in Huwelijksvoordelen, HEP Bijzonder Deel
4, Gent, Larcier, 2010, 29-32.
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echtgenoot16. Aangezien het geen overeenkomst over de nalatenschap is, kan er
derhalve ook geen sprake zijn van een contractuele erfstelling.

Ten tweede bevestigt het Hof in overweging nr. 9 dat een beding van ongelijke
verdeling en een verblijvingsbeding inderdaad geen schenking is maar een huwe-
lijkse voorwaarde (dus huwelijksvoordeel).

Tevens gaat het Hof grondig in op de kwalificatie van het surplus. Het Hof van
Cassatie stelt: “Deze wetsbepaling (art. 1464, tweede lid BW) strekt in het bij-
zonder tot bescherming van alle rechthebbenden op een voorbehouden erfdeel
en beschouwt (onze onderstreping) ter bescherming van hun rechten verblij-
vingsbedingen met betrekking tot de goederen die de vooroverleden echtgenoot
in het gemeenschappelijke vermogen heeft ingebracht, als schenkingen voor het
‘surplus’, dit is het aandeel boven de helft.” Het Hof vervolgt dat deze bescher-
ming evenzeer geldt in geval van een verblijvingsbeding dat uitwerking heeft
welke ook de reden van de ontbinding van het stelsel is, en dat werd gecombi-
neerd met de inbreng van eigen goederen in de gemeenschap door de eerst over-
leden echtgenoot. In de laatste alinea van deze overweging blijkt zeer expliciet
dat het Hof de meerderheidsopvatting bevestigt dat dit surplus echter geen
schenking is: “Die wetsbepaling (opnieuw art. 1464, tweede lid BW; onze toe-
voeging) leidt er niet (onze onderstreping) toe dat het ‘surplus’ een schenking is,
maar heeft slechts tot gevolg dat dit voordeel bij het overlijden van de echtge-
noot die eigen goederen heeft ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen,
aan inkorting kan worden onderworpen.” Daaruit concludeert het hoogste Hof
in overweging nr. 10 dat het hof van beroep correct heeft geoordeeld dat het
verblijvingsbeding en het surplus geen contractuele erfstelling zijn en dat het
surplus derhalve niet belastbaar is op grond van artikel 2 W.Succ.

Tot slot bevestigt het Hof van Cassatie in overweging nr. 11-12 dat bedingen van
ongelijke verdeling en verblijvingsbedingen evenzeer als huwelijksvoorwaarden
(en dus huwelijksvoordeel) kunnen worden beschouwd, ook al zijn zij niet
afhankelijk van een overlevingsvoorwaarde.

5. Conclusie

140. Dankzij dit arrest is er geen reden meer om de sterfhuisclausule in de daar-
toe aangewezen gevallen niet toe te passen. Het valt te verhopen dat notarissen
en adviseurs die, misleid door de kritiek, de clausule niet toepasten in daartoe

16 In het arrest staat in overweging nr. 7 op dit punt te lezen: nalatenschap “van die mede-echtgenoot”
(die de gemeenschap toebedeeld krijgt) in de plaats van nalatenschap van de overledene.
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aangewezen gevallen, nu niet aansprakelijk zullen worden gesteld door erfgena-
men die zich gedupeerd voelen.

141. De in algemene termen gestelde overweging dat het tweede lid van artikel
1464 BW er niet toe leidt dat de verkrijging van het surplus een schenking is,
maar louter een voordeel dat aan inkorting kan worden onderworpen, is ook
van toepassing bij verdelings- en verblijvingsbedingen tussen echtgenoten met
niet-gemeenschappelijke kinderen (art. 1465 BW), evenals bij bedingen van
vooruitmaking (art. 1458 BW). Deze overweging geldt o.i. ook voor de verkrij-
ging door een echtgenoot krachtens een vordering uit verrekenbeding in een stel-
sel van scheiding van goederen.
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Arrest van het Hof van Cassatie 10 december 2010

I. Giften – Huwelijksvoordelen – Aanrekenbaar huwelijksvoordeel (art. 1464, lid 2 BW)
– Schenking (neen) – Contractuele erfstelling (neen)

II. Successierechten – Art. 2 W.Succ. – Huwelijksvoordelen – Aanrekenbaar huwelijks-
voordeel (art. 1464, lid 2 BW) – Contractuele erfstelling (neen) – Belasting (neen)

III. Huwelijksvermogensrecht – Verblijvingsbeding – Overlevingsvoorwaarde vereist
(neen) – Overeenkomst over een niet-opengevallen nalatenschap (neen)

Belgische Staat / Y.V.

Advocaten: Mr. A. De Bruyn, Mr. H. Geinger

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 juni
2008.

(…)

II. Feiten

De feiten kunnen op grond van het bestreden arrest worden samengevat als volgt.

J.V. is op 23 januari 2004 overleden te Lommel. Zijn echtgenote (de verweerster) en zijn twee
kinderen zijn de erfgenamen. De echtgenoten waren gehuwd onder het wettelijk stelsel.

Bij akte wijziging van huwelijkscontract, verleden voor notaris Bruno Indekeu te Lommel op
1 juli 2003, bracht J.V. twee onroerende goederen in het gemeenschappelijke vermogen in.
Artikel 2 van de notariële akte bepaalt dat de huwelijksgemeenschap bij overlijden van J.V. in
volle eigendom wordt toebedeeld aan de verweerster.

De akte wijziging van huwelijkscontract, verleden voor notaris Bruno Indekeu te Lommel op
20 oktober 2003, wijzigt voormeld artikel 2. Die akte bepaalt dat het gemeenschappelijke
vermogen wordt toebedeeld aan de verweerster bij de ontbinding van de huwelijksgemeen-
schap om eender welke reden.

III. Cassatiemiddel

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

IV. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert vooreerst een tegenstrijdigheid aan in de motivering van het bestreden
arrest. Het onderdeel voert aan dat de redenen van het bestreden arrest het Hof niet toelaten
zijn wettigheidscontrole uit te oefenen in zoverre niet kan worden achterhaald wat de juridi-
sche aard is van het surplus. Het ontbreken van een juridische kwalificatie van het “surplus”‘
heeft ook voor gevolg dat de beslissing niet naar recht verantwoord is.
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2. De aangevoerde tegenstrijdigheid is een louter juridische tegenstrijdigheid die vreemd is
aan artikel 149 Grondwet.

3. Voor het overige bevat het bestreden arrest de redenen waarom de appelrechters bepaalde
wettelijke regels al dan niet toepassen op het surplus en waarom dit noch een huwelijksvoor-
deel noch een schenking noch een contractuele erfstelling is. De appelrechters hoefden dit
surplus niet te kwalificeren om hun beslissing dat dit surplus niet belastbaar is, naar recht te
verantwoorden. De redenen van het bestreden arrest laten het Hof toe zijn wettigheidcontrole
uit te oefenen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

4. De betwisting tussen de partijen heeft betrekking op de vraag of de eiser successierechten
kan heffen op grond van artikel 2 Wetboek Successierechten op de waarde van de helft van de
onroerende goederen die J.V. in het gemeenschappelijke vermogen heeft gebracht.

Het onderdeel voert aan dat de appelrechters het litigieuze beding hadden moeten kwalificeren
als een contractuele erfstelling.

5. Krachtens artikel 2 Wetboek Successierechten zijn de rechten verschuldigd op de erfgoederen
ongeacht of zij overgemaakt worden ingevolge de wettelijke devolutie, een uiterste wilsbe-
schikking of contractuele erfstelling.

6. Een contractuele erfstelling is een erfstelling die bij wijze van een overeenkomst tot stand
komt. Zij is een overeenkomst om niet, waarbij iemand ten voordele van een ander beschikt
over de goederen die zijn nalatenschap zullen samenstellen. Een contractuele erfstelling heeft
enkel betrekking op de goederen van de nalatenschap van de beschikker.

7. Het verblijvingsbeding in een huwelijkscontract, dat het volledig gemeenschappelijke ver-
mogen bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel om eender welke reden aan de mede-
echtgenoot toebedeelt, is geen overeenkomst over goederen van de nalatenschap van die
mede-echtgenoot, maar een overeenkomst over het gemeenschappelijke vermogen.

8. De specifieke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over het huwelijksvermogensrecht ver-
plichten niet tot een kwalificatie als een schenking of een contractuele erfstelling.

9. Krachtens artikel 1464, eerste lid Burgerlijk Wetboek worden het beding van ongelijke ver-
deling en het verblijvingsbeding van het gehele gemeenschappelijke vermogen niet beschouwd
als schenkingen, maar als huwelijksvoorwaarden.

Krachtens artikel 1464, tweede lid Burgerlijk Wetboek worden het beding van ongelijke verde-
ling en het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijke vermogen als schenkin-
gen beschouwd voor het aandeel boven de helft dat aan de langstlevende echtgenoot wordt
toegewezen in de waarde, op de dag van de verdeling, van de tegenwoordige of toekomstige
goederen die de vooroverleden echtgenoen in het gemeenschappelijke vermogen heeft
gebracht door een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract.

Deze wetsbepaling strekt in het bijzonder tot bescherming van alle rechthebbenden op een
voorbehouden erfdeel en beschouwt ter bescherming van hun rechten de verblijvingsbedingen
met betrekking tot de goederen die de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijke
vermogen heeft ingebracht, als schenkingen voor het surplus, dit is het aandeel boven de helft.
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De bescherming die artikel 1464, tweede lid Burgerlijk Wetboek biedt aan de reservataire erf-
genamen, is van overeenkomstige toepassing indien in het huwelijkscontract een verblijvings-
beding werd ingelast dat uitwerking heeft, welke ook de reden van ontbinding van het huwe-
lijksstelsel is en dat gecombineerd werd met de inbreng van eigen goederen in het gemeen-
schappelijke vermogen door de vooroverleden echtgenoot.

Die wetsbepaling leidt er niet toe dat het surplus een schenking is, maar heeft slechts tot
gevolg dat dit voordeel bij het overlijden van de echtgenoot die eigen goederen heeft inge-
bracht in het gemeenschappelijke vermogen, aan inkorting kan worden onderworpen.

10. Hieruit volgt dat het bestreden arrest wettig heeft geoordeeld dat het bedoelde verblij-
vingsbeding en het surplus geen contractuele erfstelling is en dat het surplus niet belastbaar
is op grond van artikel 2 Wetboek Successierechten.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

11. Het onderdeel voert aan dat bedingen van ongelijke verdeling en het verblijvingsbeding
van het gehele gemeenschappelijke vermogen slechts als huwelijksvoorwaarden kunnen worden
beschouwd wanneer zij afhankelijk zijn van een overlevingsvoorwaarde.

12. Het onderdeel gaat eveneens uit van de foutieve veronderstelling dat door het litigieuze
beding werd beschikt over de toekomstige goederen van de nalatenschap van J.V.

Uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt dat die stelling niet kan worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op de som van 338,13 EUR jegens de eisende partij en op de som van
251,11 EUR jegens de verwerende partij.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit
afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix, Eric Stassijns,
Alain Smetryns en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 10 december 2010 uitge-
sproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk
Thijs, met bijstand van griffier Johan Pafenols.
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