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Kanttekening

Rechtszekerheid en
aansprakelijkheid in het familiaal
vermogensrecht

Toen ik in september 1990 mijn

proefschrift neerlegde (A. Verbeke,

Goederenverdeling bij echtscheiding,

Antwerpen, Maklu, 1991, 1994, tweede

druk (download op http://ssrn.com/ab-

stract=1751574), was de wereld van het

familiaal vermogensrecht vrij rustig. In

het deel over de scheiding van goederen

stelde ik interne en externe correcties

voor, die ik in 1995 verder ontwikkelde.

In dit pleidooi voor een warme uitslui-

ting werkte ik tal van clausules uit, voor

het toegevoegd intern gemeenschap-

pelijk vermogen (hierna: TIGV) en ver-

rekenbedingen (A. Verbeke, «Het hu-

welijkscontract van scheiding van

goederen. Pleidooi voor een warme

uitsluiting» in Evolutie in de huwelijks-

contracten, Antwerpen, Kluwer, 1995,

81-191). Deze correctiemechanismen

raakten goed ingeburgerd. Sinds een

paar jaar lijkt het vakgebied in woeliger

wateren terechtgekomen. Tegen tal van

rechtsfiguren wordt kritiek geuit, vaak

met de rechtszekerheid als hoofd-

argument. Zo verschenen in het Tijd-

schrift voor Notarissen diverse bijdragen

die de geldigheid in twijfel trekken van

het verrekenbeding, het TIGV, de sterf-

huisclausule bij gemeenschap van goe-

deren en de schenking voor buiten-

landse notaris (G. Deknudt, «De

sterfhuisclausule en het (finaal) ver-

rekeningsbeding: (nog) adviseerbaar?»,

T.Not. 2010, 249-253; C. De Wulf, «Een

kritische doorlichting van recente

rechtspraak en rechtsleer in verbandmet

de sterfhuisclausule», T.Not. 2008, 467-

485; C. DeWulf, «De nieuwe theorie van

de huwelijksvoordelen – recht of wishful

thinking», T.Not. 2009, 523-532;

E. Turpyn, «Het finaal verrekenbeding:

een verboden erfovereenkomst?»,T.Not.

2010, 59-65; J. Van Bael, «Het huwe-

lijkscontract van scheiding van goederen

met een toegevoegd «intern gemeen-

schappelijk vermogen». Ceci n’est pas

un régime matrimonial», T.Not. 2010,

224-248; L. Weyts, «Vlucht niet naar

Nederland, loop naar uw notaris: een

herbekijken van een roerende schen-

king, om fiscale redenen over de grens

heen getild», T.Not. 2010, 387-391,

zelfde tekst al eerder gepubliceerd in JBN

– Juridische Berichten voor het Notariaat

2010, augustus, 20-23, en vier jaar eerder

ook al eens gepubliceerd, ook al in het

T.Not. 2006, 366-376, onder de titel:

«Vlucht niet naar Nederland, vlucht

naar uw notaris: over schenkingen van

roerend goed»).

1. Welke rechtszekerheid?

Recht als doel – In een klassieke be-

nadering wordt de rechtszekerheid vrij

strikt ingevuld. Men moet de tekst van

de wet letterlijk toepassen. Alles wat

niet wettelijk is geregeld, is niet zeker,

en kan bijgevolg niet. Het is een be-

nadering die vertrekt vanuit en eindigt

in de wet. De wettekst is het alfa en het

omega van het juridische denken.

Dogmatiek en legistiek zijn de toets-

stenen voor het juridisch redeneren.

Het systemische gejuridiseer lijkt zich

te verheffen boven de maatschappelijke

realiteit en dito behoeften.

De burger heeft behoefte aan duide-

lijkheid, voorspelbaarheid en zekerheid

dat de gekozen weg zal bieden wat hij

belooft. Maar welke rechtszekerheid

kunnen en willen wij de burger aan-

bieden?

Ten eerste, kunnen wij de burger wel

de rechtszekerheid bieden van de strikte

wet die alles regelt? Ik vrees van niet. Die

rechtspositivistische benadering is ach-

terhaald. Een wettekst is niet in staat om

alle mogelijke situaties en omstandig-

heden te vatten en te regelen. Een wet-

tekstmoet worden geı̈nterpreteerd in elk

concreet geval. Dat is de taak, het beleid,

van de rechter. De taalfilosofen leren ons

dat elke tekst, elk woord, in de route

tussen de schrijver of verzender en de

lezer of bestemmeling, een eigen leven

begint te leiden. De rechtszekerheid dat

het woord van de wettekst een vaste en

onveranderbare vorm en houvast biedt,

is een illusie, een fossiel dat nooit heeft

bestaan.

Ten tweede, willen wij de burger wel

dit soort van rechtszekerheid bieden? Ik

denk het niet. De burger heeft geen

boodschap aan de mededeling dat deze

of gene legitieme verwachting of be-

kommernis niet kan worden ingelost,

louter omdat de letterlijke tekst van de

wet het niet toelaat. Dura lex sed lex.

Jammer, maar we lopen vast tegen de

muur van de juridische dogmatiek. De

enige die daar iets kan aan veranderen is

de wetgever. De redactieraad van het

Tijdschrift voor Notarissen lijkt in een

editoriaal eenzelfde redenering te vol-

gen: «dat een juridisch degelijk onder-

bouwd, open en eerlijk debat moet

kunnenworden gevoerd (...). Komtmen

tot het besluit dat deze constructies op

dit ogenblik wettelijk niet in orde zijn,

dan is het onbetwistbaar zo dat de wet-

gever aan bedoelde regelingen een wet-

telijke basis moet geven (...). Notarissen

willen en moeten zekerheid kunnen

bieden» (T.Not. 2010, 223).

Recht als middel – Dit is m.i. niet de

rechtszekerheid die de burger verwacht.

Het juridisch systeem of dogmatisch

apparaat is geen doel op zich. Het is niet

meer dan een middel om een belangrijk

en nobel doel te realiseren: proberen om

de verhoudingen tussen mensen in een

samenleving op een zo ordentelijk mo-

gelijke wijze te organiseren. Ordenen,

opdat menselijke verhoudingen op een

redelijke en zo billijk mogelijke manier

kunnen verlopen (A. Verbeke, «Recht is

Balans is eenWerkwoord»,RW 2000-01,

969-978). Recht is niet meer dan dat.

Maar ook niet minder. De bijdrage van

het recht tot een vredevolle samenleving

kan immens zijn. Demacht van juristen,

maar ook hun potentieel om bij te dra-

gen tot menselijke en maatschappelijke

harmonie, is enorm. Dat maakt de ver-

antwoordelijkheid van juristen ver-

pletterend.

De kritiek op creatieve ont-

wikkelingen in ons familiaal vermo-

gensrecht (soms afgedaan als spits-

technologie (A. Verbeke, «Spitstechno-

logie», TEP 2008, 3-6), wentelt zich

graag in het verleden, in legistische in-

terpretaties en dogmatiek. Nochtans

mogen juristen niet, onder het mom van

de illusie van de dogmatische rechts-

zekerheid, aan de kant van de weg gaan

staan, in afwachting van een nieuwe

wettelijke regel. Als wij dat zouden

mogen doen, dan wordt het wel erg ge-
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makkelijk, gratuit en vrijblijvend. Dan

zouden wij ons mogen beperken tot ju-

ridische gewichtigdoenerij, zonder enige

opdracht van verantwoordelijkheid.

Daartoe kan en mag de taak van de

jurist niet worden beperkt. Daarvoor

zijn het juridische beroep en het juri-

disch potentieel te mooi en te maat-

schappelijk relevant. Ik weiger lijdzaam

toe te zien en zal steeds een beroep blij-

ven doen op verantwoordelijkheid, ook

van juristen.Wij juristen zijn belangrijke

actoren in een sterk gejuridiseerde sa-

menleving, waarin burgers en organisa-

ties denken en handelen in termen van

rechten, wellicht onvoldoende in termen

van plichten. De jurist moet zijn rol

opnemen in die maatschappelijke con-

text. Hijmoet op een constructieve wijze

creatief omgaan met het recht in een

context van een veranderende maat-

schappij (in die zin ook: H. Casman,

«Notariële creativiteit» in Zekerheid voor

de toekomst, Verslagboek Notarieel Con-

gres, Gent, Larcier, 2009, 96-99).

Zijn missie bestaat erin om met dat

juridisch instrumentarium op een

consistente en verantwoorde manier

een antwoord te bieden op de legitieme

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

het recht, ingebed in de evoluties van

de maatschappelijke context. Eerder

heb ik dit onze deontologische plicht

tot juridische hygiëne genoemd

(A. Verbeke, «Hygiëne», TEP 2007,

391).

2. Academische vrijheid én verant-
woordelijkheid

Het recht van de (academische) vrij-

heid – Ieder heeft het recht om kritische

analyses te maken. De academische

vrijheid geldt voor allen, ook in deze

tijden van veelschrijverij. Derhalve is

het evident dat eenieder de vrijheid

heeft om een bestaande praktijk, die

goed theoretisch en conceptueel is on-

derbouwd, die voor de burger een op-

lossing biedt voor een legitieme be-

kommernis, en die voor de burger ook

fiscaal gunstig is, kritisch aan te vallen

of onderuit te halen. Zo mag men

zonder enige twijfel schrijven dat een

huwelijkscontract van scheiding van

goederen met een TIGV «pas un régime

matrimonial» is. Zo heeft een auteur

het volste recht om te schrijven dat een

sterfhuisbeding een schenking is of dat

er geen huwelijksvoordelen kunnen

bestaan bij stelsels van scheiding van

goederen. Zo mag men gerust tot drie

keer toe beweren dat er een probleem is

met schenkingen door Belgen voor

Nederlandse notaris (zie mijn kritiek

daarop: A. Verbeke, «Schenken in bin-

nen- en buitenland», TEP 2006, 382-

388). Zo zou ik een aantal argumenten

mogen formuleren over de ongeldig-

heid van een burgerlijke maatschap in

het raam van levensverzekeringen

(G. Deknudt en M. Delboo, «Burger-

lijke maatschap en levensverzekering

gecombineerd», AFT 2008, afl. 3, 4-18).

De plicht van de verantwoordelijkheid

– Maar dat is maar één kant van de

medaille. Zoals steeds, komt vrijheid niet

zonder plichten. De pendant is de ver-

antwoordelijkheid voor wat men in alle

vrijheid heeft geschreven. Elkeen is aan-

spreekbaar op hetgeen hij of zij schrijft.

Dit principe van de accountability

waarborgt dat men niet zomaar om het

even wat kan beweren en schrijven. Het

biedt de garantie dat men twee keer

nadenkt, objectieve argumenten zoekt

en zijn redenering onderbouwt. Er is

een zekere methodologische verant-

woordingsplicht (N. Hoekx, K. Van-

hove en A. Verbeke, «Yes we care! Over

de (methode der) rechtswetenschap»,

RW 2008-09, 1785-1789). Men moet

zijn analyse kunnen rechtvaardigen op

grond van transparante, objectieve en

valabele argumenten.

Wat men in het raam van de acade-

mische vrijheid beweert en schrijft over

juridische aangelegenheden, bevindt

zich niet in een dogmatisch vacuüm.

Het maakt deel uit van een maat-

schappelijke context en van een juri-

dische praktijk-realiteit. Aldus heeft

elke juridische bijdrage een invloed op

de maatschappelijke realiteit en prak-

tijk. Elke auteur is zich daarvan bewust,

moet daarvoor de verantwoordelijk-

heid opnemen en kan daarop worden

aangesproken. Ook de redactieraad van

het Tijdschrift voor Notarissen erkent

dit expliciet in het geciteerde editoriaal:

«Wij zijn ons, als redactieleden van het

Tijdschrift voor Notarissen, bewust van

de mogelijke impact van deze studie

(bijdrage van J. Van Bael, ALV) op de

notariële praktijk».

Die verantwoordelijkheid is op zich-

zelf geen probleem. Het is simpelweg het

assumeren van de gevolgen van wat men

schrijft. Dat is een gezond principe.

Niemand schrijft in of voor een zwart

gat. Al wat men doet, beweert, zegt,

schrijft, kan consequenties hebben. Het

is dan ook niet meer dan normaal dat

men die gevolgen op zich neemt.

De zgn. «voorzichtigheidsstelling» –

Die verantwoordelijkheid wordt door

één advocaat doorgetrokken tot in het

extreme (G. Deknudt, o.c., T.Not. 2010,

252). In een beknopt stuk veegt hij zowel

het sterfhuisbeding als het verrekenbe-

ding van tafel, wegens de «onenigheid in

de rechtsleer». Volgens zijn «voor-

zichtigheidsstelling» kan men dan deze

clausules «niet (langer)» adviseren. Deze

visie heeft zware consequenties. Zodra er

een afwijkende mening bestaat, is er

immers onenigheid in de rechtsleer. Veel

meer dan twintig of dertig jaar geleden

klimt nu ongeveer elke jurist met enige

profileringsdrang in zijn pen.Demassa’s

vaktijdschriften verwelkomen graag zo-

veel mogelijk kopij. Met de meester-

scripties die sinds een paar jaar zijn in-

gevoerd in de opleidingen van meester

in de rechten, in het notariaat, in de

fiscaliteit, komt er bovenop het geschrijf

van vele advocaten, notarissen, fisca-

listen en boekhouders nog een karre-

vracht origineel denkwerk van pas af-

gestudeerden. De genoemde opvatting

impliceert, «gelet op de voorzichtig-

heidsstelling in de advisering», dat één

afwijkende mening het onmogelijk

maakt om een bestaande praktijk nog

langer te adviseren. Dit legt een bijna

ondraaglijke verantwoordelijkheid op

de auteur die een afwijkende mening wil

formuleren. Zelfs als er een ruime

meerderheid in de andere richting be-

staat, zowel in rechtsleer als in recht-

spraak, moet deze ene auteur de ver-

antwoordelijkheid op zijn of haar

schouders dragen dat een bestaande én

nuttige praktijk wordt platgelegd.

3. Aansprakelijkheid

Deze «voorzichtigheidsstelling» lijkt

comfortabel voor de adviseur. Gewoon

alles wat niet op unanimiteit kan re-

kenen, niet meer adviseren. Klaar is

Kees, geen verantwoordelijkheid, geen

aansprakelijkheid. Is dat wel zo? Ik

denk van niet.
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Autonome aansprakelijkheid – Elke

jurist is zelf verantwoordelijk om zich

een oordeel te vormen op basis van een

state of the art-analyse van de bestaande

wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Zo komt hij tot een onderbouwd en

gemotiveerd advies over wat haalbaar

is. Elke rechtspracticus weet dat het

onmogelijk is om 100% rechts-

zekerheid te bieden. Daarvoor is het

recht te onzeker, te evolutief en com-

plex. Het is onze taak om onze cliënten

een duidelijk assessment te geven van de

juridische stand van zaken en de daar-

mee verbonden onduidelijkheden, on-

zekerheden en risico’s.

Het is aldus denkbaar dat een aan-

sprakelijkheid zou kunnen ontstaan

voor wie zijn cliënt niet heeft geı̈n-

formeerd over de mogelijkheid en de

gevolgen van een bepaalde techniek of

beding in gevallen die daarvoor ge-

schikt waren. Indien op het ogenblik

van de advisering een gefundeerde

meerderheidsdoctrine bestaat, met zelfs

hogere rechtspraak in dezelfde zin, dan

kan men zijn aansprakelijkheid niet

ontlopen met verwijzing naar een

minderheidsstelling.

De enige voorzichtige en kwaliteits-

volle advisering is die waarbij de advi-

seur ten volle zijn verantwoordelijkheid

neemt om zo goed mogelijk – inspan-

ningsverbintenis – binnen het be-

staande juridische kader een oplossing

te zoeken voor de bekommernis of

wensen van zijn cliënt. Als de concrete

vragen van een cliënt kunnen worden

opgelost met een clausule waarover

(beperkte) onenigheid bestaat, dan

moet de adviseur zijn cliënt daarover

ten volle informeren. Hij moet uitleg-

gen dat voor die clausule een meer-

derheid bestaat in de rechtspraak en de

rechtsleer. Maar hij moet evenzeer de

minderheidsopvatting onder de aan-

dacht brengen. Een kwaliteitsvolle ju-

rist is in staat om op een evenwichtige

manier pro en contra van diverse stel-

lingen af te wegen en aan zijn cliënt zijn

onderbouwde mening te geven. Hij

moet een gefundeerd risk assessment

maken en uitleggen welke de nadelen

en risico’s zijn om voor die techniek te

kiezen, evenals welke de nadelen zijn als

men er niet voor kiest. De cliënt kan

dan beslissen, met kennis van zaken.

Als de cliënt, met een dergelijk in-

formed consent, heeft besloten om een

bepaalde clausule niet op te nemen,

dan kan men de adviseur niets ver-

wijten. Maar als de cliënt niet ten volle

is geı̈nformeerd of geen genuanceerde

risico-analyse heeft gekregen, dan

kunnen de betrokkenen die benadeeld

zijn doordat een geschikte clausule niet

is opgenomen, met reden overwegen

om de betrokken adviseur aansprake-

lijk te stellen.

Fout – schade – causaliteit – Een mo-

gelijke aansprakelijkheid volgt derhalve

helemaal niet uit het al dan niet toe-

passen van een bepaalde clausule of

techniek. Aansprakelijkheid is alleen

maar aan de orde als men een beroeps-

fout heeft begaan die in causaal verband

staat met een aantoonbare schade. Zo

zou de schade kunnen zijn dat hoge

successierechten verschuldigd zijn die

het gevolg zijn (direct causaal verband)

van het niet inlassen van een bepaalde

clausule, zoals een sterfhuisbeding.

Natuurlijk zal er niet zo snel sprake

zijn van een beroepsfout. Op de advi-

seur rust slechts een inspannings-

verbintenis. Dit belet niet dat hij alle

inspanningen moet doen die rede-

lijkerwijze van een degelijke adviseur

kunnen worden verwacht. Een notaris

of advocaat die, in een geval waarbij

een clausule, gelet op de concrete om-

standigheden, een aangewezen spoor

had kunnen zijn, een dergelijk beding

geheel onvermeld laat, zou onder om-

standigheden kunnen worden verweten

een beroepsfout te hebben begaan. Als

hij de cliënt echter heeft gewezen op de

techniek in kwestie, heeft uitgelegd dat

er een ruime meerderheidsstrekking

bestaat die dit geldig acht, maar ook

een minderheidsopvatting die dit on-

geldig verklaart, en daarbij ook een

realistische risico-analyse heeft ge-

geven, dan was de cliënt gewapend om

met kennis van zaken een keuze en een

beslissing te nemen. Dan kan er geen

sprake zijn van een fout en dus ook niet

van aansprakelijkheid.

Complexiteit – Juristen die adviseren

in vermogensplanning moeten goed

beseffen dat zij opereren in een com-

plexe juridisch-technische omgeving.

Dit functionele rechtsdomein integreert

diverse rechtsgebieden, zoals familiaal

vermogensrecht, contractenrecht, goe-

derenrecht, rechtspersonenrecht, trust-

recht, fiscaal recht en IPR. Het is geen

sinecure om daarin een grondige state

of the art-analyse te maken. Wie geen

up to date en realistische risico-in-

schatting kan geven, handelt niet zoals

van een redelijke adviseur kan worden

verwacht en loopt het risico hiervoor te

worden aangesproken. Dat lijkt mij een

terechte conclusie, gelet op de grote

verantwoordelijkheid die wij allen

dragen ten aanzien van onze cliënten.

Het minimum dat zij mogen ver-

wachten, is een correcte en ge-

nuanceerde analyse van hun notaris,

advocaat, fiscalist of boekhouder.

De tijd dat men zich kon baseren op

een simpele wettekst, twee boeken en

een vaktijdschrift om up to date te blij-

ven, is al lang voorbij. Er is eenmassa aan

informatie, dankzij de vele wetten, ont-

sluiting van rechtspraak en overvloed

aan rechtsleer. Maar dat is eigenlijk niet

het grootste probleem. De moeilijkheid

ligt veeleer in het duiden en situeren van

die informatie, om ze daarna met kennis

van zaken te evalueren en er de con-

clusies uit te trekken die voor het con-

crete dossier gepast zijn. Niet alle in-

formatie is immers relevant; sommige

rechtsleer is slordig geschreven of niet

degelijk onderbouwd, louter een collage

of afgeschreven van wat vijf anderen al

hebben geschreven. Het is duidelijk dat

hierin ook een verantwoordelijkheid ligt

voor auteurs én redacties. De acade-

mische vrijheid dartelt immers niet rond

in een vacuüm van vrijblijvendheid

zonder verantwoordingsplicht.

Hoe dan ook moet de adviseur al die

informatie wegen en beoordelen op

soortelijk gewicht, belang, invloed en

relevantie. Een cliënt verwacht van zijn

adviseur niet alleen dat hij weet wat er

allemaal nuttig is voor zijn vraag. Hij

verwacht vooral dat zijn adviseur tus-

sen al die bomen nog het bos ziet, en

kan inschatten welk spoor aangewezen

en haalbaar is. Hij verwacht een dui-

delijke inschatting van de mogelijke

risico’s om dan, bijgestaan en begeleid,

zelf met kennis van zaken een beslissing

te nemen.

Samenwerking – Kan een dergelijke

advisering nog redelijkerwijze door één

persoon worden gegeven? Het ant-

woord is wellicht negatief. Er is be-

hoefte aan samenwerking, tussen spe-

cialisten, om in het belang van de

cliënt, een doordachte analyse te

maken, met pro en contra. Dan kan

men met een realistische risico-in-
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schatting aan de cliënt een onderbouwd

advies geven. Het is dan aan de cliënt

zelf om met kennis van al deze ele-

menten een beslissing te nemen. Vaak

zal hem geen 100% zekerheid worden

geboden, maar hij zal wel de zekerheid

krijgen dat alle mogelijke aspecten zijn

geëvalueerd om tot een verantwoorde

beslissing te komen.

Een dergelijke professionele samen-

werking, waarbij knowhow uit ver-

schillende hoeken en perspectieven

wordt samengebundeld, is de beste ga-

rantie voor een kwaliteitsvolle juridische

dienstverlening. Deze samenwerking

kan vorm krijgen over verschillende

beroepsgrenzen heen. Het is alleen maar

kwestie om, in het belang van de cliënt,

te beoordelen of men al dan niet in staat

is om zelf de doordachte analyse te

maken dan wel of men daarvoor best

samenwerkt met specialisten.

Terug naar aansprakelijkheid – Aan

een notaris of advocaat kan bijgevolg

niet worden ten kwade geduid dat hij

niet van alle mogelijke kwesties alle ins

and outs kent. Wat hem wel kan wor-

den verweten, is te doen alsof, de in-

druk te wekken dat hij het allemaal wel

kent en zal regelen. Van een adviseur

kan niet worden verwacht dat hij in

staat is om over alles een genuanceerde

juridische analyse en risico-inschatting

te maken. Maar men mag wel ver-

wachten dat hij weet wanneer hij dat

niet kan en dat hij zich dan wendt tot

specialisten met wie hij samenwerkt.

Een dergelijke samenwerking dient het

cliëntenbelang ten volle: de cliënt krijgt

een degelijke analyse van alle juridische

aspecten en risico’s, zodat hij een on-

derbouwde beslissing kan nemen. Die

samenwerking dient ook het belang van

de adviseur die zich te onzeker voelt

om de analyse alleen te maken. Hij kan

op die manier immers zijn aansprake-

lijkheid indekken.

Met andere woorden, niemand kan

als professional aansprakelijk worden

gesteld omdat hij niet alles weet. Maar

elke notaris, advocaat, fiscalist of boek-

houder is wel aansprakelijk voor al wat

hij doet en adviseert. Als hij dit doet,

zonder grondig onderzoek, zonder te

beseffen en aan te geven dat er meer is

dan de eenzijdige analyse die hij voor

ogen heeft, zonder zo nodig samen te

werken met specialisten, dan dient hij

het belang van zijn cliënt niet. En dan is

het normaal dat de cliënt hem daarop in

voorkomend geval zal aanspreken.

Aansprakelijkheid bij TIGV – Laten

we deze redenering tot slot toepassen

op de clausule van TIGV bij een hu-

welijkscontract van scheiding van goe-

deren. Indertijd heb ik het TIGV

voorgesteld als een oplossing die con-

ceptuele zuiverheid zou brengen in de

chaos van de clausules van vennoot-

schappen of gemeenschappen van

aanwinsten of bepaalde goederen (zelfs

één enkel goed zoals een villa), toege-

voegd aan een scheiding van goederen

(A. Verbeke, o.c., in Evolutie in de hu-

welijkscontracten, 120-149). Het TIGV

wordt nu al meer dan vijftien jaar vrij

massaal toegepast, in de ene regio wat

meer dan in de andere. Het is m.i.

zonder twijfel rechtsgeldig (A. Verbeke,

«Scheiding van goederen en onver-

deeldheden. Over de rechtsgeldigheid

van een TIGV», T.Not. 2011, april, te

verschijnen), aanvaard door doctrine,

rechtspraak en fiscus. Ook de redactie

van het Tijdschrift voor Notarissen er-

kent dit in het geciteerde editoriaal:

«Dat huwelijkscontract bood een ant-

woord op een hele rist verzuchtingen

en wordt sindsdien door een deel van

de notarissen en successieplanners

toegepast (soms met incoherente

overdrijvingen), tot op heden zonder

door de rechtspraak te zijn afgewezen».

De geldigheid van het TIGV wordt

echter sinds kort door één erenotaris

betwist (J. Van Bael, o.c., T.Not. 2010,

224-248). Wat moet een adviseur nu

doen? Zeer eenvoudig. Hij moet auto-

noom de analyses die voorhanden zijn

bestuderen en op hun merites evalue-

ren. Hij moet de cliënt melden dat er

een bestaande praktijk is die al lang

geldt en één recente afwijkende me-

ning. Hij moet de argumenten van die

afwijkende mening evalueren en be-

slissen hoeveel gewicht hij daaraan

geeft. Daarover moet hij zijn cliënt

terdege informeren, zodat die kan be-

slissen of hij al dan niet een TIGV zal

opnemen in het huwelijkscontract. Die

risico-inschatting moet realistisch zijn.

Hij mag de risico’s van een minder-

heidsopvatting (in casu één erenotaris)

niet overschatten en ze zeker niet ver-

absoluteren, zodat niets meer kan ge-

beuren. Dat is precies de denkfout in de

genoemde «voorzichtigheidsstelling».

Als de adviseur van mening is dat hij

zelf niet in staat is om in deze techni-

sche materie tot een verfijnde afweging

te komen, als hij bijvoorbeeld niet goed

weg weet met een minderheidsopvat-

ting en het belang dat daaraan moet

worden gehecht, dan moet hij, in het

belang van zijn cliënt, specialisten

raadplegen. Dit heeft bovendien het

«voordeel» dat de aansprakelijkheid

kan worden afgeschoven op anderen.

4. Conclusie

De moraal van het verhaal is duide-

lijk. Wie schrijft, die blijft. Maar die

blijft ook verantwoordelijk. Ook aca-

demici. Ook redacties van tijdschriften.

Dat is een goede zaak. Dit verant-

woordelijkheidsprincipe kan alleen

maar bijdragen tot de kwaliteit van het

juridisch geschrijf.

Ook voor de praktijkjuristen in het

algemeen is de situatie vrij eenduidig.

Elkeen is autonoom verantwoordelijk

om een kwaliteitsvolle analyse te maken

van de juridische stand van zaken op

het moment van advisering. Het is de

taak van een goede adviseur om de

cliënt een correct en volledig beeld te

geven, met alle voor- en nadelen.

Daarvan maakt ook een realistische

inschatting van de risico’s deel uit. De

cliënt kan dan met kennis van zaken

kiezen en beslissen.

Hierbij kan van niemand worden

verwacht dat hij dit noodzakelijker-

wijze alleen doet. Samenwerking met

specialisten is vaak de enige mogelijk-

heid om in het belang van de cliënt tot

een goed doordacht en onderbouwd

advies te komen.

Wie de cliënt niet goed inlicht over

alle gangbare stellingen, of geen goede

inschatting van de risico’s geeft, handelt

niet zoals van een goede professionalmag

worden verwacht, en moet daarop ui-

teraard kunnen worden aangesproken.
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