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De langstlevende echtgenoot als lastpak. Inperking van 
de langstlevende via huwelijkscontract

ALAIN VERBEKE

21. Minder of niet voorkomend in een eerste huwelijk, maar wel vaker in een
tweede of verder opvolgende huwelijk, is de situatie waarbij de echtgenoot van
de erflater door de kinderen van deze laatste wordt beschouwd als een lastpak.
De piraten uit topic 2 zijn vaak zeer actief en creatief en slagen er soms zelfs in
om hun vader of moeder te overtuigen toch maar niet te hertrouwen met die
nieuwe vlam, onder meer omwille van de gevolgen op het vlak van het erfrecht.
Vaders geruststellende woorden dat hij zal trouwen met een contract van zuivere
scheiding van goederen of koude uitsluiting zodat zijn nieuwe partner niets van
hem zal krijgen bij ontbinding van het huwelijk (zie HEP 1: Vermogensplanning
met Effect bij Leven – Huwelijk en Samenwoning, topic 11: Zuivere scheiding
van goederen – principe), kan de verstandige kinderen niet bekoren.

22. Zij weten immers dat ook als de nieuwe partner huwelijksvermogensrechte-
lijk niets zou krijgen, ingevolge dat huwelijkscontract, zij bij overlijden van
vader wel een beschermd erfrecht zal kunnen inroepen. Met het huwelijk komt
in België immers ook een zeer sterke vruchtgebruikreserve van de langstlevende
echtgenoot op de proppen, abstract voor de helft en concreet op de gezinswo-
ning met inboedel (zie HEP 5: Vermogensplanning met Effect na Overlijden –
Erfrecht en testament, topic 6: Vermijding vruchtgebruik). Een vruchtgebruik
dat men daarenboven ook gemakkelijk kan omzetten in kapitaal (zie HEP 5:
Vermogensplanning met Effect na Overlijden – Erfrecht en testament, topics 12
t.e.m. 22), hetgeen voor de kinderen van de erflater zeer traumatisch kan zijn,
vooral als de nieuwe echtgenoot nog relatief jong is, en in de medische wereld
vrij bekend is als het Assepoestercomplex.

23. Daarom is het handig dat wij sinds 1 juni 2003 over de mogelijkheid
beschikken om het huwelijkscontract te hanteren als een planningsinstrument
met effect bij overlijden, niet ter bescherming van de partner, maar wel van de
kinderen. In artikel 1388, tweede lid, B.W. lezen wij dat het mogelijk is om,
onder bepaalde voorwaarden, via huwelijkscontract of wijzigingsakte tussen de
echtgenoten een regeling te treffen, geheel of gedeeltelijk, en zonder wederkerig-
heid, over de rechten in de nalatenschap van de andere echtgenoot. Aldus wordt
het mogelijk om de nieuwe echtgenoot, in het huwelijkscontract, zijn of haar
abstracte reserve te ontnemen. Alleen het vruchtgebruik op gezinswoning en
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inboedel moet onaangetast blijven. Zie de bespreking hiervan in HEP 5: Vermo-
gensplanning met Effect na Overlijden – Erfrecht en testament, topic 6: Vermij-
ding vruchtgebruik19. Op die manier wordt het voor de weduwnaar mogelijk om
te huwen met goedkeuring van zijn kinderen, op voorwaarde dat hij een huwe-
lijkscontract maakt van zuivere scheiding van goederen met een bijzondere clau-
sule waarbij aan zijn nieuwe vrouw geen enkel erfrecht toekomt in zijn nalaten-
schap (behoudens de concrete reserve).

19. Zie ook onder meer A. VERBEKE, “Assepoester-erfrecht”, T. Not. 2003, 439-455.
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