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Inleiding

1. In een relatief kort arrest besluit het Antwerpse hof

van beroep1 tot de rechtsgeldigheid en de onbelast-

baarheid van het finaal verrekenbeding. Daarmee be-

vestigt het hof van beroep te Antwerpen, korte tijd na

het hof van beroep te Gent2, de performantie van het

verrekenbeding.

Hoewel het arrest zich in hoofdzaak buigt over de (fis-

cale) aftrekbaarheid van de verrekenschuld, gaat het

arrest ook – impliciet en expliciet – in op een aantal

belangrijke civielrechtelijke aspecten inzake verreken-

bedingen.

In deze bijdrage proberen wij de (fiscaalrechtelijke)

draagwijdte van deze rechterlijke uitspraak te duiden

en gaan we vooral uitvoeriger in op de civielrechte-

lijke behandeling van het finaal verrekenbeding.

2. Een echtpaar is gehuwd onder een stelsel van ge-

meenschap van aanwinsten naar oud recht. Na meer

dan 45 jaar huwelijk beslissen ze over te stappen naar

een stelsel van scheiding van goederen met een optio-

neel finaal verrekenbeding 0/100 ten belope van de

aanwinsten (met uitzondering evenwel van een klein

deel van het onroerend vermogen en van bepaalde li-

chamelijke roerende goederen).

Zoals vaak in dergelijke gevallen, maakt nagenoeg het

integrale ‘gezinsvermogen’ deel uit van het gemeen-

schappelijk vermogen, dus het aanwinstenvermogen.

Het echtpaar beslist overigens – wat ook courant is –

om deze goederen in onverdeeldheid aan te houden.

In het proces-verbaal van boedelbeschrijving, dat

werd opgemaakt in het raam van de wijziging van het

huwelijksvermogensstelsel, hadden de echtgenoten

daaromtrent bedongen dat: “het gemeenschappelijk

vermogen dat tussen hen bestaat, niet moet vereffend

en verdeeld worden gelet op het feit dat alle gemeen-

schappelijke goederen en schulden in onverdeeldheid

zullen blijven toebehoren aan de verschijners respec-

tievelijk ten laste zullen worden gelegd van ieder van

de verschijners voor de helft, naar aanleiding van het

overgaan naar het stelsel van scheiding van goederen”

en dat “er tussen hen niets te regelen valt en dat deze

overeenkomst volledig en definitief een einde maakt

tussen echtgenoten, aan elke eventuele bestaande re-

kening, vereffening of enig recht dat tussen hen zou

bestaan, en dat zij niets verschuldigd zijn aan elkaar”.

Wanneer de echtgenote ongeveer één jaar na de wijzi-

ging van het stelsel overlijdt, opteert haar echtgenoot

voor de verrekening 0/100.

De administratie aanvaardt het bestaan en de geldig-

heid van het verrekenbeding, alsook het feit dat de

keuze van de langstlevende echtgenoot tijdig is ge-

beurd. De administratie acht daarentegen het bestaan

en de omvang van de schuld onvoldoende bewezen,

bij gebrek aan een behoorlijke verrekenstaat. De aftrek-

baarheid van de verrekenschuld wordt bijgevolg ver-

worpen (art. 33 W.Succ.) en de fiscale administratie

vordert de betaling van successierechten over de helft

van het vermogen.

De langstlevende echtgenoot betaalde de successie-

rechten onder voorbehoud, maar vorderde de terug-

gave daarvan in rechte.

Bij vonnis van 24 december 2010 besloot de burger-

lijke rechtbank te Antwerpen tot de ontvankelijkheid

én de gegrondheid van de eis: de rechtbank aan-

vaardde bijgevolg de echtheid van de verrekenvorde-

ring en bijgevolg ook de aftrekbaarheid ervan. Bijge-

volg waren geen successierechten verschuldigd en
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1. Antwerpen 24 april 2012, zie in dit nummer van Not.Fisc.M., p. 215. 2. Zie Gent 4 oktober 2011, TEP 2012, 36, noot N. GEELHAND.
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werd de Belgische Staat veroordeeld tot teruggave van

de betaalde rechten, vermeerderd met de daarop ver-

schuldigde interesten.

De Belgische Staat tekent hoger beroep aan. Ook in

graad van beroep wordt de geldigheid van het optio-

neel finaal verrekenbeding met een verrekensleutel

0/100 niet betwist. Bovendien erkent de fiscale admi-

nistratie ook principieel dat een verrekenschuld kan

bestaan ten gevolge van een verrekenbeding. Wat ech-

ter niet wordt aanvaard, is de omvang van de verreken-

schuld in casu. Specifieker is de administratie van

oordeel dat de verrekenvordering – die betrekking

heeft op (nagenoeg de totaliteit van) de aanwinsten –

enkel betrekking kan hebben op de aanwinsten sinds

de overgang naar het stelsel van scheiding van goede-

ren. Zij beroept zich daarvoor op de hoger aangehaalde

passage uit het proces-verbaal van boedelbeschrijving

dat de echtgenoten elkaar ten aanzien van de onver-

deeld gehouden goederen niets meer verschuldigd

zijn.

Het hof van beroep te Antwerpen wijst het beroep zeer

terecht af als ongegrond.

Het finaal verrekenbeding: definitie

3. Het finaal verrekenbeding is een huwelijksvermo-

gensrechtelijk beding, waarbij echtgenoten voorzien

in een verbintenisrechtelijke verrekening op het afge-

sproken ogenblik met betrekking tot het geheel of een

gedeelte van hun niet-gemeenschappelijk vermogen

en volgens een overeengekomen verdeelsleutel.3

Het finaal verrekenbeding: civielrechte-
lijke behandeling

Aard

4. Het is belangrijk te onderstrepen dat het verreken-

beding in een huwelijksvermogensrechtelijke verreke-
ning voorziet.

De vermogensrechtelijke verhoudingen tussen echtge-

noten worden beheerst door het huwelijksvermogens-

recht enerzijds en het erfrecht anderzijds. Het huwe-

lijksvermogensrecht regelt de vermogensrechtelijke

gevolgen tussen de echtgenoten onderling en tegen-

over derden, zowel tijdens het huwelijk als bij de

beëindiging daarvan. Het erfrecht regelt de wijze

waarop het vermogen van de overleden echtgenoot na

zijn overlijden wordt verdeeld onder zijn rechtsopvol-

gers.

Wordt het huwelijk ontbonden door overlijden, dan

zal zowel een huwelijksvermogensrechtelijke afwik-

keling gebeuren als een erfrechtelijke vereffening en

verdeling. Het is echter belangrijk om goed het onder-

scheid tussen de beide niveaus voor ogen te houden

én de primauteit van het huwelijksvermogensrecht op

het erfrecht te erkennen.4

De techniek van het verrekenbeding komt overge-

waaid uit het buitenlandse recht, waar ze (soms zelfs

dwingendrechtelijk) wettelijk verankerd is en werd in

het Belgische recht geïntroduceerd onder impuls van

Alain VERBEKE in zijn doctoraal proefschrift Goede-
renverdeling bij echtscheiding.5

Zoals ook blijkt uit de buitenlandse wetgeving daar-

omtrent, is het verrekenbeding een huwelijksvermo-

gensrechtelijk beding.6 Net zoals verdelingsbedingen

in een stelsel met een gemeenschap, zorgt ook het

verrekenbeding voor een vereffening-verrekening van

het stelsel. Zoals het hof van beroep te Antwerpen

reeds oordeelde in zijn arrest van 5 oktober 2004,

komen beide bedingen economisch precies op het-

zelfde neer, zij het dat het verrekenbeding een verbin-

tenisrechtelijk karakter heeft, terwijl het verdelingsbe-

ding zakenrechtelijk van aard is.7

Afhankelijk van wat de echtgenoten daarover zelf heb-

ben bedongen, voorziet het in een periodieke verreke-

ning tijdens het huwelijk zelf of in een finale verreke-

ning bij de ontbinding ervan. Deze finale verrekening

kan – opnieuw afhankelijk van wat de echtgenoten

hebben bedongen – gevolgen sorteren bij de ontbin-

ding van het huwelijk door echtscheiding en/of bij de

ontbinding door overlijden. Overigens kunnen echt-

genoten ook bepalen dat de verrekening anders zal zijn

in de beide hypotheses. De contractvrijheid is nage-

noeg oeverloos.8

Zelfs wanneer het verrekenbeding uitsluitend een ver-

rekening voorziet in geval van ontbinding van het hu-

welijk door overlijden, is en blijft het een huwelijks-

vermogensrechtelijke verrekening en geen erfrechte-

lijke verrekening. Het verrekenbeding heeft dus geen

betrekking op de nalatenschap van de echtgenoten en

kan daarom ook geen (verboden) erfovereenkomst

zijn. Tot dit besluit kwam recentelijk ook het Comité

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Zie over het verrekenbeding en de werking ervan de talrijke geschriften
van A.-L. VERBEKE. Zie onder meer: A. VERBEKE, “Civielrechtelijke en fiscaal-
rechtelijke bedenkingen bij het finaal verrekenbeding en het alsof-beding
in het huwelijkscontract van scheiding van goederen” in Liber amicorum
Roger Dillemans, Antwerpen, Kluwer, 1997, 431-463, in het bijzonder 433-
435, nrs. 5-10, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1798575.

4. Zoals recent bevestigd door Cass. 10 december 2010, JT 2011, 92, noot N.
GEELHAND DE MERXEM en Y.-H. LELEU, Rec.gén.enr.not. 2011, nr. 26263,
121, nootN.GEELHANDDEMERXEMenY.-H. LELEU,RW2010-11, 1436, noot
A.-L. VERBEKE en R. BARBAIX, http://ssrn.com/abstract=1825148, TEP 2011,
112, noot A.-L. VERBEKE en R. BARBAIX, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1782419, RNB 2011, 428, noot S. LOUIS, Act.dr.fam. 2011,

115, noot V. DEHALLEUX, TFR 2011, 170, noot G. DEKNUDT, T.Fam. 2011,
137, noot F. BUYSSENS, T.Not. 2011, 11, noot C. DE WULF, NFM 2011, 186,
noot A. CULOT.

5. A. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1991,
499 p., http://ssrn.com/abstract=1751574.

6. Zie bijvoorbeeld voor Frankrijk: art. 1569 e.v. Code civil.
7. Antwerpen 5 oktober 2004, NFM 2004, 268, noot A. VERBEKE, Rec.gén.enr-

.not. 2005, 301, noot, RNB 2005, afl. 2992, 706, noot L. VOISIN, TFR 2005, afl.
279, 374, noot G. DEKNUDT en M. DELBOO, T.Not. 2007, 510.

8. Zie daarover onder meer: A. VERBEKE, “Huwelijkscontract: de sky is bijna
the limit” in Liber alumnorumKulak en liber amicorumProf. GeorgesMacours,
Brugge, die Keure, 2005, 169-194, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=179402.
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voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federa-

tie van het Belgisch Notariaat.9

Dat het verrekenbeding een huwelijksvermogensrech-

telijk beding is, verklaart meteenwaaromhet op straffe

van vernietigbaarheid in het huwelijkscontract moet

worden opgenomen. Dat is overigens meteen ook de

reden waarom de verrekenbedingen in de huidige

stand van het recht niet (kunnen) worden gebruikt

tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden, waar de

techniek van de samenwoningsvoordelen – onzes in-

ziens zeer ten onrechte – nog niet wordt aanvaard.10

Dat het verrekenbeding een huwelijksvermogensrech-

telijke verrekening tot stand brengt, schakelt tot slot

eigenlijk automatisch de toepassing van artikel 33

W.Succ. uit, nu dat enkel de aftrekbaarheid van nala-

tenschapsschulden viseert. Welnu, de verrekenschuld

is een huwelijksvermogensrechtelijke schuld, die au-

tomatisch tot gevolg heeft dat de omvang van de nala-

tenschap wordt verminderd (cf. ook infra).

Verschijningsvormen

5. Er zijn verrekenbedingen in vele maten en gewich-

ten. De huwelijksvermogensrechtelijke contractvrij-

heid speelt ten volle, zodat echtgenoten het verreken-

beding op maat kunnen maken.

Bij ieder verrekenbeding moet een verrekenmassa
worden bedongen, een verrekentijdstip, een verreken-
sleutel en de verrekenmodaliteiten.11

6. De verrekenmassa is de massa waarop de verreke-

ning zal gebeuren. De echtgenoten kunnen ervoor op-

teren alle goederen in de verrekening te betrekken, dan

wel een (abstract of concreet) deel ervan.

In de verrekenmassa kan enkel niet-gemeenschappe-
lijk vermogen worden opgenomen. Klassiek worden

verrekenbedingen gesloten tussen echtgenoten ge-

huwd onder een stelsel van scheiding van goederen.

Niets verhindert dat ook echtgenoten gehuwd onder

een gemeenschapsstelsel een verrekenbeding sluiten

met betrekking tot hun wederzijdse eigen vermo-

gens.12 De eigenheid van het gemeenschappelijk ver-

mogen, een sui generis vermogen, daarentegen belet

wel dat er ten aanzien van dit gemeenschapsvermogen

in een verbintenisrechtelijke afrekening wordt voor-

zien.

Irrelevant is of dit eigen vermogen onverdeeld of niet

onverdeeld is. Echtgenoten kunnen met andere woor-

den ook met betrekking tot de goederen die ze in on-

verdeeldheid aanhouden, in hun wederzijdse eigen

vermogens een verrekenbeding sluiten, zoals dat in

het geannoteerde arrest het geval was.

Klassiek zijn de verrekenbedingen die betrekking heb-

ben op de verrekening van de huwelijkse aanwinsten.
Dat was ook in het geannoteerde arrest het geval.

Hoewel het begrip aanwinsten in de wet niet wordt

gedefinieerd, bestaat er in de rechtspraak en de rechts-

leer consensus dat de aanwinsten de goederen zijn die

de echtgenoten gedurende het huwelijk en onder be-

zwarende titel hebben verworven.13 Tegenover het

aanwinstenvermogen staat het niet-aanwinstenvermo-

gen, dat de voorhuwelijkse goederen bevat en de goe-

deren die de echtgenoten – ook tijdens het huwelijk –

om niet hebben verkregen (via schenking, legaat of

vererving) en de goederen die daarvoor ingevolge (we-

der) belegging in de plaats zijn gekomen.

Het hof sluit zich aan bij deze opvatting en oordeelt in

de zeer pertinente overwegingen 5.6 en 5.7 (aanhef)

dat de huwelijkse aanwinsten hoofdzakelijk bestaan

uit “de inkomsten tijdens het huwelijk gegenereerd,

de besparingen daarop verwezenlijkt en de daarmee

verworven goederen”. Het hof sluit daarmee uitdruk-

kelijk aan bij de gangbare opvatting ter zake in de doc-

trine.14

In het voorliggend geval waren de echtgenoten na

45 jaar huwelijk overgestapt van een stelsel van ge-

meenschap van aanwinsten naar een stelsel van schei-

ding van goederen met een finaal verrekenbeding met

betrekking tot de huwelijkse aanwinsten. Het gros van

het gezinsvermogen was gemeenschappelijk vermo-

gen, dat de echtgenoten na de overstap besloten in on-

verdeeldheid aan te houden.

De fiscale administratie was van oordeel dat de aan-

winsten van het echtpaar beperkt waren tot de aan-

groei van het vermogen sinds de overstap naar het

stelsel van scheiding van goederen. Ze meende daar-

voor een argument te kunnen putten uit het proces-

verbaal van boedelbeschrijving waarin de echtgeno-

ten opnamen dat zij de goederen uit het vroegere

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Beslissing van 21 januari 2012: CSW dossier nr. 4403, met een verslag van J.
FACQ en nota’s van C. DE WULF, N. GEELHAND DE MERXEM en J. BAEL. Zie
daarover reeds vóór de beslissing van het CSW: N. GEELHAND, “Een finaal
verrekenbeding is geen (verboden) erfovereenkomst”, TEP 2012, 43-47 en
uitvoerig: N. GEELHAND DE MERXEM, Huwelijksvoordelen: geen verboden
erfovereenkomst en nog adviseerbaar inHandboek Estate Planning, bijzonder
deel 6, Brussel, Larcier, 2011.

10. Al rijst de vraag of dit verenigbaar is met art. 10 en 11 van de Grondwet. Zie
daarover: N. GEELHAND DE MERXEM en R. BARBAIX, “Planningstechnieken
tussen echtgenoten” inNotariële rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2012,
204-205, nr. 11.

11. Zie onder meer: A. VERBEKE, “Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke beden-
kingen bij het finaal verrekenbeding en het alsof-beding in het huwelijks-
contract van scheiding van goederen” in Liber amicorum Roger Dillemans,
Antwerpen, Kluwer, 1997, 431-463, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1798575 en A. VERBEKE, “Finaal verrekeningsbeding”,
Nieuwsbrief successierechten 2001, afl. 11, 1-8.

12. Zie onder meer: A. VERBEKE, “Spitstechnologie omtrent huwelijkse voor-
waarden” in Capita selecta notarieel recht. Leuvense Notariële geschriften,
Leuven, UP Leuven, 2006, 59-76.

13. Zie ondermeer: A. VERBEKE, “Het huwelijkscontract van scheiding van goe-
deren: pleidooi voor een ‘warme’ uitsluiting” inDe evolutie van de huwelijks-
contracten, Antwerpen, Kluwer, 1995, 81-191, in het bijzonder 154-155,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1802530 en H. CAS-
MAN, “Op zoek naar de draad van Ariadne in de doolhof van huwelijksvoor-
delen – of zouden het aanwinstenvoordelen moeten zijn?” in Over erven.
Liber amicorumMieken Puelinckx-Coene, Antwerpen, Kluwer, 2006, 83-98.

14. Zie onder meer; A. VERBEKE, “Krachtlijnen voor een wettelijk huwelijksver-
mogensstelsel” inAlgehele gemeenschap afschaffen?!, Serie Ars Notarius CVII,
Deventer, Kluwer, 2001, 38-39, http://ssrn.com/abstract=1939862; H. CAS-
MAN en A. VERBEKE, “Wat is een huwelijksvoordeel?”, NFM 2005, 294-295,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1939092.
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gemeenschappelijk vermogen in onverdeeldheid zou-

den aanhouden en dat die overeenkomst tussen hen

“volledig en definitief een einde maakt (…) aan elke

eventueel bestaande rekening, vereffening of enig

recht dat tussen hen zou bestaan, en dat zij niets ver-

schuldigd zijn aan elkaar”.

Terecht wordt deze redenering door het hof van be-

roep afgewezen. Van de door de administratie be-

weerde tegenstrijdigheid is geen sprake. Twee zaken

moeten immers van elkaar worden onderscheiden.

Ten eerste dient te worden nagegaan wat de concrete

draagwijdte en bedoeling was van de overeenkomst

uit het proces-verbaal van boedelbeschrijving. Hoewel

de gebruikte bewoordingen misschien niet voldoende

genuanceerd zijn, is het duidelijk dat de echtgenoten

hebben bedoeld dat er geen bijzondere vorderingen

meer bestonden met betrekking tot hun respectieve

aandelen in de onverdeeldheid. De goederen uit het

vroegere gemeenschappelijk vermogen behoren met

andere woorden voor de onverdeelde helft tot hun

beider eigen vermogens, zonder dat er nog vorderin-

gen bestaan uit de vereffening en verdeling van dit ge-

meenschappelijk vermogen (of beter, van de postcom-

munautaire onverdeeldheid). Het arrest is wel voor

kritiek vatbaar wanneer het stelt dat de verreken-

schuld pas ‘ontstaat’ op het ogenblik waarop de langst-

levende echtgenoot beslist de optie van de verreke-

ning te lichten (cf. ook infra).

Daarnaast – en daarvan te onderscheiden – zijn de ge-

volgen van het verrekenbeding, dat in het voorlig-

gende geval enkel in een finale verrekening voorzag.

Het hof preciseert zeer duidelijk en in de lijn van de

gangbare meerderheidsopvatting dat het begrip aan-

winst gekoppeld is aan het huwelijk, niet aan het

huwelijksstelsel. Bedingen echtgenoten een verreken-

beding met betrekking tot hun huwelijkse aanwin-

sten15, dan heeft dit beding betrekking op alle huwe-

lijkse aanwinsten sedert het ogenblik van het sluiten

van het huwelijk.16

De begrippen ‘aanwinsten’ en ‘niet-aanwinsten’ zijn

met andere woorden vaste, onaantastbare concepten,

die losstaan van het stelsel waaronder de echtgenoten

zijn gehuwd en waarvan echtgenoten conventioneel

niet kunnen afwijken. Dat is overigens noodzakelijk,

aangezien aan deze begrippen belangrijke gevolgen

zijn gekoppeld voor derden (cf. infra).

7. Een volgend element van het verrekenbeding be-

treft het verrekentijdstip.

De echtgenoten kunnen overeenkomen om periodiek

tot verrekening over te gaan dan wel enkel finaal te

verrekenen. Vanzelfsprekend kunnen de echtgenoten

ook opteren voor een combinatie van een periodieke

met een finale verrekening. Een periodieke verreke-

ning is een verrekening die – bijvoorbeeld – jaarlijks,

vijfjaarlijks of ieder decennium plaatsvindt, gedu-

rende het huwelijk(sstelsel). Een finale verrekening is

een verrekening die slechts plaatsvindt bij de ontbin-

ding van het huwelijk of van het stelsel of in geval van

ontbinding van het huwelijk(sstelsel) om een welbe-

paalde reden, bijvoorbeeld enkel bij ontbinding van

het huwelijk door overlijden.

Ongeacht het gekozen verrekentijdstip ontstaat de ver-

rekenvordering op het ogenblik dat zij wordt opgeno-

men in (de akte houdende wijziging van) het huwe-

lijkscontract. De verrekenschuld is – naargelang de

concrete omstandigheden – aangegaan onder opschor-

tende termijn of onder opschortende voorwaarde.

Deze verrekenschuld en -vordering zijn bij het sluiten

van (de wijziging van) het huwelijkscontract niet be-

paald, maar wel bepaalbaar. De verrekenschuld is bo-

vendien op datzelfde ogenblik nog niet opeisbaar: ze

wordt dat maar op het overeengekomen verrekentijd-

stip en desgevallend bij het lichten van de optie.

Op dit punt zou de overweging 5.5 van het hof aanlei-

ding kunnen geven tot enige verwarring: waar het hof

lijkt te suggereren dat de verrekenschuld pas ontstaat

op het moment dat de langstlevende echtgenoot de

vordering laat gelden, lijkt het ons immers preciezer

te stellen dat de (bestaande) schuld op dat moment

pas opeisbaar is.

Het kan immers niet worden betwist dat de verreken-

schuld- en vordering ontstaan door het sluiten van het

huwelijkscontract of de akte houdende wijziging daar-

van. Vanaf dat ogenblik bestaat de verrekenschuld en

-vordering, zij het onder opschortende voorwaarde of

opschortende termijn. Net zoals in het gemene recht17,

verhindert deze opschortende modaliteit ook in het

huwelijksvermogensrecht niet dat de verrekenschuld

bestaat. De verwezenlijking van de modaliteit-gebeur-

tenis, namelijk de ontbinding van het huwelijksver-

mogensstelsel al dan niet gekoppeld aan bijkomende

voorwaarden, heeft dan enkel tot gevolg dat de verre-

kenschuld opeisbaar wordt. Met andere woorden zal

de verrekenschuld pas opeisbaar zijn op het moment

dat de gerechtigde deze vordering effectief “laat gel-

den” (zoals het hof in overweging 5.5 in fine terecht

betoogt).

8. Naast de verrekenmassa en het verrekentijdstip

moeten de echtgenoten ook de verrekensleutel vast-
leggen.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. Het spreekt vanzelf dat echtgenoten wél kunnen bepalen dat de verreke-
ning enkel betrekking zal hebben op bepaalde aanwinsten en niet op an-
dere aanwinsten. Hier speelt opnieuw de contractvrijheid.

16. En niet reeds eerder, vanaf het ogenblik van de samenleving. Zie daarover:
N. GEELHAND DE MERXEM en R. BARBAIX, “Planningstechnieken tussen
echtgenoten” in Notariële actualiteit 2011. Notariële rechtsbibliotheek,
Brugge, die Keure, 2012, 204-205, nr. 11.

17. Cass. 5 juni 1981, Arr.Cass. 1980, 1157, Pas. 1981, I, 1149, RW 1981-82, 245,
concl. Adv. Gen. H. LENAERTS, RCJB 1983, 199, noot J. HERBOTS.
Zie ook in deze zin, reeds voor het cassatiearrest: H. DE PAGE, Traité élémen-
taire de droit civil belge, t. I, Introduction générale, Brussel, Bruylant, 1962,
226, nr. 153bis.
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De verrekensleutel zal de omvang van de verrekenvor-

dering bepalen. Gangbaar bij een finaal verrekenbe-

ding is een verrekensleutel 0/100 (bij overlijden) en

50/50 (bij echtscheiding), maar iedere andere verre-

kensleutel is mogelijk.

Ongeacht de omringende omstandigheden (zoals de

aan- of afwezigheid van gemeenschappelijke of niet-

gemeenschappelijke kinderen), kunnen de echtgeno-

ten rechtsgeldig om het even welke verrekensleutel

vastleggen. Ongeacht deze omstandigheden zal de ver-

rekenvordering ook kunnen worden uitgevoerd. Een

en ander heeft geen invloed op de kwalificatie daar-

van en op de rechten die derden, bijvoorbeeld de erf-

genamen van de vooroverleden echtgenoot, zouden

kunnen laten gelden.

Ook op dit punt behoeft de door het Antwerpse hof

van beroep gehanteerde terminologie enige nuance-

ring. Het hof overweegt dat het echtpaar in het voor-

liggende geval geen (gemeenschappelijke noch niet-

gemeenschappelijke) kinderen had en vervolgt in

overweging 5.7, alinea 8: “In dat geval verhindert geen

enkele wettelijke bepaling in het stelsel van scheiding

van goederen, dat de schuld uit het finaal verreke-

ningsbeding als passief in de nalatenschap wordt aan-

vaard indien de verrekenschuld niet meer bedraagt

dan de waarde van de totaliteit van de huwelijkse aan-

winsten van beide echtgenoten samen, zoals hier het

geval is”. Het hof lijkt hier immers te laten uitschijnen

dat de rechtsgeldigheid en de uitvoerbaarheid van het

verrekenbeding afhankelijk zouden zijn van de aan- of

afwezigheid van kinderen, quod non vanzelfsprekend.

De formulering dat de verrekenschuld niet meer be-

draagt dan de waarde van de totaliteit van de huwe-

lijkse aanwinsten van beide echtgenoten samen is een

verwijzing naar de plafondcriteria uit artikel 1464 BW,

van belang voor de kwalificatie van het huwelijksvoor-

deel als volkomen of onvolkomen huwelijksvoordeel

(cf. infra).

9. Tot slot moeten de echtgenoten ook de verrekenmo-
daliteiten vastleggen.

Deze verrekenmodaliteiten kunnen zeer uiteenlopend

zijn en – bijvoorbeeld – de verrekening optioneel ma-

ken, zoals in het voorliggende geval. Zeker wanneer

de verdeelsleutel geen 0/100 sleutel is, is het aange-

wezen de verrekening optioneel te maken. De reden

hiervoor is dat anders het risico bestaat dat de rijkere

echtgenoot bij vooroverlijden van de andere echtge-

noot successierechten zou moeten betalen op zijn ‘ei-

gen vermogen’ ingevolge de verrekenvordering die in

de nalatenschap van de overleden echtgenoot valt.18

Andere verrekenmodaliteiten zijn – zonder exhaustief

te zijn – de modaliteiten met betrekking tot de wijze

waarop de verrekenvordering moet worden voldaan,

binnen welke termijn enz.

Kwalificatie

10. Een belangrijke vraag, waar het hof van beroep

niet uitdrukkelijk op ingaat, betreft de gevolgen van

het verrekenbeding en meer bepaald de kwalificatie

van het via het verrekenbeding verschafte voordeel.

Impliciet bevat het arrest nochtans belangrijke indica-

ties in dit verband. Het hof van beroep refereert im-

mers aan de relevantie van de aan- of afwezigheid van

(gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke)

kinderen en aan het voorwerp van de verrekenmassa.

Het mag echter duidelijk zijn dat, zoals we hierboven

ook hebben uiteengezet, noch de geldigheid noch de

uitwerking van het verrekenbeding daarvan afhanke-

lijk zijn.

De verwijzing naar deze omringende omstandigheden

kan dan ook niet anders dan worden begrepen als een

verwijzing naar de theorie van de huwelijksvoordelen.

11. De principes inzake de theorie van de huwelijks-

voordelen zijn gekend: de artikelen 1458, 1464 en

1465 BW schrijven voor dat de voordelen die de echt-

genoten elkaar toekennen binnen bepaalde grenzen,

de zogenaamde plafonds, onaanvechtbaar zijn voor de

reservataire erfgenamen.

De plafonds zijn verschillend naargelang in de nala-

tenschap van de overleden echtgenoot gemeenschap-

pelijke danwel niet-gemeenschappelijke kinderen op-

komen. In samenloop met gemeenschappelijke kinde-

ren is de toebedeling van de totaliteit van het

aanwinstenvermogen een (volkomen of niet-aanreken-

baar) huwelijksvoordeel; hetzelfde geldt voor de toe-

bedeling van de helft van het niet-aanwinstenvermo-

gen. Het plafond ligt aanzienlijk lager ten aanzien van

de niet-gemeenschappelijke kinderen: tegenover hen

is immers enkel de toekenning van de helft van het

aanwinstenvermogen een (volkomen of niet-aanreken-

baar) huwelijksvoordeel. De reden daarvoor ligt voor

de hand: zij kunnen het uitgestelde erfrecht bij het

overlijden van de langstlevende echtgenoot niet genie-

ten, aangezien die niet hun tweede ouder is.

Boven deze plafonds worden deze voordelen gekwali-

ficeerd als een schenking. Het Hof van Cassatie aan-

vaardde recentelijk, in lijn van de meerderheidsopvat-

ting19 daaromtrent uit de doctrine, dat dit niet betekent

dat deze voordelen schenkingen zijn. Integendeel, het
zijn en blijven huwelijksvoordelen, maar zij zijn ‘on-

volkomen’ of ‘aanrekenbaar’.20 Zij moeten bijgevolg –

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. Zie onder meer: A. VERBEKE, “Finaal verrekeningsbeding”, Nieuwsbrief suc-
cessierechten 2001, afl. 11, 1-8.

19. Contra nochtans: C. DEWULF, “Een kritische doorlichting van recente recht-
spraak en rechtsleer in verbandmet de sterfhuisclausule”, T.Not. 2008, 473-
475.

20. A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen. Een tweede Antwerps Mijlpaalarrest”,

TEP 2008, 283-284, http://ssrn.com/abstract=1939757; C. DECKERS, J. DE
HERDT en N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning ‘in extremis’ in Vlaande-
ren, Brussel, Larcier, 2008, 226, nr. 288; A. VERBEKE, “Huwelijksvoordelen in
België”, FTV 2008, december 2008, 17, http://ssrn.com/abstract=1752524;
N. GEELHAND, “Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onte-
rechte kritiek”, NFM 2009, 137, nr. 114; R. BARBAIX, “Koekoekskinderen in
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in tegenstelling tot de volkomen huwelijksvoordelen

– wel worden toegevoegd aan de fictieve massa en zijn

vatbaar voor inkorting indien het voordeel de omvang

van het (resterende) beschikbaar deel overtreft.

De wettelijke bepalingen hebben uitsluitend betrek-

king op de zogenaamde overlevingsbedingen in ge-

meenschapsstelsels, dus op de voordelen die met be-

trekking tot de gemeenschapsgoederen aan de langst-

levende van de echtgenoten worden toegekend.

De laatste jaren ontstond in de rechtsleer de discussie

of deze theorie van de huwelijksvoordelen strikt be-

perkt moet worden tot de gevallen waarin door de wet

is voorzien, dan wel een ruimer toepassingsgebied

heeft en van toepassing is op alle voordelen die echt-

genoten elkaar op het niveau van het huwelijksvermo-

gensrecht toekennen.

Een ruime meerderheid van de doctrine, maar ook de

schaarse rechtspraak, bepleitte de extensieve toepas-

sing van deze theorie. Recentelijk sloot ook het Hof

van Cassatie zich daarbij aan. Het Hof aanvaardde im-

mers bij arrest van 10 december 2010 dat deze theorie

kan worden toegepast in andere dan de strikt door de

wet voorziene gevallen, bijvoorbeeld op de zoge-

naamde sterfhuisbedingen. Ook latere, lagere recht-

spraak is in deze zin.21

Toch blijven zelfs na het cassatiearrest de meningen

over de toepasbaarheid van de theorie van de huwe-

lijksvoordelen in stelsels van scheiding van goederen

verdeeld. Onzes inziens ten onrechte. De enige argu-

menten die tegen de toepassing worden ingeroepen,

zijn het gebrek aan wettelijke basis en het feit dat de

wettelijke bepalingen uitzonderingsbepalingen zijn en

dus een restrictieve toepassing behoeven. Welnu, het

lijkt ons duidelijk dat deze argumenten na het arrest

van het Hof van Cassatie alle overtuigingskracht heb-

ben verloren.

Het verrekenbeding: fiscaalrechtelijke
behandeling

12. Het hof van beroep boog zich in het voorliggende

geval over de vraag of de verrekenschuld een aftrek-

bare schuld is, dan wel een niet-aftrekbare schuld is

in het raam van artikel 33 W.Succ.

Door te beslissen dat de schuld niet sorteert onder de

toepassing van artikel 33W.Succ., sluit het Antwerpse

hof van beroep zich aan bij de meerderheidsopvatting

daaromtrent zowel in de rechtsleer22 als in de recht-

spraak.23 Overigens lijkt het erop dat ook de fiscale

administratie zich neerlegde bij het feit dat artikel 33

W.Succ. niet van toepassing is, aangezien het feit dat

er een verrekenschuld kan bestaan niet door de admi-

nistratie wordt betwist. In het voorliggende geval lijkt

de administratie enkel bij de omvang ervan vragen te

hebben gehad, omdat specifiek de vraag rees naar de

omvang van de aanwinsten (cf. supra).

De afwijzing van artikel 33 W.Succ. is terecht. Zoals

hierboven al gezegd, is de verrekenschuld immers

geen nalatenschapsschuld, maar een huwelijksvermo-

gensrechtelijke schuld, zodat zij eigenlijk nooit bin-

nentreedt in het toepassingsgebied van artikel 33

W.Succ. Zelfs indien dit niet zou worden aangeno-

men, is een tweede reden waarom artikel 33 W.Succ.

buiten toepassing moet blijven, het feit dat het bestaan

en de omvang van de schuld blijkt uit (de wijziging

van) het huwelijkscontract en uit de later opgemaakte

verrekenstaat.24

13. Met de afwijzing van de toepassing van artikel 33

W.Succ. lijkt definitief iedere wettelijke grondslag te

ontbreken om tot de heffing van successierechten over

te gaan.

Noch op basis van artikelen 1-2W.Succ., noch op basis

van de zogenaamde fictiebepalingen is het immers

mogelijk tot de heffing van successierechten over te

gaan.25

Dat artikelen 1-2 W.Succ. niet van toepassing zijn, is

evident. De toegekende voordelen worden verkregen

via het huwelijksvermogensrecht, niet via de nalaten-

schap van de overleden echtgenoot.

Hoewel het finaal verrekenbeding een huwelijksvoor-

deel uitmaakt, is artikel 5 W.Succ. niet van toepas-

sing. Artikel 5 W.Succ. heeft immers enkel betrekking

op de overlevingsrechten in gemeenschapsstelsels en

met betrekking tot gemeenschapsgoederen. Deze be-

paling kan geen heffingsgrondslag zijn in stelsels van

scheiding van goederen.

Aangezien het finaal verrekenbeding geen schenking

is, maar een huwelijksvoordeel, zijn tot slot ook de

artikelen 4, 3e en 7 (Vl.)W.Succ. niet van toepassing.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

het familiaal vermogensrecht” in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel
2, Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, 49, nr. 73 en 51-52, nr. 75; A.
VERBEKE, “Algemeen kader der huwelijksvoordelen” in Handboek Estate
planning, Bijzonder deel 4, Huwelijksvoordelen, Brussel, Larcier, 2010, 29,
nr. 62, http://ssrn.com/abstract=1793847; R. BARBAIX, “De sterfhuisclau-
sule. Civielrechtelijke aspecten” inHandboek Estate planning, Bijzonder deel
4, Huwelijksvoordelen, Brussel, Larcier, 2010, 68-70, nrs. 51-54; Y.-H. LELEU,
“Avantagesmatrimoniaux. Notion, clauses dissymétriques, impact fiscal” in
Conjugalité et décès, Luik, Anthemis, 2011, 50, nrs. 26 e.v.

21. Zie bijvoorbeeld Rb. Nijvel 6 januari 2012, TEP 2012, 30, noot R. BARBAIX en
A.L. VERBEKE, JT 2012, afl. 6471, p. 219 noot Y.H. LELEU, Rec.gén.enr.not.
2012, afl. 3, p. 134. N. GEELHAND DE MERXEM.

22. A. CULOT, “Séparation de biens avec société d’acquêts et séparation de
biens avec participation aux acquêts. Incidences en matière de droits de

succession”, Rec.gén.enr.not. 1997, nr. 24.669, 56-57; N. GEELHAND en R.
BARBAIX, “Planningstechnieken tussen echtgenoten” in Notariële actuali-
teit 2011, Notariële rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 234, nr. 69.

23. Zie recent, maar impliciet: Gent 4 oktober 2011, TEP 2012, 36, noot N.
GEELHAND; Rb. Gent 28 januari 2010, E.E./101.783, www.fisconet.fgov.be.

24. Zie uitdrukkelijk in deze zin: A. CULOT, “Séparation de biens avec société
d’acquêts et séparation de biens avec participation aux acquêts. Incidences
enmatière de droits de succession”, Rec.gén.enr.not. 1997, nr. 24.669, 56-57:
“il apparaît doncque l’existence de la clause departicipationdans le contrat
de mariage et le compte de liquidation (crédible et vérifiable) constituent
une preuve suffisante de la dette”.

25. Ziedaarover zeeruitvoerig:N.GEELHANDDEMERXEM, “Het finaal verreken-
beding: fiscale aspecten” in Huwelijksvoordelen. Handboek Estate Planning,
bijzonder deel 4, Brussel, Larcier, 2010, 317-387 en alle verwijzingen daar.
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Besluit

14. Het geannoteerde arrest bevestigt zowel civiel-

rechtelijk als fiscaalrechtelijk de performantie van het

finaal verrekenbeding.

De civielrechtelijke geldigheid van het finaal verre-

kenbeding is – terecht – nogmaals bevestigd; de wer-

king ervan toegelicht. Hoewel het hof deze kwestie

hoogstens impliciet aansnijdt, lijkt het hof er ook van

uit te gaan dat de theorie van de huwelijksvoordelen

van toepassing is.

Fiscaalrechtelijk leidt het tot een onbelaste overdracht

aan de langstlevende echtgenoot.

15. Ook van de nieuwe verruimde antimisbruikbepa-

ling (art. 106, tweede lid W.Succ. j. art. 18, § 2

W.Reg.26) die op 1 juni 2012 in werking treedt, hoeft

het finaal verrekenbeding niets te vrezen.

Ten eerste is de clausule immers in hoofdzaak geïn-

spireerd door civielrechtelijke motieven: de verzor-

ging van de langstlevende echtgenoot, het vertrouwen

in de langstlevende echtgenoot dat deze het gezinsver-

mogen op een optimale wijze zal beheren en ook de

gerechtigdheid van de langstlevende echtgenoot op

dat vermogen uit hoofde van de huwelijkse solidari-

teit en partnership. Dit laatste is een belangrijke over-

weging ter verantwoording van het verrekenbeding.

De joint venture gedachte die aan elk huwelijk ten

grondslag ligt, de idee dat elke echtgenoot een bijdrage

levert op zijn of haar eigen manier en volgens zijn of

haar eigen rol binnen de relatie en het gezin, vormt

een verantwoorde grondslag voor de vermogensrech-

telijke solidariteit tussen echtgenoten. Deze ‘sharing

principles’ bieden een diep menselijke en relationele

verantwoording voor de keuze van het finaal verreken-

beding, los van enige fiscale overweging27.

Ten tweede is de antimisbruikbepaling niet aan de

orde, omdat er geen enkele specifieke wettelijke fis-

cale bepaling kan worden aangeduid die in haar wer-

king op basis van de duidelijke wettekst – laat staan

in haar ‘doelstelling’ – is gefrustreerd. De specifieke

toepassing van art. 5 W.Succ. is er immers op gericht

verkrijgingen uit het gemeenschappelijk vermogen te

belasten. Welnu, daarvan is geen sprake bij een verre-

kenbeding. Bovendien kan deze keuze voor een stel-

sel van scheiding van goederen met een (finaal) verre-

kenbeding niet als een louter kunstmatige constructie

worden gekwalificeerd, nu er veel zuiver civielrechte-

lijke motieven zijn om daarvoor te opteren28.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

26. Art. 18W.Reg.: “§ 2. Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de
rechtshandelingnochhetgeheel van rechtshandelingendat eenzelfde verrich-
ting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of door an-
dere in artikel 185 vermelde bewijsmiddelen aan de hand van objectieve om-
standigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.
Er is sprake van fiscaalmisbruikwanneer debelastingplichtigemiddels dedoor
hemgestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de
volgende verrichtingen tot stand brengt:
1° verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepa-
ling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten
het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of
2° verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel
voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan ge-

nomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de
doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel
tot doel heeft.
Het komt aan de belastingschuldige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven
verantwoord is dan het ontwijken van registratierechten.
Indien de belastingschuldige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrich-
ting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet onderwor-
pen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden”.

27. Zie daarover reeds: A. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Ant-
werpen, Maklu, 1991, 499 p., http://ssrn.com/abstract=1751574.

28. Zie K. JANSSENS, «Circulaire over nieuw artikel 344, § 1 legt nadruk op
kunstmatige constructies», Fisc.Act. 2012, afl. 19.
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