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Inleiding

1. Vaak ervaart een erfgenaam de noodzaak om zijn

erfrechtelijke aanspraken ook naar derden toe te kun-

nen staven. Traditioneel werd hiervoor in de notariële

praktijk gebruik gemaakt van de akte van bekendheid,

een klassieke notariële akte die steunt op getuigenver-

klaringen. In deze akte leggen getuigen verklaringen

af over de identiteit en aanspraken van de erfgerech-

tigden en de samenstelling van de nalatenschap, ge-

stoeld op hetzij de “algemene bekendheid” van de

verstrekte informatie, hetzij de persoonlijke kennis

van de getuigen, hetzij beide1. In onze moderne maat-

schappij stoot de akte van bekendheid als erfrechte-

lijk bewijsinstrument evenwel op haar grenzen. De

betrouwbaarheid van getuigenverklaringen staat in

een context van internationalisering, verhoogde mo-

biliteit en complexe gezinsstructuren op de helling;

de samenstelling van een familie en een nalatenschap

behoort vaak immers niet meer tot de algemene be-

kendheid of persoonlijke kennis van getuigen. Bijge-

volg werd het gebruik van de akte van bekendheid als

erfrechtelijk bewijsinstrument archaïsch, onzeker en

te riskant.

2. Om die reden stelde de wetgever in 2009 met arti-

kel 1240bis BW een wettelijk regime in voor twee

nieuwe erfrechtelijke bewijsinstrumenten: de akte en

het attest van erfopvolging. In tegenstelling tot de akte

van bekendheid, steunen de akte en het attest van erf-

opvolging niet op getuigenverklaringen, maar op de

eigen vaststellingen van de notaris of de ontvanger van

het successiekantoor, die instaan voor de afgifte ervan.

De materiële werkingssfeer van artikel 1240bis BW is

echter beperkt. De nieuwe bepaling voorziet enkel in

een wettelijke grondslag voor de bevrijdende deblok-

kering van banktegoeden in de handen van de erfge-

rechtigden van de erflater-rekeninghouder mits voor-

legging van een akte of attest van erfopvolging. For-

meel beperkt de materiële draagwijdte van arti-

kel 1240bis BW zich derhalve tot de hypothese van de

vrijgave van banktegoeden, waardoor er nog steeds

geen wettelijk kader bestaat voor het gebruik van het-

zij de akte van bekendheid, hetzij de akte en het attest

van erfopvolging in andere situaties. Nochtans moe-

ten erfgerechtigden ook in een extrabancaire context

hun hoedanigheid en erfrechtelijke aanspraken kun-

nen bewijzen. De afwezigheid van een wettelijke rege-

ling leidt hier voor de erfgerechtigden en voor derden

tot rechtsonzekerheid.

3. In deze bijdrage pleit ik voor de wettelijke veranke-

ring van een erfrechtelijk bewijsinstrument met een

algemene draagwijdte in de Belgische rechtsorde. Aan

dit instrument dient een algemeen vermoeden van

juistheid te worden toebedeeld, los van een specifieke

feitenconstellatie, wat tot gevolg heeft dat eenieder die

te goeder trouw handelingen stelt op basis van de ge-

gevens in het instrument wordt beschermd en bevrijd.

Dit betoog wordt onderbouwd door middel van een

drievoudige argumentatie: door de ontstaansgeschie-

denis en de ratio legis van het actuele artikel 1240bis
BW te duiden en uit te zuiveren (nationaalrechtelijke

component); door de Belgische akte en het attest van

erfopvolging te kaderen binnen hun functionele equi-

valenten in het buitenland (rechtsvergelijkende com-

ponent); en door vooruit te blikken op de invoering en

implicaties van de Europese erfrechtverklaring (Euro-

peesrechtelijke component). Ten slotte zal ik ook in-

gaan op de concrete uitwerking van dit erfrechtelijk

bewijsinstrument van een algemene strekking binnen

het Belgisch recht. Volstaat een uitbreiding van het

materiële toepassingsgebied van het huidige arti-

kel 1240bis BW? Of is het raadzaam om een volledig

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

1. Over de vereiste grondslag van de getuigenverklaringen bestaat in de
rechtsleer discussie. Zie voor een overzicht van de verschillende strekkin-
gen: R. BOURSEAU, L’acte de notoriété in FACULTÉ DE DROIT DE

L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE (ed.), Chronique de droit à l’usage des juges de paix et
de police, Luik, Faculté de droit de l’université de Liège, 2000, 5-7.
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nieuw instrument te introduceren? In mijn besluit

verdedig ik een derde weg: ik pleit ervoor de Europese

erfrechtverklaring ook open te stellen voor zuiver in-

terne situaties en derhalve een veralgemeende toepas-

sing van de Europese erfrechtverklaring in het Belgi-

sche recht mogelijk te maken.

1. Onderbouwing naar nationaal recht:
de ratio legis van artikel 1240bis BW

4. Artikel 1240bis BW omvat de volgende bepalingen:

“§ 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepalin-
gen, geeft een schuldenaar te goeder trouw bevrijdend
tegoeden van een overledene vrij, indien dit gebeurt
aan of op instructie van de personen aangewezen in
een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvan-
ger van het successiekantoor bevoegd voor de inleve-
ring van de aangifte van nalatenschap van de overle-
dene, of in een attest of in een akte van erfopvolging
opgemaakt door een notaris. Het attest of de akte van
erfopvolging wordt op verzoek van een belangheb-
bende afgeleverd met het oog op de in het eerste lid
bedoelde vrijgave van tegoeden. […]; § 2. De afgele-
verde akte of het afgeleverde attest ontslaat de in pa-
ragraaf 1 bedoelde schuldenaar in geen geval van
eventuele andere wettelijke verplichtingen voorge-
schreven voor de deblokkering van deze tegoeden. […]
§ 4. Zowel de akte als het attest van erfopvolging ver-
melden op duidelijke wijze wie de erfgerechtigden zijn
die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de
overledene, met vermelding van volgende identifica-
tiegegevens: naam, voornamen, plaats en datum van
geboorte, adres en eventueel de datum van overlijden.
[…]”

5. Volgens een strikte lezing betreft het toepassingsge-

bied van artikel 1240bis BW enkel de hypothese van

de bevrijdende vrijgave van banktegoeden. Deze focus

kan worden verklaard vanuit de voorgeschiedenis van

de wet. De problematiek inzake het bewijs van erfge-

rechtigdheid was immers het meest prangend in een

bancaire context. Bij overlijden blokkeren financiële

instellingen de rekeningen van de erflater. Zij kunnen

deze slechts rechtsgeldig deblokkeren in de handen

van de rechtsopvolgers van de erflater-rekeninghou-

der2. Indien de banktegoeden van de overledene wer-

den vrijgegeven aan de verkeerde persoon, liepen de

banken bij gebrek aan wettelijke basis voor de deblok-

kering het risico om tweemaal te moeten betalen (“qui
paiemal, paie deux fois”, zie art. 1240 BW)3. Teneinde

een vrijgave in handen van de verkeerde persoon te

voorkomen, vereisten financiële instellingen voor de

deblokkering van rekeningtegoeden boven 740 EUR

steeds de voorlegging van een akte van bekendheid4.

Gelet op de zwakke bewijswaarde van de akte van

bekendheid werd tot een algehele vrijgave van de

banktegoeden bovendien slechts overgegaan mits

handtekening van alle erfgenamen5. Deze praktijk

zorgde voor moeilijkheden indien een van de erfgena-

men weigerde te tekenen6.

6. Op 22 december 2006 werd een overeenkomst be-

reikt met de Belgische Federatie van de financiële sec-

tor (Febelfin), waarbij de banken zich ertoe verbonden

om vanaf 1 februari 2007 de tegoeden te deblokkeren

op voorlegging van een “attest van erfopvolging”, af-

geleverd door de registratiekantoren van de FOD Fi-

nanciën. Voorwaarde hiervoor was evenwel dat het

een nalatenschap betrof waarbij geen testament of hu-

welijkscontract voorhanden was en waarbij de bank-

tegoeden de waarde van 50.000 EUR niet overschre-

den. Voor alle andere gevallen moest men zich nog

steeds tot de notaris of de vrederechter wenden om

een akte van bekendheid te bekomen, met een dure en

tijdrovende procedure tot gevolg7. Om hieraan tege-

moet te komen, verklaarde Febelfin zich bereid om

deze regeling uit te breiden tot nalatenschappen boven

de 50.000 EUR, op voorwaarde dat het deblokkeren

van banktegoeden een wettelijke basis zou krijgen. De

wetgever reageerde door een nieuw artikel 1240bis op
te nemen in het Burgerlijk Wetboek8. De voorgeschie-

denis van deze bepaling verklaart waarom de wetge-

ver zich heeft geconcentreerd op de wettelijke rege-

ling van een erfrechtelijk bewijsinstrument in de

specifieke bancaire context, in plaats van een wette-

lijk regime uit te werken voor een erfrechtelijk bewijs-

instrument met een algemene strekking, zoals dit in

andere landen wel bestaat.

7. De eigenlijke draagwijdte van een akte of attest van

erfopvolging is evenwel breder dan een letterlijke le-

zing van artikel 1240bis BW laat vermoeden. Tot die

conclusie noopt een analyse van de parlementaire

voorbereiding, en dan vooral van het advies van de

Raad van State. De Raad van State deed ter zake twee

belangwekkende suggesties. In de eerste suggestie
stelde de Raad van State dat de werkingssfeer van een

attest van erfopvolging niet beperkt is tot de hypothese

van betaling te goeder trouw door een schuldenaar van

de erflater. De Raad van State adviseerde bijgevolg om

de ontworpen tekst te splitsen in twee bepalingen, die

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

2. Zie H. CASMAN, “De bank en het overlijden van de cliënt” in CENTRUM
VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (ed.), Actuele ontwikkelin-
gen in de rechtsverhouding tussen bank en consument, Antwerpen, Maklu,
1994, 123-124.

3. G. VERSCHELDEN, “Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de
artikelen 1240bis en 1240ter BW”, Not.Fisc.M. 2010, 114.

4. H. CASIER, “Wet van 6mei 2009 houdende diverse bepalingen: beweringen
op civielrechtelijk gebied”, Notariaat 2009, afl. 11, 1.

5. Cf. G. VERSCHELDEN, “Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij
de artikelen 1240bis en 1240ter BW”, Not.Fisc.M. 2010, 115.

6. Zie C. AERTS, “Deblokkering van rekeningen na overlijden. Commentaar op
de wetten van 6 mei 2009 en 28 juni 2009”, T.Fam. 2010, 19 enW. PINTENS,
C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogens-
recht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 734.

7. G. VERSCHELDEN, “Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de
artikelen 1240bis en 1240ter BW”, Not.Fisc.M. 2010, 115.

8. Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet houdende diverse bepa-
lingen (I), Parl.St. Kamer 2008-2009, DOC 52 1786/001, 15 en G. VERSCHEL-
DEN, “Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de artikelen
1240bis en 1240ter BW”, Not.Fisc.M. 2010, 115.
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op twee plaatsen zouden worden ingeschreven in het

Burgerlijk Wetboek. Er werd aangeraden om enerzijds

een algemene bepaling betreffende het attest van erf-

opvolging op te nemen in boek III, titel 1 (“Erfenis-

sen”) van het Burgerlijk Wetboek, en anderzijds een

tweede lid aan artikel 1240 BW toe te voegen om uit-

drukkelijk te verwijzen naar de situatie van de te

goeder trouw gedane betaling van een schuldenaar van

de erflater aan de personen die zijn aangewezen in de

akte of het attest van erfopvolging9. Op deze manier

zou het Burgerlijk Wetboek zowel een algemeen voor-

schrift inzake het attest van erfopvolging bevatten, als

een concretisering hiervan in de specifieke betalings-

context. Merk op dat ook deze tweede bepaling zich

geenszins zou limiteren tot de bancaire context, maar

breder alle betalingen te goeder trouw zou viseren.

Nochtans beperkt het huidige artikel 1240bis BW zich

formeel wel tot de hypothese van de deblokkering van

banktegoeden. Dat komt doordat destijds in de memo-

rie van toelichting en het opschrift van het desbetref-

fende hoofdstuk van het wetsontwerp enkel sprake

was van het bijzondere geval van deblokkering van re-

keningen bij financiële instellingen. Desalniettemin

had de toenmalige tekst van artikel 1240bis, § 1, 1e lid

BW wel betrekking op alle betalingen door een schul-

denaar te goeder trouw10. In de tweede suggestie
raadde de Raad van State dan ook aan om de toenma-

lige discrepantie tussen enerzijds de memorie van

toelichting en het opschrift en anderzijds de eigenlijke

tekst van het wetsontwerp weg te werken. Hiertoe

diende als algemene regel te worden gesteld dat een

schuldenaar te goeder trouw bevrijdend betaalt aan de

personen aangewezen in de akte of het attest van erf-

opvolging (cf. de invoering van een tweede lid in arti-

kel 1240 BW conform de eerste suggestie). Desgewenst

kon men bijkomend in specifieke regels voorzien voor

de deblokkering van banktegoeden, waarbij de juiste

aard van deze tegoeden werd gepreciseerd11.

8. De wetgever is helaas niet op die suggesties inge-

gaan. De wetgever heeft de eerste suggestie van de

Raad van State terzijde geschoven en dus geen alge-

mene bepaling inzake de akte en het attest van erfop-

volging ingevoegd in titel 1 (“Erfenissen”), maar enkel

een artikel ingeschreven in de eerste afdeling van boek

III, titel 3, hoofdstuk V (“Betaling”). Zodoende werd

het gebruik van de akte en het attest van erfopvolging

enkel wettelijk verankerd binnen een context van be-

taling, in plaats van aan deze instrumenten formeel

een algemene draagwijdte toe te kennen. Bovendien

heeft de wetgever zelfs het tegenovergestelde gedaan

van de tweede suggestie van de Raad van State, door

de bevrijdende betaling aan de geattesteerde personen

niet als algemene en abstracte regel te poneren, maar

artikel 1240bis BW integendeel te beperken tot de spe-

cifieke hypothese van bevrijdende vrijgave en deblok-

kering van (bank)tegoeden.

Beide acties zijn te betreuren. Mijns inziens moet

hieruit echter geen bewuste en weldoordachte keuze

van de wetgever afgeleid worden. Een mogelijke ver-

klaring voor het terzijde schuiven van de eerste sug-

gestie van de Raad van State kan worden gevonden in

de memorie van toelichting. De wetgever stelde hier

reeds dat er met het oog op een betere leesbaarheid en

duidelijkheid voor werd gekozen om de volledige re-

geling in één artikel op te nemen, eerder dan aanpas-

singen te doen in verschillende artikelen12. De tweede

suggestie van de Raad van State leidde er weliswaar

toe dat de eigenlijke tekst van artikel 1240bis, § 1, 1e

lid BW in lijn werd gebracht met het opschrift en de

memorie van toelichting, zoals de Raad van State had

gevraagd, maar dit door de omgekeerde beweging door

te voeren. Terwijl de Raad van State net had geadvi-

seerd om de bepaling te herformuleren in functie van

en met nadruk op de algemene regel, schrapte de wet-

gever daarentegen de algemene regel en werd enkel de

specifieke toepassing van de vrijgave en deblokkering

van tegoeden geviseerd. Wanneer tijdens het debat in

de Kamercommissie Justitie werd gepeild naar de be-

weegreden van deze actie, bleef de minister het ant-

woord schuldig13. Ik ben dan ook van mening dat hier-

achter geen legislatieve beleidskeuze schuilgaat, maar

veeleer een poging tot conformiteit aan het advies van

de Raad van State, met tegengesteld resultaat. Dit

standpunt wordt nog versterkt door het feit dat de akte

en het attest van erfopvolging in de parlementaire

voorbereiding uitdrukkelijk naar voren worden ge-

schoven als alternatief voor en vereenvoudiging tegen-

over de akte van bekendheid, waarvan het gebruik

evenzeer niet is gelimiteerd tot een welbepaalde feite-

lijke situatie14.

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

9. Adv.RvS nr. 45.540/1/2/3/4, 15 en 17 december 2008, bij het ontwerp van
wet houdende diverse bepalingen (I), Parl.St. Kamer 2008-2009, DOC
52 1786/001, 152-153.

10. Het huidige artikel 1240bis, § 1, 1e lid BWbepaalt: “… geeft een schuldenaar
te goeder trouwbevrijdend tegoeden van eenoverledene vrij indiendit gebeurt
aan of op instructie van de personen aangewezen in een attest van erfopvol-
ging […] of in een akte van erfopvolging […]”. In het oorspronkelijke ont-
werp vanwet stelde artikel 1240bis, § 1, 1e lid BW evenwel meer algemeen:
“… betaalt een schuldenaar te goeder trouw bevrijdend indien de betaling ge-
beurt aan of op instructie van de personen aangeduid in een attest van erfop-
volging […] of in een akte van erfopvolging […]”. De tekst beperkte zich dus
niet tot de vrijgave van tegoeden, zoals de huidige tekst, maar viseerde
breder alle betalingen te goeder trouw door een schuldenaar van de erfla-
ter.

11. Adv.RvS nr. 45.540/1/2/3/4, 15 en 17 december 2008, bij het ontwerp van
wet houdende diverse bepalingen (I), Parl.St. Kamer 2008-2009, DOC
52 1786/001, 152.

12. Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet houdende diverse bepa-
lingen (I), Parl.St. Kamer 2008-2009, DOC 52 1786/001, 16.

13. In de Kamercommissie Justitie vroeg parlementslid Olivier Hamal aan de
toenmalige minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van
Quickenborne waarom het advies van de Raad van State op dit punt niet
gevolgd werd. De minister gaf evenwel geen antwoord op deze vraag. Zie
het Verslag namens de commissie voor de Justitie bij het wetsontwerp
houdende diverse bepalingen (I) (art. 14 tot 36), Parl.St. Kamer 2008-2009,
DOC 52 1786/016, 9-12.

14. Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet houdende diverse bepa-
lingen (I), Parl.St. Kamer 2008-2009, DOC 52 1786/001, 15; verslag namens
de commissie voor de Justitie bij het wetsontwerp houdende diverse bepa-
lingen (I) (art. 14 tot 36), Parl.St. Kamer 2008-2009, DOC 52 1786/016, 11 en
verslag namens de commissie voor de Justitie bij het wetsontwerp hou-
dende diverse bepalingen, Parl.St. Senaat 2008-2009, 4 – 1250/5, 9-11.
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9. Een bijkomend argument kan worden gevonden in

de parlementaire voorbereiding van dewet van 28 juni

2009, die een nieuw zusterartikel 1240ter BW in-

voert15. Artikel 1240ter BW zorgt ervoor dat een be-

paald bedrag van de geblokkeerde rekening van de

erflater ter beschikking wordt gesteld aan diens langst-

levende echtgenoot of wettelijk samenwonende part-

ner. Het oorspronkelijke wetsvoorstel kende evenwel

een breder opzet. Het stelde immers als algemene regel

in dat een schuldenaar te goeder trouw bevrijdend be-

taalt aan personen aangewezen in een attest van erf-

opvolging, akte van bekendheid of een erfrechtverkla-

ring16. In die zin had hetwetsvoorstel een gelijkaardige

doelstelling als het huidige artikel 1240bis BW, met

de nuance dat van een specifieke bancaire context

geen sprake was. Deze bepaling werd evenwel ge-

schrapt uit het wetsvoorstel. De reden hiervoor was

dat het wetsontwerp dat leidde tot de invoering van

artikel 1240bis BW reeds “een bepaling [bevatte] met
hetzelfde voorwerp” en dit derhalve zou leiden tot

overlappingen17. Volgens een letterlijke lezing over-

lapte het voorwerp van beide bepalingen evenwel niet.

Waar de tekst van artikel 1240bis BW zich strikt geno-

men beperkt tot een bancaire context, was het oor-

spronkelijke wetsvoorstel dat artikel 1240terBWvoor-

afging veel breder. Bijgevolg wijst de schrapping van

de desbetreffende bepaling uit artikel 1240ter BW –

omdat artikel 1240bisBW“hetzelfde voorwerp” kende

– erop dat de wetgever het toepassingsgebied van arti-

kel 1240bis BW niet gelimiteerd ziet tot het bancair

kader.

10. Ten slotte leidt bepaalde rechtsleer uit het gebruik

van de algemene term “tegoeden” in artikel 1240bis,
§ 1, 1e lid BW af dat deze bepaling een ruimer toepas-

singsgebied heeft dan enkel bankrekeningen en geldt

voor iedere schuldenaar te goeder trouw18.

11. Met bovenstaande argumentatie hoop ik aan te

tonen dat de actuele formele draagwijdte van arti-

kel 1240bis BW geenszins een expliciete beleidskeuze

vanwege de wetgever uitdrukt. De bewoordingen van

artikel 1240bis BW moeten worden gekaderd in de

ontstaansgeschiedenis en ratio van deze bepaling. On-

danks het feit dat de gehanteerde terminologie vaak

refereert aan financiële instellingen (zoals het begrip

“deblokkering” in artikel 1240bis, § 2 BW), was het

niet de intentie van de wetgever om het gebruik van

de akte en het attest van erfopvolging slechts mogelijk

te maken in een bancaire context.

12. De lege lata kan men reeds pogen in de akte en het

attest van erfopvolging een grondslag te vinden voor

elke bevrijdende betaling te goeder trouw. De huidige

tekst van artikel 1240bis BW sluit een dergelijke inter-

pretatie immers niet uit (cf. het gebruik van de alge-

mene termen “tegoeden” en “schuldenaar te goeder

trouw” in artikel 1240bis, § 1 BW). Evenwel kan arti-

kel 1240bis BW geen steun bieden voor het gebruik

van de akte en attest van erfopvolging buiten de beta-

lingshypothese. Dit impliceert dat de derden-schulde-

naars van de overledene actueel kunnen genieten van

een verhoogde rechtsbescherming – zij zouden im-

mers op basis van artikel 1240bis BW bevrijdend kun-

nen betalen aan de personen aangeduid in de akte of

het attest van erfopvolging – maar dat een dergelijke

rechtsbescherming tot op heden ontbreekt voor andere

derden, zoals de derden-houders van erfgoederen. Een

dusdanig verschil in behandeling lijkt moeilijk te ver-

antwoorden. Bijgevolg is het in het licht van de rechts-

zekerheid en van het gelijkheidsbeginsel de lege fe-
renda absoluut aangewezen om een nieuwe bepaling

in te voeren, die een wettelijke basis biedt voor een

erfrechtelijk bewijsinstrument met een algemene

draagwijdte en derdenbescherming.

2. Onderbouwing naar buitenlands
recht: analyse van de functionele
equivalenten in de overige Europese
rechtsstelsels

13. Bijna alle landen van de Europese Unie kennen

een of meerdere functionele equivalenten van de Bel-

gische akte en attest van erfopvolging19. De concrete

invulling van deze instrumenten verschilt evenwel

doorheen de lidstaten. Traditioneel maakten de lan-

den van de Romaanse rechtsfamilie, zo ook België, ge-

bruik van een akte van bekendheid naar model van de

Franse acte de notoriété, die gestoeld was op getui-

genverklaringen. Een dergelijk instrument werd even-

wel in toenemende mate als onaangepast aan onze

modernemaatschappij ervaren, waardoor de klassieke

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

15. Wet 28 juni 2009 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wet-
boek der Successierechten wat betreft de bevrijdende betaling bij een er-
fenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstle-
vende echtgenoot of wettelijk samenwonende, BS 21 augustus 2009.

16. Artikel 2 luidde als volgt: “Een schuldenaar te goeder trouw betaalt definitief
bevrijdend indien de betaling geschiedt aan of op vraag van de personen aan-
gewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door een registratiekantoor,
in een akte van bekendheid opgemaakt door een notaris of vrederechter of in
een erfrechtverklaring opgesteld door een notaris.” Zie artikel 2 wetsvoorstel
tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der Succes-
sierechten voor wat betreft de bevrijdende betaling in het kader van een
erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langst-
levende echtgenoot of wettelijk samenwonende, Parl.St. 2008-09, DOC
52 1633/001, 10.

17. Amendement nr. 1 bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek en van hetWetboek der Successierechten voor wat betreft de be-
vrijdende betaling in het kader van een erfenis en de terbeschikkingstelling

van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk sa-
menwonende, Parl.St. 2008-2009, DOC 52 1633/002, 1.

18. C. AERTS, “Deblokkering van rekeningen na overlijden. Commentaar op de
wetten van 6mei 2009 en 28 juni 2009”, T.Fam. 2010, 19; G. VERSCHELDEN,
“Bevrijdende betaling na overlijden: Commentaar bij de artikelen 1240bis
en 1240ter BW”, Not.Fisc.M. 2010, 116 en X, “Banken kunnen spaargeld van
overleden cliënt makkelijker vrijgeven”, Successierechten 2008-2009, afl. 7,
7.

19. Voor een overzicht van de verschillende instrumenten die tot dit doel wor-
den gebruikt in de Europese lidstaten, zie uitgebreid A. BONOMI (ed.), Le
droit des successions en Europe: Actes du colloque de Lausanne du 21 février
2003, Genève, Droz, 2003, 313 p.; Deutsches Notarinstitut, Étude de droit
comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives
aux testaments et successions dans les Etats membres de l’Union Européenne,
2002,http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc_civil_stu-
dies_en.htm, 118 p. en P. SCHROER, Europäischer Erbschein. Mit rechtsver-
gleichender Darstellung, Frankfurt amMain, Peter Lang, 2010, 223 p.
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Franse acte de notoriété aan invloed verloor ten voor-

dele van het Duitse Erbschein, een erfrechtelijk be-

wijsinstrument dat sinds jaar en dag steunt op de eigen

vaststellingen van de autoriteit van afgifte. In verschil-

lende landen uit de Romaanse rechtstraditie bediende

de praktijk zich in de marge van andere erfrechtelijke

bewijsinstrumenten dan de acte de notoriété. Zo won

in de Belgische notariële praktijk de zogenaamde erf-

rechtverklaring of notariële verklaring van erfrecht

aan belang20. Deze praktijk bleef evenwel diffuus, di-

vers en rechtsonzeker, waardoor de nood aan een wet-

telijk ingrijpen toenam.

Culminatiepunt van deze evolutie was de Fransewets-

wijziging van 2001, waardoor voortaan ook de acte de
notoriété haar bewijswaarde voornamelijk ontleent

aan de opzoekingen van de notaris in plaats van aan

getuigenverklaringen21. Ook de Belgische akte en at-

test van erfopvolging schrijven zich in in deze bewe-

ging: zij werden immers uitdrukkelijk ontwikkeld om

tegemoet te komen aan de gebreken van de akte van

bekendheid en gaan uit van de eigen vaststellingen

van de notaris of de ontvanger van het successiekan-

toor (zie art. 1240bis, § 5 BW). Van eenzelfde ontwik-

keling kan gewag worden gemaakt in Nederland. Ook

het oudeNederlandse recht kende de akte van bekend-

heid en de gelijkaardige akte van verklaring van erf-

recht, maar reeds in 1975 schreef De Vos dat deze in-

strumenten in onbruik waren geraakt22. De huidige

Nederlandse verklaring van erfrecht steunt tevens op

de vaststellingen van de notaris23.

14. De erfrechtelijke bewijsinstrumenten naar model

van de klassieke Franse acte de notoriété werden ont-

wikkeld en uitgewerkt door de notariële praktijk.

Daarentegen zijn de instrumenten die steunen op de

eigen vaststellingen van de autoriteit van afgifte door-

gaans onderworpen aan een wettelijk regime. Het ar-

chetype van dit soort erfrechtelijke bewijsinstrumen-

ten, het Duitse Erbschein, vormt al sedert 1869 het

voorwerp van een wettelijke regeling (§§ 2353-2370

Bürgerliches Gesetzbuch24)25. Ook in de landen van de

Romaanse rechtsfamilie resulteerde het toenemend

gebruik van andere erfrechtelijke bewijsinstrumenten

in de marge van de acte de notoriété uiteindelijk in de

wettelijke verankering van een nieuw instrument. De

nieuwe Franse acte de notoriétéwerd in 2001 van een

wettelijk kader voorzien in de artikelen 730 tot 730-5

Code Civil26,27. De Nederlandse verklaring van erfrecht

kent vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe erf-

recht in 2003 een wettelijke basis in de artikelen 4:187

en 4:188 NBW28. Het Belgische artikel 1240bis BW, dat

de wettelijke regeling van de akte en het attest van

erfopvolging bevat, werd ingevoerd in 2009.

15. Op het vlak van de erfrechtelijke bewijsinstru-

menten kan derhalve doorheen de Europese landen

eenzelfde evolutie worden onderscheiden. Dit is lo-

gisch, aangezien de problematiek inzake het bewijs

van erfrechtelijke aanspraken tegenover derden een

universeel karakter heeft. Naarmate erfopvolgingen

steeds internationaler worden, wordt men meer en

meer geconfronteerd met buitenlandse erfrechtelijke

bewijsinstrumenten. Dit leidt tot kruisbestuivingen

waarbij de gebreken van het ene instrument worden

geremedieerd volgens het voorbeeld van het andere

instrument. Ook de Belgische akte en attest van erfop-

volging, zoals gereglementeerd in artikel 1240bis BW,

sluiten zich functioneel en conceptueel aan bij deze

Europese ontwikkelingen.

16. Op één punt hinken de Belgische akte en attest

van erfopvolging evenwel achterop: hun materiële

draagwijdte. Zoals reeds toegelicht, heeft de wetgever

zich in België beperkt tot het uitwerken van een wet-

telijk regime voor een specifieke situatie, met name de

deblokkering van banktegoeden. Daarentegen hebben

de beschreven tendensen in andere Europese lidsta-

ten geleid tot de wettelijke verankering van een erf-

rechtelijk bewijsinstrument met een algemene strek-

king. Zo is het Duitse Erschein bekleed met zowel een

algemeen vermoeden van juistheid (§ 2365 BGB) als

met een specifieke bescherming voor de derde-verkrij-

ger te goeder trouw van een erfgoed of een gerelateerd

recht (§ 2366 BGB) en de derde te goeder trouw die

prestaties levert, zoals het uitvoeren van een betaling,

ten aanzien van een persoon die in het Erbschein is

aangewezen (§ 2367 BGB)29. Ook de Franse acte de
notoriété kent een gelijkaardig vermoeden van juist-

heid (art. 730-3, 2e lid CC), evenals een concretisering

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

20. Zie hierover H. CASMAN, “Het overlijden van de cliënt, titularis van een
bankrekening (praktische beschouwingen rond enkele theoretische vra-
gen)” in EVBFR (ed.), Bank en familie, Brussel, Bruylant, 2006, 119 en de ver-
wijzingen aldaar.

21. Zie hierover onder meer M. DAGOT, “De la preuve de la qualité d’héritier”,
JCP N 2002, art. 1221; M. GRIMALDI (ed.), Droit patrimonial de la famille, Pa-
rijs, Dalloz, 2011, 582; J. PICARD, “L’acte de notoriété preuve de la qualité
d’héritier”, JCP N 2002, art. 1309 en J.-F. PILLEBOUT, “La nouvelle notoriété”,
JCP N 2002, art. 1584.

22. J. DE VOS, De notariële verklaring van erfrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1975,
5-7 en ook verder 85-87.

23. Zie art. 4:188 Nieuw Burgerlijk Wetboek (hierna NBW).
24. Hierna BGB.
25. Gesetz vom 12.3.1869 betreffend die gerichtlichen Erbbescheinigungen.

Zie hierover J. DAMRAU, Praxiskommentar Erbrecht, Angelbachtal, Zerb Ver-
lag, 2004, 1950, nr. 1 en E. SCHILKEN, “Abschnitt 8. Erbschein” in G. OTTE
(ed.), J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, V, Berlijn,
Sellier-de Gruyter, 2004, 265, nr. 42.

26. Hierna CC.

27. Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survi-
vant et des enfants adultérins etmodernisant diverses dispositions de droit
successoral (1), JORF 4 december 2001.

28. Vóór 1 januari 2003 werd de verklaring van erfrecht vermeld in de Wet
Notarisambt, maar ontbrak een erfrechtelijke regeling. Zie L.C.A. VERSTAP-
PEN, “Commentaar op artikel 188 Boek 4 BW” in W.D. KOLKMAN, B.E. REIN-
HARTZ, L.C.A. VERSTAPPEN en I.J.F.A. VAN VIJFEIJKEN (eds.), Tekst & Com-
mentaar Erfrecht civiel en fiscaal, Kluwer Navigator, 2011, onder 8. Zie in het
algemeen over de invoering van het nieuw Nederlands erfrecht M.J.A. VAN
MOURIK, B.M.E.M. SCHOLS, F.W.J.M. SCHOLS, L.C.A. VERSTAPPEN et al.,
Handboek Erfrecht, Deventer, Kluwer, 2011, 1-22.

29. § 2365 BGB: “Es wird vermutet, dass demjenigen, welcher in dem Erbschein als
Erbe bezeichnet ist, das in dem Erbschein angegebene Erbrecht zustehe und
dass er nicht durchandere als die angegebenenAnordnungenbeschränkt sei.”;
§ 2366 BGB: “Erwirbt jemand von demjenigen, welcher in einem Erbschein als
Erbe bezeichnet ist, durch Rechtsgeschäft einen Erbschaftsgegenstand, ein
Recht an einem solchen Gegenstand oder die Befreiung von einem zur Erb-
schaft gehörenden Recht, so gilt zu seinen Gunsten der Inhalt des Erbscheins,
soweit die Vermutung des § 2365 reicht, als richtig, es sei denn, dass er die

Rechtsleer
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van dit vermoeden tegenover derden te goeder trouw

die goederen of fondsen van de nalatenschap onder

zich houden, waardoor deze bevrijd worden

(art. 730-4 CC)30. Ten slotte stelt de Nederlandse ver-

klaring van erfrecht in algemene bewoordingen een

bevrijding in van derden die te goeder trouw afgaan

op de inhoud van de verklaring van erfrecht en tevens

een specifieke bevrijding van derden die betalen in

handen van iemand die in de verklaring van erfrecht

is aangewezen (art. 4:187 NBW)31.

17. Nochtans bestaat ook in België nood aan een erf-

rechtelijk bewijsinstrument met een algemene draag-

wijdte, dat erfgerechtigden toelaat om zich tevens bui-

ten de specifieke context van deblokkering van bank-

tegoeden of zelfs van betalingen tout court te beroepen
op hun erfrechtelijke hoedanigheid en aanspraken.

Het Duitse Erbschein, de Franse acte de notoriété en

de Nederlandse verklaring van erfrecht dienen in dit

verband tot inspiratie. Naar buitenlands voorbeeld

lijkt het aangewezen om enerzijds te voorzien in een

algemeen vermoeden van juistheid dat aan het erfrech-

telijk bewijsinstrument kleeft, en anderzijds in een

concretisering van dit vermoeden naar derden te goe-

der trouw toe.

3. Onderbouwing naar supranationaal
recht: de implicaties van een Europese
erfrechtverklaring voor de Belgische
rechtsorde

18. Op 4 juli 2012 introduceerde de Europese wetge-

ver een nieuwe verordening betreffende de bevoegd-

heid, het toepasselijke recht, de erkenning en de ten-

uitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en

de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het ge-

bied van erfopvolging, alsmede betreffende de instel-

ling van een Europese erfrechtverklaring32 (hierna

“Erfrechtverordening”)33. Zoals het opschrift al aan-

geeft, beperkt deze verordening zich niet tot regels van

internationaal-privaatrechtelijke aard, maar voert

deze tevens een nieuw Europees instrument met ma-

terieelrechtelijke gevolgen in: de Europese erfrecht-

verklaring34. De Erfrechtverordening is in werking ge-

treden op 16 augustus 2012, wat impliceert dat de

lidstaten vanaf die datum geen recht meer kunnen uit-

vaardigen dat strijdig is met de verordening35. De be-

palingen van de Erfrechtverordening zijn evenwel

slechts van toepassing met ingang van 17 augustus

201536. Dit geeft de praktijk drie jaar om zich ver-

trouwd te maken met de nieuwe voorschriften.

19. De Europese erfrechtverklaring is bestemd voor

erfgenamen, rechtstreeks tot de nalatenschap gerech-

tigde legatarissen en testamentuitvoerders of beheer-

ders van de nalatenschap, die zich in een andere lid-

staat dienen te beroepen op hun hoedanigheid of de

daaraan verbonden rechten of bevoegdheden dienen

aan te tonen (art. 63, 1e lid Erfrechtverordening). In

die zin vormt de Europese erfrechtverklaring de Euro-

peesrechtelijke tegenhanger van de reeds bestaande

nationale erfrechtelijke bewijsinstrumenten. Geheel

in lijn met de actuele Europese tendensen steunt de

bewijswaarde van de Europese erfrechtverklaring

voornamelijk op het onderzoek dat de autoriteit van

afgifte dient door te voeren vooraleer hij tot de daad-

werkelijke afgifte mag overgaan. De Erfrechtverorde-

ning bedeelt aan de autoriteit van afgifte een zeer ac-

tieve rol toe, die meer is geëxpliciteerd dan in de

nationale wetgeving van vele lidstaten. Zo schrijft ar-

tikel 66 Erfrechtverordening voor dat de autoriteit van

afgifte uit eigen beweging onderzoek moet voeren om

de verstrekte gegevens, verklaringen, stukken en an-

dere bewijzen te verifiëren. Hiertoe kan hij onder meer

een verklaring onder ede vereisen37, iedere betrokkene

horen en gegevens opvragen uit het kadaster, de regis-

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

Unrichtigkeit kennt oder weiß, dass das Nachlassgericht die Rückgabe des Erb-
scheins wegen Unrichtigkeit verlangt hat.”; § 2367 BGB: “Die Vorschrift des
§ 2366 findet entsprechende Anwendung, wenn an denjenigen, welcher in
einemErbschein als Erbe bezeichnet ist, aufGrund eines zur Erbschaft gehören-
den Rechts eine Leistung bewirkt oder wenn zwischen ihm und einem anderen
in Ansehung eines solchen Rechts ein nicht unter die Vorschrift des § 2366
fallendes Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das eine Verfügung über das
Recht enthält.”

30. Art. 730-3, 2e lid CC: “Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits
héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.”; art. 730-4 CC: “Les
héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont
réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre
dispositionde cesbiens et, s’il s’agit de fonds, la libredispositionde ceux-ci dans
la proportion indiquée à l’acte.”

31. Art. 4:187 NBW: “1. Hij die is afgegaan op de in een verklaring van erfrecht ver-
melde feiten, geldt te dezen aanzien als te goeder trouw. 2. Een schuldenaar
die, afgaande op de in een verklaring van erfrecht vermelde feiten, heeft be-
taald aan iemand die niet bevoegdwas de betaling te ontvangen, kan aan de-
gene aanwie betaaldmoest worden, tegenwerpen dat hij bevrijdend heeft be-
taald. 3. Het in de vorige leden bepaalde lijdt uitzondering, indien van degene
die op de verklaring is afgegaan, op grond van bijzondere omstandigheden
een nader onderzoek kon worden gevergd, dat hem de onjuistheid van de ver-
klaring zou hebben doen blijken.”

32. Verord.EP en Raad nr. 650/2012, 4 juli 2012, betreffende de bevoegdheid,
het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten
op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een
Europese erfrechtverklaring, Pb.L. 27 juli 2012, afl. 201, 107.

33. Zie uitgebreid over de wijzigingen die de Erfrechtverordening betekent

voor het Belgische recht E. GOOSSENS en A.-L. VERBEKE, “De Europese
Erfrechtverordening” in G. VAN CALSTER (ed.), Themis Internationaal Pri-
vaatrecht, 76, Brugge, die Keure, 2012, 105-135. Zie over de Erfrechtveror-
dening verder ook recentelijk L. BARNICH, “Présentation du Règlement
successoral européen” in A. NUYTS (ed.), Actualités en droit international
privé, Brussel, Bruylant, 2013, 7-33; S. GODECHOT-PATRIS, “Le nouveaudroit
international privé des successions: entre satisfactions et craintes...”, D.
2012, 2462-2469; P. LAGARDE, “Les principes de base du nouveau règle-
ment européen sur les successions”, RCDIP 2012, 691-732; P. LOKIN, Grens-
overschrijdende erfopvolging in Ars Notariatus, Deventer, Kluwer, 2012, 151-
242; H. ROSOUX, “Successions internationales: perspectives d’avenir” in Y.-
H. LELEU (ed.), Chroniques notariales, 55, Brussel, Larcier, 2012, 349-405; U.
SIMONenM. BUSCHBAUM, “Die neue EU-Erbrechtsverordnung”,NJW 2012,
2393-2398; J.-L. VAN BOXSTAEL, “Le règlement successoral européen”, RNB
2012, 838-863 en P. WAUTELET, ″De Erfrechtverordening: toekomstmuziek
of reeds bruikbaar?″, TEP 2013, 49-60.

34. Zie in het bijzonder over de Europese erfrechtverklaring M. BUSCHBAUM,
“EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis”, ZEV 2012, 525-530; E. JA-
COBY, “Le certificat successoral européen et les registres fonciers”, JCP N
2013, art. 343; K. LANGE, “Das geplante Europäische Nachlasszeugnis”,
DNotZ 2012, 170-179; W. RECHBERGER, “Das Europäische Nachlasszeugnis
und seine Wirkungen”, ÖJZ 2012, 14-19 en B. REYNIS, “Le certificat succes-
soral européen, un acte authentique européen”, Defrénois 2012, 767.

35. W. PINTENS, “Naar een Europees internationaal erfrecht” in W. PINTENS en
C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, 368.

36. Met uitzondering van een aantal artikelen die limitatief zijn opgelijst in ar-
tikel 84 Erfrechtverordening.

37. Voor zover het toepasselijke recht daarin voorziet, zie art. 66, 3e lid Erfrecht-
verordening.
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ters van de burgerlijke stand en het centraal testamen-

tenregister van een andere lidstaat. Slechts indien de

te staven gegevens vaststaan, mag de autoriteit van af-

gifte de Europese erfrechtverklaring afleveren38.

20. Net zoals de erfrechtelijke bewijsinstrumenten in

de ons omringende landen en in een groot deel van de

Europese lidstaten, stelt de Europese erfrechtverkla-

ring een derdenbescherming in met een algemene

draagwijdte. Artikel 69, 2e lid Erfrechtverordening

stipuleert vooreerst een algemeen vermoeden van

juistheid, waardoor de inhoud van de Europese erf-

rechtverklaring geacht wordt overeen te stemmen met

de werkelijkheid39. In een procesrechtelijke context

heeft dit vermoeden een omkering van de bewijslast

tot gevolg40. Verder passen artikel 69, 3e en 4e lid

Erfrechtverordening het vermoeden van juistheid toe

op betrekkingen met derden. Krachtens het 3e lid

wordt eenieder die te goeder trouw betalingen verricht

of goederen overdraagt aan personen die in de Euro-

pese erfrechtverklaring zijn aangewezen, bevrijd41.

Omgekeerd bepaalt het 4e lid dat eenieder die te goe-

der trouw goederen ontvangt van personen die in de

Europese erfrechtverklaring zijn aangewezen, geacht

wordt te hebben gehandeld met een bevoegde per-

soon42. In die zin sluit de Europese erfrechtverklaring

perfect aan bij de common core van de bestaande na-

tionale erfrechtelijke bewijsinstrumenten en ver-

uitwendigt deze wederom een breed gedeelde visie

over de opportuniteit van een instrument met een al-

gemene strekking.

21. De Europese erfrechtverklaring noopt evenwel

niet louter vanuit een academisch-rechtsvergelijkend

perspectief tot een hervorming van de Belgische akte

en attest van erfopvolging, maar heeft op een funda-

menteler niveau gevolgen voor de Belgische rechts-

orde. De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven

om in een andere lidstaat te worden gebruikt (art. 62,

1e lid Erfrechtverordening). Zodra de Europese erf-

rechtverklaring evenwel is afgegeven om in een an-

dere lidstaat te worden gebruikt, heeft zij tevens

rechtsgevolgen in de lidstaat van afgifte (art. 62, 3e lid

Erfrechtverordening). Dit impliceert dat de Europese

erfrechtverklaring enkel een rol kan spelen in geval

van een erfopvolging met een grensoverschrijdende

component, bijvoorbeeld wanneer een erfgoed in het

buitenland is gelegen of een van de erfgerechtigden

een andere nationaliteit heeft. Indien er een internati-

onale nalatenschap voorhanden is, ressorteert de Eu-

ropese erfrechtverklaring desalniettemin ook rechts-

gevolgen in de lidstaat van afgifte. In geval van zuiver

interne nalatenschappen daarentegen, kan men enkel

de desbetreffende nationaalrechtelijke tegenhanger

aanvragen, zoals voor Belgische nalatenschappen de

akte of het attest van erfopvolging.

22. Zelfs indien er een transnationale erfopvolging

voorhanden is, is het gebruik van de Europese erf-

rechtverklaring niet verplicht (art. 62, 2e lid Erfrecht-

verordening). De Europese erfrechtverklaring komt

niet in de plaats van de documenten die in de lidsta-

ten voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt

(art. 62, 3e lid Erfrechtverordening), maar vormt

slechts een optioneel alternatief43. Bijgevolg hebben de

rechthebbenden in een transnationale nalatenschap

de keuze tussen het aanvragen van de Europese erf-

rechtverklaring, dan wel van hun eigen nationaal erf-

rechtelijk bewijsinstrument. Dat betekent dat in der-

gelijke gevallen een opportuniteitsafweging zal wor-

den doorgevoerd tussen het Europees instrument

enerzijds en het desbetreffende nationaal instrument

anderzijds. Specifiek voor de Belgische context kan

worden verwacht dat de rechthebbenden in veel ge-

vallen de voorkeur zullen geven aan de Europese erf-

rechtverklaring boven de akte of het attest van erfop-

volging, aangezien de Europese erfrechtverklaring het

voorwerp uitmaakt van een veel extensievere wette-

lijke regeling en dus de rechtszekerheid in de hand

werkt, maar ook en vooral omdat deze expliciet in een

beschermingsregime voorziet voor een brede waaier

aan situaties waarin derden handelen op basis van de

geattesteerde gegevens, en niet enkel voor de hypo-

these van deblokkering van banktegoeden.

23. Door het toepassingsgebied en de verschillende

draagwijdte van het Europese instrument enerzijds en

de Belgische instrumenten anderzijds, rijst de vraag of

er ter zake geen gevaar bestaat voor “omgekeerde dis-

criminatie” tussen Belgen onderling. Traditioneel

doelt de term “omgekeerde discriminatie” op de situ-

atie waarin het Europees recht een lidstaat ertoe noopt

een bepaalde Europese regeling toe te passen op on-

derdanen van een andere lidstaat die gunstiger is dan

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

38. Art. 67 Erfrechtverordening.
39. Art. 69, 2e lid Erfrechtverordening: “De erfrechtverklaring wordt geacht dat-

gene nauwkeurig aan te tonen dat vaststaat volgens het recht dat van toepas-
sing is op de erfopvolging, danwel volgens enig ander recht van toepassing op
specifieke gegevens. Degene die in de erfrechtverklaring als erfgenaam, lega-
taris, executeur-testamentair of beheerder van de nalatenschap wordt ge-
noemd, wordt geacht de in de erfrechtverklaring genoemde hoedanigheid te
hebben en/of de houder te zijn van de in de erfrechtverklaring vermelde rech-
ten of bevoegdheden, zonder andere voorwaarden en/of beperkingenmet be-
trekking totdie rechtenofbevoegdhedendandiewelke indeerfrechtverklaring
vermeld zijn.”

40. Cf. W. RECHBERGER, “Das Europäische Nachlasszeugnis und seine Wirkun-
gen”, ÖJZ 2012, 16.

41. Art. 69, 3e lid Erfrechtverordening: “Eenieder die, handelend op grond van de
in de erfrechtverklaring geattesteerde informatie, betalingen verricht of een
goed overdraagt aan een persoon die in de erfrechtverklaring wordt genoemd

als bevoegd om betalingen of goederen in ontvangst te nemen, wordt geacht
een transactie te hebben verrichtmet een persoon die bevoegd is betalingen of
goederen te ontvangen, tenzij hij weet, of door grove nalatigheid nietweet, dat
de inhoud van de erfrechtverklaring niet met de werkelijkheid overeenstemt.”

42. Art. 69, 4e lid Erfrechtverordening: “Indien degene die in de erfrechtverklaring
wordt genoemdals bevoegdomover goederenuit de nalatenschap te beschik-
ken, deze goederen aan een ander overdraagt, dan wordt laatstgenoemde,
handelend op grond van de in de verklaring geattesteerde informatie, geacht
een rechtshandeling tehebbenverrichtmeteenpersoondiebevoegd isomover
de betrokken goederen te beschikken, tenzij hij weet, of door grove nalatigheid
niet weet, dat de inhoud van de erfrechtverklaring niet met de werkelijkheid
overeenstemt.”

43. Over de precieze verhouding tussen de Europese erfrechtverklaring en de
nationale erfrechtelijke bewijsinstrumenten, zie onder meer A. FÖTSCHL,
“The Relationship of the European Certificate of Succession to National
Certificates”, ERPL 2010, 1259-1271.
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de nationale regels die van toepassing zijn op de eigen

onderdanen in zuiver interne situaties, waardoor de

onderdanen van een andere lidstaat gunstiger worden

behandeld dan de eigen onderdanen44. Deze definitie

dient in die zin genuanceerd te worden, dat omge-

keerde discriminatie voorhanden is wanneer een lid-

staat zijn eigen onderdanen minder gunstig behandelt

dan Unieburgers – eigen onderdanen of onderdanen

van andere lidstaten – waarop het gunstiger Unierecht

van toepassing is45. Er is derhalve ook sprake van om-

gekeerde discriminatie indien bepaalde onderdanen

van de eigen lidstaat gebruik kunnen maken van een

gunstiger Europese regeling, terwijl de andere onder-

danen van de eigen lidstaat enkel onderworpen zijn

aan de minder favorabele nationale regeling.

In tegenstelling tot een gunstigere behandeling van

eigen onderdanen dan van onderdanen van andere

EU-lidstaten, ressorteren situaties van omgekeerde

discriminatie niet onder het Europees niet-discrimina-

tiebeginsel46. Volgens vaste rechtspraak van het Hof

van Justitie vallen eventuele discriminaties die onder-

danen van een lidstaat naar het recht van die staat

kunnen ondervinden binnen de werkingssfeer van het

nationaal recht, zodat zij in het kader van het interne

rechtsstelsel van die staat moeten worden opgelost47.

Het is aan de nationale rechter, bij wie een vraag van

nationaal recht wordt opgeworpen, om te oordelen of

er in het kader van dit recht sprake is van discrimina-

tie, en of (en hoe) zij moet worden opgeheven48. In die

zin is de term “omgekeerde discriminatie” dan ook

misleidend. Niet alle gevallen van omgekeerde discri-

minatie maken immers discriminatie uit in de ware

zin van het woord; het is de nationale rechter die hier-

over dient te beslissen.

24. Toegespitst op de problematiek van de erfrechte-

lijke bewijsinstrumenten, zal de introductie van de

Europese erfrechtverklaring in de Belgische rechts-

orde alleszins een verschil in behandeling tussen Bel-

gen onderling tot gevolg hebben. Of dit verschil in be-

handeling ook werkelijk discriminatoir is, moet wor-

den geëvalueerd door de nationale rechter. Een

voorbeeld biedt in dit verband verduidelijking. Indien

een Belgische erflater met laatste gewone verblijf-

plaats in België overlijdt, als enige erfgenaam zijn Bel-

gische zoon nalaat die in België woont, en de nalaten-

schap enkel goederen gelegen in België omvat, is er

sprake van een zuiver interne erfopvolging en zal de

erfgenaam derhalve enkel een Belgisch erfrechtelijk

bewijsinstrument kunnen aanvragen om zijn erfrech-

telijke hoedanigheid en aanspraken tegenover derden

in België te staven, met name de akte of het attest van

erfopvolging49. Daarentegen kan in geval van een Bel-

gische erflater met laatste gewone verblijfplaats in

België, met als enige erfgenaam zijn Belgische zoon

die in België woont, en een nalatenschap die behalve

goederen gelegen in België ook nog een bankrekening

in Luxemburg omvat, de erfgenaam kiezen tussen de

Europese erfrechtverklaring en de Belgische akte of

attest van erfopvolging om zijn hoedanigheid en rech-

ten te laten gelden tegenover derden in België, aange-

zien het een grensoverschrijdende erfopvolging be-

treft. Deze laatste erfgenaam bevindt zich dus in een

gunstiger regime. Nochtans zijn beide situaties in we-

zen helemaal niet zo verschillend. Het gaat telkens

over een Belg die in België zijn erfrechtelijke positie

wil bewijzen tegen derden. Of er al dan niet een bank-

rekening in Luxemburg voorhanden is, is in feite wei-

nig pertinent tegenover derden in België, maar opent

in rechte de toegangspoort tot een ander juridisch re-

gime. In casu lijkt er dus wel degelijk sprake te zijn

van gelijke situaties die verschillend worden behan-

deld, waardoor het risico op een discriminatieoordeel

vanwege het Grondwettelijk Hof reëel is.

25. Om te remediëren aan deze omgekeerde discrimi-

natie beschikt de Belgische wetgever over twee moge-

lijkheden. Ofwel opteert de wetgever ervoor de gun-

stigere EU-regeling ook toe te passen op zuiver interne

situaties en wordt aan alle onderdanen aldus de mo-

gelijkheid verleend omde Europese erfrechtverklaring

aan te vragen50 51. Deze optie draagtmijn voorkeurweg.

Een radicalere versie hiervan is de integrale vervan-

ging van artikel 1240bis BW door het regime van de

Europese erfrechtverklaring, zodat deze in België het

enige wettelijk geregeld erfrechtelijk bewijsinstru-

ment zou uitmaken. Ofwel hervormt de wetgever de

huidige akte en attest van erfopvolging en arti-

kel 1240bis BW, zodat deze inhoudelijk in lijn wor-

den gebracht met de Europese erfrechtverklaring,

waardoor er van discriminatie geen sprake meer zou

zijn. Beide opties zouden in se tot hetzelfde resultaat

leiden: de wettelijke verankering van een erfrechtelijk

bewijsinstrument met een algemene draagwijdte in

België.

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

44. Zie e.g. N. NIC SHUIBHNE, “Free Movement of Persons and the Wholly
Internal Rule: Time to Move on?”, C.M.L.Rev. 2002, 731 en A. TRYFONIDOU,
Reverse Discrimination in EC Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law Interna-
tional, 2009, 3.

45. Cf. V. VERBIST, “Omgekeerde discriminatie en de Belgische rechtsorde: op
zoek naar een standpunt”″ in A. ALEN en J. THEUNIS (eds.), De Europese di-
mensie in het Belgische publiekrecht, in Leuvense Staatsrechtelijke Standpun-
ten, 3, Brugge, die Keure, 2012, 405.

46. V. VERBIST, “De invloed van het Unieburgerschap op zuiver interne situa-
ties”, RW 2011, 510.

47. HvJ 5 juni 1997, Uecker en Jacquet, C-64/96 en C-65/96, nr. 36 en HvJ 26 ja-
nuari 2004, Krüger, C-253/01, nr. 36.

48. HvJ 16 juni 1994, Steen, C-132/93, nr. 10.
49. Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat hij daarnaast ook om de

afgifte van een ander Belgisch erfrechtelijk bewijsinstrument kan verzoe-
ken, zoals de akte van bekendheid, maar deze zijn niet onderworpen aan
een wettelijke regeling en in die zin minder aangewezen.

50. De zogenaamde “spontane harmonisatie”. Zie V. VERBIST, “Omgekeerde
discriminatie en de Belgische rechtsorde: op zoek naar een standpunt” in
A. ALEN en J. THEUNIS (eds.), De Europese dimensie in het Belgische publiek-
recht, in Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten, 3, Brugge, die Keure, 2012,
406-407.

51. Zie in dezelfde zin P. LAGARDE, “Les principes de base du nouveau règle-
ment européen sur les successions”, RCDIP 2012, 726.
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Besluit

26. De actuele materiële draagwijdte van de akte en

het attest van erfopvolging volstaat niet. De wetgever

koos er in 2009 voor om enkel de hypothese van de

deblokkering van banktegoeden wettelijk te regelen.

Nochtans is er nood aan een wettelijk regime voor een

erfrechtelijk bewijsinstrument met een algemene

strekking, dat erfgerechtigden toelaat om ook in an-

dere omstandigheden hun hoedanigheid en aanspra-

ken te laten gelden tegenover derden en dat bescher-

ming biedt aan derden te goeder trouw in alle feitelijke

situaties. Ook het advies van de Raad van State bij het

wetsontwerp tot invoering van artikel 1240bis BW

luidt in deze zin.

27. Buitenlandse voorbeelden zoals de Nederlandse

verklaring van erfrecht, de Franse acte de notoriété en
het Duitse Erbschein, evenals de Europese erfrechtver-
klaring tonen hoe een dergelijk erfrechtelijk bewijsin-

strument met een algemene draagwijdte kan worden

geconceptualiseerd. Al deze instrumenten kennen

enerzijds een algemeen vermoeden van juistheid, en

anderzijds een concretisering van dit vermoeden naar

derden toe, zodat eenieder die te goeder trouw han-

delt op basis van de in het instrument bevatte gege-

vens, bevrijd is. Een dergelijke tweeledige bepaling

biedt in alle situaties een sluitende derdenbescher-

ming. Het lijkt dan ook de juiste keuze om ook het

Belgische erfrechtelijke bewijsinstrument met een al-

gemene strekking volgens deze principes te modelle-

ren. De invoering van de Europese erfrechtverklaring

vormt hier een stok achter de deur. Zoals hierboven

werd toegelicht, noopt het vermijden van omgekeerde

discriminatie tussen Belgen onderling immers tot de

wettelijke verankering van een erfrechtelijk bewijsin-

strument met een algemene draagwijdte in het Belgi-

sche recht.

28. Blijft de vraag op welke manier een dergelijk erf-

rechtelijk bewijsinstrument met een algemene draag-

wijdte in de Belgische rechtsorde moet worden inge-

vuld. Een eerste mogelijkheid bestaat in de verruiming

van het materiële toepassingsgebied van het huidige

artikel 1240bis BW, zodat de akte en attest van erfop-

volging een voldoende derdenbescherming zouden

garanderen in alle situaties. In dit verband is evenwel

de plaatsing van artikel 1240bis in het Burgerlijk Wet-

boek problematisch. Dit artikel bevindt zich immers

in het hoofdstuk over betaling, waardoor een voor-

schrift met een draagwijdte die de betalingshypothese

overschrijdt, de interne consistentie van het Burger-

lijk Wetboek zou schaden. Dat probleem kan worden

ondervangen door hetzij artikel 1240bis te verplaat-

sen, hetzij op een andere plaats een nieuwe bepaling

in te voeren met een algemene draagwijdte. In dat

geval kan het huidige artikel 1240bis BW worden be-

houden als een specifiek voorschrift voor de deblok-

kering van banktegoeden, maar dan in de vorm van

een lex specialis tegenover de algemene bepaling, en

niet als een geïsoleerd voorschrift, zoals op heden het

geval is. Een dergelijke gediversifieerde regeling waar-

bij eenzelfde instrument op twee plaatsen wordt gere-

guleerd, riskeert echter verwarring in de hand te wer-

ken.

Een tweede mogelijkheid is de afschaffing van arti-

kel 1240bis BW en de vervanging van de in dit artikel

bevatte concepten door een volledig nieuw erfrechte-

lijk bewijsinstrument, bij voorkeur geïnspireerd door

buitenlandse voorbeelden. Positief bij een tabula ra-
sa-benadering is dat men discussies over de verhou-

ding met de overige wettelijk geregelde erfrechtelijke

bewijsinstrumenten vermijdt. Deze optie impliceert

echter dat men een nieuw instrument vanuit het niets

moet vormgeven, waardoor men het gevaar loopt be-

paalde elementen uit het oog te verliezen.

29. Een derde mogelijkheid is het openstellen van de

Europese erfrechtverklaring voor zuiver interne situa-

ties, waardoor alle Belgen dit instrument zouden kun-

nen aanvragen. Het grote voordeel van deze oplossing

tegenover de verplaatsing en uitbreiding van arti-

kel 1240bis BW of de creatie van een nieuw erfrechte-

lijk bewijsinstrument, is dat de Europese erfrechtver-

klaring reeds het voorwerp uitmaakt van een zeer

extensieve en evenwichtige regeling. Op Europees ni-

veau is verscheidene jaren onderhandeld over de pre-

cieze invulling van de Europese erfrechtverklaring,

wat heeft geresulteerd in een weloverwogen en geba-

lanceerde regulering. De Europese Unie heeft als het

ware reeds het werk voor de Belgische wetgever ge-

daan; deze kan zich ertoe beperken het eindresultaat

te adopteren. In die hypothese dienen de bepalingen

inzake de Europese erfrechtverklaring te worden op-

genomen in boek III, titel 1 (“Erfenissen”) van het Bur-

gerlijk Wetboek. Op deze manier wordt tegemoetgeko-

men aan de verzuchtingen van de Raad van State naar

aanleiding van de invoering van artikel 1240bis BW.

Artikel 1240bis BW kan bovendien in zijn huidige

vorm worden behouden. De Europese erfrechtverkla-

ring en de akte en attest van erfopvolging zullen dan

naast elkaar bestaan, elk met een specifiek toepas-

singsgebied. De discriminatieproblematiek speelt hier

niet, aangezien alle Belgen vrij zullen kunnen kiezen

tussen hetzij de Europese erfrechtverklaring, hetzij de

akte en het attest van erfopvolging.

30. Deze laatste optie is volgens mij de juiste. De Eu-

ropese erfrechtverklaring biedt een uitstekend model

voor een erfrechtelijk bewijsinstrument met een alge-

mene draagwijdte dat voorziet in de gewenste derden-

bescherming. Doorslaggevend voor deze keuze is de

evenwichtige en kwalitatieve wijze waarop de Euro-

pese erfrechtverklaring werd ingevuld. De Belgische

wetgever kan de vruchten plukken van het werk dat

op Europees niveau is geleverd, waardoor de kans op

lacunes in de wettelijke regeling tot een minimum

wordt herleid. Ook van de Belgische rechtspraktijk

vergt een dergelijke maatregel weinig bijkomende in-
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spanningen, aangezien zij zich toch reeds moet voor-

bereiden op en vertrouwd maken met de Europese

erfrechtverklaring. Ik pleit derhalve voor een veralge-

meende invoering van de Europese erfrechtverklaring

in het Belgische recht. Indien de rechtspraktijk het

haalbaar acht, lijkt het aangewezen om de Europese

erfrechtverklaring vervroegd en dus reeds vóór 17 au-

gustus 2015 te introduceren in het Belgische recht,

zodat de Belgische rechtsorde al vóór die datum een

wettelijk geregeld erfrechtelijk bewijsinstrument van

een algemene strekking zal kennen.

Europese erfrechtverklaring in Belgisch recht

Kluwer – Notarieel en Fiscaal Maandblad Not.Fisc.M. 2013/7 – 213


