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Procedure vereffening-
verdeling: 

5 actuele knelpunten

Guillaume Deknudt en Evy Dhaene

21 maart 2023

INHOUD

1. Hoe vereffenen en verdelen in het geval van een onterfde 
erfgenaam?

2. Procedurele issues bij een scheiding van goederen 
met verrekenbeding

3. Quid hoger beroep in het kader van een voorschotprocedure?
• Cass. 11 juni 2021

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds 
in werking is gesteld?
• Cass. 9 maart 2020 vs. Cass. 9 september 2021 / Gent 7 oktober 2021

5. Erfrechtelijke verrekening van schenkingen van 
gemeenschappelijke goederen bij keuze- en verblijvingsbeding 
(onder last)
• Cass. 7 december 2020
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1. Hoe vereffenen en verdelen in 
het geval van een “onterfde” 

erfgenaam?

Uitgangspositie

• “Onterfde” reservataire erfgenaam

• Testament: “gehele nalatenschap aan bepaalde reservataire erfgenaam/erfgenamen”

• Uitsluiting onterfde erfgenaam dus voor de totaliteit

• Enkel reserve in waarde → slechts pecuniaire schuldeiser

• < > legataris geen erfgerechtigde: reserve in natura

• Geen deelgenoot

• Niet: “beperkt tot reservatair gedeelte”

• Dan nog erfaanspraak in natura

1. Hoe vereffenen en verdelen in het geval van een onterfde erfgenaam?
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Quid legaatsafgifte?

• Saisine

= Voorlopig en tijdelijk bezit van nalatenschap in afwachting van de zakenrechtelijke
toewijzing ingevolge aanvaarding van de nalatenschap

• Opvulling feitelijk hiaat tussen openvallen nalatenschap en toewijzing nalatenschapsgoederen

• Komt van rechtswege op ondeelbare wijze toe aan alle reservataire erfgerechtigden
• Ook onterfde reservataire erfgerechtigde

• In afwachting van de aanvaarding van de nalatenschap door de als algemeen legataris aangewezen
reservataire erfgerechtigde

• Daarna stopt de saisine van de onterfde reservataire erfgerechtigde

→Geen legaatsafgifte vragen
• Saisine is ingevolge aanvaarding legaat geruisloos overgegaan in eigendom en dit

retroactief tot op de dag van het overlijden van de erflater
• Saisine heeft door reserve in waarde haar controlefunctie verloren

• Indien nog goederen bij onterfde erfgenaam: revindicatievordering

1. Hoe vereffenen en verdelen in het geval van een onterfde erfgenaam?

Quid akte van erfopvolging?

• Art. 4.59 BW (art. 1240bis oud BW):
• « Alle informatie die vereist is om beoogde doelstelling te bereiken »
• Indien voor vrijgave tegoeden

• « Zowel de akte als het attest van erfopvolging vermelden op duidelijke wijze wie de e
rfgenamen en erfgerechtigden zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van
de erflater »

• Maakt dus enkel melding van
de algemeen legataris als zakenrechtelijk gerechtigde erfgenaam
• Niet van de onterfde erfgenaam

• Geen zakenrechtelijk titularis, enkel pecuniaire aanspraken,
dus geen recht op de tegoeden zelf

• Heeft vanaf aanvaarding door algemeen legataris ook geen saisine meer
• Notificatieverplichting voor « de erflater, zijn erfgenamen en legatarissen waarvan d

e identiteit vermeld is in de akte »
• Enkel op naam van

de algemeen legataris die tevens reservataire erfgenaam is (+ erflater)

• Nieuwe tekst vanaf 1 april 2023, uitgebreider

1. Hoe vereffenen en verdelen in het geval van een onterfde erfgenaam?

5

6



4

Quid aangifte van nalatenschap?

• Art. 3.3.1.0.5, §1 VCF
• « De aangifte van nalatenschap moet bij elke verkrijging overeenkomstig titel 2, hoofdstuk 7, door de

volgende personen ingediend worden bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie :
1° bij overlijden of bij afwezigheid van een rijksinwoner : door de erfgenamen, de algemene

legatarissen en begiftigden

• Of men bezitsrecht heeft of rechten in natura, heeft geen invloed op
aangifteplicht van erfgenaam

• Wat aan te geven als algemene legataris?
• Indien inkortingsvordering niet bepaald: algemene legataris zal gehele nalatenschap moeten

aangeven

• Indien inkortingsvordering bepaald: in mindering te brengen van belastbare grondslag van de
algemene legataris

1. Hoe vereffenen en verdelen in het geval van een onterfde erfgenaam?

Quid actiemogelijkheden onterfde erfgenaam?

• Mogelijkheid om testament aan te vechten

• Blijft hoedanigheid van erfgenaam behouden
• Om informatie verzoeken

• bankonderzoek, medisch dossier inkijken, …

• Via “attest van erfgenaamschap”

• Bewarende maatregelen als schuldeiser
• Inventaris laten opmaken

• Aanstelling sekwester

• Verzegeling

• Bewarend beslag

• …

1. Hoe vereffenen en verdelen in het geval van een onterfde erfgenaam?
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Quid actiemogelijkheden onterfde erfgenaam?

• Begroting vordering tot inkorting – samenstelling rekenboedel
• Vordering tot vereffening-verdeling?

• Geen deelgenoot

• Naar analogie?

• Cf. Rb. Dendermonde d.d. 5 mei 2022

• Cf. CSW dossier 4452

• Gemeenrechtelijke vordering tot inkorting met aanstelling notaris als deskundige om technisch
advies te verlenen over samenstelling rekenboedel?

• CSW dossier 4452: neen

• Art. 4.101 BW (art. 882 oud BW)
• Tussenkomen in V-V als schuldeiser van deelgenoot

1. Hoe vereffenen en verdelen in het geval van een onterfde erfgenaam?

2. Procedurele issues bij een 
scheiding van goederen met 

verrekenbeding
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Probleemstelling

• Quid verrekenvordering?
• Vordering in te stellen bij de rechtbank

• Kan notaris-vereffenaar worden aangesteld om berekening te 
maken?
• Indien er ook een onverdeeldheid is?

• Kan de concrete vergoeding tussen partijen berekenen nu de notaris bevoegd is 
om de afrekening tussen partijen op te maken

• Indien dit niet het geval is?

• Neen

• Tenzij onverdeeldheid aannemelijk wordt gemaakt

2. Procedurele issues bij een scheiding van goederen met verrekenbeding

Antwerpen 19 januari 2021

• “Dat de notaris, in een stelsel van scheiding van goederen […], zou worden gelast met de 
vereffening van wederzijdse vergoedingen/rekeningen kan op zichzelf beschouwd geen 
rechtsgeldige vereffenings- en verdelingsinstructie uitmaken, indien er geen 
onverdeeldheden zijn, minstens geen sprake is van een verbintenisrechtelijke of 
zakenrechtelijk correctie- en verrekeningsmechanisme (vennootschap van aanwinsten, 
toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, verrekenbeding”

• = in lijn met RS die stelt dat notaris-vereffenaar ook kan worden aangesteld indien 
enkel moet worden vereffend en niet verdeeld (Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde 5 mei 2022)

2. Procedurele issues bij een scheiding van goederen met verrekenbeding
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3. Quid hoger beroep in het 
kader van een 

voorschotprocedure?

Omkadering voorschot in RS en RL

• Geen wettelijke basis in Belgische nationale bepalingen → jurisprudentiële constructie
• Cass. 3 december 1840, Cass. 30 april 1964, Brussel 25 november 2010, Luik 31 januari 2012, Famrb. Namen 24 juni 2020, ...

• Wordt gezien als een uitzondering op het principe dat partijen de rechtbank niet kunnen vatten tijdens
de notariële werkzaamheden

• Geen voor de verdeling essentieel tussengeschil

• Cf. A’pen 17/06/2015, Brussel 14/11/2017

• Hoe rechtbank vatten
• Familierechtelijk kortgeding – art. 584, lid 2 Ger.W.→ hoogdringendheid vereist

• Art. 19, derde lid Ger.W.

• Voorlopige maatregel

• Op rechtstreeks initiatief van een partij, hetzij in het kader van een door de notaris-vereffenaar middels PV van geschillen en
moeilijkheden aanhangig gemaakte procedure

• Voorwaarden ten gronde
• Omvang rechten in V-V aannemelijk maken

• Legitieme reden

• Financiële behoeftigheid, lange duurtijd procedure, aankoop nieuwe wagen of huis

• Wordt verrekend ikv V-V

3. Quid hoger beroep in het kader van een voorschotprocedure?
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Quid na cass. 11 juni 2021?

• Art. 1050, lid 2 Ger.W.
• Tegen een beslissing inzake bevoegdheid of, tenzij de rechter ambtshalve of op verzoek van een van

de partijen anders bepaalt, een beslissing alvorens recht te doen kan slechts hoger beroep worden
ingesteld samen met het hoger beroep tegen het eindvonnis.

• Cass. 11 juni 2021
• “De rechter die een voorafgaande maatregel beveelt om de toestand van de partijen voorlopig te regelen,

zonder daarbij een beslissing te nemen over de ontvankelijkheid of de grond van de vordering, neemt een
beslissing alvorens recht te doen waartegen geen onmiddellijk hoger beroep openstaat, ook al bestond
over die maatregel tussen de partijen betwisting en hebben zij hierover het debat gevoerd”

• Gevolg?
• In de mate het voorschot wordt toegekend als zuivere maatregel alvorens recht te doen

• En niet in het vonnis anders werd bepaald

• Hoger beroep slechts samen met hoger beroep tegen het eindvonnis
• Welk eindvonnis?

3. Quid hoger beroep in het kader van een voorschotprocedure?

Analyse voorschotvordering

• Op basis van rechtsgrond van art. 1 EP EVRM met directe werking in Belgische
rechtsstaat
• Feitelijke ontneming eigendom zolang V-V niet is afgerond → legitimiteit nodig

• Wettelijk kader

• Procedure V-V

• Legitieme doelstelling

• Eigendomsrecht andere deelgenoten

• Proportionaliteit

• Lange duurtijd totdat over alle aspecten van V-V uitsluitsel is < > met zekerheid recht op substantieel aandeel in onverdeelde boedel

• Voorwaarde van behoeftigheid in strijd met toets van redelijk evenwicht indien duidelijk is op welk aandeel recht

3. Quid hoger beroep in het kader van een voorschotprocedure?
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Analyse voorschotvordering

• Voorschot zal moeten worden verrekend met aandeel in V-V
• < > voorlopige maatregel

• Beslissing alvorens recht te doen die situatie van partijen regelt in afwachting van beslissing ten gronde

• Bv de vraag wie in de gezinswoning blijft voor de duur van de echtscheidingsprocedure

• = Beslissing ten provisionele titel
• Partiële eindbeslissing

• Waarbij rechtbank bedrag toestaat ten provisionele titel als voorschot op een groter bedrag waarvan de omvang slechts later
kan worden bepaald

• Bv toekennen onbetwistbare deel in de woonstvergoeding die ene echtgenoot aan andere is verschuldigd wegens verblijf in onverdeeld onroerend
goed van het koppel

• Bv na aansprakelijkheid te hebben vastgesteld, de toekenning van een onbetwistbaar verschuldigd bedrag aan schadevergoeding

• Anders dan bij voorlopige maatregel is er reeds een beslissing ten gronde

3. Quid hoger beroep in het kader van een voorschotprocedure?

Analyse voorschotvordering

• Beslissing ten gronde
• Reeds ten gronde uitspraak over het eigendomsrecht deelgenoot

• Art. 1 EP EVRM

• In het licht van het proportionaliteitscriterium kan de financiële behoeftigheid, lange duurtijd, houding deelgenoot gekaderd worden

• Vervolgens wordt bekeken op welk aandeel deelgenoot voldoende zeker recht heeft
• Cf. criterium uit rechtspraak en rechtsleer

• Wordt dan als voorschot ten provisionele titel toegekend

• Als voorschot op groter bedrag waarvan de omvang pas later kan worden bepaald, zijnde in het
kader van de V-V

3. Quid hoger beroep in het kader van een voorschotprocedure?
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Besluit

• Leer uit het Cassatiearrest van 11 juni 2021 niet van toepassing
• Onmiddellijk hoger beroep mogelijk tegen beslissing over voorschotvordering

• Cf. ratio legis art. 1050, lid 2 Ger.W.

• Wetgever heeft willen voorkomen dat partijen op die manier hoger beroep misbruiken om zaak bij appelrechter op de lange baan te schuiven

• Hier zal hoger beroep tegen beslissing over voorschot de V-V geenszins naar de appelrechter trekken – blijft bij notaris-vereffenaar aanhangig

• Na beslissing over voorschot rechtsmacht uitgeput en zaak niet meer aanhangig

< > Familierb Dendermonde 27 oktober 2022, onuitg.

• Praktisch, gelet op feit dat klassiek als voorlopige maatregel wordt beschouwd: ondergeschikt ook
vorderen dat zou worden beslist dat hoger beroep in alle geval mogelijk is

• Bij onderzoeksmaatregel logisch dat geen onmiddellijk hoger beroep mogelijk is, bij beslissing over voorlopige regeling
toestand partijen minder logisch

• Zeker indien die maatregel verstrekkende gevolgen heeft voor (voorlopige) rechtspositie partijen en indien eindbeslissing niet
kortelings na impactvolle voorafgaande maatregel wordt verwacht

3. Quid hoger beroep in het kader van een voorschotprocedure?

4. Hoe vorderingen stuiten indien 
de notaris-vereffenaar reeds in 

werking is gesteld?
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Probleemstelling

• Eenmaal notaris-vereffenaar werd aangesteld door rechtbank
• Notaris “eerste rechter” – partijen in principe geen toegang meer totrechtbank

• Proceseconomisch

• Hoe verjaring stuiten?

• Vordering die virtueel begrepen zit in vordering tot V-V < > andere vordering

• Vordering tussen deelgenoten met weerslag op V-V < > andere vordering

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

Cass. 9 maart 2020

• Principe
• Van zodra is gedagvaard in VV

• Betwistingen die verband houden met V-V
• Kunnen slechts in het kader van de procedure V-V worden aangebracht en niet meer door partijen in een afzonderlijke procedure

voor rb.

• In beginsel

• Volgt volgens Hof uit artn. (oud) 1209 – 1223 Ger.W.

• Vorderingen die geen “verband houden met” V-V
• Omdat geen “invloed op” omvang onverdeeldheid of wijze van verdeling ervan

• Kunnen ten allen tijde in een afzonderlijke procedure worden ingesteld, ook al werd dezelfde vordering reeds in kader van V-V ingesteld

• Duidelijk dat HvC aansluit bij “klassieke visie” -“aanzuigeffect” notaris-vereffenaar

• < > Historisch relevante wettelijke bepalingen en bijhorende RS (en RL): beperktere rol
voor notaris-vereffenaar

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

21

22



12

Uitzonderingen (?)

• Cass. 26 oktober 2017 en Cass. 1 februari 2018
• Ook al is er reeds gedagvaard in V-V

• Deelgenoten kunnen steeds via afz. dagvaarding vorderingen tot ontbinding/nietigverklaring tegen
elkaar instellen

• Ook al hebben deze vorderingen een weerslag op V-V en samenhangend met V-V

• Nodig teneinde verjaring van deze vorderingen te kunnen stuiten aangezien formele briefwisseling
aan notaris-vereffenaar in notariële fase V-V niet stuitend werkt

• Antwerpen 24 feb 2016 in die zin: het inroepen van bepaalde rechten of uiten van bepaalde
aanspraken anders dan virtueel begrepen in V-V in handen van notaris-vereffenaar maakt geen
geldige stuitingsdaad uit

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

Uitzonderingen (?)

• Hoe vallen deze arresten te rijmen met Cass. 9 maart 2020?
• Vordering tot ontbinding of nietigverklaring schenking via rechtbank om stuiting verjaring vordering

te bekomen

• Nochtans vorderingen met invloed op omvang onverdeeldheid

• Slaat de “in beginsel” hierop?

• Toch naar rechtbank indien nodig om afzonderlijke procedure op te starten om verjaring vordering
te stuiten

• Indien “verband houdt met” de vereffening-verdeling
• Hoe ver reikt de uitzondering?

• Verjaring nakend?

• Is criterium van de verjaring wel correct onderscheid?

• Quid bij vorderingen die niet verjaren, zoals bv. interpretatie testament?

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?
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Uitzonderingen (?)

• Cass. 9 september 2021
• Cassatieberoep tegen Gent 13 januari 2020

• Optielichting mbt aandelen van de nalatenschap door eisers in cassatie

• Verweerders vorderen betaling van optieprijs met rente

• Volgens eisers is de vordering onontvankelijk omdat de vordering aan de notaris die belast is met de V-V moet worden 
voorgelegd -gaat volgens eisers over inbreng schulden door hen als erfgenamen in nalatenschap van de ouders

• Volgens hof  Gent gaat het over uitvoering overeenkomst en koop-verkooprecht en vennootschapsrecht

• Eisers worden door hof  v beroep te Gent veroordeeld tot betaling van de optieprijs met rente

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

Uitzonderingen (?)

• Cass. 9 september 2021
• Cassatieberoep tegen Gent 13 januari 2020

• Grieven

• Betwistingen die ontstaan in kader v V-V en waarvan uitkomst weerslag kan hebben op omvang te vereffenen en te 
verdelen boedel kunnen in principe enkel door notaris-vereffenaar bij rb aanhangig worden gemaakt

• Betwisting betreffende betaling aandelen die eisers door optielichting van de nalatenschap hebben bekomen is 
betwisting ontstaan in kader van V-V en uitkomst kan weerslag hebben op omvang te vereffenen en te verdelen boedel

• Dus konden verweerders deze betwisting niet zelf  voor rb brengen, tenzij deze vorderingen binnen een bepaalde tijd 
dienden te worden ingesteld en er een gevaar voor verjaring van deze vorderingen voorhanden was

• Het bestreden arrest stelt geen gevaar van verjaring van de vorderingen vast

• Beslissing is niet wettig verantwoord

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?
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Uitzonderingen (?)

• Cass. 9 september 2021
• Beslissing

• “Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat van zodra er is gedagvaard in gerechtelijke vereffening en verdeling van een 
nalatenschap, een vordering tegen een deelgenoot tot betaling van de prijs van de aandelen die deze door optielichting van de 
nalatenschap heeft verkregen, enkel in het kader van de procedure van vereffening en verdeling en niet in afzonderlijke procedure 
kan worden ingesteld, ook al heeft een dergelijke vordering een weerslag op de omvang van de te vereffenen en verdelen 
boedel”

• < > Cass. 9 maart 2020
• Betwistingen die verband houden met V-V

• Verband houden met V-V = invloed op de omvang onverdeeldheid of wijze van verdeling ervan

• Kunnen slechts in het kader van de procedure V-V worden aangebracht en niet meer door partijen in een afzonderlijke
procedure voor rb.

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

Historisch relevante bepalingen in RS (en RL)

• Bijzondere rechtspleging van gerechtelijke verdeling (artn. 1207 – 1224/2 Ger.W.)

• Art. 1209, §1 Ger.W. als “sluisbepaling” tussen rechtbank en notaris
• “De rechtbank beslist over alle geschillen die bij haar aanhangig worden gemaakt, met dien verstande dat

zij de oplossing kan uitstellen tot het vonnis van homologatie wordt gewezen, en verleent de partijen akte
van hun eventuele akkoorden”

• Quid “alle geschillen”?

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?
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Historisch relevante bepalingen in RS (en RL)

• Vóór Ger.W.
• Niet ter discussie

• Rechtbank is bevoegd voor andere vorderingen dan vorderingen aangaande werkzaamheden V-V

• Ook al tussen de deelgenoten

• Ook al weerslag op V-V

• Rb. Doornik 12/07/1897
• Geldigheid clausule huwelijkscontract

• Gent 02/07/1913
• Interpretatie testament

• Frauduleus karakter onjuiste verklaringen in inventaris

• Rb. Brugge 20/01/1925
• Nietigheid verkoop

• Studiecentrum voor de hervorming van de Staat
• Ontwerp tot hervorming procedure 1938 (nooit wet geworden)

• Laat geen keuze voor deze vorderingen: rechtbank moet deze beslechten - geen doorverwijzing naar notaris-vereffenaar

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

Historisch relevante bepalingen in RS (en RL)

• Ger.W. – Wet 13 augustus 2011
• Er werden aan de notaris-vereffenaar niet meer bevoegdheden gegeven

• (Oud) artikel 1212 Ger.W. omschrijft duidelijk deze (ongewijzigde) taak van de notaris: “Indien de
roerende en onroerende goederen niet openbaar worden verkocht heeft de notaris naar wie de partijen
verwezen zijn, opdracht de boedelbeschrijving op te maken, de rekeningen vast te stellen die
de deelgenoten elkaar verschuldigd mochten zijn, de algemene massa te vormen, de kavels samen te
stellen en de afrekening te doen die met elk van de deelgenoten moet worden gedaan.”

• Wet 13 augustus 2011, inw 1 april 2012
• Aan taakverdeling tussen rechtbank en notaris-vereffenaar niets gewijzigd

• Notaris-vereffenaar enkel meer mogelijkheden gekregen m.b.t. de eigenlijke verrichtingen van
vereffening-verdeling

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?
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Historisch relevante bepalingen in RS (en RL)

• Rol notaris wijkt af van gemeen procesrecht → restrictieve interpretatie

• Opdracht = boedelbeschrijving / rekeningen opmaken die deelgenoten elkaar verschuldigd zijn /
algemene massa vormen / kavels samenstellen / afrekening doen (oud art. 1212 Ger.W.)

• Vanuit voormelde historische analyse: enkel bevoegd voor eigenlijke werkzaamheden vd V-V
• “Eerste rechter” enkel voor geschillen betreffende V-V

• Cf. Cassatiearresten 10 maart 2022

• Overlegging stukken / verzoek deskundigenonderzoek (onder oude wet): kan in de regel door partijen enkel in het raam van de gerechtelijke
vereffening-verdeling worden aangebracht en enkel door de notaris-vereffenaar door de neerlegging van een proces-verbaal van bezwaren bij de
vereffeningsrechter aanhangig worden gemaakt

• Wel geen gedingbeslissende bevoegdheid → beslissing finaal aan rechtbank in de mate partijen niet akkoord met oplossing
geschil door notaris-vereffenaar

• Alle geschillen die niet virtueel begrepen zijn in V-V: niet bedoeld in art. 1209 Ger.W., ook al heeft oplossing geschil weerslag op
(omvang van) V-V

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

Afbakening geschillen bedoeld in art. 1209 Ger.W.

• Nietigheid/ontbinding schenking
• Behoort niet tot eigenlijke V-V

• Indien schenking door erflater: invloed op omvang V-V

• Cass. 9 maart 2020: vanaf  dagvaarding V-V in beginsel niet meer aanhangig maken bij rechtbank 

< > Cass. 2017 en 2018: dagvaarding in rechte nodig om stuiting verjaring vordering te bekomen
• Beroep doen op uitzondering voorzien in Cass. 9 maart 2020, vanaf  wanneer?

• Cass. 9 september 2021 lijkt de voorwaarde van de nakende verjaring niet te stellen

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?
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Afbakening geschillen bedoeld in art. 1209 Ger.W.

• Geldigheid beding van aanwas
• Behoort niet tot eigenlijke V-V

• Cf. Antwerpen 12 maart 2019

• Indien BvA afgesloten door erflater wel invloed op omvang onverdeeldheid

• Cass. 9 maart 2020: vanaf  dagvaarding V-V in beginsel niet meer aanhangig maken bij rechtbank 

• < > Cass. 2017 en 2018: dagvaarding in rechte nodig om stuiting verjaring vordering te bekomen
• Beroep doen op uitzondering voorzien in Cass. 9 maart 2020, vanaf  wanneer?

• Cass. 9 september 2021 lijkt de voorwaarde van de nakende verjaring niet te stellen

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

Afbakening geschillen bedoeld in art. 1209 Ger.W.

• Heling
• Behoort niet tot eigenlijke V-V

• Sanctioneren voor bedrog van erfg
• <>Rb. Gent 7 april 1995: zaak niet in staat v wijzen indien notaris geen advies over heling

• Vanaf  dan wordt heling in RS en RL beschouwd als zijnde behorende tot V-V

• Geheelde goederen voorwerp aparte verdeling, maar toch invloed op verdeling onverdeeldheid

• Cass. 9 maart 2020: vanaf  dagvaarding V-V in beginsel niet meer aanhangig maken bij rechtbank 

• < > Cass. 2017 en 2018: dagvaarding in rechte nodig om stuiting verjaring vordering te bekomen
• Beroep doen op uitzondering voorzien in Cass. 9 maart 2020, vanaf  wanneer?

• Cass. 9 september 2021 lijkt de voorwaarde van de nakende verjaring niet te stellen

• Antwerpen 12 augustus 2021: kan te allen tijde in afzonderlijke procedure worden gevorderd, ook al werd vordering reeds in 
kader van V-V gesteld, anders zouden partijen over geen enkele mogelijkheid beschikken om vordering tijdig in te stellen

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?
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Tussenbesluit

• Veel minder geschillen bedoeld in art. 1209 Ger.W. dan algemeen wordt aangenomen

• Alle andere vorderingen dan deze bedoeld in art. 1209 Ger.W. moeten los van V-V door partijen zelf  bij 
rechtbank worden ingesteld

• Niet enkel termijngebonden vorderingen

• < > Cass. 9 maart 2020
• Maar Cass. 2017 en 2018: vordering bij rechtbank instellen voor stuiting

• Rechtstreeks initiatiefrecht enkel voor termijngebonden vorderingen?

• Cass. 9 september 2021 lijkt deze voorwaarde niet te stellen

• Voorstel in RL om art. 1209 Ger.W. ruimer op te vatten en rb. toe te laten ook na de inleidingsfase akte 
te laten verlenen aan de verjaringsstuitende vorderingen en deze vervolgens door te verwijzen naar 
notaris-vereffenaar

• Cf. Gent 7 oktober 2021, AR 2020/FA/31, onuitg.

• Notaris-vereffenaar wel bevoegd?

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

Praktische tips

• Advocaat
• Dagvaarding tot ger V-V cruciaal

• Best alle vorderingen in één en dezelfde dagvaarding stellen

• In hoofdorde vordering door rechtbank te behandelen

• Aangezien niet tot V-V behoort

• Gelet op art. 1209 Ger.W.

• In ondergeschikte orde akte te verlenen van het stellen van de vordering teneinde stuiting te bekomen en ook deze
vordering naar notaris te verwijzen

• Werd dit niet gedaan

• Initiële vorderingen uitbreiden

• Quid indien notaris-vereffenaar reeds werd aangesteld en er geen vorderingen meer hangende zijn bij rechtbank?

• Per aparte dagvaarding, zeker bij dreigende verjaring vordering (vgl. Cass 9 maart 2020)

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?
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Praktische tips

• Advocaat
• Vorderingen die niet behoren tot eigenlijke V-V kunnen dus door partijen aanhangig worden gemaakt

bij rb. (bij nakende verjaring?)
• Geen vrijgeleide om tijdens V-V niet op te merken - afstand van recht door omstandig stilzwijgen

• Cf. vordering tot inkorting

• Cf. art. 1278, lid 4 Ger.W.

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

Praktische tips

• Rechtbank
• Vordering tot vereffening-verdeling

• Bevel tot V-V en aanstellen notaris-vereffenaar

• Overige vorderingen
• Zelf  beslechten indien in staat

• Aanhouden indien nog niet in staat

• O.i. niet verwijzen naar notaris-vereffenaar, maar Cass. 9 maart 2020

• Minstens akte verlenen v vorderingen en naar notaris verwijzen

• Cf. Gent 7 oktober 2021, AR 2020/FA/31, onuitg.

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?
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Praktische tips

• Notaris-vereffenaar
• Geschillen over de eigenlijke V-V

• Advies over geven

• Indien geen akkoord tussen partijen: aan rechtbank voorleggen

• Overige geschillen
• O.i. geen bevoegdheid, maar Cass. 9 maart 2020

• Partijen erop wijzen dat bij notaris-vereffenaar aanhangig maken niet stuitend werkt

• Art. 9, §1, lid 3 Organieke Wet Notariaat

• Bv. op te nemen in pv opening werkzaamheden:

• “De notaris heeft partijen erop gewezen dat de vorderingen die niet virtueel begrepen zitten in de vordering tot vereffening-
verdeling steeds bij de rechtbank dienen te worden ingesteld teneinde stuiting van de verjaring van de vordering te bekomen.
Een formele brief aan de notaris-vereffenaar werkt immers niet stuitend. Ook het formuleren van deze vordering in het kader
van de aanspraken die moeten worden gemaakt overeenkomstig art. 1218, §1 Ger.W. werkt niet stuitend.”

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

Praktische tips

• Notaris-vereffenaar
• Overige geschillen

• Quid indien toch nevenprocedure?

• Art. 1221 Ger.W.: termijnen kunnen worden gestuit mits alle partijen ermee akkoord gaan

• Art. 1216 Ger.W.: te beschouwen als een moeilijkheid die dermate essentieel is dat ze het opstellen van de staat van
vereffening belet → via tussentijds pv aan rechtbank voorleggen

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?
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Besluit

• Wet laat o.i. niet toe dat alle vorderingen tussen deelgenoten die weerslag hebben op V-V volgens
bijzondere rechtspleging van V-V worden behandeld

• Cass. 9 maart 2020 (in beginsel alles bij notaris) vs. Cass. 26 oktober 2017 en 1 februari 2018 (stuiting
enkel via aparte dagvaarding) / Cass. 9 september 2021

• Vreemde vaststelling dat vorderingen (andere dan V-V) die niet in rechte zijn gesteld maar wel bij notaris-
vereffenaar als aanspraak werden geformuleerd niet verjaringsstuitend zijn

• Moet dus nog bij rechtbank worden ingesteld → blokkering V-V

• Ook verruimde toepassing art. 1209 Ger.W. zorgt niet voor snelle schakeling tussen rechtbank en notaris

• Maar niet vermelden bij notaris ook risico

• Wetg ingreep nodig, zeker gelet op art. 6 EVRM
• Rb meteen moeilijke knopen laten doorhakken, zodat notaris-vereffenaar onmiddellijk juiste puzzelstukken in handen heeft om puzzel

van V-V te leggen?

4. Hoe vorderingen stuiten indien de notaris-vereffenaar reeds in werking is gesteld?

5. Erfrechtelijke 
verrekening bij 

keuze- en 
verblijvingsbeding 

(onder last)
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Probleemstelling

• Schenking gemeenschapsgoed

• Toebedeling volledige gemeenschap aan LL

•Wat heeft de ES geschonken: de helft of niets?

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

A. KLASSIEKE VISIE (MEERDERHEIDSSTELLING)

• Contractuele verhoudingen liggen vast bij schenking: elk van
de echtgenoten schenkt de helft want op ogenblik schenking
zijn de gerechtigdheden van de echtgenoten in geschonken
goed gelijk

• Later verdelingsbeding heeft hier geen invloed op, gaat enkel
over hetgeen nog behoort tot het gemeenschappelijk
vermogen bij overlijden ES

• Ieder van de echtgenoten kan modaliteiten van eigen
schenking vastleggen, alsook wijze van verrekening

• De Page, Du Faux, Verstraete, impliciet Cass. 10 maart 1966, …

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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A. KLASSIEKE VISIE (MEERDERHEIDSSTELLING)

• Voorbeeld
• Schenking van gemeenschapsgoederen aan kind 1 met vrijstelling

van inbreng: 100

• GV bij overlijden ES: 600

• Indien verblijvingsbeding: 600 naar LL
• Indien gemeenschappelijke kinderen en niet in GV via inbreng door ES: ten

bezwarende titel

• RB = helft schenking = 50
• BD is 25 → is overschreden door schenking van 50: inkorting ten belope van 25

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

A. KLASSIEKE VISIE (MEERDERHEIDSSTELLING)

• Mogelijk andersluidend verrekenbeding op te nemen?
• Bv. beding dat verrekening schenking in nalatenschap ES gebeurt ten belope van BD

en saldo in nalatenschap LL

• Volgens klassieke doctrine in strijd met art. 4.88, §1 BW (850 oud BW) / verboden
erfovereenkomst

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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B. MINDERHEIDSSTELLING

• Echtgenoten schenken samen het goed in zijn geheel

• V-V huwelijksstelsel gaat V-V nalatenschap vooraf

• Erfrechtelijke verrekening moet gebeuren volgens aandeel dat
echtg in GV hebben verkregen

• Komt het GV aan de LL toe, dan zou het geschonken goed
volledig aan LL hebben toebehoord

• Dus bij verblijvingsbeding heeft alleen LL geschonken en moet
het geschonken goed enkel in nalatenschap LL worden
verrekend

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

B. MINDERHEIDSSTELLING

• In overeenstemming met art. 4.88, §1, 1ste zin, 1ste zinsdeel
BW (art. 850 oud BW)
• Verrekening moet gebeuren in nalatenschap schenker

• Men wacht de V-V van het GV af om te bepalen wie van de
echtgenoten de schenking effectief draagt en in welke mate

→ Verrekening moet gebeuren in het vermogen waaruit de schenking is
verdwenen

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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B. MINDERHEIDSSTELLING

• Wel mogelijk andersluidend beding op te nemen ivm
verrekening
• Heeft betrekking op wijze van verdeling GV

• Geen erfovereenkomst

• Geen schending van art. 4.88, §1, 1ste zin, 1ste zinsdeel BW

• Op te nemen in (wijzigend) huwelijkscontract

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

B. MINDERHEIDSSTELLING

• Praktisch argument
• Door verblijvingsbeding bestaat RB ES enkel nog uit eigen goederen

• Schenking moet vlugger worden ingebracht door betaling geld i.p.v. door mindere
ontvangst

• Schenking zal vlugger het beschikbaar deel overschrijden en dus vlugger voor
inkorting vatbaar zijn

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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B. MINDERHEIDSSTELLING

• Voorbeeld
• Schenking van gemeenschapsgoederen aan kind 1 met vrijstelling

van inbreng: 100

• GV bij overlijden ES: 600

• Indien verblijvingsbeding: 600 naar LL
• Indien gemeenschappelijk kinderen en niet in GV via inbreng door ES: ten

bezwarende titel

• RB = 0
• Schenking wordt niet ingekort

• Bij overlijden LL zal BD niet zijn aangetast want voldoende bestaande
goederen

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

B. MINDERHEIDSSTELLING

• Voorbeeld
• Cf. erfr verrekening bij helften in geval van gelijke verdeling GV

• Schenking van gemeenschapsgoederen aan kind 1 met vrijstelling van inbreng:
100

• GV bij overlijden ES: 600

• 300 naar LL

• RB nal ES = 300 + 50
• Schenking wordt niet ingekort

• RB nal LL = 300 + 50
• Schenking wordt niet ingekort

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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C. KRITIEK OP MINDERHEIDSSTELLING

• Er wordt aan het verdelingsbeding een terugwerkende kracht
gegeven die het niet heeft

• Verdelingsbeding werkt slechts terug tot het ogenblik van de
ontbinding van het stelsel, maar niet verder

• Art. 4.153 BW (art. 922 oud BW) bepaalt enkel dat bij de
samenstelling van de RB schenkingen moeten worden
toegevoegd, de schenking moet in rekening worden gebracht
abstractie makend van wat sinds de schenking wel of niet zou
zijn gebeurd met het geschonken goed → betekent niet dat
men moet doen alsof er geen schenkingen zijn gebeurd

2. ERFRECHTELIJKE VERREKENING VAN SCHENKINGEN BIJ KEUZE- EN VERBLIJFSBEDINGEN (ONDER LAST)

C. KRITIEK OP MINDERHEIDSSTELLING

• RB ook kleiner indien uitbreng en beding van aanwas of
indien GV wordt vergokt

• Door nieuwe erfrecht praktisch argument minder relevant
• BD in meeste gevallen groter

• Geen inbreng/inkorting in natura

• Toepassingsgebied art. 4.152 BW (art. 918 oud BW) ruimer, wel
strengere vereisten

2. ERFRECHTELIJKE VERREKENING VAN SCHENKINGEN BIJ KEUZE- EN VERBLIJFSBEDINGEN (ONDER LAST)
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D. CASS. 7 DECEMBER 2020

• Cassatieberoep tegen Gent 13 december 2018
• Feiten

• Echtgenoten gehuwd onder gemeenschappelijk stelsel

• 2 kinderen

• Wijzigend huwelijkscontract in mei 2004: keuzebeding

• September 2004: schenking gemeenschapsgoed aan 1 kind –
met vrijstelling v inbreng

• Na overlijden meneer: mevrouw kiest 100% GV

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

D. CASS. 7 DECEMBER 2020

• Cassatieberoep tegen Gent 13 december 2018
• Notaris-vereffenaar: geen erfr verrekening in nal ES →

minderheidsstelling

• Rb 1e A: erfr verrekening voor 50% →

meerderheidsstelling

• Hof v beroep Gent: geen erfr verrekening in nal ES →

minderheidsstelling

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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D. CASS. 7 DECEMBER 2020

• Beslissing HvC

• “… volgt dat wanneer tijdens het huwelijk door de
echtgenoten gemeenschapsgoederen werden
geschonken, de inbreng of de inkorting van deze
schenking moet gebeuren in de nalatenschap van de
vooroverleden echtgenoot in de mate dat de
geschonken goederen, indien de schenking niet zou
hebben plaatsgevonden, in diens nalatenschap zouden
zijn gevallen…”

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

D. CASS. 7 DECEMBER 2020

• “Wanneer de huwelijksgemeenschap ingevolge een
verblijvingsbeding in haar totaliteit toekomt aan de langstlevende
echtgenoot, dient de erfrechtelijke verrekening door inbreng of
inkorting daarentegen niet te gebeuren in de nalatenschap van de
vooroverleden echtgenoot aangezien de geschonken goederen
dan geen deel uitmaken van diens nalatenschap”

• Minderheidsstelling wordt dus gevolgd

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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E. OPENSTAANDE PUNTEN

• Casus van Cass. 7/12/’20 relatief eenvoudig

• Schenking buiten deel aan ene kind door beide
echtgenoten

• LL kiest via keuzebeding dat werd ingevoerd via
wijzigend huwcct vóór schenking voor totale GV

• Veel punten waarop geen antwoord is gekomen

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien schenking door echtgenoten gehuwd
onder stelsel van SvG met verblijvingsbeding?
• “4de piste” → onverdeelde goederen komen ten bezw

titel aan LL indien onder plafonds 2.3.55, 2.3.57 en
2.3.58 BW (1458, 1464 en 1465 oud BW)

• Schenking voor helft door ES en schenking voor helft
door LL

• RB ES: helft van 100 = 50
• BD van 25 is overschreden
• Cf. verblijvingsbeding bij GV

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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E. OPENSTAANDE PUNTEN

• Quid indien verblijvingsbeding onder last?

• Praktisch argument minderheidsstelling geldt hier niet
• Bestaande goederen voor 600 naar LL, maar in nal ES vordering op LL

tbv 300

• RB

• 300

• Helft schenking van 100 = 50

= 350

→ BD niet overschreden door schenking

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien verblijvingsbeding onder last?
• Cass. 7 maart 2020

• “… volgt dat wanneer tijdens het huwelijk door de echtgenoten
gemeenschapsgoederen werden geschonken, de inbreng of de
inkorting van deze schenking moet gebeuren in de
nalatenschap van de vooroverleden echtgenoot in de mate dat
de geschonken goederen, indien de schenking niet zou
hebben plaatsgevonden, in diens nalatenschap zouden zijn
gevallen…”

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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• Quid indien verblijvingsbeding onder last?
• A'pen 25/01/2022

• “Indien de schenking van de gemeenschapsgoederen niet had plaatsgevonden, 
zouden deze geschonken goederen weliswaar niet in natura in de nalatenschap 
van de eerststervende echtgenoot gevallen zijn maar zou de tegenwaarde van de 
helft ervan als schuldvordering in het actief van die nalatenschap opgenomen 
zijn

• In dat opzicht kunnen de schenkingen uit het gemeenschappelijk vermogen niet 
uitsluitend als een verarming van het vermogen van de langstlevende echtgenoot 
beschouwd worden.

• Dat deze schuldvordering – behoudens specifieke omstandigheden – tijdens het 
leven van de overlevende echtgenoot niet opeisbaar is, doet hieraan geen 
afbreuk”

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

• Quid indien verblijvingsbeding onder last?
• A'pen 25/01/2022

• “In deze concrete omstandigheden is het hof van oordeel dat de erfrechtelijke 
verrekening van de schenkingen van gemeenschapsgoederen niet enkel in de 
nalatenschap van de moeder dient te gebeuren maar dat de verrekening 
(wellicht wordt bedoeld “de schenkingen”) gelet op de bepalingen van het 
huwelijkscontract proportioneel in de nalatenschappen van elk van de ouders 
verrekend moeten worden”

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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E. OPENSTAANDE PUNTEN

• Quid indien enkel instemming door ene echtgenoot?
• Voor erfrechtelijke verrekening cf. toestemming?

• Meerderheidsstelling: Neen, want geen animus donandi bij
instemming – schenking gaat enkel uit van schenkende echtgenoot -
vergoedingsplicht

• Minderheidsstelling: Ja, GV op dezelfde wijze gebonden bij
instemming als bij toestemming
• Wel niet mogelijk voor niet-schenkende echtgenoot om karakter

schenking vast te leggen, want dan wel toestemming

• Ook niet mogelijk voor schenkende echtgenoot om karakter schenking
vast te leggen voor aandeel dat zal worden verrekend in nalatenschap
instemmende echtgenoot

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien enkel instemming door ene
echtgenoot?
• Cass.?
• Vb.

• Schenking door ES, met instemming LL

• Verblijvingsbeding

• LL dan enige schenker?

• Vb.
• Schenking gemeenschappelijk goed door ES als voorschot aan kind uit

vorige relatie

• LL dan enige schenker en schenking dan buiten deel?

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien schenking via machtiging rb.?
• Meerderheidsstelling: schenking is hoogstpersoonlijke RH die niet voor VT

vatbaar is

• Minderheidsstelling: wet maakt mogelijk om machtiging te verlenen in
raam van art. 2.3.33 BW (art. 1419 oud BW), zonder onderscheid te
maken naar gevolgen

• Cass.?

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien schenking zonder
instemming/machtiging
• Unanimiteit:

• Schenking kan enkel worden verrekend in nalatenschap schenkende
echtgenoot – last van de onregelmatige schenking ligt volledig en
definitief bij contracterende echtgenoot

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien verblijving boven plafonds van artn.
2.3.55, 2.3.57 en 2.3.58 BW (artn.
1458/1464/1465 oud BW)?
• Barbaix

• Kinderen vorderen herkwalificatie en ev. inkorting tegen LL en niet rechtstreeks
tegen begiftigden

• Enkel begiftigden aan te spreken indien LL inkorting niet kan voldoen en in
de mate verhaal bij derdeverkrijgers mogelijk is

• Cass.?

• "wanneer tijdens huwelijk door de echtgenoten gemeenschapsgoederen werden
geschonken moet de inbreng of inkorting van de schenking gebeuren in de
nalatenschap van de vooroverleden echtgenoot in de mate dat de geschonken
goederen, indien de schenking niet zou hebben plaatsgevonden, in diens
nalatenschap zouden zijn gevallen"

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien ten tijde van schenking verdeling bij
helften en nadien wijziging naar gehele verblijving
aan LL?
• Schenkers kunnen dan gaan schuiven met toebedeling

GV en zo inbreng of inkorting beïnvloeden

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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E. OPENSTAANDE PUNTEN

• Quid (globale) erfovereenkomst gesloten door 
eerststervende ouder met kinderen omtrent schenking 
gemeenschapsgoed?
• Wordt zonder voorwerp?

• TIP: steeds beide ouders betrekken indien mogelijk

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien ene ouder als voorschot op erfdeel
schenkt en andere ouder met vrijstelling van
inbreng?
• Indien ene ouder eerst sterft: geheel met vrijstelling van

inbreng geschonken

• Indien andere ouder eerst sterft: geheel als voorschot
geschonken

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien LL na overlijden ES alle schenkingen
buiten deel maakt?

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien wordt geschonken onder de
ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van de
begiftigde voor de schenker – de begiftigde overlijdt
ná de ES, maar voor de LL van de schenkers?

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid indien ES van de schenkers overlijdt binnen
de drie jaar na de schenking van een niet-
geregistreerde bankgift, maar LL leeft langer dan 3
jaar – toepassing art. 2.7.1.0.5 VCF?

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Quid lijfrente die verbonden is aan schenking
gemeenschapsgoed en doorloopt tot aan overlijden
LL – toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF?

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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E. OPENSTAANDE PUNTEN

•Mogelijk om af te wijken?
• Bv. schenkingen bij helften te verrekenen, bestaande

goederen verblijven aan LL?

• Bv. schenking aan kind 1 bij helften te verrekenen,
schenking aan kind 2 volledig in nalatenschap LL
verrekenen?

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

F. PRAKTISCHE TIPS

1. In het kader van de planning

2. Bij uitoefening van het keuzebeding

3. In het kader van bestaande vereffeningen-
verdelingen

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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1. IN HET KADER VAN DE PLANNING

• Bij schenking rekening houden met hoe GV bij overlijden ES
wordt verdeeld

• Minstens ruime optiemogelijkheden te voorzien bij
keuzebeding

• Absolute zekerheid voor begiftigde ivm erfrechtelijke
verrekening → uitbreng uit GV en schenking vanuit EVs

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

2. BIJ UITOEFENING KEUZEBEDING

• Stel schenking onroerend goed als voorschot aan kind

• Bij overlijden ES bestaat GV uit GW en roerende goederen

• Bij uitoefening keuzebeding kiest LL voor
• GW

• Alle roerende goederen

• Hetgeen LL niet kiest valt in nal ES

→ Schenking onroerend goed volledig te verrekenen in
nalatenschap ES

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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2. BIJ UITOEFENING KEUZEBEDING

• Stel schenking onroerend goed als voorschot aan kind

• Bij overlijden ES bestaat GV uit GW en roerende goederen

• Bij uitoefening keuzebeding kiest LL voor

• Het volledige GV

→ Schenking onroerend goed volledig te verrekenen in
nalatenschap LL

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

2. BIJ UITOEFENING KEUZEBEDING

• Rekening houden met deze theorie en uitdrukkelijk stipuleren hoe
“geschonken goederen” moeten worden verrekend

• Vb.
• “Ik kies de volgende goederen voor 100% in volle eigendom:

• De volle eigendom van het onroerend goed te x

• De volle eigendom van de enige wagen

• De volle eigendom van de totaliteit van de rechten en verplichtingen verbonden aan de
schenking gedaan op * door mij en mijn echtgenoot van * aan *

• Voor alle overige gemeenschapsgoederen zullen deze (zowel roerende als
onroerende goederen) voor de helft in volle eigendom en voor de overige helft in
vruchtgebruik aan mij toekomen (vererving overeenkomstig het gewoon
wettelijk stelsel)”

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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3. IN BESTAANDE VEREFFENINGEN-VERDELINGEN

• Quid indien de vereffening-verdeling van de nalatenschap van
de eerststervende reeds werd afgewikkeld
• Maar er werd uitgegaan van een erfrechtelijke verrekening van de

schenkingen van gemeenschapsgoederen 50/50

• Terwijl er wel een verblijvingsbeding was?

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)

G. BESLUIT

•Wetgevende ingreep nodig

5. Erfrechtelijke verrekening bij een keuze- en verblijvingsbeding (onder last)
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E - info@deknudtnelis.be | W - www.deknudtnelis.be

A - Kantoor Kortrijk |Voorstraat 38, 8500 Kortrijk | +32 (0)56 89 02 50 

A - Kantoor Antwerpen | Kanaal | Stokerijstraat 25D bus 8, 2110 Wijnegem | +32 (0)3 304 23 91

A - Kantoor Brussel | Elsinore | De Vincilaan 9, 1930 Zaventem | +32 (0)2 613 09 88
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