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Antwerpen 16 maart 2021

Antwerpen 16 maart 2021 T.Not. 2021 (samenvatting), afl. 5, 497, noot -; T.Not. 2021 (samenvatting), afl. 5, 497, noot
VAN DEN BOSSCHE, A.
Samenvatting 1
Na een cassatie met verwijzing dient het geding te worden voortgezet in de staat waarin het zich laatst bevond voor
de rechter wiens beslissing werd vernietigd, weliswaar rekening houdende met de grenzen van het geschil
voortvloeiend uit de omvang van de cassatie en met het beschikkingsbeginsel. De omvang van de cassatie is in de
regel beperkt tot de draagwijdte van het middel dat eraan ten grondslag ligt. De rechter op verwijzing ingevolge het in
2017 gewijzigde artikel 1110 Ger.W. is enkel en alleen verplicht zich te voegen naar het cassatiearrest voor wat
betreft het door het Hof van Cassatie daarin beslechte rechtspunt.

Trefwoorden:
Cassatie met verwijzing Beschikkingsbeginsel (burgerlijke rechtspleging)

Samenvatting 2
Het bewijs van bedrog (captatie en erfenisbejaging) kan worden geleverd door alle middelen van recht, dus door alle
bewijsmiddelen, zonder enige beperking.

Voor de notaris gelden niet de zgn. wettelijke (onweerlegbare) vermoedens van captatie of suggestie, die de wet in
artikel 909 Oud BW voorbehoudt aan andere categorieën van personen die wettelijk onbekwaam zijn om middels
legaat te ontvangen. Indien het bedrieglijk optreden of de listige, misleidende, leugenachtige gedragingen en
beweringen de testator tot de overtuiging brengen dat hij de bedrieger moet begunstigen, is er sprake van een
onrechtmatige wilsbeïnvloeding. Het betreft leugens, kwaadwillige manipulaties en vertekenende voorstellingen van
de werkelijkheid om de testator tot een begunstiging te brengen, waartoe hij anders niet zou hebben beslist. De
bedoelde kunstgrepen of bedrieglijke technieken kunnen allerlei vormen aannemen.

De authentieke bewijswaarde van de notariële verklaring bij het testament in internationale vorm staat niet garant
voor het feit dat de wilsbeschikking vrij zou zijn van wilsgebreken, zoals bedrog (of specifieke verschijningsvormen
hiervan).

Hoewel niet verboden (zeker in het licht van het cassatiearrest dat de zaak naar dit Hof heeft verwezen en waarin
werd geoordeeld dat de wilsbeschikking bij het internationaal testament een onderhandse akte is, reden waarom
artikel 8 Organieke Wet Notariaat niet van toepassing is hierop), dat geïntimeerde de hoedanigheden cumuleerde van
(algemene) legataris met deze van testamentuitvoerder, kon, door de gehanteerde werkwijze, de geïntimeerde de wil
van de decujus naar zijn hand zetten, zonder enige externe controlemogelijkheid. Een andere notaris werd niet
betrokken bij het testament en de geïntimeerde “regelde” alles: hij maakte zowel de wilsbeschikking als de notariële
verklaring achteraf. Bij dit alles kon geïntimeerde uiteraard ook gebruikmaken van zijn juridische (voor)kennis. De
handelwijze van de notaris getuigt van aanhoudend financieel winstbejag. De modus operandi inzake het gewraakte
testament beschouwt het Hof als orgelpunt in de niet aflatende ijver om het vermogen van de decujus systematisch te
verwerven. Noch bij het eigenhandig noch bij het notarieel testament kan de begunstigde notaris (geïntimeerde) zelf
de pen houden van de uiterste wilsbeschikking, waar dit in casu wel het geval was, precies om reden dat het
internationaal testament deze mogelijkheid uitdrukkelijk openlaat.

Trefwoorden:
Bekwaamheid om te verkrijgen (giften), algemeen
Bekwaamheid artsen, apothekers, rusthuizen, geestelijken om giften te verkrijgen Testament, algemeen
Soorten testamenten, algemeen Internationaal testament Bedrog, algemeen Bewijsrecht, algemeen
Verbod op het verlijden van akten van bloed- of aanverwanten (notaris) Deontologie notaris

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Not. 2021 (samenvatting), afl. 5, 497

rn300132023 1/2© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/12/2021

M&D Seminars 5

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b3543&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b3374&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2063&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2066&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2091&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2092&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2096&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b16441&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2236&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b24615&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b3687&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TNot_2021_5-F.pdf&jura=1
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Gent 29 oktober 2020

Gent 29 oktober 2020 T.Not. 2021 (samenvatting), afl. 3, 275
Samenvatting 1
Artikel 1209, § 1 Ger.W. laat toe dat partijen bij de aanvang van de gerechtelijke vereffeningsprocedure hun
geschilpunten reeds aan de (vereffenings)rechter voorleggen. De rechtbank kan de haar voorgelegde geschillen
reeds beslechten. Zij kan de oplossing van een of meerdere van de haar voorgelegde geschillen evengoed uitstellen
naar een verder stadium in de procedure van de gerechtelijke vereffening-verdeling en zo de centrale rol van de
notaris-vereffenaar bij de gerechtelijke vereffening-verdeling ten volle laten spelen. Dit is een discretionaire, vrije
bevoegdheid van de rechtbank. De keuze om het geschil al dan niet reeds (voorafgaand aan de notariële
werkzaamheden en zonder het advies van de notaris-vereffenaar) te beslechten, ligt uitsluitend bij de rechtbank, niet
bij de partijen. Het gaat (immers) moeilijk op zonder meer een notaris-vereffenaar aan te wijzen, wanneer die meteen
blok zit ingevolge een essentieel geschilpunt. Klassieke voorbeelden zijn (1) interpretatiegeschillen omtrent een
huwelijks- of samenlevingscontract dan wel een testament en (2) geschillen omtrent het rechtsgeldige dan wel
rechtmatige karakter van een testament. Het valt proceseconomisch immers niet te verantwoorden om de beslechting
van deze geschillen zonder meer aan de notaris-vereffenaar over te laten, nu zij de bevolen vereffening-verdeling
vertekenen en prompt tot een tussengeschil leiden. Essentiële geschilpunten, die de vereffening-verdeling in een
(totaal) ander daglicht plaatsen, worden best in de kiem gesmoord. Op die manier wordt mogelijk kostbare tijd
uitgespaard. De rechter moet naar best vermogen de beoogde vereffening-verdeling (met de mogelijke hindernissen
van dien) inschatten.

Voor de toepassing van de in artikel 1209, § 1 Ger.W. bedoelde beslissing om een voorgelegd geschil reeds te
beslechten is geen bijzondere motivering vereist. Het betreft een discretionaire, vrije bevoegdheid van de rechtbank.
Het oordeel dat het opportuun is een aangebracht geschil reeds te beslechten kan volstaan. De in deze wetsbepaling
bedoelde geschillen omvatten overigens ook geschillen die bij tegenvordering of incidenteel bij de rechtbank worden
aangebracht voorafgaand aan de notariële werkzaamheden.

Trefwoorden:
Gerechtelijke verdeling

Samenvatting 2
Het Burgerlijk Wetboek somt in de artikelen 943 tot 946 BW een aantal toepassingsgevallen van de versterkte
onherroepelijkheid op waarbij artikel 944 BW de algemene regel vormt: een schenking die is gedaan onder een
voorwaarde waarvan de uitvoering van de enkele wil van de schenker afhangt, is nietig. De versterkte
onherroepelijkheid van de schenking gaat verder dan de gemeenrechtelijke onherroepelijkheid. Als uitzondering op
het algemene beginsel van de contractvrijheid moet zij bijgevolg restrictief worden geïnterpreteerd. Er is enkel sprake
van herroeping van de schenking wanneer de schenker rechtstreeks of onrechtstreeks de mogelijkheid krijgt eenzijdig
een overeenkomst ongedaan te maken of minstens uit te hollen of nog wanneer hij zelf en zelfstandig kan beslissen
dat hij niet gebonden is door zijn 'verbintenis'. Het uitgangspunt moet daarom zijn dat alleen die voorwaarden die
werkelijk de onherroepelijkheid van de schenking in het gedrang brengen, mogen worden beschouwd als nietige,
potestatieve voorwaarden. Niet meer, niet minder. Bij de schenking onder last om de eerste van de maand die volgt
op een geschreven verzoek van de schenkster aan de begiftigde een bedrag van 1.800,00 euro per maand te betalen
is de modaliteit louter potestatief, maar is er daarmee geen onverenigbaarheid met de versterkte onherroepelijkheid.
Het potestatieve element heeft enkel betrekking op de voldoening van de last. Deze last vormt een bijkomende
verbintenis en wordt opgenomen door de begiftigde ten voordele van de schenker. Degene die zich verbonden heeft
tot de last is dus niet de schenker, maar wel de begiftigde. Het potestatieve element bestaat enkel bij degene in wiens
voordeel werd bedongen, niet bij degene die zich verbonden heeft (de last te voldoen, i.e. de begiftigde). De
bijzondere onherroepelijkheid van de schenking komt bijgevolg niet in het gedrang.

Trefwoorden:
Schenking bij notariële akte, algemeen Herroeping schenking, algemeen
Wilsautonomie en contractvrijheid (verbintenis uit overeenkomst) Potestatieve voorwaarde (verbintenis)
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Cass. (1re ch.) RG C.19.0601.F, 22 octobre 2020 (B. D. M. / V. D. M.)

Cass. (1re ch.) RG C.19.0601.F, 22 octobre 2020 (B. D. M. / V. D. M.) https://juportal.be (12 novembre 2020); T. Not.
2021 (sommaire), liv. 3, 274
Sommaire
Il ressort des termes de l’article 956 (ancien) C. civ. que la révocation pour non-respect des conditions ou ingratitude
ne peut jamais avoir lieu de plein droit.

Sur la base de la nature de la convention impliquant une donation, le donateur ne peut renoncer à l’action en
révocation d’une donation pour non-respect des conditions liées à la donation que lorsque l’inexécution est devenue
réalité.

Le juge qui doit se prononcer sur la révocation de la donation pour non-respect des conditions dispose,
conformément aux articles 953 et 956 (ancien) C. civ., du pouvoir d’apprécier le caractère déterminant des conditions
qui ont conduit à la donation ainsi que la gravité de l’inexécution.

Mots-clés:
Révocation d'une donation pour cause d'inexécution des conditions Ingratitude (révocation d'une donation)

Texte intégral
B. D. M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue
de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

V. D. M.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège.

Le 6 octobre 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses
conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants:

Premier moyen

rf300126388 1/6© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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Dispositions légales violées

Articles 953 à 959 et 1134, alinéa 1er, du Code civil

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que l'acte de donation immobilière du 16 février 2013 « précise que [le demandeur] continuera à
prendre en charge seul les crédits en cours et s'engage à demander la désolidarisation de [la défenderesse] dans les
deux mois des présentes », que « [la défenderesse] demande la révocation de la donation immobilière qu'elle a
consentie à son père le 16 février 2013 pour cause d'inexécution des conditions » et que « [le demandeur] a confirmé
à l'audience n'avoir jamais entrepris aucune démarche en vue de désolidariser sa fille des crédits et n'a pas assumé
seul les crédits puisqu'il a remboursé le crédit au moyen des revenus locatifs après la majorité de sa fille alors qu'il
n'était plus administrateur légal de ses biens », l'arrêt « révoque pour inexécution des conditions la donation faite le
16 février 2013, par acte du notaire de R., par [la défenderesse au demandeur] d'un immeuble situé […] », par tous
ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, par les motifs suivants:

« Clause de renonciation à l'action révocatoire

Dans l'acte de donation du [16] février 2013 figure une clause libellée comme suit: ‘Action révocatoire.
– La donatrice déclare par les présentes renoncer expressément à l'action révocatoire’;

Cependant, les articles 956 à 959 du Code civil ont un caractère impératif et les règles qu'ils édictent
sont des règles de protection auxquelles on ne peut renoncer que dans des hypothèses concrètes,
une fois les faits d'ingratitude accomplis […];

Par conséquent, l'article 956 du Code civil, suivant lequel la révocation pour cause d'inexécution des
conditions ou pour cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit, est une règle impérative à
laquelle [la défenderesse] n'a pu valablement renoncer dans l'acte de donation alors que la réalisation
de l'accomplissement d'une condition, savoir la désolidarisation de [la donatrice], devait être réalisée
dans les deux mois de la donation ».

Griefs

En vertu de l'article 953 du Code civil, une donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d'inexécution
des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d'ingratitude. L'article 954 de ce code énonce que,
dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du
donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, et le donateur aura, contre les tiers
détenteurs des immeubles, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. L'article 956 du même code
précise que la révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de
plein droit.

Il ne se déduit d'aucune de ces dispositions, ni des articles 955, 957, 958 et 959 du Code civil, qui ne visent que la
révocation pour cause d'ingratitude, que le régime de la révocation dans son ensemble présenterait un caractère
impératif.

L'article 956 n'est du reste pas d'ordre public, en ce sens que les parties à une donation entre vifs peuvent y déroger
en stipulant que la donation sera révoquée de plein droit s'il y a inexécution des conditions qui l'assortissent.

S'il n'est pas permis de renoncer anticipativement à exercer l'action en révocation pour cause d'ingratitude, au sens
de l'article 955, il est en revanche possible de renoncer par avance à exercer l'action révocatoire pour cause
d'inexécution des conditions sous lesquelles la donation fut consentie.

L'inexécution des charges ou conditions consiste en une transposition aux donations des solutions retenues
dans le cadre de l'article 1184 du Code civil, aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous-entendue

rf300126388 2/6© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/12/2021

M&D Seminars 14

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf11&anchor=lf11-1102&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf11&anchor=lf11-1104&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf11&anchor=lf11-1106&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf11&anchor=lf11-1107&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf11&anchor=lf11-1108&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf11&anchor=lf11-1358&bron=doc


dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Les
articles 953 et 954 dudit code consistent en une application spécifique de cette disposition légale à l'hypothèse d'une
donation avec charges.

Or, rien n'interdit à une partie à un contrat de renoncer à la faculté offerte par l'article 1184 précité. Le créancier peut
renoncer conventionnellement à l'une des branches ouvertes par cette disposition légale (soit forcer son
cocontractant à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou en demander la résolution avec dommages et
intérêts).

L'arrêt, qui révoque la donation immobilière consentie par la défenderesse au demandeur pour inexécution des
conditions qui l'assortissent, et non pour ingratitude, procède à un amalgame entre la révocation d'une donation pour
inexécution des charges (ou conditions), à l'égard de laquelle la clause litigieuse stipulant que « la donatrice déclare
[…] renoncer expressément à l'action révocatoire » est parfaitement valable, et la révocation pour cause d'ingratitude,
à l'égard de laquelle elle ne le serait pas.

C'est dès lors illégalement qu'il se refuse à appliquer ladite clause contenue dans l'acte de donation du 16 février
2013 querellé par la défenderesse, qui faisait pourtant la loi des parties, et il n'est, partant, pas légalement justifié
(violation des articles 953 à 959 et 1134, alinéa 1er, du Code civil).

Second moyen

Dispositions légales violées

articles 953, 956 et, en tant que de besoin, 1184 du Code civil;
article 149 de la Constitution;

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que l'acte de donation immobilière du 16 février 2013 « précise que [le demandeur] continuera à
prendre en charge seul les crédits en cours et s'engage à demander la désolidarisation de [la défenderesse] dans les
deux mois des présentes » et que « [la défenderesse] demande la révocation de la donation immobilière qu'elle a
consentie à son père le 16 février 2013 pour cause d'inexécution des conditions », l'arrêt « révoque pour inexécution
des conditions la donation faite le 16 février 2013, par acte du notaire de R., par [la défenderesse au demandeur] d'un
immeuble situé […] », aux motifs suivants:

« Révocation pour inexécution des charges

L'article 953 du Code civil prévoit qu'une donation peut être révoquée pour inexécution des conditions
sous lesquelles elle aura été faite;

Les articles 953, 954 et 956 du Code civil parlent d’‘inexécution des conditions’ et non des ‘charges’.
Qu'entend-on par ‘conditions’ ?

Par ce terme, il faut entendre tout d'abord les charges de la donation. Il s'agit des charges consistant
en des prestations (donner, faire …) à accomplir au profit du donateur, du donataire ou d'un tiers […];

La charge peut être expresse ou tacite, c'est-à-dire s'induire des circonstances de l'acte;

Le demandeur a le choix de demander, soit la résolution de la donation, soit l'exécution de la charge;

Le juge doit vérifier s'il y a manquement et si ce manquement est suffisant pour justifier la résolution;

L'appréciation du tribunal est très large et il statuera en tenant compte de tous les éléments qui lui sont
soumis […];

rf300126388 3/6© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/12/2021

M&D Seminars 15

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf4135&anchor=lf4135-175&bron=doc


[Le demandeur] ne peut en aucun cas être suivi lorsqu'il prétend que ses engagements de continuer à
prendre en charge seul les crédits dont s'agit et [de] demander la désolidarisation de la donatrice dans
les deux mois [de l'acte de donation] ne constitueraient pas des charges de la donation et que la
commune intention des parties était que les revenus locatifs de l'appartement devaient être affectés au
remboursement du crédit […], qui doit être considéré comme un prêt propre de [la défenderesse];

La cour [d'appel] relève que [le demandeur] n'a pas informé la banque du Luxembourg du décès de [la
mère de la défenderesse, sa compagne], et qu'il s'est fait remettre une somme de 77.202,30 euros le
2 décembre 2009, qu'il n'a déclarée ni lors de la déclaration de succession qu'il a signée le 23 mars
2010 ni dans l'inventaire notarié du 28 juin 2010;

C'est donc sur la base de fausses déclarations qu'il s'est fait autoriser par le juge de paix à signer au
nom de sa fille mineure une ouverture de crédit de 34.029,41 euros sous forme de reprise d'encours
d'un crédit précédent par une ordonnance du 1er juillet 2010;

Si [le demandeur] avait déclaré ce montant, les droits de succession auraient pu être payés avec ces
fonds et il apparaît actuellement que ce crédit n'était pas justifié;

Il résulte de l'écrit non daté attribué à [la défenderesse] que les relations familiales étaient fort tendues
entre [le demandeur], sa nouvelle compagne et sa fille;

[La défenderesse] exprime que son père ne souhaite qu'une chose, son départ de la maison familiale;

Elle explique avoir été chassée de la maison familiale où elle vivait depuis sa naissance;

La lettre adressée le 28 mars 2014 par [le demandeur] et sa nouvelle compagne à [la défenderesse]
confirme le souhait de ceux-ci de voir [la défenderesse] résider ailleurs que sous leur toit et lui adresse
une série de reproches;

La cour [d'appel] constate que la donation par [la défenderesse] à son père de l'immeuble familial est
intervenue à peine quatre mois après son accession à la majorité et était bien assortie de charges,
savoir l'engagement [du demandeur], d'une part, de continuer à prendre en charge seul les crédits
précisés dans l'acte, d'autre part, de demander la désolidarisation de la donatrice dans les deux mois
de l'acte de donation;

[Le demandeur] a confirmé à l'audience n'avoir jamais entrepris aucune démarche en vue de
désolidariser sa fille des crédits et il n'a pas assumé seul les crédits puisqu'il a remboursé le crédit au
moyen des revenus locatifs après la majorité de sa fille alors qu'il n'était plus administrateur légal de
ses biens;

Par conséquent, l'inexécution des conditions intervenues dans ce contexte particulier constitue […]
des manquements graves et suffisants pour révoquer la donation;

La cour [d'appel] ordonnera, conformément à l'article 954 du Code civil, le retour de l'immeuble dans
les mains de [la défenderesse] ».

Griefs

En vertu de l'article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution
des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d'ingratitude. L'article 956 précise que la révocation
pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

L'inexécution des conditions (ou charges) consiste en une transposition aux donations des solutions retenues
dans le cadre de l'article 1184 du Code civil, les articles 953 et 954 dudit code consistant en une application
spécifique de cette disposition légale à l'hypothèse d'une donation avec charges.

Aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
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Aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat
n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer
l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et
intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les
circonstances.

Il en résulte que le juge est tenu, avant de prononcer éventuellement la résolution d'un contrat, de vérifier si les
manquements précis invoqués par le créancier demandeur sont suffisamment graves pour justifier pareille mesure et,
à défaut, il refusera la résolution.

Il en va de même de la révocation d'une donation pour inexécution des conditions qui l'assortissent, laquelle suppose
une demande en justice et, partant, un contrôle du juge sur l'adéquation de pareille sanction. Il ne suffit pas que le
juge constate qu'une donation était assortie de conditions et que celles-ci n'ont pas été exécutées.

Il découle du caractère judiciaire de la révocation des donations pour inexécution des conditions que, comme
en droit commun au regard de l'article 1184 du Code civil, le juge est tenu d'apprécier, tout d'abord, si la volonté du
donateur était de lier la donation et la charge, autrement dit si la charge était la cause impulsive et déterminante de la
volonté du disposant et si celui-ci a bien entendu attacher à son inexécution la sanction, particulièrement grave, de la
révocation. Le juge doit également vérifier si, au regard de la donation en cause, la charge non exécutée est
suffisamment importante et si le manquement dénoncé est en soi suffisamment grave pour justifier une telle mesure.

Il peut accorder au donataire, le cas échéant, un délai d'exécution, décider que l'inexécution n'est pas suffisamment
grave pour prononcer la résolution, tout en condamnant le donataire à exécuter la charge, et refuser la résolution si la
charge non exécutée ne présente pas d'intérêt pour le donateur ou si le but poursuivi par le donateur peut se trouver
atteint par un moyen non prévu à l'acte.

Après avoir constaté, sans être critiqué, que la donation immobilière litigieuse consentie par la défenderesse au
demandeur selon l'acte du 16 février 2013 était assortie de conditions ou charges et que celles-ci n'avaient pas été
exécutées, l'arrêt, tout en posant que « le juge doit donc vérifier s'il y a un manquement et si ce manquement est
suffisant pour justifier la résolution; que l'appréciation du tribunal est très large et qu'il statuera en tenant compte de
tous les éléments qui lui sont soumis », n'examine par aucune considération la double question si, d'une part,
l'obligation faite au demandeur de prendre en charge seul — sur ses fonds propres et non au moyen des loyers
appartenant à sa fille — les crédits subsistants et de demander la désolidarisation de la défenderesse constituait ou
non « la cause impulsive et déterminante » de la libéralité consentie, d'autre part, l'inexécution de cette double
obligation par le demandeur était en soi d'une gravité suffisante pour entraîner la révocation de la donation. En
particulier, il ne met pas en rapport la valeur de l'immeuble donné et le quantum de l'obligation inexécutée, et
n'examine pas l'éventualité d'une simple condamnation du demandeur à rembourser à sa fille les mensualités du
crédit qu'il n'a pas personnellement supportées, soit une somme marginale au regard de ladite valeur.

En se bornant à énoncer que « l'inexécution des conditions intervenue dans ce contexte particulier constitue [...] des
manquements graves et suffisants pour révoquer la donation », l'arrêt lie ipso facto la constatation d'une inexécution
par le demandeur des conditions assortissant la donation et la révocation de celle-ci, sans aucunement se déterminer
par rapport ä l'importance desdites conditions dans l'intention des parties et à la gravité de cette inexécution.

Il n'est, partant, pas légalement justifié (violation des articles 953, 956 et, en tant que de besoin, 1184 du Code
civil) et, à défaut de motivation suffisante, ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision au
regard desdites dispositions (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen:

Aux termes de l'article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution
des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d'ingratitude.
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L'article 956 de ce code dispose que la révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause
d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit.

Il suit de la nature du contrat de donation que le donateur ne peut renoncer à l'action révocatoire fondée sur
l'inexécution des conditions de la donation qu'une fois l'inexécution consommée.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen:

Le juge appelé à prononcer la révocation d'une donation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle
a été faite dispose, en vertu des articles 953 et 956 du Code civil, du pouvoir d'apprécier le caractère déterminant de
ces conditions dans l'intention du donateur ainsi que la gravité de l'inexécution.

En relevant, par les motifs que le moyen reproduit et critique, les circonstances dans lesquelles le demandeur a
souscrit au nom de la défenderesse le crédit qu'il s'est, au moment de la donation de l'immeuble litigieux, engagé à
apurer seul et les modalités suivant lesquelles il s'est par la suite dérobé à l'exécution de cet engagement, l'arrêt, qui
apprécie de la sorte le caractère déterminant pour la défenderesse des conditions stipulées et la gravité de
l'inexécution de celles-ci, motive régulièrement et justifie légalement sa décision de faire droit à l'action révocatoire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille nonante euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y
compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la
somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian
Storck, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en
audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de
l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Cass. AR C.19.0508.N, 5 oktober 2020 (J.P.G. / P.G.)

Cass. AR C.19.0508.N, 5 oktober 2020 (J.P.G. / P.G.) https://juportal.be (4 december 2020); RW 2020-21
(samenvatting), afl. 18, 698 en http://www.rw.be/ (27 december 2020); TEP 2020, afl. 3, 701; T.Not. 2020, afl. 11, 982
Samenvatting 1
In geval van een schenking onder last, beschikt de schenker die de begiftigde de niet-nakoming ervan verwijt, over de
keuze om hetzij de nog mogelijke uitvoering van de last na te streven hetzij de herroeping of ontbinding van de
schenking te vorderen.

De schenker kan kiezen voor hetzij de uitvoering hetzij de ontbinding van de schenking onder last waarvan hij de
begiftigde de niet-nakoming verwijt. De schenker kan zijn keuze wijzigen tenzij hij minstens impliciet maar zeker zijn
keuzemogelijkheid heeft verzaakt.

De schenker kan niet kiezen voor de uitvoering en tegelijk voor de ontbinding. De schenker die kiest voor de
uitvoering en vervolgens voor de ontbinding moet minstens impliciet maar zeker afzien van zijn eerdere keuze voor
de uitvoering. Het gegeven dat de schenker een uitvoerbare titel heeft verkregen tot gedwongen uitvoering van de
last neemt niet weg dat de schenker alsnog kan afzien van die uitvoering, voor zover ze nog niet daadwerkelijk is
gebeurd. Dat volgens de schenker na het verkrijgen van de uitvoerbare titel nieuwe tekortkomingen van de begiftigde
zich voordoen en de uitvoering onmogelijk zou worden, neemt niet weg dat de schenker alsnog kan en moet afzien
van die uitvoering.

Commentaar:

Het tijdschrift «RW» 2020-21, afl. 18, 698 vermeldt (3e k.), het tijdschrift «TEP» 2020, afl. 3, 701 vermeldt (1e k.).

Trefwoorden:
Schenking bij notariële akte, algemeen Herroeping schenking, algemeen Uitvoering overeenkomst, algemeen
Ontbinding overeenkomst

Samenvatting 2
De in artikel 1993 BW opgenomen verplichting tot rekening en verantwoording door de lasthebber is aan geen
bijzondere vormvoorwaarden onderworpen en kan ook mondeling gebeuren.

Gelet op de artikelen 1315 en volgende BW, inzonderheid de artikelen 1341 en 1348, lijdt het in de regel benodigde
schriftelijke bewijs van de rekening en verantwoording en de kwijting uitzondering wanneer de lasthebber zich in de
morele onmogelijkheid bevindt om zich een schriftelijk bewijs te verschaffen. Dit kan het geval zijn wanneer de
lasthebber een bijzondere vertrouwensrelatie met de lastgever heeft waarbij onmiddellijke controle mogelijk is.

Commentaar:

Het tijdschrift «RW» 2020-21, afl. 18, 698 vermeldt (3e k.), het tijdschrift «TEP» 2020, afl. 3, 701 vermeldt (1e k.).

Trefwoorden:
Rekenschap en verantwoording door lasthebber
Onmogelijkheid om te bewijzen door geschrift (uitzondering op gereglementeerd bewijsstelsel)

Samenvatting 3
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer een rechter zijn beslissing
baseert op elementen waarvan de partijen, gelet op het verloop van het debat, mochten verwachten dat de rechter ze
in zijn oordeel zou betrekken en waarover zij tegenspraak hebben kunnen voeren.

Commentaar:
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Het tijdschrift «RW» 2020-21, afl. 18, 698 vermeldt (3e k.), het tijdschrift «TEP» 2020, afl. 3, 701 vermeldt (1e k.).

Trefwoorden:
Recht van verdediging (burgerlijke rechtspleging) Tegenspraak (burgerlijke rechtspleging)
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Jurisprudence fiscale (cours et tribunaux)

lorsque le montant des condamnations prononcées ne dé-
passe pas 12 500 euros.
(...)
 

N° 27.441

Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 
2 octobre 2020

Enregistrement – Clause d’accroissement entre cohabi-
tants légaux – Caractère aléatoire – Absence d’animus 
donandi

Pour qu’une clause d’accroissement soit considérée comme ren-
fermant une libéralité, l’administration doit établir d’une part, 
qu’il y avait au moment de la conclusion de l’acte un appauvris-
sement sans contrepartie de l’une des parties ce qui implique 
que les chances de perte et de gain des deux parties à la con-
vention étaient inégales et, d’autre part, que les parties auraient 
été mues par une intention libérale de sorte que la convention 
serait simulée. Cet animus donandi ne peut être supposé et doit 
être démontré.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les cohabitants légaux 
avaient un âge très proche et qu’au moment de la conclusion 
de la convention d’accroissement, ils étaient tous les deux en 
bonne santé de sorte que leurs chances de survie étaient équi-
valentes.
Par ailleurs, il faut rappeler que les cohabitants légaux ne s’en-
gagent pas l’un vis-à-vis de l’autre à demeurer vivre ensemble, 
ni à être fidèles ni à se porter secours ou assistance : en bref, ils 
ne contractent aucune des obligations personnelles fondamen-
tales qui naissent du mariage.
Enfin, la convention prévoit de manière expresse que l’accrois-
sement est automatique et ce n’est en réalité que son exercice 
qui est optionnel de sorte que le caractère commutatif onéreux 
existant au moment de la conclusion de la convention onéreux 
est préservé. Or, l’intention libérale doit s’apprécier au moment 
de la conclusion de la convention.
 

(…)

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant :
Vu régulièrement produites les pièces de la procédure pres-
crite par la loi et plus particulièrement :
– la copie conforme du jugement prononcé le 11 décembre 
2018 par la 36e chambre du tribunal de première instance 
du Hainaut, division de Mons, lequel aux dires des parties 
n’a pas été signifié ;
– la requête d’appel de l’Etat belge déposée au greffe de la 
cour le 31 janvier 2019 ;
– les conclusions principales d’appel et les conclusions 
additionnelles et de synthèse de Monsieur A déposées le 
5 août 2019, le 21 février 2020 et le 8 juillet 2020 ;
– les conclusions et les conclusions additionnelles et de 
synthèse de l’Etat belge déposées le 28 novembre 2019 et le 
20 mai 2019 ;
– les dossiers des parties.
L’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, 
est recevable.

1. Les faits et les rétroactes de la cause

Aux termes d’un acte reçu le 25 octobre 2000 par le notaire 
B.L., Monsieur A. et Madame B. ont constitué la société pri-
vée à responsabilité limitée de droit belge « XYZ » ci-après 
la Société.
La Société a été constituée avec un capital de 18.600 euros 
représenté par 100 parts sociales nominatives sans désigna-
tion de valeur nominale représentant chacune 1/1.00e du 
capital social, réparties entre les deux associés fondateurs à 
concurrence de 50 parts sociales chacun.
Le 9 décembre 2009, Monsieur A. et Madame B. ont fait une 
déclaration commune de cohabitation légale devant l’Offi-
cier de l’Etat civil de la ville de Nivelles.
Le 26 avril 2013, ils ont conclu sous seing privé une conven-
tion d’accroissement à titre onéreux portant sur leurs parts 
sociales de la Société  ; celle-ci fut enregistrée le 12  juillet 
2013 (pièce 1 du dossier de Monsieur A.).
Madame B. est décédée le 6 mars 2016.
Conformément aux stipulations de la convention d’accrois-
sement, Monsieur A. a constaté la réalisation de l’accroisse-
ment aux termes d’un acte reçu le 5 août 2016 par le notaire 
B.L. (pièce 3 du dossier de Monsieur A.).
Cet acte a été enregistré le 19 août 2016 au bureau de l’enre-
gistrement/actes authentiques de Charleroi 1 et il a été perçu 
à cette occasion la somme de 7.152,50 euros correspondant 
au droit de donation calculé au taux ordinaire prévu par 
l’article  131 du Code des droits d’enregistrement dans sa 
version en vigueur à la date du 5 août 2016 sur une base 
imposable de 115.275 euros correspondant à la valeur des 
parts sociales, objet de l’accroissement.
L’administration a en effet considéré que sur le plan fiscal, 
l’accroissement en faveur de Monsieur A. s’analyse comme 
une acquisition à titre gratuit des parts sociales ayant appar-
tenu à Madame B. sous condition suspensive du prédécès 
de celle-ci.
Malgré les contestations de Monsieur A., l’Administration a 
maintenu sa position.
Par requête contradictoire du 6  juin 2017, Monsieur A. a 
sollicité :
– la condamnation de l’Etat belge au remboursement de la 
somme de 7.102,50  euros indument perçue à majorer des 
intérêts moratoires depuis le 25 janvier 2017 ;
– en ordre subsidiaire, la condamnation de l’Etat belge au 
remboursement de la somme de 3.348,50  euros indument 
perçue à majorer des intérêts moratoires depuis le 25 janvier 
2017 ;
– la condamnation de l’Etat belge aux frais et dépens en ce 
compris l’indemnité de procédure s’élevant à 1080 euros.
Le jugement déféré a dit la demande recevable et fondée.
L’appel tend à mettre à néant la décision déférée et à la con-
damnation de Monsieur A. aux dépens des deux instances 
étant l’indemnité de procédure qui s’élève à 1.080  euros 
(montant de base) par instance.
Pour sa part, Monsieur A. sollicite la confirmation du juge-
ment déféré et la condamnation de l’Etat belge aux frais et 
dépens de l’instance en ce compris les indemnités de pro-
cédure de 1.080 euros par instance soit la somme totale de 
3.160 euros.

2. Discussion

L’Etat belge soutient que la clause d’accroissement litigieuse 
constitue une libéralité réciproque entre cohabitants légaux.
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Il rappelle qu’il n’est pas lié par la qualification donnée par 
les parties à un acte et maintient que le fait que la clause 
d’accroissement soit optionnelle en ce sens qu’elle autorise 
le survivant des parties à renoncer à l’accroissement permet 
d’exclure l’existence d’un contrat aléatoire et partant celle 
d’un contrat à titre onéreux dans la mesure où l’accroisse-
ment dépend également de la volonté du survivant et où 
au moment de la conclusion du contrat, le dénouement de 
celui-ci ne se présentait pas obligatoirement en un gain pour 
une partie et une perte pour l’autre.
Il considère que le fait que Monsieur A. et Madame B. 
étaient cohabitants légaux et avaient deux enfants communs 
exclut toute pensée de spéculation et permet de considérer 
qu’ils ont agi dans le souci l’une de l’autre sans égard à leurs 
chances respectives de survie et de conclure à l’existence de 
libéralités mutuelles.
La clause litigieuse est libellée comme suit :
« Clause d’accroissement
Les soussignés déclarent par la présente soumettre chacun 
50 (cinquante) parts de la SPRL à l’application d’une clause 
d’accroissement suivant les conditions mentionnées ci-des-
sous.
(...)
Cette clause d’accroissement est consentie de manière réci-
proque et acceptée à titre onéreux, en tant que contrat aléa-
toire, suivant les conditions, modalités et charges mention-
nées ci-dessous :
Dispositions générales
Sous réserve des conditions particulières mentionnées 
ci-dessous, les parties conviennent, à titre de contrat aléa-
toire réciproque, qu’en cas de décès de l’une d’entre elles, 
les droits indivis du premier mourant dans les biens visés 
ci-dessus viendront accroître de plein droit les droits indi-
vis du survivant.
Cet accroissement a lieu dans une proportion identique 
entre les parties, sans que le survivant soit tenu à quelque 
payement ou indemnité que ce soit vis-à-vis des héritiers et 
ayants-droits du premier mourant.
Chacune des parties cède ses droits à l’autre partie en 
échange de la possibilité d’obtenir en proportion les mêmes 
droits de l’autre partie si elle survit à cette dernière.
Le caractère onéreux de la présente convention est souligné 
par la volonté de chacune des parties de se protéger au cas 
où elle serait la survivante.
Cet accroissement est convenu entre parties à titre de contrat 
aléatoire et onéreux.
Ainsi, chacune des parties cède à l’autre ses droits indivis, 
sous la condition suspensive de son prédécès. En contre-
partie de cette cession, le cédant reçoit une chance égale de 
recueillir la part de l’autre partie s’il vit le plus longtemps.
S’agissant d’un contrat aléatoire à titre onéreux, aucune in-
demnité n’est due par le survivant aux héritiers du premier 
mourant en raison de l’acquisition par le survivant de la part 
du premier mourant. Les parties estiment que les chances 
sont équivalentes d’acquérir les biens mobiliers précités ».
L’article 1104 du Code civil précise que le contrat « est com-
mutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à 
faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce 
qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de 
perte pour chacune des parties, d’après un événement incer-
tain, le contrat est aléatoire ».

1. Rec. gén. enr. not., 2019, n° 27.217, p. 209.

L’article 1106 du même Code dispose que « Le contrat à titre 
onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner 
ou à faire quelque chose ».
Enfin, aux termes de l’article 1964, le contrat aléatoire est 
une convention réciproque dont les effets, quant aux avan-
tages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour 
l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement 
incertain.
Comme le rappelle l’Etat belge, le caractère à titre oné-
reux du contrat aléatoire implique nécessairement que les 
prestations réciproques auxquelles les parties s’engagent 
consistent en une chance de gain ou un risque de perte pour 
chacune d’entre elles, prestations que les parties acceptent 
de considérer définitivement comme équivalentes et comme 
la contrepartie de leurs engagements respectifs.
1. La convention litigieuse précise que :
« Option
Le survivant des soussignés doit faire connaître explicite-
ment sa volonté d’exercer la clause d’accroissement préci-
tée, au moyen d’une déclaration sous seing privé ou par acte 
notarié dans un délai d’au maximum cinq mois à compter 
de la date du décès du premier mourant des soussignés. 
Ce délai est à considérer comme un délai de déchéance. 
A défaut d’expression de volonté explicite, de la façon et 
endéans le délai stipulé à l’alinéa précédent, le survivant 
des soussignés sera censé avoir renoncé irrévocablement à 
l’avantage du droit d’accroissement ».
Ladite clause prévoit qu’au décès d’une des parties, les 
droits indivis de cette dernière viendront accroître de plein 
droit (la cour souligne) les droits indivis du survivant.
Au demeurant, par l’acte du 5 août 2016, Monsieur A. a re-
quis de la part du notaire B.L. « d’acter que par le seul fait 
du décès de Madame B. il s’est opéré, conformément aux sti-
pulations dudit acte sous seing privé du vingt-six avril deux 
mil treize, accroissement à son profit, et qu’en conséquence 
il est devenu plein propriétaire des 100 parts de la Société 
Privée à Responsabilité limitée XYZ ».
Le caractère optionnel visé ci-avant est identique pour les 
deux parties de sorte que les chances de gain ou de perte 
au moment de la conclusion du contrat sont égales et l’aléa 
n’est pas affecté par l’option laissée aux deux parties.
La convention prévoit de manière expresse que l’accrois-
sement est automatique et ce n’est en réalité que son exer-
cice qui est optionnel de sorte que le caractère commu-
tatif onéreux existant au moment de la conclusion de la 
convention onéreux est préservé (voir Mons, 16  janvier 
2019, Rec. gén. enr. not., 2019, liv. 5, p. 212, note Ph. DE 
PAGE1).
2. Il a été dit que « Dans une convention d’accroissement, 
chacune des parties reçoit une chance d’obtenir un droit 
sur la part de l’autre en échange de la chance qu’il donne 
à l’autre d’obtenir un droit identique sur sa propre partie 
si c’est lui qui survit. L’obligation de l’un forme la cause de 
l’obligation de l’autre. C’est donc un contrat aléatoire à ran-
ger parmi les contrats commutatifs (art. 1104 du Code civil) 
et donc à titre onéreux » (B. CARTUYVELS, « Les conven-
tions d’accroissement, Quelles difficultés en 2007 », in Pla-
nification successorale, Aspects civils et fiscaux, Bruxelles, 
Bruylant, 2008, p. 229).
Il n’est pas contesté que l’Etat belge étant tiers à la conven-
tion litigieuse n’est pas tenu par la qualification donnée par 
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les parties et peut renverser la présomption de caractère 
onéreux.
Dans ce cas, le premier juge a adéquatement rappelé que 
l’administration doit établir d’une part, qu’il y avait au mo-
ment de la conclusion de l’acte un appauvrissement sans 
contrepartie de l’un des époux ce qui implique que les 
chances de perte et de gain des deux parties à la convention 
étaient inégales et d’autre part, que les parties auraient été 
mues par une intention libérale de sorte que la convention 
serait simulée. Cet animus donandi ne peut être supposé et 
doit être démontré.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Monsieur A. et 
Madame B. avaient un âge très proche et qu’au moment de 
la conclusion de la convention d’accroissement, ils étaient 
tous les deux en bonne santé de sorte que leurs chances de 
survie étaient équivalentes.
Il faut rappeler que les cohabitants légaux ne s’engagent 
pas l’un vis-à-vis de l’autre à demeurer vivre ensemble, ni 
à être fidèles ni à se porter secours ou assistance : en bref, 
ils ne contractent aucune des obligations personnelles fon-
damentales qui naissent du mariage (A.-Ch. VAN GYSEL et 
J. SAUVAGE, Le couple, Précis de la Faculté de droit et de 
criminologie de l’ULB, Anthémis, 2018, p. 367).
Le statut de cohabitants légaux de même que les liens affec-
tifs entre Monsieur A. et Madame B. lesquels ne sont pas en 
soi contestés, n’entraînent pas une présomption irréfragable 
d’une intention libérale.
L’Etat belge précise qu’une opération sera qualifiée d’opéra-
tion à titre gratuit, plus précisément de libéralités mutuelles 
« s’il apparaît que les parties ont agi dans un but désinté-
ressé, chacune d’entre elles étant inspirée par un sentiment 
de bienfaisance à l’égard de l’autre partie ».
En l’espèce, les termes de la convention d’accroissement 
rappelés ci-avant prévoient de manière expresse et non am-
bigüe le caractère onéreux de celle-ci.
L’intention libérale doit s’apprécier au moment de la con-
clusion de la convention.
Monsieur A soutient de manière vraisemblable que l’inten-
tion des associés n’était pas de protéger l’autre mais de s’as-
surer qu’en cas de prédécès de l’un, l’autre deviendrait seul 
propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
Ils y exerçaient leurs activités professionnelles et il était lo-
gique que chacun souhaite se prémunir des conséquences 
économiques du prédécès de l’autre en vue de permettre la 
poursuite de son activité.
La référence de l’Etat belge à l’arrêt de la cour de céans du 
6 janvier 2019 n’apparaît pas pertinente dans la mesure où 
le cas d’espèce concernait un couple marié où les conjoints, 
malgré le fait qu’ils avaient précisé que l’accroissement était 
consenti et accepté à titre onéreux, avaient souligné qu’il 
existait entre eux des devoirs réciproques et notamment 
une obligation morale de préserver le survivant contre les 
conséquences économiques d’un prédécès en souhaitant lui 
garantir la disposition de la totalité des sommes et valeurs 
figurant sur des comptes bancaires qu’ils possédaient en in-
division
Or, dans le cas actuellement soumis à la cour, la conven-
tion ne portait que sur les parts de la Société au travers 
de laquelle les cohabitants légaux exerçaient leur activité 

2. Le texte de la convention est reproduit dans l’arrêt commenté.
3. M. VAN MOLLE et A.-S. GIGOT, « L’accroissement et la réversion », in L’option, la condition, le terme et la substitution. Effets civils et fiscaux sur l’organisation et la 

transmission d’un patrimoine, Anthemis, 2017, n° 3 et 4, p. 33 et 34.
4. M. VAN MOLLE et A.-S. GIGOT, op. cit., n° 1, p. 31 et 32.
5. Les droits ordinaires de donation étaient, à l’époque des faits, dus sur une donation sous condition suspensive en Wallonie. Ce texte a été modifié par le décret 

wallon du 19 juillet 2018, entré en vigueur le 3 septembre 2018, qui soumet la donation mobilière sous condition de survie au droit de succession (art. 4, 3°, C. 

professionnelle de sorte qu’ils se protégeaient mutuellement 
des risques liés à la poursuite de l’activité professionnelle 
du cohabitant survivant ce qui ne permet pas d’établir une 
intention libérale dans leur chef.
Il s’ensuit que l’appel est non fondé.

3. Les faits et les dépens

Les frais et dépens de la première instance ont déjà été liqui-
dés par le tribunal.
Pour le surplus, il convient de mettre à charge de l’Etat belge 
l’indemnité de procédure d’appel liquidée par Monsieur A à 
la somme de 1.080 euros.

PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, relative à l’em-
ploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait ap-
plication ;
Reçoit l’appel ;
Le dit non fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l’Etat belge à l’indemnité de procédure d’appel 
liquidée à la somme de 1.080 euros ;
Lui délaisse ses propres frais et dépens.
(...)

Observations

1. Les faits – Deux personnes ont créé, en 2000, une 
Sprl, étant associées à parts égales. Ces personnes font, 
en 2009, une déclaration de cohabitation. En 2013, 
elles concluent une convention d’accroissement sur 
les parts sociales détenues individuellement par cha-
cune d’elles2 et cette convention est enregistrée.

Cette clause d’accroissement permet, soit lors de l’ac-
quisition d’un bien, soit dans une convention pos-
térieure à cette acquisition, de créer, sous condition 
de survie, des droits de propriété au bénéfice du sur-
vivant sur le bien propre ou personnel acquis par le 
prémourant3.

Les buts poursuivis sont, essentiellement, de faire 
échapper le bien à la succession du prémourant, et 
de conserver la maîtrise et le contrôle total sur le bien 
après le décès du prémourant4.

2. Le litige  – Madame décède en 2016 et Monsieur 
confirme, par une déclaration notariée, se prévaloir 
de l’accroissement prévu par la convention. En dé-
pit de ses attentes et celles de son notaire qui avait 
conseillé l’enregistrement de la clause, le droit de do-
nation est enrôlé5.
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Brussel (42e k.) nr. 2018/FA/111, 30 juni 2020

Brussel (42e k.) nr. 2018/FA/111, 30 juni 2020 TEP 2020, afl. 3, 727
Samenvatting
Overeenkomstig artikel 1034 BW komen, behoudens de vergoeding voor de prestaties van de testamentuitvoerder,
de kosten door de uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen gemaakt voor de verzegeling, de boedelbeschrijving, de
rekening en verantwoording, alsook de verdere uitgaven in verband met zijn werkzaamheden, ten laste van de
nalatenschap.

De in het testament bepaalde vergoeding voor de uitoefening van zijn opdracht als testamentuitvoerder is een legaat
in het voordeel van de testamentuitvoerder dat niet onderworpen is aan successierechten en dit legaat evenals de
kosten zoals bepaald in artikel 1034 BW komen ten laste van de nalatenschap.

In het testament werd een vergoeding voor de testamentuitvoerder van 3% op de netto te verdelen activa bedongen,
namelijk de activa die na betaling van de passiva (de schulden zijn verbonden aan de nalatenschap zelf, zoals
facturen van nutsvoorzieningen en begrafeniskosten, verzekeringen, onroerende voorheffing enz.) tussen de
legatarissen verdeeld zullen worden.

Successierechten moeten niet door de nalatenschap gedragen worden maar elke legataris is zijn aandeel in de
successierechten verschuldigd in functie van zijn aandeel in de te verdelen activa en in functie van zijn rang, zodat
deze niet als passiva van de te verdelen activa kunnen verrekend worden.

Trefwoorden:
Testamentuitvoerder Belastbaar actief (successierecht), algemeen Successierechten, passief, algemeen
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Gent 14 mei 2020

Gent 14 mei 2020 T.Not. 2021, afl. 2, 183
Samenvatting
Partijen bepalen in de aan de echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande regelingsakte dat (1) zij
omtrent alle huwelijksvermogensrechtelijke aspecten, een nader omschreven dading hebben gesloten, (2) zij op de
hoogte waren van alle actieve en passieve bestanddelen van de huwelijksgemeenschap, van hun eigen vermogen en
van de rekeningen en vergoedingen tussen de diverse patrimonia en dat bij het sluiten van de dading op patrimoniaal
vlak hiermee rekening werd gehouden, (3) zij door het loutere feit van de eerste verschijning voor de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, wederkerig alle schenkingen herroepen die zij elkaar hebben gedaan, (4) zij bij het
vergelijk rekening hebben gehouden met het al of niet eigen karakter van de goederen, alle rekeningen tussen en het
gemeenschappelijk vermogen, terugnemingen en vergoedingen, kortom ieder recht uit welk vermogen ook en (5) zij
uitdrukkelijk verzaken aan iedere aanspraak daaromtrent en verklaren uit dien hoofde niets meer aan mekaar
verschuldigd te zijn of op te eisen te hebben. Een dergelijke regelingsakte is als een dading met een bijzondere aard
en strekking te beschouwen. Daar waar de tekst van de regelingsakte zonder meer duidelijk maakt dat (1) de
schenkingen werden herroepen, (2) partijen rekening hebben gehouden met het al of niet eigen karakter van de
goederen en met ieder recht uit welk vermogen ook, (3) zij uitdrukkelijk iedere aanspraak daaromtrent hebben
verzaakt en (4) zij tevens hebben verklaard uit dien hoofde niets meer aan mekaar verschuldigd te zijn of op te eisen
te hebben, dient te worden vastgesteld dat de stelling dat partijen weliswaar de herroeping van de schenkingen
hebben verklaard maar nog niet hebben uitgevoerd (manifest) strijdt met de bewoordingen van de overeenkomst.
Daar waar bovendien de overeenkomst geen enkele (becijferde) verbintenis vermeldt in hoofde van een van de
partijen om (nog) uitvoering te geven aan de herroeping van de schenkingen, kan de vordering tot terugbetaling van
de (tegenwaarde van de) schenkingen niet slagen nu zij botst op de dading die partijen hebben gesloten en waarop
zij niet kunnen terugkomen.

Trefwoorden:
Voorafgaande overeenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming Herroeping schenking, algemeen
Dading, algemeen
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Gent (11e k.) 23 april 2020

Gent (11e k.) 23 april 2020 TEP 2021, afl. 1, 187
Samenvatting
Ook in geval van een gedeeltelijk bewind blijft de in artikel (oud) 488bis, h), § 2, eerste lid BW bedoelde regel
overeind die inhoudt dat de beschermde persoon slechts geldig een uiterste wilsbeschikking kan maken na
machtiging, op zijn verzoek, door de vrederechter.

Een "in opdracht" van de vrederechter door de hoofdgriffier ondertekende aan de voorlopige bewindvoerder gerichte
brief waarin in het algemeen wordt geschreven dat een onder (beperkt) voorlopig bewind geplaatste persoon zonder
machtiging een testament kan wijzigen, is niet als een machtiging in de zin van artikel (oud) 488bis, h), § 2, eerste lid
BW te aanzien wanneer niet blijkt dat de vereiste wilsgeschiktheid het voorwerp van een controle heeft uitgemaakt.

Trefwoorden:
Bekwaamheid beschermde persoon met betrekking tot testament
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Antwerpen (F1E1e k.) 21 april 2020

Antwerpen (F1E1e k.) 21 april 2020 TEP 2021, afl. 2, 420; T.Not. 2021 (samenvatting), afl. 3, 277
Samenvatting 1
De nietigverklaring van een notariële akte wegens captatie (art. 909 BW) veronderstelt een begiftigde die volstrekt
rechtens onbekwaam is om te worden begiftigd. Artikel 909 BW, dat gesteund is op het invloedsmisbruik ten aanzien
van een zieke die afhankelijk is en die zich bevindt in een ondergeschikte positie, is immers van restrictieve
interpretatie, zodat een analoge en soepele uitlegging niet kan worden aanvaard.

Captatie vergt het bewijs dat de wil van de schenker op determinerende wijze, door het creëren van een artificieel
klimaat, werd beïnvloed en dat iets beslist werd wat niet echt gewild was.

Wie als schenker de herroeping vordert van de schenking wegens inbreuk door de begiftigde op de plicht de lasten te
vervullen dient te bewijzen dat sprake is van een aan deze begiftigde toerekenbare zwaarwichtige of voldoende
ernstige wanprestatie. Minstens en alleszins diende begiftigde vooraf in gebreke te zijn gesteld door schenker
alvorens sprake kan zijn van enige wanprestatie, zulks nog los van het ernstig of voldoende zwaarwichtig karakter.

Trefwoorden:
Bekwaamheid artsen, apothekers, rusthuizen, geestelijken om giften te verkrijgen
Herroeping schenking wegens niet-vervulling van de voorwaarden Bewijslast, algemeen

Samenvatting 2
Appellante nam in het verleden de zorg op voor haar zieke zoon, die intussen overleden is. Zij werd hierin bijgestaan
door geïntimeerde, een zelfstandige thuisverpleegster. Bij notariële akte werd er door appellante een schenking van
een geldsom gedaan aan geïntimeerde, onder last dat geïntimeerde voor appellante (en haar zoon) moest zorgen,
inbegrepen huisvesting, voeding, medicatie, e.d.m. Omdat geïntimeerde volgens bewering van appellante haar
verplichtingen niet meer nakwam, werd door appellante de nietigverklaring van de notariële akte gevorderd wegens
captatie (art. 909 BW). Daarnaast werd een herroeping van de schenking gevorderd wegens het niet vervullen van de
lasten, hetzij wegens ondankbaarheid.

Artikel 909 BW bevestigt de juridische link tussen captatie en gezondheidszorg, in die zin dat het een specifieke
onbekwaamheid betreft, gesteund op het invloedsmisbruik ten aanzien van een zieke die afhankelijk is en die zich
bevindt in een ondergeschikte positie. Dit artikel is van restrictieve interpretatie en een analoge en soepele uitlegging
kan niet worden aanvaard. Derhalve is dit artikel in casu niet van toepassing. Geïntimeerde was niet onbekwaam om
door appellante te worden begiftigd, aangezien geïntimeerde de schenker (appellante) niet verzorgde ten tijde van de
schenking (doch enkel haar zoon) en er bovendien ook geen sprake was van behandeling tijdens een ziekte waaraan
de schenker is overleden (appellante leed niet aan een ziekte en is overigens nog steeds in leven).

Bovendien stelt het hof dat wanneer de schenker de herroeping of ontbinding vordert van de schenking wegens
inbreuk door de begiftigde op de plicht de lasten te vervullen, deze moet bewijzen dat er sprake is van een aan deze
begiftigde toerekenbare zwaarwichtige of voldoende ernstige wanprestatie. Bovendien dient deze wanprestatie ook
een zekere omvang en duur te hebben. De tekortkoming van de begiftigde moet bijgevolg substantieel zijn en de door
de schenker ingeroepen sanctie (van de ontbinding van de schenking) moet, in relatie hiertoe, ook proportioneel zijn.

Trefwoorden:
Bekwaamheid artsen, apothekers, rusthuizen, geestelijken om giften te verkrijgen
Herroeping schenking wegens niet-vervulling van de voorwaarden Bewijslast, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2021, afl. 2, 420
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Gent (11e k.) 23 januari 2020

Gent (11e k.) 23 januari 2020 TEP 2020, afl. 1, 212; T.Not. 2021, afl. 7-8, 698, noot DE WULF, C.
Samenvatting 1
Het gegeven dat een bankgift bij wijze onrechtstreekse schenking middels overschrijving van bankrekening naar
bankrekening melding maakt van de bedoelde 'gift' maakt de bankgift niet nietig vanwege een miskenning van de
vormvereiste van artikel 931 BW.

Trefwoorden:
Onrechtstreekse schenking Schenking bij notariële akte, algemeen Handgift

Samenvatting 2
Een beweerde bankgift die is ingezet vóór het overlijden van de beweerde schenker terwijl niet blijkt dat de gift ook
vóór diens overlijden is voltooid, is ongeldig. Een gift moet immers nog tijdens het leven van de schenker kunnen
worden aanvaard.

Trefwoorden:
Onrechtstreekse schenking Schenking bij notariële akte, algemeen Handgift

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2020, afl. 1, 212
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Antwerpen (F1E1e k.) 7 januari 2020

Antwerpen (F1E1e k.) 7 januari 2020 TEP 2020, afl. 1, 193; T.Not. 2020 (samenvatting), afl. 4, 337
Samenvatting
Afgezien van het feit dat het beroep op de rechtsfiguur van de rechtsdwaling op gespannen voet staat met het
juridisch axioma dat "eenieder geacht wordt de wet te kennen", dient elke gemiddelde zorgvuldige persoon minstens
en alleszins de wet te kennen die op hem van toepassing is in de concrete omstandigheden waarin deze zich bevindt.
Dwaling al te gemakkelijk aanvaarden zou de rechtszekerheid fundamenteel ondergraven en afbreuk doen aan het
essentieel onherroepelijk karakter van een zuiver en onvoorwaardelijke gift (ook al is dit een bankgift).

Gezondheid van geest in de zin van artikel 901 BW impliceert dat dat de schenker over een voldoende vrije en
bewuste wil beschikt en een helderheid van geest. Dit houdt in dat de schenker, ten tijde van de verrichte gift, niet
alleen de betekenis en de gevolgen moet begrijpen van de gestelde rechtshandeling, maar dat hij ook in staat moet
zijn om zich een eigen oordeel te vormen of om, op een onafhankelijke wijze, zijn wil te uiten. Een (gedeeltelijke)
aantasting/verzwakking van de wil (voortvloeiend uit hetzij een psychische hetzij een fysieke aandoening) is reeds
voldoende om tot ongezondheid van geest te besluiten. De gehanteerde werkwijze (het schrijven van een brief
houdende aankondiging van de schenking, verrichten van de bankgift middels ondertekening van een overschrijving)
getuigt van een normaal inzicht en geenszins van een verzwakking van de wil.

Trefwoorden:
Gezondheid van geest (giften, bekwaamheid om te beschikken) Dwaling

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Not. 2020 (samenvatting), afl. 4, 337

- TEP 2020, afl. 1, 193
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Antwerpen 24 december 2019

Antwerpen 24 december 2019 T.Not. 2021 (samenvatting), afl. 5, 505
Samenvatting
De erflater schonk bij notariële akte van 17 oktober 2016 aan een persoon die hem bijstand verstrekte de naakte
eigendom van effecten bij de bank. De erflater behield voor zichzelf het vruchtgebruik op deze effecten.

De begiftigde komt met de schenker in onmin omwille van het misbruik van vertrouwen. In plaats van de schenking te
herroepen wegens ondankbaarheid, maken partijen een onderhands geschrift op waarin de begiftigde zich verbindt
aan de nalatenschap van de schenker een bedrag uit te betalen van 80.000,00 euro.

De begiftigde betwist na het overlijden van de schenker de rechtsgeldigheid van het door hem ondertekende
document op grond van een verboden erfovereenkomst.

Het geschrift wordt voor geldig gehouden.

Trefwoorden:
Erfovereenkomst Ondankbaarheid (herroeping schenking) Misbruik van vertrouwen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Not. 2021 (samenvatting), afl. 5, 505
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Gent (11e k.) 19 december 2019

Gent (11e k.) 19 december 2019 TEP 2020, afl. 1, 186
Samenvatting 1
Een schriftonderzoek met toepassing van de artikelen 1324 BW juncto 883 e.v. Ger.W. naar de echtheid van een
litigieus eigenhandig testament is inopportuun wanneer er voldoende zekerheid is op basis van de overgelegde
stukken.

Trefwoorden:
Schriftonderzoek (bewijs, gerechtelijk recht) Eigenhandig testament
Ontkenning handtekening (onderhandse akte)

Samenvatting 2
Een eigenhandig testament dat kort na de redactie van een notarieel testament vlak voor het overlijden van een
terminaal zieke persoon aan deze persoon wordt opgedrongen in bewezen frauduleuze omstandigheden van
erfenisbejaging is nietig.

Trefwoorden:
Eigenhandig testament Bedrog, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2020, afl. 1, 186
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Gent (11e k.) 5 december 2019

Gent (11e k.) 5 december 2019 TEP 2020, afl. 1, 181
Samenvatting
Een wettelijke samenwoning en twee eigenhandige testamenten die vlak voor het overlijden van een terminaal zieke
persoon aan deze persoon zijn opgedrongen in bewezen frauduleuze omstandigheden van erfenisbejaging, zijn
nietig.

Trefwoorden:
Bedrog, algemeen Eigenhandig testament Wettelijke samenwoning, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2020, afl. 1, 181
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Gent (11e k.) 21 november 2019

Gent (11e k.) 21 november 2019 TEP 2019, afl. 4, 817
Samenvatting
Een afscheidsbrief, geschreven onder invloed van bewustzijnsverlagende medicatie tot zelfdoding, kan niet als
testament doorgaan wanneer de concrete omstandigheden leren dat de auteur niet meer gezond van geest in de zin
van artikel 901 BW was.

Trefwoorden:
Gezondheid van geest (giften, bekwaamheid om te beschikken)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2019, afl. 4, 817
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Gent (11e k.) 24 oktober 2019

Gent (11e k.) 24 oktober 2019 TEP 2019, afl. 4, 805
Samenvatting
Het eigenhandig geschrift waarborgt de herkomst van het testament, de oprechtheid ervan, het persoonlijke karakter
en de intimiteit waarin het werd opgesteld, zonder tussenkomst van een derde. Het eigenhandig geschrift (in de
traditionele zin, met eigenhandige vorming van letters/cijfers, zonder gebruik van mechanische hulpmiddelen) laat toe
de testator te identificeren. Het biedt een waarborg tegen eventuele vervalsing, vermits het testament geheel met de
hand moet worden geschreven.

Wanneer na schriftonderzoek manifest tegenstrijdige verslaggeving voorligt omtrent het al dan niet eigenhandig
karakter van het litigieuze testament, komt het mede om proceseconomische redenen de feitenrechter toe
dienaangaande te trancheren eerder dan een bijkomende expertise te bevelen.

Trefwoorden:
Eigenhandig testament Schriftonderzoek (bewijs, gerechtelijk recht)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2019, afl. 4, 805
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Cass. (1e k.) AR C.18.0592.N, 17 oktober 2019 (L.V. / A.E.)

Cass. (1e k.) AR C.18.0592.N, 17 oktober 2019 (L.V. / A.E.) https://juportal.be (20 november 2019); Rev.not.b. 2021,
afl. 3164, 932, noot STERCKX, D.; T.Not. 2019, afl. 12, 1018, noot VAN DEN BOSSCHE, A.
Samenvatting
Uit de bepalingen van de wet 2 februari 1983 tot invoering van een testament in de internationale vorm en tot
wijziging van een aantal bepalingen betreffende het testament volgt dat het internationaal testament bestaat uit,
enerzijds, een onderhands geschrift opgesteld door de erflater of door een derde en dat open wordt overhandigd
aan de notaris in aanwezigheid van twee getuigen voor wie de erflater moet verklaren dat het geschrift zijn
testament is en dat hij de inhoud ervan kent, waarna het door hemzelf, de notaris en de getuigen wordt
ondertekend en door de notaris wordt gedagtekend, en, anderzijds, in België, uit een door de notaris opgestelde
en door hem ondertekende authentieke akte waarin de notaris bevestigt dat aan alle vereisten van de wet werd
voldaan en die aan het testament wordt gehecht. Noch het optreden van de notaris bij de aanbieding van het
onderhands geschrift dat hij mede ondertekent en dagtekent, noch de omstandigheid dat de notaris nadien een
verklaring in authentieke vorm opmaakt waarin hij bevestigt dat aan de vereisten van de wet werd voldaan, maakt
bijgevolg van het onderhands geschrift een authentieke akte.(Art. 3, 4, eerste lid, 5, eerste lid, 7, 8, 9, en 10 Wet van 2
februari 1983).

Aangezien bij het internationaal testament het onderhands geschrift dat de wilsbeschikking van de erflater bevat geen
authentieke akte is, dient de wilsbeschikking niet noodzakelijk aan de notaris kenbaar gemaakt te worden. Hierdoor is
het verbod van artikel 8 Notariswet niet van toepassing wanneer het onderhands geschrift beschikkingen in het
voordeel van de notaris bevat.

Trefwoorden:
Internationaal testament Verbod op het verlijden van akten van bloed- of aanverwanten (notaris)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Not. 2019, afl. 12, 1018

Volledige tekst
L.V.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

A.E.,

verweerster,

mede inzake

MULTIPLE SCLEROSE LIGA VLAANDEREN vzw, met zetel te 3900 Overpelt, Boemerangstraat 4,

partij opgeroepen in gemeen- en bindendverklaring van het arrest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 22 maart 2018.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 8 Wet Notarisambt, zoals hier van toepassing, mogen de notarissen geen akten verlijden waarin
enige bepaling te hunnen voordele voorkomt.

Deze bepaling is enkel van toepassing op authentieke akten die de notaris als openbaar ambtenaar verlijdt.

2. Krachtens artikel 3 van de Wet van 2 februari 1983 tot invoering van een testament in de internationale vorm en tot
wijziging van een aantal bepalingen betreffende het testament, moet het internationaal testament schriftelijk worden
opgemaakt, moet het niet noodzakelijk door de erflater zelf zijn geschreven en mag het in om het even welke taal zijn
geschreven, met de hand of door enig ander middel.

Krachtens artikel 4, eerste lid, van deze wet verklaart de erflater in tegenwoordigheid van twee getuigen en van een
persoon die bevoegd is om in dezen op te treden, dit is voor België de notaris, dat het stuk zijn testament is en dat hij
de inhoud ervan kent. De erflater is niet verplicht aan de getuigen of aan de notaris kennis te geven van de inhoud
van het testament.

Krachtens artikel 5, eerste lid, tekent de erflater het testament in tegenwoordigheid van de getuigen en van de
notaris, of indien hij het reeds vroeger heeft getekend, erkent en bevestigt hij zijn handtekening. Krachtens het derde
lid van dit artikel, brengen de getuigen en de bevoegde persoon de notaris dadelijk hun handtekening op het
testament aan, in tegenwoordigheid van de erflater.

Krachtens de artikelen 7 en 8 is de datum van het testament die van de ondertekening door de notaris en moet deze
datum door de bevoegde persoon de notaris aan het einde van het testament worden aangebracht.

Krachtens artikel 9 van de voormelde wet hecht de notaris aan het testament een verklaring die in overeenstemming
is met de bepalingen van artikel 10, waaruit blijkt dat aan de vereisten van de wet is voldaan.

Uit deze bepalingen volgt dat het internationaal testament bestaat uit, enerzijds, een onderhands geschrift opgesteld
door de erflater of door een derde en dat open wordt overhandigd aan de notaris in aanwezigheid van twee getuigen
voor wie de erflater moet verklaren dat het geschrift zijn testament is en dat hij de inhoud ervan kent, waarna het door
hemzelf, de notaris en de getuigen wordt ondertekend en door de notaris wordt gedagtekend, en, anderzijds, in
België, uit een door de notaris opgestelde en door hem ondertekende authentieke akte waarin de notaris bevestigt
dat aan alle vereisten van de wet werd voldaan en die aan het testament wordt gehecht.

Anders dan de door de notaris op te stellen verklaring, is het onderhands geschrift, dat de wilsbeschikkingen van de
erflater bevat, geen authentieke akte. Het optreden van de notaris strekt er immers niet toe de wilsbeschikkingen, die
niet noodzakelijk aan de notaris kenbaar moeten worden gemaakt, op authentieke wijze vast te stellen. Noch het
optreden van de notaris bij de aanbieding van het onderhands geschrift dat hij mede ondertekent en dagtekent, noch
de omstandigheid dat de notaris nadien een verklaring in authentieke vorm opmaakt waarin hij bevestigt dat aan de
vereisten van de wet werd voldaan, maakt bijgevolg van het onderhands geschrift een authentieke akte.

3. Uit het voorgaande volgt dat het in artikel 8 Wet Notarisambt neergelegde verbod niet van toepassing is wanneer

rn300119115 2/4© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/12/2021

M&D Seminars 76

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln2279&anchor=ln2279-4&bron=doc


het onderhands geschrift beschikkingen in het voordeel van de notaris bevat.

4. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:

wijlen J.C. bij internationaal testament van 20 augustus 2007 een bijzonder legaat vermaakte aan de in
gemeenverklaring opgeroepen partij en een algemeen restlegaat aan de eiser, die tevens als
testamentuitvoerder werd aangewezen;
het testament bestaat uit een getypt onderhands document gedateerd op 10 augustus 2007 dat op 20
augustus 2007 ten kantore van de eiser werd aangeboden, waarna de eiser de bijhorende verklaring heeft
verleden.

5. De appelrechters oordelen dat:

artikel 8 Wet Notarisambt geldt daar waar de notaris fungeert als openbaar ambtenaar, inzonderheid daar
waar hij authentieke akten verlijdt;
de rechtzoekende in zoverre immers van de diensten van de notaris afhankelijk is en het dan ook van cruciaal
belang is dat de notaris daarbij onpartijdig en onafhankelijk ageert en zodoende alle vertrouwen uitstraalt, wat
de overduidelijke ratio legis is van de absolute verbodsbepaling van artikel 8, eerste lid, Wet Notarisambt;
daar waar de notaris optreedt als openbaar ambtenaar bij de totstandkoming van een internationaal
testament, artikel 8, eerste lid, moet worden gelezen in het licht van de bijzondere kenmerken van dit
testament;
het zeer kunstmatig is om het onderhands gedeelte van het testament te onderscheiden van de authentieke
elementen en van de authentieke verklaring, aangezien een en ander een geheel uitmaakt, ook al komen de
beschikkingen, legaten en bevoordelingen voor in het onderhands gedeelte;
het even kunstmatig is om te stellen dat de notaris die in voorkomend geval zelf het onderhands gedeelte van
het testament opstelt handelt als privé-en vertrouwenspersoon, terwijl diezelfde notaris zonder meer als
openbaar ambtenaar kan fungeren bij de verdere totstandkoming van het testament;
de omstandigheid dat de beschikking in het voordeel van de instrumenterende notaris voorkomt in het
onderhands gedeelte van het testament, dat als zodanig authentieke waarde ontbeert, gelet op de bijzondere
kenmerken van het internationaal testament, geen afbreuk doet aan de toepasselijkheid van artikel 8, eerste
lid, Wet Notarisambt;
het onderhands gedeelte open wordt aangeboden en de notaris in de regel kennis neemt van de inhoud
ervan, zoals ook hier het geval was;
de notaris die kennis heeft van de inhoud van het onderhands gedeelte van het testament dat een bepaling in
zijn voordeel bevat bezwaarlijk kan finaliseren aan de hand van authentieke elementen en even bezwaarlijk
de authentieke verklaring kan verlijden;
het onderhands gedeelte van het testament pas rechtsgeldig wordt na deze finalisering.

6. Door aldus te oordelen dat de eiser artikel 8, eerste lid, Wet Notarisambt heeft miskend en op die grond het in het
internationaal testament aan de eiser vermaakte legaat nietig te verklaren, verantwoorden de appelrechters hun
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
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Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns, en de raadsheren Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens,
en in openbare rechtszitting van 17 oktober 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van
advocaat-generaal André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Mike Van Beneden.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Not. 2019, afl. 12, 1018
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Gent (11e k.) 10 oktober 2019

Gent (11e k.) 10 oktober 2019 TEP 2019, afl. 4, 789, noot -; T.Not. 2020, afl. 3, 253, noot VERSTRAETE, J.
Samenvatting
Indien de gezinswoning niet volledig tot de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot behoort en het
ontbrekende breukdeel niet tot het vermogen van de langstlevende echtgenoot behoort, zijn de bepalingen
aangaande omzetting van vruchtgebruik in de zin van de artikelen 745bis e.v. BW niet van toepassing, zo evenmin
het in artikel 745quater, § 4 BW bedoelde vetorecht van de langstlevende echtgenoot met betrekking tot de omzetting
van het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel.

Trefwoorden:
Omzetting vruchtgebruik en overdracht blote eigendom (erfopvolging langstlevende echtgenoot)
Gerechtelijke verdeling

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- TEP 2019, afl. 4, 789

- T.Not. 2020, afl. 3, 253

rn300121641 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/12/2021

M&D Seminars 81

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2032&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b26419&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TEP_2019_04_0789.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TNot_2020_03-K.pdf&jura=1


 
  

M&D Seminars 82



Luik (1e k.) 19 juni 2019  

M&D Seminars 83



 
  

M&D Seminars 84



Luik (1e k.) 19 juni 2019

Luik (1e k.) 19 juni 2019 JLMB 2019, afl. 35, 1669 en http://jlmbi.larcier.be/ (12 november 2019), noot -; Rev.not.b.
2020, afl. 3146, 78
Samenvatting 1
Diegene die in rechte de nietigverklaring van een gift vordert wegens gebrek aan toestemming, moet op een
omstandige en nauwkeurige wijze die elke twijfel uitsluit bewijzen dat de geestesvermogens van de auteur van de gift
aangetast waren op het ogenblik waarop hij ze heeft toegekend. Het feit dat het betwiste testament (in casu een
openbaar testament) werd gedicteerd aan een notaris waarop de erflaatster voordien nooit een beroep had gedaan
en de omstandigheid dat twee en een half jaar eerder een andere notaris in een bijzondere context van spanningen
tussen de partijen de hypothese heeft geuit dat de erflaatster een aangetast geestesvermogen zou hebben, volstaan
niet om te bewijzen dat zij niet de vereiste gezondheid van geest bezat op het ogenblik dat zij haar testament heeft
gedicteerd. (Art. 901 BW).

Op grond van de verklaring van een voormalige notaris van de erflaatster dat een verkoop aan een van de partijen
niet in overeenstemming was met de marktwaarde van het goed, en dat "het lijkt" dat de verkoopster haar
toestemming heeft gewijzigd, kan niet worden onderscheiden of deze feiten voortvloeien uit de bevindingen van de
notaris dan wel uit de verklaringen van zijn cliënten, naast het feit dat het gebruik van de uitdrukking "het lijkt", veel
ruimte laat voor twijfel.

Trefwoorden:
Gezondheid van geest (giften, bekwaamheid om te beschikken) Openbaar testament

Samenvatting 2
De notaris die een openbaar testament maakt, kan als getuige worden bijgestaan door een voormalige klerk, vermits
die laatste niet meer in ondergeschikt verband staat ten aanzien van de notaris en hij dus alle vereiste waarborgen
van onpartijdigheid biedt. (Art. 971 en 1001 BW; art. 10 Ventôsewet).

Deze getuige, een voormalige klerk van de instrumenterende notaris, biedt immers alle waarborgen van
onpartijdigheid, ook al is hij werkelijk een klerk geweest in het kantoor van de notaris. Hij is geen geregelde actieve
medewerker die regelmatig voor de notaris en volgens zijn instructies werkt, maar verleent af en toe een dienst.

Trefwoorden:
Openbaar testament Bijzondere vormen (testament) Getuige (notariële akte)

Samenvatting 3
Het stellen van een handeling om niet, zoals een testament of een schenking, vergt een grotere wil dan is vereist voor
het stellen van andere handelingen. Deze zogenaamde theorie van de "versterkte toestemming" komt tot uiting in een
grotere beoordelingsbevoegdheid die aan de rechter wordt verleend, die daarom bijzonder oog zal hebben voor alle
omstandigheden die de wil van de beschikker kunnen veranderen.

Trefwoorden:
Gezondheid van geest (giften, bekwaamheid om te beschikken)
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Famrb. Luxemburg (afd. Marche-en-Famenne) (3e k.) 18 juni 2019

Famrb. Luxemburg (afd. Marche-en-Famenne) (3e k.) 18 juni 2019 JLMB 2019, afl. 35, 1677 en http://jlmbi.larcier.be/
(12 november 2019)
Samenvatting 1
Uit art. 901 BW blijkt dat de toestemming van diegene die een gift doet volkomen geïnformeerd en volkomen vrij moet
zijn (de zogenaamde leer van de “versterkte toestemming”). Om de nietigverklaring van een gift te verkrijgen op
grond van art. 901 BW volstaat het dus te bewijzen dat de wil van de beschikker aangetast of verzwakt was op het
ogenblik dat deze gift werd gedaan.

De toestemming wordt echter vermoed, zodat het bestaan van de minste twijfel betreffende de ongeschiktheid van de
beschikker leidt tot de verwerping van de vordering tot nietigverklaring.

Aangezien de erflater wist dat zijn dood nakend was, vormt de haast waarin hij zijn (openbaar) testament heeft
opgesteld geen aanwijzing voor zijn ongezondheid van geest, maar eerder voor zijn helderheid.

Trefwoorden:
Gezondheid van geest (giften, bekwaamheid om te beschikken) Openbaar testament

Samenvatting 2
De omstandigheid dat de steun die door de legatarissen aan de erflater werd gegeven niet belangeloos zou zijn
geweest, impliceert niet dat diens toestemming gebrekkig zou zijn geweest. De erfenisbejaging veronderstelt immers
het bestaan van kunstgrepen die de wil van de beschikker kunnen verrassen of misleiden en die de doorslaggevende
oorzaak van de gift vormen. Ze onderscheidt zich van de gewone captatie, die geoorloofd is en bestaat uit hypocriete
en belanghebbende gedragingen die niet gepaard gaan met bedrieglijke handelingen.

Het bestaan van bedrieglijke handelingen kan niet worden afgeleid uit het feit dat de legataris het voorwerp heeft
uitgemaakt van een veroordeling wegens fraude in een geheel andere context, noch uit het feit dat de erflater zijn
bankkaarten en geheime codes ter beschikking heeft gesteld van de legatarissen.

Bovendien kan de door de eiser in nietigverklaring gevorderde onderzoeksmaatregel niet worden bevolen indien hij
enkel informatie wil inwinnen en geen aanwijzing geeft betreffende het feit waarop hij zich wil beroepen ter staving
van zijn vordering.

Trefwoorden:
Bekwaamheid om te verkrijgen (giften), algemeen Openbaar testament Bedrog, algemeen

Samenvatting 3
De omstandigheid dat de legataris in het verleden een geschil heeft gehad met de erflater, belet niet dat zij zich
hebben kunnen verzoenen. Dit geschil laat niet toe te besluiten tot de ontstentenis van oorzaak van het legaat.

Trefwoorden:
Openbaar testament Aanwezigheid oorzaak overeenkomst
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Rechtspraak

een zelf actief georganiseerde onverdeeldheid is de 
omschrijving van de bestemming of het doel van de 
onverdeeldheid belangrijk. Voorts wordt er best een 
einddatum bepaald. Is dat niet mogelijk of gewenst 
dan moet de bestemming of het doel zo omschreven 
worden dat daaruit een tijdsbepaling volgt. Voorts 
moet er bepaald worden hoe de uitonverdeeldheidtre-
ding zal gebeuren. Is er een voorkeurrecht? Zal men 
verkopen via een makelaar en hoelang mag het pand 
te koop staan vooraleer er wordt overgegaan naar een 
gedwongen verkoop? Dat de rechtspraktijk onhandig 
omspringt met het onderscheid tussen de wettelijk 
geregelde onverdeeldheid en de zelf georganiseerde 
onverdeeldheid, wordt geïllustreerd in de supra be-
sproken casus waarover het hof van beroep te Brussel 
diende te oordelen. De eerste rechter besliste dat de 
bestemming van de onverdeeldheid niet was bereikt, 
terwijl het niet ging over een georganiseerde doelge-
bonden onverdeeldheid maar om een pactum van on-
verdeeldheid conform artikel 815 BW. Hierbij speel-
de de bestemmingsvereiste niet. In casu was dat de 
voortzetting van de samenwoning.
Bij de redactie van een EOT-overeenkomst moet o.i. 
de rechtspracticus een dubbele reflex ontwikkelen. 
Vooreerst is er de vraag of de opgenomen bedingen 
voldoende duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd 
zijn zodat een uitvoering ervan in de praktijk mogelijk 
is. Is er daarbij voldoende flexibiliteit zodat er bij ver-
anderende omstandigheden niet telkens een beroep 
moet worden gedaan op een derde of op de rechter. 
Vage maar ook te uitvoerige stijlformuleringen beant-
woorden niet aan deze bekommernis. Hetzelfde geldt 
voor overdreven gedetailleerde of te rigide regelin-
gen. Opdat de partijen hun afspraken kunnen naleven 
moeten zij de taal en de formulering van de bedingen 
begrijpen. De tweede reflex moet zijn dat er bij de re-
dactie van de afspraken niet enkel wordt gefocust op 
de oplossing van het momentane echtscheidingscon-
flict maar ook op de oplossing van implicaties op mid-
dellange en lange termijn. Er moet m.a.w. ook een be-
kommernis zijn voor het lange termijn perspectief.14

Besluit
11. Zoals uit de voorgaande overwegingen blijkt, is de 
ene onverdeelde de andere niet. Er zijn onverdeeld-
heden die toevallig ontstaan zoals na het openvallen 
van een nalatenschap of de ontbinding van een hu-
welijksvermogensstelsel. Er zijn onverdeeldheden die 
vrijwillig en gewild worden georganiseerd zoals bij de 
aankoop van een onroerend goed door verschillende 
kopers. Dit onderscheid wordt ook omschreven als 
het onderscheid tussen de ‘onvrijwillige’ en ‘vrijwil-
lige’ onverdeeldheid. Op de eerste soort onverdeeld-
heid is artikel 815 BW van toepassing, op de tweede 
artikel 1134 BW. Het onderscheid is echter niet rigide. 

Het artikel 1134 BW laat partijen toe ook overeen te 
komen dat zij willen gebruikmaken van de mogelijk-
heid om via het tweede lid van artikel 815 BW een 
tot maximaal vijf jaar durende onverdeeldheid te or-
ganiseren.

12. Het hof van beroep te Antwerpen maakte een juis-
te toepassing van het onderscheid tussen een toeval-
lige onverdeeldheid aan de ene kant en een actieve 
georganiseerde onverdeeldheid aan de andere kant. 
De notaris had daartoe al de voorzet gegeven door het 
onderscheid duidelijk te verwoorden. De invulling 
van de bestemming was een feitenkwestie waarover 
het hof soeverein kon oordelen. Misschien was er 
geen relitigatie geweest indien partijen het einde van 
de bestemming hadden geconcretiseerd door een ui-
terste datum te bepalen. Dat had de zoon wellicht ook 
aangezet om met meer verantwoordelijkheidszin zijn 
opleiding binnen een redelijke termijn te voltooien en 
het had moeder meer gerustgesteld.

Steven BROUWERS
Advocaat
Gewezen onderwijsprofessor VUB
 

 

Antwerpen 12 juni 2019

Schenking van aandelen – Art.  931 BW – Vermomde 
schenking – Grove beledigingen als grond tot herroe-
ping van de schenking – Verval of gebrek aan oorzaak 
als grond tot verval van de schenking

Aandelen op naam kunnen het voorwerp zijn van een onrecht-
streekse schenking. Dit kan onder meer gebeuren door een in-
schrijving in het aandelenregister.
Artikel 931 BW is hierop niet van toepassing.
Een schenking die gebeurd is via een neutrale en abstracte 
rechtshandeling kan een rechtsgeldige vermogenstransfer uit-
maken. Deze is niet onderworpen aan het toepassingsgebied 
van artikel 931 BW.

Het recht op toegang tot de rechter is een grondwettelijk en 
internationaalrechtelijk gewaarborgd grondrecht. Daarop een 
beroep doen kan geen belediging uitmaken.

De verdwijning van de oorzaak heeft geen invloed op het verde-
re bestaan van de rechtshandeling. Het bestaan van de oorzaak 
dient enkel beoordeeld te worden op het ogenblik van de tot-
standkoming van de rechtshandeling.
 

(...)

126 – Not.Fisc.M. 2020/5   Notarieel en Fiscaal Maandblad – Wolters Kluwer

14. R. HEMELSOEN,  EOT-overeenkomsten. Een empirisch-juridische studie,  Ant-
werpen-Cambridge, Intersentia, 2012, 424-425, nr. 740-742.
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Rechtspraak   

Procedure

1. Gelet op de door de wet vereiste processtukken, in be-
hoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis 
dd. 06/01/2017 alsmede het verzoekschrift neergelegd op 
13/07/2017, waarmee hoger beroep werd ingesteld.

Voorwerp van de vorderingen

2. Het hoger beroep ingesteld door de heer (…) (hierna ook: 
de man/appellant), bij verzoekschrift neergelegd ter griffie 
van dit Hof op 13/07/2017, tegen het vonnis van 06/01/2017 
strekt ertoe, bij hervorming van dit bestreden vonnis:
 Te zeggen voor recht dat de schenkingen van de aandelen 
van de bvba ……. Bvba … nietig zijn wegens schending van 
artikel 931 BW
 Ondergeschikt, te zeggen voor recht dat in casu grove be-
ledigingen voorhanden zijn op grond waarvan hij gerechtigd 
is beide schenkingen te herroepen
 Minstens, te zeggen voor recht dat de schenkingen ver-
vallen zijn bij gebrek aan oorzaak.

3. Mevrouw (…), hierna ook: geïntimeerde, de vrouw, con-
cludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep.
Ook concludeert zij tot de veroordeling van de man tot be-
taling aan haar van een schadevergoeding van €  2.500,00 
wegens procesmisbruik.

Feiten en retro-acten/stelling van partijen

4. Partijen waren zakenpartners en een tijdje ook affectieve 
partners.
De man verklaart dat hij aan de vrouw een schenking deed 
van 1 aandeel in de bvba X, welke schenking werd geoffici-
aliseerd in het aandelenregister op 17 juni 2010.
De door partijen op 12 oktober 2011 ondertekende overeen-
komst van overdracht van aandelen aan een koopsom van 
€ 4.650,00 wordt door de man aanzien als een vermomde 
schenking.
De man vordert de nietigverklaring van beide schenkingen, 
nu volgens hem niet is voldaan aan het voorschrift van ar-
tikel 931 BW.
Ondergeschikt vordert hij de herroeping van de schenkin-
gen wegens ondankbaarheid (gelet op de procedurele initia-
tieven die de vrouw nam en de loze beschuldigingen die zij 
zou hebben geuit tegen hem) en meest ondergeschikt vor-
dert hij ook de vervallenverklaring van deze schenkingen 
wegens het wegvallen van de oorzaak.
De eerste rechter heeft de vorderingen van de man als onge-
grond afgewezen.
Volgens de eerste rechter kan de inschrijving in het aande-
lenregister een onrechtstreekse schenking uitmaken, waar 
partijen niet betwisten dat het aandeel in de bvba X werd 
overgedragen ten titel van schenking.
Inzake de andere beweerde schenking achtte de eerste rech-
ter de verborgen overeenkomst (een verkoopovereenkomst 
zou deze schenking maskeren, aldus de man) niet bewezen, 
bij gebrek aan geschrift of begin van bewijs door geschrift.
In zoverre de man, ondergeschikt, voorhield dat de koop-
som in feite niet de waarde vertegenwoordigde van de over-
gedragen aandelen oordeelde de eerste rechter dat, los van 
de vraag naar de werkelijke of onderliggende waarde van 
deze overgedragen aandelen, een animus donandi hoe dan 
ook niet bewezen voorkwam.

Verder achtte de eerste rechter ook de grove beledigingen 
niet bewezen in hoofde van de vrouw, waar het verval van 
de oorzaak tenslotte op zich de rechtsgeldigheid van de 
schenking niet kan aantasten.
De man, appellant, is gegriefd door het bestreden vonnis.
Hij haalt in dat verband nog bijkomend aan dat:
 Aandelen enkel via notariële akte kunnen worden ge-
schonken en niet via een verklaring in het aandelenregister
 De vrouw geen enkel bewijs levert dat zij effectief heeft 
betaald voor de overgenomen aandelen
 Hij een valsheidsprocedure instelt overeenkomstig arti-
kel 895 e.v. Ger.W.
 Sprake is van ondankbaarheid in hoofde van de vrouw, 
nu zij haar positie als minderheidsaandeelhouder heeft mis-
bruikt, o.a. door de aanstelling te vragen van een voorlopig 
bewindvoerder en loze beschuldigingen van fraude ten aan-
zien van hem te uiten.
De vrouw, geïntimeerde, haalt aan dat:
 Een intussen neergelegd deskundig verslag bevestiging 
inhoudt van de malversaties die zij al vermoedde (misbruik 
van middelen door de man van de middelen van bvba X)
 Onderhavige procedure moet worden aanzien als repre-
saillemaatregel van de man tegen haar
 De vormvereisten van artikel 931 BW niet van toepassing 
zijn op de onrechtstreekse schenking van aandelen via aan-
tekening van de overdracht in het aandelenregister
 In hoofde van de man sprake is van een gerechtelijke be-
kentenis van schenking van een aandeel van de bvba X
 Verwezen moet worden naar artikel 235 W.Venn.
 De man de schenking ook erkende in een schrijven aan 
de Record Bank, wat moet worden aanzien als een vaststel-
lingsovereenkomst
 Zij wel degelijk betaalde voor de overgenomen aandelen 
en de man ook kwijting verleende aan haar hiervoor
 De man geen belang heeft bij zijn valsheidsvordering 
(fraus omnia corrumpit)
 De man nalaat op nauwkeurige wijze opgave te doen van 
de redenen voor deze valsheidsprocedure
 De man alleszins de bewijslast draagt van de door hem 
ingeroepen valsheid
 De man zelf partij was bij deze onderhandse akte van 
overdracht van aandelen en deze akte ook heeft ondertekend
 Geen sprake is van grove beledigingen, nu zij niet ani-
mus iniurandi heeft gehandeld en de gerechtsdeskundige de 
malversaties ook heeft bevestigd
 Het wegvallen van de determinerende beweegreden deze 
schenkingen niet aantast
 Sprake is van tergend en roekeloos procederen, reden 
waarom zij een schadevergoeding vordert van € 2.500,00.

Beoordeling

(...)

Toelaatbaarheid

5. Het bestreden vonnis werd betekend op 13/06/2017.
Het hoger beroep tegen dit vonnis werd ingesteld door de 
man/appellant bij verzoekschrift, ingediend ter griffie van 
dit Hof op 13/07/2017 en is regelmatig naar vorm en termijn.
Het hoger beroep is toelaatbaar.
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Rechtspraak

De beoordeling ten gronde

6. Anders dan de man stelt, is het Hof van oordeel dat aan-
delen op naam wel degelijk vatbaar zijn voor onrechtstreek-
se schenking.
De overdracht ten kosteloze titel met begiftigingsoogmerk, 
die de man ten andere ook expliciet erkent voor wat betreft 
de schenking van het ene aandeel in de bvba X, kan gebeu-
ren via een daartoe overeenstemmende inschrijving in het 
aandelenregister.
In die optiek heeft het aandelenregister dan ook een vorm 
van zakelijke werking, nu het eigendomsrecht hiermee be-
wezen wordt, ook inter partes.
Dit maakt dat het vereiste van een notariële akte overeen-
komstig artikel 931 BW niet speelt naar het oordeel van dit 
Hof.
Het betreffende artikel stelt: “Alle akten houdende schen-
king onder de levenden worden verleden voor notaris, in de 
gewone contractvorm: en daarvan wordt, op straffe van nie-
tigheid, een minuut gehouden”.
Van een akte houdende schenking, zoals bedoeld in voor-
noemde wetsbepaling, is echter geen sprake.
Een akte houdende schenking impliceert, gelet op het con-
tractuele statuut van de schenking, een schriftelijke over-
eenkomst die door alle betrokken actoren (schenker en be-
giftigde) is ondertekend: onderhandse schenkingsaktes zijn 
in die optiek dan ook nietig.
Minstens moet het een geschrift zijn dat is toegeëigend door 
zowel de schenker(s) als de begiftigde(n).
Hiervan is evenwel geen sprake.
In casu blijkt niet dat sprake is van een schenking én de aan-
vaarding door de begiftigde in éénzelfde akte of schriftelijk 
document.
Evenmin is er een stuk voorhanden, waar de aanvaarding is 
gebeurd in een afzonderlijk document.
Ten slotte ligt er ook geen schriftelijke erkenningsakte of een 
ander gelijkaardig stuk voor.
Het loutere feit dat het aandelenregister is ondertekend door 
beide partijen, in overeenstemming met de regels van het 
vennootschapsrecht, maakt van dit register nog geen akte 
houdende schenking, in de zin van artikel 931 BW.
Artikel  938 BW bepaalt dat de behoorlijk aangenomen 
schenking is voltrokken door de enkele toestemming van de 
partijen, wat beklemtoont dat de schenking een contractuele 
rechtsfiguur is. Artikel 938 BW vervolgt overigens expliciet 
dat (op dat ogenblik: solo consensu) ook de eigendom van 
de geschonken goederen gaat over op de begiftigde, zonder 
dat enige andere overgave vereist is (eigen cursivering van 
het Hof).
Het Hof is van oordeel dat de betreffende schenking, die is 
gebeurd via een neutrale en abstracte rechtshandeling (met 
name de consensuele overdracht bevestigd middels de in-
schrijving in het aandelenregister), een rechtsgeldige vermo-
genstransfer heeft uitgemaakt.
Partijen hebben immers gebruik gemaakt van een juridische 
techniek die kan worden aangewend om een begiftigings-
oogmerk te realiseren.
Deze alternatieve schenkingsvorm is onttrokken aan het toe-
passingsgebied van artikel 931 BW.
Anders oordelen,  c.q. ingaan op de argumentatie van de 
man, zou impliceren dat een dergelijke onrechtstreekse 
schenking, van het type dat de man aan de vrouw heeft ge-
daan, de facto steeds herroepelijk is, zij het incidenteel, met 
name onder het mom van de schending van de formaliteiten 
opgelegd door artikel 931 BW.

Dit staat echter haaks op de essentiële onherroepelijkheid 
van de schenking, behoudens de wettelijke gronden, die 
hier niet aan de orde zijn.
Bovendien werkt een dergelijke interpretatie ook misbruik 
van recht in de hand. Het verbod op rechtsmisbruik is een 
algemeen rechtsbeginsel dat minstens op gelijke voet staat 
met het openbare orde-karakter dat aan artikel  931 BW 
wordt toegedicht, voor zover deze laatste wetsbepaling hier 
al toepassing zou vinden, wat alleszins niet de mening is 
van dit Hof.

7. Wat de “verkoop” van de aandelen betreft, zij opge-
merkt dat de man kwijting verleende voor de betaling die 
de vrouw heeft verricht, waar deze kwijting hem bindt en 
tegenstelbaar is.

7.1. De man is partij bij deze akten en heeft deze onderte-
kend.
De man heeft niet enkel de bewoordingen van de akte en de 
kwalificatie van de transactie als overdracht (verkoop) aan-
vaard, maar hij heeft bovendien ook bevestigd dat hij werd 
betaald.
Niet-authentieke vermeldingen van een authentieke akte le-
veren tussen partijen het bewijs op van de overeenkomst(en) 
die zij vaststellen.
Tegenbewijs is mogelijk, zij het volgens de gemeenrechte-
lijke bewijsregels, wat gelet op de aanwezigheid van een 
schriftelijk bewijs (de vermeldingen in de akte), enkel mo-
gelijk is d.m.v. een bekentenis (die dan van de vrouw zou 
moeten uitgaan), van een gedingsbeslissende eed, dan wel 
minstens en alleszins van een andere akte (door de vrouw 
ondertekend geschrift) die afwijkt van de reeds vermelde 
akten. Van deze bewijsmiddelen is evenwel geen sprake. 
Tegenbewijs door louter feitelijke vermoedens is niet toe-
gelaten.
Overeenkomstig artikel 1319 BW levert de authentieke akte 
tussen de contracterende partijen een volledig bewijs op van 
de overeenkomst die erin is vervat.
Overeenkomstig artikel 1320 BW levert de akte, zij het een 
authentieke of een onderhandse, tussen partijen bewijs op, 
zelfs van hetgeen daarin slechts bij wijze van vermelding 
wordt uitgedrukt, mits de vermelding rechtstreeks verband 
houdt met de beschikking, wat hier naar het oordeel van het 
Hof ook ontegensprekelijk het geval is, aangezien de kwij-
ting bevestigt dat de koper zijn verplichtingen heeft uitge-
voerd.
De notie beschikking van de akte – waarvoor de volledige be-
wijskracht van de akte geldt met toepassing van artikel 1320 
BW, hoger geciteerd – betreft de beschikkende handelingen, 
d.w.z. de rechtshandeling(en) waartoe de ondertekenaar van 
de akte zich verbindt. Dit heeft niet alleen betrekking op 
de primaire rechtshandeling (waartoe de akte hoofdzakelijk 
werd opgemaakt), maar ook op eventuele secundaire rechts-
handelingen, die de primaire rechtshandeling voorafgaan of 
daarop aansluiten, maar in ieder geval daarmee rechtstreeks 
verband houden. Om volledige bewijskracht te verwerven 
volstaat het dat een in de akte vermelde clausule of pas-
sage rechtstreeks  in verband staan met de rechtshandeling 
waartoe de ondertekenaar zich hoofdzakelijk verbindt, waar 
hier duidelijk het geval is naar het oordeel van het Hof.
Waar de man eigenlijk wil bewijzen tegen de inhoud van de 
akte, die hijzelf heeft ondertekend, dient opgemerkt dat dit 
bewijs niet kan worden geleverd via vermoedens.
Op grond van artikel  1341 BW is een schriftelijk bewijs  
– meer zelfs: een akte – vereist (een akte voor een notaris of 
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Rechtspraak   

een onderhandse akte is immers een voorwaarde, aangezien 
de schenking een voorwerp betreft dat ongetwijfeld, overi-
gens naar eigen van de man ook, de waarde van 375 euro te 
boven gaat).
Feit is echter dat de man geen bewijs levert in de zin van 
voornoemde wetsbepaling.
De door de man ingestelde valsheidsvordering kan hier geen 
afbreuk aan doen: ook de onderzoeksmaatregelen die in het 
kader van de ingeroepen intellectuele valsheid zouden wor-
den bevolen kunnen geen afbreuk doen aan de regels van 
het materiële bewijsrecht, zoals hoger geschetst.
De door de man ingeroepen vermoedens of voorgelegde 
stukken volstaan niet.
Ten overvloede zij nog opgemerkt dat de rechter de vals-
heidsvordering, die manifest ongegrond is, onmiddellijk 
mag afwijzen zonder de tijdrovende valsheidsprocedure 
te moeten volgen (vgl. ook o.a.: J. Laenens e.a., Handboek 
gerechtelijk recht,  Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 567, 
nr. 1385; Gent 3 maart 2016, RW 2017-18, 951).

7.2. Waar de man ook nog bedenkingen uit over de waar-
de (en dus de prijs) van de aandelen, zij opgemerkt dat een 
dwaling over de waarde (benadeling) de rechtsgeldigheid 
van de koop slechts in het gedrang kan brengen in de wette-
lijk daartoe voorziene gevallen, o.a. bij de verkoop van een 
onroerend goed (benadeling voor meer dan 7/12de).
Een dwaling over de prijs kan de overdracht van deze aan-
delen niet teniet doen, ook niet onder het mom dat sprake 
is van een schenking, die hier niet bewezen voorkomt trou-
wens.

7.3. De vraag naar de toepassing van artikel  931 BW, die 
hoger door het Hof trouwens negatief werd beantwoord, is 
hier zinledig, aangezien een schenking niet bewezen wordt 
geacht, om de redenen hiervoor vermeld.

8. Van beledigingen (ondankbaarheid) levert de man even-
min een rechtens afdoende bewijs.
Het loutere feit dat de vrouw bepaalde gerechtelijke stappen 
heeft gezet in het raam van haar aandeelhouderschap kan 
geen belediging uitmaken.
Het recht op toegang tot de rechter is ten andere een grond-
wettelijk en internationaalrechtelijk gewaarborgd grond-
recht.
Ten andere blijkt uit het thans voorgelegde deskundig ver-
slag dat de man voor een bedrag van ongeveer € 15.000,00 
aan persoonlijke uitgaven op de beide vennootschappen zou 
hebben afgewenteld.
Het Hof sluit zich verder in dat verband aan bij de oordeel-
kundige redengeving van de eerste rechter.

9. In zoverre de man zich beroept op het leerstuk van het 
verval van de schenking wegens het wegvallen van de oor-
zaak, faalt zijn vordering eveneens.
Het bestaan van een oorzaak geldt immers enkel als een gel-
digheidsvereiste voor de rechtshandeling, zodat dit enkel 
moet worden beoordeeld op het ogenblik van de totstandko-
ming van de rechtshandeling en de latere verdwijning ervan 
geen invloed heeft op deze geldigheid ervan.
Dit geldt ook onverminderd voor schenkingen, die enkel 
kunnen worden herroepen in de omstandigheden van arti-
kel 953 BW. Latere voorvallen die niet sporen met deze initi-
ele hoofdzakelijke beweegreden om de gift te doen tasten op 
zichzelf de geldigheid van de schenking niet aan.

10. Het hoger beroep is ongegrond.

11. De tegeneis van de vrouw wegens procesmisbruik wordt 
als ongegrond afgewezen.
Het is niet aangetoond dat de man het opzet zou hebben te 
schaden.
Evenmin is aangetoond dat de gemiddelde zorgvuldige bur-
ger zich ervan zou onthouden hebben om hoger beroep aan 
te tekenen.
De argumenten en middelen die de man inroept zijn immers 
niet van alle redelijkheid ontdaan.

12. De kosten worden omgeslagen, in die zin dat elke partij 
haar eigen kosten draagt en de rechtsplegingsvergoedingen 
worden gecompenseerd.

Beslissing

Het Hof beslist bij arrest op tegenspraak;
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.
Verklaart het hoger beroep toelaatbaar maar ongegrond.
Bevestigt dienvolgens het bestreden vonnis.
Wijst de tegeneis wegens procesmisbruik af als ongegrond.
(...)
 

 

Noot
Over de geldige overdracht van aandelen op naam, 
buiten het beroep doen op de notariële akte, kan met 
vrucht de bijdrage van M. WYCKAERT en B. VAN 
BAELEN, “De overdracht van aandelen op naam, let’s 
keep it simple” in Not.Fisc.M. 2020, nr. 1-2, p. 33-40 
geraadpleegd worden. 

 

 

 

Rb. Antwerpen, afd. Mechelen, 23 april 
2019

Echtscheiding – IPR – Toepasselijk huwelijksvermogens-
recht onder WIPR – Eerste gewone verblijfplaats na het 
huwelijk – Interpretatie

Een tijdelijke vestiging in Marokko, na de voltrekking van het 
huwelijk, neemt niet weg dat de eerste gewone verblijfplaats 
na het huwelijk in België kan liggen, indien het koppel daar de 
belangrijkste belangen had of de wil had er zich duurzaam te 
vestigen.
De plaats waar een koppel de eerste echtelijke of gezamenlijke 
verblijfplaats heeft, is dus niet noodzakelijk de eerste gewone 
verblijfplaats na het huwelijk.
 

(...)

1. Feitelijke en procedurevoorgaanden

De heer M. en mevrouw B. zijn op 21 februari 2005 gehuwd 
te Marokko zonder huwelijkscontract. Op 30  juni 2009 
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Famrb. Namen (afd. Namen) (3e k.) 27 mei 2019

Famrb. Namen (afd. Namen) (3e k.) 27 mei 2019 Rev.not.b. 2021, afl. 3162, 767; RPP 2019, afl. 4, 406
Samenvatting
Men kan bezwaarlijk beschouwen dat het feit dat een echtgenoot in zijn huwelijkscontract een zogenaamde
Valkeniers-clausule invoegt, een stilzwijgende herroeping zou impliceren van een vroeger testament waarin
laatstgenoemde verklaarde het grootste beschikbare deel van zijn goederen over te dragen aan de persoon die toen
zijn partner was en die later zijn echtgenote zal worden. De gevolgen van de zogenaamde Valkeniers-clausule
betreffen enkel het wettelijke erfrecht van de langstlevende echtgenoot en kunnen niet worden uitgebreid tot het
testamentaire erfrecht dat deze laatste in specie kan putten uit een testament dat dateert van voor het
huwelijkscontract.

Er is evenmin een stilzwijgende herroeping van dat vroegere testament door het feit dat diezelfde echtgenoot later, bij
testament, het vruchtgebruik van een welbepaald onroerend goed dat in het buitenland gelegen is, toekent aan zijn
echtgenote. Er zijn drie oorzaken van stilzwijgende herroeping van een legaat, die restrictief moeten worden
geïnterpreteerd, waarbij in casu enkel de herroeping door een onverenigbaar later legaat (artikel 1036 BW) kan
worden toegepast; deze wijze van herroeping veronderstelt noodzakelijkerwijze dat de erflater door een wilsdaad een
feitelijke toestand heeft gecreëerd die onverenigbaar is met het behoud van het oorspronkelijke testament.

Trefwoorden:
Testament, algemeen Reserve langstlevende echtgenoot (giften) Herroeping en verval testament
Erfovereenkomst Gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen
Huwelijksovereenkomst, algemeen

rn300122604 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/12/2021
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Cass. (1e k.) AR C.18.0367.N, 17 mei 2019 (A.R. / W.R., D.R., D.R.)

Cass. (1e k.) AR C.18.0367.N, 17 mei 2019 (A.R. / W.R., D.R., D.R.) https://juportal.be (21 juni 2019); JLMB 2019,
afl. 35, 1654 en http://jlmbi.larcier.be/ (12 november 2019), noot MOREAU, P.; Rev.trim.dr.fam. 2019 (samenvatting),
afl. 4, 939
Samenvatting 1
Wanneer de vraag rijst voor het Hof van Cassatie of artikel 918 Burgerlijk Wetboek in de versie voor de wijziging
ervan door artikel 52 van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de
giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen terzake, de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt indien
het aldus wordt geïnterpreteerd dat een vervreemding met voorbehoud van een recht van bewoning niet onder de
toepassing van deze bepaling valt, terwijl een vervreemding met voorbehoud van vruchtgebruik en een vervreemding
met afstand van het kapitaal er wel onder valt, stelt het Hof die vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Trefwoorden:
Verzaking aan vordering tot inkorting (giften) Gelijkheid en niet-discriminatie inzake erfrecht en testamenten
Prejudiciële vraag (Grondwettelijk Hof), algemeen

Samenvatting 2
Artikel 918 Burgerlijk Wetboek steunt op het wettelijk vermoeden dat de daarin bedoelde vervreemdingen, die door de
erflater worden toegestaan aan een van zijn erfgerechtigden in rechte lijn, niets meer en niets minder zijn dan giften
die betrekking hebben op de volle eigendom van de vervreemde goederen, maar met vrijstelling van inbreng. Dit
wettelijk vermoeden, dat een vermoeden van vermomde schenking instelt dat enkel kan worden weerlegd door de
toestemming van de andere reservatairen, dient als een uitzonderingsbepaling strikt te worden geïnterpreteerd.

Trefwoorden:
Verzaking aan vordering tot inkorting (giften) Vermomde schenking

Volledige tekst
A.R.

eiseres,

toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing

vertegenwoordigd door mr. Patricia Vanlersberghe advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. W.R.,

eerste verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie,

2. D.R.,

tweede verweerder,

3. D.R.,

rn300116326 1/3© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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derde verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Drie
Koningenstraat 3, waar de derde verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 12 april 2018.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 28 maart 2019 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het middel in zijn geheel

1. De eerste en derde verweerders voeren een grond van niet-ontvankelijkheid aan: het middel voert schending aan
van artikel 918, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, terwijl deze bepaling werd gewijzigd door artikel 52 van de Wet van
31 juli 2017 tot wijziging van het burgerlijk wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse
andere bepalingen terzake en in deze zaak artikel 918 zoals van toepassing voor die wijziging van toepassing is.

2.Artikel 918 Burgerlijk Wetboek werd vervangen bij artikel 52 van de wet van 31 juli 2017, zelf gewijzigd bij artikel 67
van de wet van 22 juli 2018. Deze nieuwe versie van artikel 918 trad in werking op 1 september 2018.

Op het ogenblik van het indienen van het cassatieberoep, namelijk op 9 augustus 2018, was de in deze zaak
toepasselijke versie van artikel 918 Burgerlijk Wetboek bijgevolg nog steeds het geldende recht. Om te voldoen aan
artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek, diende de eiseres geen melding te maken van de nog niet in werking getreden
wijziging van deze bepaling. Deze was op dat ogenblik nog toekomstig recht en kon bijgevolg onmogelijk de door de
appelrechters geschonden versie van artikel 918 Burgerlijk Wetboek zijn.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Eerste onderdeel

Ontvankelijkheid

3. De eerste en derde verweerders voeren een grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel aan: artikel 918
Burgerlijk Wetboek is ook van toepassing op een vervreemding met voorbehoud van een recht van bewoning omdat
een recht van bewoning kan worden beschouwd als een beperkt recht van vruchtgebruik of minstens omdat
artikel 918 van toepassing is telkens wanneer een aleatoire en levenslange last bedongen wordt, wat ook het geval is
bij een levenslange last van bewoning. Bijgevolg is het onderdeel, dat het arrest verwijt de bij akte van 28 januari
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2002 gedane verkoop te hebben beschouwd als een verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik daar waar het een
verkoop met voorbehoud van een recht van bewoning betrof, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

4.Artikel 918 Burgerlijk Wetboek, zoals hier van toepassing, bepaalt dat de waarde in volle eigendom van de
goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn, hetzij met last van een lijfrente, hetzij
met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, wordt toegerekend op het beschikbaar
gedeelte, en het overschot, indien er een is, in de massa wordt ingebracht. Deze toerekening en deze inbreng
kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze
vervreemdingen hebben toegestemd, noch in enig geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.

Die bepaling steunt op het wettelijk vermoeden dat de daarin bedoelde vervreemdingen, die door de erflater worden
toegestaan aan een van zijn erfgerechtigden in de rechte lijn, niets meer en niets minder zijn dan giften die betrekking
hebben op de volle eigendom van de vervreemde goederen, maar met vrijstelling van inbreng.

Dit wettelijk vermoeden, dat een vermoeden van vermomde schenking instelt dat enkel kan worden weerlegd door de
toestemming van de andere reservatairen, dient als uitzonderingsbepaling strikt te worden geïnterpreteerd.

Uit de bewoordingen van artikel 918 Burgerlijk Wetboek blijkt dat het wettelijk vermoeden alleen geldt ten aanzien van
vervreemdingen die zijn gedaan, hetzij met last van een lijfrente of van verplichtingen om iets te doen, hetzij met
voorbehoud van vruchtgebruik. Vervreemdingen onder voorbehoud van een recht van gebruik of van bewoning vallen
bijgevolg niet onder toepassing van deze bepaling.

5. Voor het geval het Hof oordeelt dat artikel 918 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op vervreemdingen onder
voorbehoud van een recht van bewoning, verzoeken de verweerders het Hof een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof omtrent de verenigbaarheid van artikel 918 Burgerlijk Wetboek, in deze interpretatie, met de
artikelen 10 en 11 Grondwet.

Op dit verzoek dient te worden ingegaan.

Dictum

Het Hof,

Houdt elke verdere uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof zal hebben geantwoord op de volgende prejudiciële
vraag:

Schendt artikel 918 Burgerlijk Wetboek, in de versie voor de wijzing ervan door artikel 52 van de Wet van 31 juli 2017
tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere
bepalingen terzake, de artikelen 10 en 11 Grondwet indien het aldus wordt geïnterpreteerd dat een vervreemding met
voorbehoud van een recht van bewoning niet onder de toepassing van deze bepaling valt, terwijl een vervreemding
met voorbehoud van vruchtgebruik en een vervreemding met afstand van het kapitaal er wel onder valt.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare
rechtszitting van 17 mei 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal
André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Brussel 30 april 2019

Brussel 30 april 2019 T.Not. 2019, afl. 12, 995
Samenvatting 1
Sedert de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring werd voor persoonlijke
vorderingen – in casu een vordering tot nietigverklaring van een schenking wegens vormgebreken – de
verjaringstermijn teruggebracht tot 10 jaar (art. 2262bis, § 1 BW). Deze termijn begint te lopen vanaf het verlijden van
de beweerde nietige schenkingsakte waarbij de eiser betrokken was (art. 10 wet 10 juni 1998).

Trefwoorden:
Principe (verjaringstermijn persoonlijke vordering) Akte van bevestiging

Samenvatting 2
Erfovereenkomsten, gesloten vóór de wet van 22 april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot zijn absoluut nietig. Deze nietigheid kan
derhalve ook ambtshalve opgeworpen worden door de rechter.

De artikelen 918 BW en 858bis BW, zoals deze van toepassing zijn voor erfovereenkomsten gesloten voor de wet
van 22 april 2003, betreffen uitzonderingen op het verbod tot het sluiten van erfovereenkomsten. Eerstgenoemde
wetsbepaling is ook van toepassing wanneer de langstlevende echtgenoot verzaakt aan zijn erfelijke rechten ter
gelegenheid van een schenking gedaan als voorschot op erfenis aan afstammelingen. Er kan toepassing worden
gemaakt van artikel 858bis, lid 2 BW zelfs indien dit niet expliciet in de schenkingsakte is vermeld.

Trefwoorden:
Erfovereenkomst Inbreng (erfrecht) Verzaking aan vordering tot inkorting (giften)

Samenvatting 3
Er is slechts sprake van grove beledigingen wanneer de begiftigde zich schuldig maakt aan een of meer ernstige en
opzettelijke feiten en deze begiftigde de intentie had door deze feiten de schenker te beledigen.

Trefwoorden:
Ondankbaarheid (herroeping schenking)

Samenvatting 4
Bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik is dit laatste een last in de zin van de artikelen 953-954 BW. De
term "voorwaarde" van de artikelen 953-954 BW is niet de voorwaarde in haar technisch-juridische betekenis, maar
verwijst naar "alles wat de schenker van de begiftigde gedaan wil krijgen".

Trefwoorden:
Herroeping schenking wegens niet-vervulling van de voorwaarden Verzaking aan vordering tot inkorting (giften)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Not. 2019, afl. 12, 995
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Famrb. Henegouwen (afd. Bergen) (24e k.) 26 april 2019

Famrb. Henegouwen (afd. Bergen) (24e k.) 26 april 2019 Rev.trim.dr.fam. 2019, afl. 4, 1007, noot TAINMONT, F.
Samenvatting 1
Is nietig, krachtens artikel 971 en 1001 van het Burgerlijk wetboek en de artikelen 8, 10 en 114 van de Ventôsewet,
het authentiek testament waarbij een van de getuigen een aanverwant in de derde graad is van de begunstigde van
dat testament.

Het genoemde testament kan niet gelden als internationaal testament, hoofdzakelijk omdat de geldigheid van dit type
testament vereist dat de getuigen voldoen aan de voorwaarden van de wet krachtens dewelke de aanwijzing van de
bevoegde persoon (in casu de notaris) is geschied (in casu de Ventôsewet), wat niet het geval is.

Het kan evenmin worden omgezet in een eigenhandig testament daar het niet werd opgesteld door de hand van de
erflater maar door die van de notaris.

Bijgevolg moet de (adoptieve) dochter van de overledene beschouwd worden als enige erfgename van haar vader.

Trefwoorden:
Openbaar testament Bijzondere vormen (testament) Notariaat, algemeen
Verbod op het verlijden van akten van bloed- of aanverwanten (notaris) Getuige (notariële akte)

Samenvatting 2
De buitencontractuele beroepsaansprakelijkheid van de notaris is betrokken wanneer het aan hem was om de
identiteit van de getuigen en de eventuele verwantschapsband met de erflater en de begunstigde na te trekken,
controle die de notaris niet aantoont te hebben verricht. Had de notaris deze fout niet begaan, dan zou de algemene
legataris de helft van het netto-actief van de nalatenschap hebben geërfd; derhalve wordt de notaris veroordeeld tot
betaling van dat bedrag aan de algemene legataris.

Trefwoorden:
Aansprakelijkheid notaris Openbaar testament Bijzondere vormen (testament)
Beroepsfout (onrechtmatige daad) Verbod op het verlijden van akten van bloed- of aanverwanten (notaris)
Getuige (notariële akte)
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Cass. (1re ch.) RG F.17.0073.F, 11 avril 2019 (Etat belge / G.U., N.D.L.)

Cass. (1re ch.) RG F.17.0073.F, 11 avril 2019 (Etat belge / G.U., N.D.L.) https://juportal.be (3 mai 2019), concl.
HENKES, A.; J.L.M.B. 2019, liv. 35, 1647 et http://jlmbi.larcier.be/ (12 novembre 2019), note MOREAU, P.; Rev. trim.
dr. fam. 2019 (sommaire), liv. 4, 938
Sommaire 1
La révocation pour cause d'ingratitude est sans effet à l'égard d'un tiers qui dispose d'une hypothèque légale sur
l'objet de la donation dont l'inscription est antérieure à celle de la demande de révocation. (Art. 958, al. 1er C. civ.).

Mots-clés:
Révocation d'une donation, généralités Hypothèque légale

Sommaire 2
La révocation pour cause d'ingratitude est sans effet à l'égard d'un tiers qui dispose d'une hypothèque légale sur
l'objet de la donation dont l'inscription est antérieure à celle de la demande de révocation. (Art. 918, al. 1er Code
Civil).

Texte intégral
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue
Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

1. G. U., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu P. D. L.,

défenderesse en cassation,

2. N. D. L.,

défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Mons.

Le 20 mars 2019, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses
conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux
moyens.
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III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen:

Quant à la première branche:

Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt de déclarer fondée la demande de révocation de la donation sans
indiquer en quoi l'arrêt viole les dispositions légales invoquées, est imprécis, partant, irrecevable.

Quant à la seconde branche:

D'une part, le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt de ne pas inviter la première défenderesse à produire
un certificat de non-appel du jugement rendu le 26 janvier 2010, est étranger aux dispositions légales et au principe
général du droit dont la violation est alléguée.

D'autre part, il n'indique pas en quoi l'arrêt ne pouvait considérer, sans rouvrir les débats, qu'il n'apparaît pas que la
seconde défenderesse a diligenté un recours à l'encontre de ce jugement.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le second moyen:

Quant à la seconde branche:

Aux termes de l'article 958, alinéa 1er, du Code civil, la révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux
aliénations faites par le donataire ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la
donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation,
en marge de la transcription prescrite par l'article 939.

Cette disposition ne distingue pas selon l'origine conventionnelle ou légale de l'hypothèque.

Il s'ensuit que la révocation est sans effet à l'égard d'un tiers qui dispose d'une hypothèque légale sur l'objet de la
donation dont l'inscription est antérieure à celle de la demande de révocation.

L'arrêt, qui rejette le moyen du demandeur soutenant qu'il avait pris l'inscription des hypothèques légales bien avant
l'introduction de l'action en révocation, par le motif qu’il n'est pas établi que [la seconde défenderesse] ait aliéné ou
hypothéqué le bien litigieux et qu’il ne peut être considéré qu'en ne payant pas les sommes dues [au demandeur],
elle aurait affecté son bien de charges réelles, viole la disposition légale précitée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus
étendue.

Par ces motifs, La Cour

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'effet de la révocation de la donation à l'égard du demandeur et sur les
dépens;

Rejette le pourvoi pour le surplus;
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine
Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en
audience publique du onze avril deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du
procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Gent (11e k.) 11 april 2019

Gent (11e k.) 11 april 2019 TEP 2019, afl. 2, 316; T.Not. 2019 (samenvatting), afl. 10, 836
Samenvatting 1
Het enkele gegeven dat een terminaal zieke persoon kort voor zijn nakende overlijden een wettelijke samenwoning
aangaat, is als zodanig niet problematisch. Er geldt geen minimale duurtijd voor een wettelijke samenwoning. Het
verdere gegeven dat de (formele) wettelijke samenwoning op het bedoelde gemeenschappelijke adres, gelet op de
terminale ziektetoestand van een van de wettelijke samenwoners, nog weinig concreet is kunnen worden, is als
zodanig evenmin problematisch.

Gelet op artikel 745octies BW, geniet de langstlevende wettelijk samenwonende partner een sui generis erfrecht ab
intestato. Het gaat in voorkomend geval om een (anomaal) erfrecht in vruchtgebruik op de preferentiële
nalatenschapsgoederen. Het gaat om een wettelijk erfrecht met saisine in de zin van artikel 724, eerste lid BW.

Trefwoorden:
Erfopvolging langstlevende wettelijk samenwonende Saisine (openvallen nalatenschap)

Samenvatting 2
De gemeenrechtelijke toepassingsvoorwaarden van bedrog gelden in beginsel ook inzake bedrog bij giften. Wel kan
worden aangenomen dat niet enkel het bedrog van de begiftigde, maar ook dat van een derde tot vernietiging van de
gift kan leiden.

Een bijzondere verschijningsvorm van bedrog bij giften is de captatie en suggestie. Captatie en suggestie zijn vormen
van erfenisbejaging, waarvan sprake is wanneer de begiftigde of een derde frauduleuze middelen inzet om de vrije
wil van de testator aan te tasten of te verminderen. Captatie duidt op het kunstmatig klimaat dat wordt gecreëerd om
een beschikker tot een bepaalde bevoordeling te brengen. Klassiek is dan dat (bepaal)de erfgenamen worden
zwartgemaakt en/of ieder contact met hen wordt verboden en/of dat de beschikker sociaal wordt geïsoleerd (van zijn
erfgenamen). Bij suggestie daarentegen worden bepaalde beschikkingen ingefluisterd (of andere beschikkingen
afgeraden). Doorgaans worden beide gecombineerd.

Bedrog wordt niet vermoed. Wie beweert dat een gift is aangetast door captatie en suggestie, draagt daarvan de
bewijslast. Wie de beschikking aanvecht, moet het precieze en omstandige bewijs leveren dat de beschikker ten
gevolge van de kwaadwillige listen op het ogenblik van de beschikking niet tot vrije wilsvorming kon overgaan en dat
de listen de wil daadwerkelijk hebben beïnvloed. Dit bewijs kan worden geleverd met alle middelen van recht.

Trefwoorden:
Bedrog, algemeen Giften, algemeen Bewijslast, algemeen Bewijsmiddelen (verbintenis), algemeen
Bewijslast (gerechtelijk recht)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2019, afl. 2, 316
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Famrb. (afd. Namen) (3e k.) 27 maart 2019

Famrb. (afd. Namen) (3e k.) 27 maart 2019 Rev.not.b. 2020, afl. 3149, 379; RPP 2019, afl. 4, 395
Samenvatting 1
De interpretatieregels vervat in artikelen 1156 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn mutatis mutandis van
toepassing op testamenten. Een testament of een testamentaire beschikking moet slechts worden geïnterpreteerd
voor zover de rechter vaststelt dat de erflater zijn wil niet duidelijk kenbaar heeft gemaakt; het is bovendien niet nodig
dat de bewoordingen van het testament dubbelzinnig of tegenstrijdig zijn. Een testament kan echter slechts worden
geïnterpreteerd door gebruik te maken van extrinsieke elementen indien het onduidelijk, dubbelzinnig of tegenstrijdig
is en daardoor op zich niet toelaat de juiste draagwijdte ervan te bepalen.

Testamenten moeten potius ut valeant quam ut pereant worden geïnterpreteerd, d.w.z. op een wijze die gunstig is
voor het testamentaire doel in plaats van voor de devolutie ab intestat.

In casu is het duidelijk dat de overledene zijn vijf kinderen heeft willen bevoordelen, op een moment dat hij nog met
zijn vorige echtgenote gehuwd was, terwijl hij dat ook was met zijn overlevende echtgenoot, maar enkel
geweoonterechtelijk. Het blijkt dat hij zijn overlevende echtgenote niet heeft willen bevoordelen of benadelen bij
huwelijkscontract (dat na het testament werd opgesteld) en dat hij bij die gelegenheid zijn vroegere testamentaire
bepalingen niet heeft herzien. Ingevolge het voorgaande staat vast dat het deel van de langstlevende echtgenoot
herleid is tot de reserve (art. 915bis BW (oud)).

Trefwoorden:
Testament, algemeen Reserve langstlevende echtgenoot (giften)
Gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen

Samenvatting 2
Opdat er sprake zou zijn van heling, moeten verschillende cumulatieve voorwaarden aanwezig zijn, met name de
aanwezigheid van een intentioneel element, dit wil zeggen het feit dat de handeling (materieel element) bedrieglijk
moet zijn: ze moet dus bewust worden gesteld met het doel zichzelf of anderen een ongeoorloofd voordeel te
verschaffen ten nadele van de rechten van de andere erfgerechtigden.

In geval van een inventaris bestaat er een zeker menselijk vermoeden dat de gewenste informatie door de notaris
werd verstrekt en dat de opvolger te kwader trouw is indien er een discrepantie bestaat tussen de bewezen feiten en
hetgeen werd verklaard.

Door de aankoopprijs van het in Congo gelegen onroerend goed, dat de enige eigendom is van zijn overlevende
echtgenote, integraal te regelen, werd de overledene uiteraard gedreven door een intentie tot vrijgevigheid. Het
bestaan van een heling is verworven aangezien – en om de reden dat – de echtgenote niet onwetend kon zijn van het
feit dat de aankoopprijs van het onroerend goed volledig werd betaald door haar echtgenoot, noch van het feit dat zij
dit diende te rapporteren bij de vereffening van haar nalatenschap. Aangezien haar verklaring in de inventaris
duidelijk leugenachtig was, omdat die niet overeenstemde met de realiteit van de feiten en omdat zij echter ook de
eed heeft afgelegd nadat ze zeer gedetailleerd was ondervraagd over de financieringswijze van haar gebouw, wordt
daaruit geconcludeerd dat de materiële en opzettelijke elementen van de heling verenigd zijn.

Over de onderzochte periode van 93 maanden is het zeker dat de overlevende echtgenote in het bezit werd gesteld
van een globale som van meer dan 470.000 EUR. Over diezelfde periode heeft de overledene een kapitaal van 93 x
15.000 EUR (zijn pensioen) moeten ontvangen, d.i. 1.395.000 EUR; bij het overlijden blijft er 72.478,97 EUR over;
indien schenkingen voor een totaal bedrag van 512.379,06 EUR worden ingehouden, blijft er per definitie een verschil
bestaan van 810.141,97 EUR, d.i. 8.711,20 EUR per maand over de onderzochte periode, wat niet niets is. Al deze
omstandigheden leveren het bewijs dat de zeer grote stortingen (tot 63.000 USD op 27 maart 2008, d.i. meer dan
55.000 EUR), gerealiseerd van de rekening van de overledene naar die van zijn echtgenote, giften vormen die
laatstgenoemde had moeten aangeven op het ogenblik van de inventarisverrichtingen: deze bedragen kunnen geen
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gebruikelijke geschenken zijn en evenmin kunnen zij courante, overigens niet geïdentificeerde uitgaven dekken.

Bovendien vermeldde de overlevende echtgenoot dat de transfers "af en toe" plaatsvonden, wat volledig verkeerd en
misleidend is, gelet op de omvang van de bedragen en de frequentie van de transfers. Deze stortingen gebeurden vrij
regelmatig, maandelijks of om de twee maanden. De rechtbank is dus van oordeel dat er heling is voor deze
bedragen.

Trefwoorden:
Erfrechtelijke heling Boedelbeschrijving (rechtspleging)

Samenvatting 3
Wanneer de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel van de ex-echtgenoot niet is afgesloten op de
dag van het overlijden van een van hen, heeft de andere een reeds verkregen en dadelijk belang om tussen te komen
in het kader van de vereffening-verdeling van de nalatenschap van zijn ex-echtgenoot.

Trefwoorden:
Gerechtelijke verdeling Verdeling (bedongen scheiding van goederen)
Bijzondere gevallen (voorwaarden rechtsvordering, gerechtelijk recht), algemeen
Vordering tot tussenkomst (prorogatie van bevoegdheid, hoven en rechtbanken)

Samenvatting 4
Een beslissing geveld op grond van artikel 19, lid 3 Ger.W. is bekleed met het gezag van de “besliste” zaak, dit wil
zeggen dat zij, bij ontstentenis van nieuwe elementen, de rechter die ze heeft uitgesproken bindt, met uitsluiting van
de bodemrechter.

Trefwoorden:
Maatregel alvorens recht te doen Gezag van rechterlijk gewijsde
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Brussel (familiekamer) (42e k.) 26 februari 2019

Brussel (familiekamer) (42e k.) 26 februari 2019 TEP 2019, afl. 1, 150; T.Not. 2019, afl. 7-8, 632
Samenvatting
Een persoon die onder voorlopig bewind werd geplaatst (oude wetgeving) kan niet zonder voorafgaande machtiging
van de vrederechter een testament opstellen vanaf de datum van het vonnis waarop deze onder voorlopig bewind
werd geplaatst, ook al krijgt de beschermde persoon pas later kennis van deze beslissing van de vrederechter.

Vanaf de datum van het vonnis staat vast dat de beschermde persoon niet langer in staat is om zijn goederen te
beheren en aldus onbekwaam is om een aantal handelingen te stellen, en voor een aantal handelingen de
voorafgaande machtiging behoeft van de vrederechter.

Een testament opgesteld zonder deze voorafgaande machtiging van de vrederechter is rechtens nietig. De rechter
kan niet onderzoeken of de beschermde persoon al dan niet gezond van geest was ingeval de testator reeds onder
voorlopig bewind was geplaatst en geen voorafgaande machtiging tot het opstellen van een testament heeft
gevraagd.

Trefwoorden:
Bijzondere machtiging van de vrederechter (bewind over een beschermde persoon)
Onbekwame (giften, bekwaamheid om te beschikken)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- TEP 2019, afl. 1, 150

- T.Not. 2019, afl. 7-8, 632

rn300116609 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/12/2021

M&D Seminars 131

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b29610&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b34493&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TEP_2019_01_0150.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TNot_2019-07%2B08-E.pdf&jura=1


M&D Seminars 132



Gent (11e k.) 21 februari 2019  

M&D Seminars 133



  

M&D Seminars 134



Gent (11e k.) 21 februari 2019

Gent (11e k.) 21 februari 2019 TEP 2019, afl. 2, 290
Samenvatting
Wie zich op een eigenhandig testament beroept, moet het origineel voorleggen. Een kopie volstaat normaal gezien
niet, omdat die niet eigenhandig is geschreven, gedateerd en gehandtekend. Een kopie kan derhalve bezwaarlijk een
volwaardig testament uitmaken in de zin van artikel 970 BW.

Ingeval het origineel van een eigenhandig testament door overmacht is verloren gegaan, kan worden teruggevallen
op artikel 1348 BW uit het algemene bewijsrecht omtrent de gevallen waarin het onmogelijk is zich het benodigde
schriftelijke bewijs te verschaffen.

De beweerde legataris kan dan aan de hand van een kopie het bewijs leveren van het bestaan, het rechtsgeldig
karakter en de inhoud van het testament, minstens wat betreft de beweerde aanspraken van de legataris.

Voorts moet naar omstandigheden blijken dat de testator, ondanks het verlies van zijn testament, volhardde in de
wilsbeschikking, zeker wanneer hij wist dat het testament verloren is gegaan.

Trefwoorden:
Eigenhandig testament
Onmogelijkheid om te bewijzen door geschrift (uitzondering op gereglementeerd bewijsstelsel)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2019, afl. 2, 290
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Gent (11e k.) 14 februari 2019

Gent (11e k.) 14 februari 2019 TEP 2019, afl. 2, 328
Samenvatting
Artikel 955 BW verleent de schenker de mogelijkheid om de schenking te herroepen of te ontbinden indien de
begunstigde zich ondankbaar gedraagt. De mogelijkheid tot herroeping (ontbinding ) van de schenking wegens
ondankbaarheid is de civielrechtelijke sanctie voor een onheuse gedraging van de begunstigde ten aanzien van de
schenker.

Artikel 955 BW somt de gevallen van ondankbaarheid limitatief op. Ze moeten bovendien restrictief worden
geïnterpreteerd.

Artikel 955, sub 2° BW behelst een (tweede) reeks gevallen van ondankbaarheid: de mishandelingen, misdrijven of
grove beledigingen.

De (feiten)rechter beoordeelt de ernst van de ondankbaarheid en de opportuniteit van de eventuele ontbinding.

Een beledigende intentie vanwege de begunstigde blijkt niet afdoende ingeval hij naar omstandigheden het contact
met de schenker wil verbreken omdat diens bekommernis is uitgegroeid tot een aangehouden bemoeizucht.

Trefwoorden:
Ondankbaarheid (herroeping schenking)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2019, afl. 2, 328
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Vred. Ciney 22 januari 2019

Vred. Ciney 22 januari 2019 T.Vred. 2019, afl. 5-6, 288, noot LEDOUX, J.
Samenvatting
De uitzonderingen op de onbekwaamheid om te verkrijgen uit hoofde van de artikelen 908 BW, zoals vermeld in
artikel 909, lid 3, 2° en 3° steunen op het gezond verstand dat het vermoeden van het onrechtmatig toe-eigenen van
een erfenis niet toepasselijk is op de erfgenamen zelf, wanneer zij behoren tot één van de categorieën. Indien, zoals
in casu, de bewindvoerder erfgenaam in zijlijn is en er geen erfgenamen in rechte lijn zijn, is er geen onbekwaamheid
om te verkrijgen.

Trefwoorden:
Onbekwaamheid bewindvoerder om giften te verkrijgen Bekwaamheid om te verkrijgen (giften), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Vred. 2019, afl. 5-6, 288
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Jurisprudence fiscale (cours et tribunaux)   

règle vaut aussi lorsque le débiteur principal est aussi 
héritier.
Cet arrêt confirme la position de l’Administration fis-
cale (actuellement Vlabel), qui dispose que la dette 
dont le défunt n’est tenu que comme caution, n’est ad-
missible au passif que si les successibles démontrent 
qu’ils ont effectivement dû payer la dette, et ce, sans 
possibilité de recours contre le débiteur principal. 

 

 

N° 27.217

Arrêt de la cour d’appel de Mons du 
10 janvier 2019

Enregistrement – Clause d’accroissement entre époux – 
Caractère gratuit – Absence d’animus donandi – Motifs 
autres que fiscaux – Pas d’abus fiscal

L’État belge n’est pas lié par la qualification donnée par les par-
ties à une convention, le fisc étant un tiers à cet égard.

Dans une convention d’accroissement, chacune des parties 
reçoit une chance d’obtenir un droit sur la part de l’autre en 
échange de la chance qu’elle donne à l’autre d’obtenir un droit 
identique sur sa propre part si c’est elle qui survit.

L’obligation de l’une forme la cause de l’obligation de l’autre et 
c’est dès lors un contrat aléatoire à ranger parmi les contrats 
commutatifs et donc à titre onéreux.

Pour qu’il y ait libéralité, il faut que deux éléments soient réunis, 
à savoir, d’une part, un appauvrissement sans contrepartie dans 
le chef d’un des époux et, d’autre part, une intention libérale.

Il découle du caractère optionnel de la clause d’accroissement 
qu’au moment de la formation du contrat, le dénouement de 
celui-ci ne présentait pas nécessairement une chance de gain 
pour une partie et une perte pour l’autre puisque la convention 
prévoyait la faculté pour l’époux survivant de ne pas bénéficier 
de l’avantage en n’exerçant pas l’accroissement sur les avoirs de 
son conjoint décédé.

Il n’y avait dès lors, au moment de la conclusion de la conven-
tion d’accroissement, aucune certitude de la réalisation d’un 
appauvrissement sans contrepartie dans le chef du conjoint 
survivant.

Si le souci de garantir le niveau de vie du conjoint ou du cohabi-
tant survivant constitue sans conteste une obligation naturelle, 
celle-ci n’enlève rien à l’intention libérale qui a présidé à la sous-
cription de la convention d’accroissement et au caractère de li-
béralités réciproques qui en découle.
 

(…)

II. Les faits et antécédents de la procédure

Aux termes d’un acte reçu par le notaire G., de résidence 
à Feluy, le 12  novembre 2013, Monsieur Guy W.  et son 
épouse, Madame Marie S. – lesquels étaient mariés sous le 
régime de la séparation de biens avec une société limitée 
à l’immeuble conjugal et aux dettes hypothécaires grevant 
celui-ci –, ont signé une convention d’accroissement portant 
sur cinq comptes bancaires qu’ils possédaient en indivision.
Cette convention est rédigée comme suit :
«  Les parties conviennent expressément qu’au décès du 
prémourant, et sans effet rétroactif, la part de celui-ci dans 
les comptes bancaires ci-avant accroîtra en pleine propriété 
celle du survivant, à son choix. Le survivant dispose de la 
faculté d’exercer ou de ne pas exercer cet accroissement.
Ainsi, chacun d’eux cède sa part à l’autre sous la condi-
tion suspensive de son prédécès  ; en contrepartie de cette 
cession, le cédant acquiert une chance d’obtenir la part de 
l’autre si c’est lui qui survit.
Les parties estiment que cette probabilité de survie est égale 
pour chacune d’elles compte tenu des antécédents fami-
liaux, de l’état de santé actuel et du mode de vie de chacune 
d’elles.
Cet accroissement est consenti et accepté à titre onéreux, 
réciproque et aléatoire aux conditions suivantes :
[…]
Le survivant des époux devra faire constater son choix 
d’exercer l’accroissement ci-avant par un acte notarié à 
passer dans les trois mois du décès du prémourant d’eux 
ou par une convention sous seing privé à présenter à l’en-
registrement.
[…] ».
Monsieur Guy W. est décédé le 24 novembre 2014.
Par un acte reçu par le notaire G. le 12 février 2015, Madame 
Marie  S. a déclaré vouloir exercer l’accroissement sur les 
avoirs repris dans l’acte d’accroissement ainsi que sur les 
avoirs y figurant au jour du décès de son époux.
Suite à cet acte, le receveur de l’enregistrement de Charle-
roi 2 a perçu un droit proportionnel de donation au taux 
réduit de 3,3 %, soit 1.008,17 euros, en application de l’ar-
ticle 131bis du Code des droits d’enregistrement.
Le 2 avril 2015, le notaire G. a introduit une demande de 
restitution de ce droit auprès du directeur régional du centre 
de documentation patrimoniale de Namur.
Par une décision du 12  août 2015, le directeur régional a 
refusé la demande de restitution au motif qu’en vertu de la 
circulaire n° 17/1992, § 12, l’accroissement entre personnes 
mariées procède toujours de libéralités mutuelles et a an-
noncé qu’il serait réclamé à Madame Marie  S. des droits 
complémentaires de 134,35  euros en application de l’ar-
ticle 131 du Code des droits d’enregistrement.
Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribu-
nal de première instance du Hainaut, division de Mons, 
le 20  mai 2016, Madame Marie  S. a introduit une de-
mande de restitution des droits perçus, soit la somme de 
1.008,17  euros, à majorer des intérêts judiciaires, et une 
demande de dégrèvement des droits complémentaires de 
134,35 euros et de l’amende de 13 euros.
Par le jugement dont appel du 27  juin 20171, la trente-si-
xième chambre du tribunal de première instance du Hai-
naut, division de Mons, a dit la demande formulée par 
Madame Marie S. recevable et fondée, a annulé la décision 
administrative du 12 août 2015, a condamné l’État belge à 
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restituer à Madame Marie S. les droits indûment perçus, soit 
la somme de 1.008,17 euros, à majorer des intérêts légaux 
visés à l’article  223 du Code des droits d’enregistrement, 
a ordonné le dégrèvement des droits, amendes et intérêts 
complémentaires postulés par l’État belge et l’a débouté de 
sa demande reconventionnelle, a condamné l’État belge aux 
entiers frais et dépens de Madame Marie S., liquidés à la 
somme de 480 euros, et lui a délaissé ses propres frais et 
dépens.
Par une requête déposée au greffe de la cour de céans le 
17 août 2017, l’État belge a interjeté appel de ce jugement.

III. Fondement de l’appel – Discussion

L’État belge fait grief au premier juge d’avoir déclaré la de-
mande de Madame Marie S. ci-après dénommée l’intimée 
fondée en décidant que :
– la convention d’accroissement que les époux W-S. ont 
conclue le 14 novembre 2013 est une convention à titre oné-
reux car les chances de perte et de gain des deux parties à la 
conclusion du contrat étaient à peu près égales ;
– l’administration ne peut recourir à une présomption ob-
jective d’animus donandi tirée des liens maritaux des par-
ties car cette appréciation générale et classique fait en l’es-
pèce fi des intentions exprimées par les parties au contrat, 
n’est pas en phase avec les normes actuelles de la vie sociale 
et crée une différence de traitement entre les couples mariés 
d’une part, et les couples en cohabitation légale d’autre part, 
alors que les conséquences fiscales de ces choix de vie dis-
tincts ont été largement harmonisées ;
– la volonté que les époux avaient d’assurer l’avenir écono-
mique du survivant ne suffit pas à qualifier la convention 
de libéralité.
L’État belge sollicite ainsi la réformation du jugement en-
trepris afin que l’intimée soit déboutée de son action et 
condamnée au paiement des droits complémentaires en 
application de l’article 131 du Code des droits d’enregistre-
ment et aux dépens des deux instances.
L’intimée postule pour sa part la confirmation du jugement 
dont appel.
Il n’est pas contesté que l’État belge n’est pas lié par la quali-
fication donnée à la convention litigieuse par les parties, le 
fisc étant un tiers à cet égard.
Dans une convention d’accroissement, chacune des parties 
reçoit une chance d’obtenir un droit sur la part de l’autre en 
échange de la chance qu’il donne à l’autre d’obtenir un droit 
identique sur sa propre part si c’est lui qui survit.
L’obligation de l’un forme la cause de l’obligation de l’autre 
et c’est dès lors un contrat aléatoire à ranger parmi les 
contrats commutatifs et donc à titre onéreux.
Toutefois, les clauses d’accroissement convenues entre 
deux époux découlent normalement d’un esprit de libéra-
lité et doivent par conséquent être imposées au droit de do-
nation qui, normalement, pèsera moins lourd que le droit 
de cession à titre onéreux (sur ce sujet : A. CULOT, « Toute 
l’actualité sur la clause d’accroissement et ses incidences en 
droits d’enregistrement et de succession », Mélanges Pascal 
Minne – Fiscalité internationale et patrimoniale, Bruylant, 
Larcier, 2016, pp. 476 à 480 ; A. CULOT, « L’incidence d’une 
clause d’accroissement ou de réversion en droits d’enregis-
trement et de succession », in L’option, la condition, le terme 
et la substitution, Effets civils et fiscaux sur l’organisation 

et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, 
pp. 75 et s.)2.
Pour qu’il y ait libéralité, il faut que deux éléments soient  
réunis  ; à savoir, d’une part, un appauvrissement sans 
contrepartie dans le chef d’un des époux et, d’autre part, 
une intention libérale.
Si en l’espèce l’appauvrissement, dans le chef de l’un des 
époux, résultant de l’accroissement stipulé en faveur de 
l’autre époux, était compensé par la chance du premier 
d’obtenir pareil avantage  ; il découle du caractère option-
nel de la clause d’accroissement qu’au moment de la forma-
tion du contrat, le dénouement de celui-ci ne présentait pas 
nécessairement une chance de gain pour une partie et une 
perte pour l’autre puisque la convention prévoyait la faculté 
pour l’époux survivant de ne pas bénéficier de l’avantage en 
n’exerçant pas l’accroissement sur les avoirs de son époux 
décédé.
Il n’y avait dès lors, au moment de la conclusion de la 
convention d’accroissement, aucune certitude de la réalisa-
tion d’un appauvrissement sans contrepartie dans le chef de 
l’époux survivant.
En ce qui concerne la présomption de libéralité attachée à la 
clause d’accroissement entre époux, il est admis qu’elle s’ap-
plique également aux cohabitants non mariés et il convient 
de tenir compte de l’intention des parties afin de qualifier 
une clause d’accroissement d’opération à titre onéreux ou à 
titre gratuit (voyez la réponse du ministre des Finances à la 
question n° 839 de Monsieur Luc VAN BIESEN, du 14 juin 
2005, Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 2004-
2005, p. 15.000, dr. N° EE/Parl. 162).
À juste titre, l’État belge fait valoir que l’élément détermi-
nant qui permet d’exclure la qualification de libéralité et 
de conclure à l’existence d’une convention à titre onéreux 
est l’intention spéculative des parties, c’est-à-dire la seule 
volonté de chacune de celles-ci de s’avantager personnelle-
ment, espérant avoir la chance que le sort lui soit favorable, 
qu’elle survive à son cocontractant et donc, qu’elle profite 
de l’accroissement.
Pour apprécier en l’espèce l’intention des parties, il convient 
de se référer aux termes de la convention d’accroissement 
du 12 novembre 2013 qui précise :
« […]
D. De leur mariage sont nés pour eux des devoirs réciproques 
et notamment l’obligation morale de prémunir le survivant 
d’eux contre les conséquences économiques du prédécès de 
l’un d’eux. En conséquence, les comparants souhaitent ga-
rantir au survivant la disposition de la totalité des sommes 
et titres figurant sur les comptes bancaires prédécrits ainsi 
que les sommes et titres qui y figureront au jour du décès 
du prémourant, y compris, toutes valeurs qui seraient su-
brogées aux biens prédécrits par décision des comparants ».
Outre que l’on peut légitimement présumer l’existence de 
liens affectifs entre des époux, des cohabitants légaux ou 
de proches parents et la volonté légitime d’avantager ou 
de prémunir l’autre en cas de décès, il ressort en l’espèce 
des termes précités de la convention d’accroissement que 
les époux W-S. ont entendu se prémunir réciproquement 
«  contre les conséquences économiques du prédécès de 
l’autre » et, pour ce faire, se sont octroyés mutuellement « la 
disposition de la totalité des sommes et titres figurant sur les 
comptes bancaires » détenus en indivision.
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Si le souci de garantir le niveau de vie du conjoint ou du 
cohabitant survivant constitue sans conteste une obligation 
naturelle, celle-ci n’enlève rien à l’intention libérale qui a 
présidé à la souscription de la convention d’accroissement 
et au caractère de libéralités réciproques qui en découle.
Par conséquent, il convient de déclarer l’appel de l’État 
belge fondé, de réformer le jugement entrepris et de confir-
mer la décision administrative du 12 août 2015, ainsi que 
l’imposition litigieuse.
Il convient en outre de faire droit à la demande reconven-
tionnelle de l’État belge, qui n’est pas contestée en son fon-
dement légal ni en son montant, tendant au paiement des 
droits d’enregistrement complémentaires restant dus de 
144,35 euros (1.152,52 – 1.008,17), de l’amende pour paie-
ment tardif prévue par l’article 41, 1°, du Code des droits 
d’enregistrement, réduite conformément au barème I annexé 
à l’arrêté royal du 27 août 1993, à l’intérêt légal calculé sur 
ces droits complémentaires à compter de l’expiration du 
délai d’enregistrement jusqu’à celui du paiement, avec un 
minimum d’un dixième et un maximum de moitié de ces 
droits, et des intérêts moratoires calculés conformément à 
l’article 223 du Code des droits d’enregistrement.

PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des 
langues en matière judiciaire dont il a été fait application, 
spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41,
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénéga-
tions et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples 
ou contraires :
Dit l’appel de l’État belge recevable et fondé ;
Met à néant le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reçu 
les demandes ;
Statuant par voie de dispositions nouvelles ;
Dit la demande de Madame Marie S. non fondée ;
L’en déboute ;
Dit la demande reconventionnelle de l’État belge fondée ;
En conséquence, condamne Madame Marie  S. à payer à 
l’État belge les droits d’enregistrement complémentaires 
restant dus de 144,35 euros, l’amende pour paiement tardif 
prévue par l’article 41, 1°, du Code des droits d’enregistre-
ment, réduite conformément au barème I annexé à l’arrêté 
royal du 27 août 1993, à l’intérêt légal calculé sur les droits 
complémentaires à compter de l’expiration du délai d’en-
registrement jusqu’à celui du paiement avec un minimum 
d’un dixième et un maximum de moitié de ces droits, et les 
intérêts moratoires calculés conformément à l’article 223 du 
Code des droits d’enregistrement au taux applicable en ma-
tière fiscale depuis le dépôt des conclusions principales de 
l’État belge en première instance jusqu’au paiement.
Condamne Madame Marie S. à payer à l’État belge ses frais 
et dépens des deux instances, liquidés à 480 euros par ins-
tance, et lui délaisse ses propres frais et dépens.

Observations

1. Les faits et antécédents – Mariés sous le régime de 
la séparation de biens3, les époux avaient créé diffé-
rents comptes bancaires en indivision, détenus à part 
égale4. En novembre 20135, les époux concluent une 
convention d’accroissement optionnelle à propos 
de ces comptes en banque. Après le décès, l’épouse 
exerce l’option et devient pleine propriétaire des 
comptes bancaires concernés.

L’administration fiscale a considéré que la part indi-
vise attribuée au survivant par le jeu de la clause devait 
être taxée au droit de donation (art.  131bis C.  enr.), 
motif pris de l’existence d’une présomption « objec-
tive » de donation entre époux dont la cause était l’ac-
croissement conclu.

Le premier juge a décidé qu’une telle présomption 
n’existait pas et a constaté que l’administration fis-
cale n’apportait pas de preuves étayant, in casu, une 
intention libérale lors de la conclusion de l’accrois-
sement. Au contraire, selon le tribunal de Mons, la 
clause exprime clairement les mobiles des époux  : 
protéger le survivant en lui assurant une aisance fi-
nancière complémentaire ayant pour fondement des 
devoirs réciproques entre époux et une obligation mo-
rale de prémunir le survivant6.

2. L’arrêt du 10  janvier 2019  – La Cour d’appel de 
Mons confirme les caractéristiques juridiques de 
l’accroissement – contrat aléatoire commutatif à titre 
onéreux – et celles de la donation – appauvrissement 
sans contrepartie et démonstration d’une intention li-
bérale.

«  Toutefois  », indique-t-elle,  entre époux, la clause 
d’accroissement procède d’une intention libérale. 
Si, laisse-t-elle entendre, l’appauvrissement n’est 
pas sans contrepartie lorsque l’accroissement est ré-
ciproque parce que l’aléa est le même pour chaque 
partie dès la conclusion de la clause, il n’en est plus 
de même lorsque la clause crée un accroissement op-
tionnel.

Celui-ci détruit l’aléa réciproque puisque le survi-
vant peut décider de ne pas bénéficier de l’accroisse-
ment de sorte qu’à la conclusion du contrat il n’y a, 
pour aucune des parties, une certitude d’appauvris-
sement sans contrepartie. Par son caractère faculta-
tif, l’accroissement ne peut que résulter de son exer-
cice qui n’est possible que pour l’époux bénéficiaire 
après décès. L’appauvrissement semble dès lors, si on 
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3. Auquel est adjointe une société d’acquêts limitée, sans incidence sur le débat.
4. Il n’a pas été contesté par l’administration fiscale, qui avait sur ce point la charge de la preuve (art. 1315 C. civ.), que ces comptes n’avaient pas été alimentés de 

manière égalitaire par les apports de deux époux.
5. Soit une année avant le décès de l’époux. Il n’en a pas été tiré argument, en degré d’appel, quant à un éventuel abus de droit que le premier juge avait, à juste 

titre, balayé en raison des motivations civiles justifiant la création de l’accroissement – jugement du 27 juin 2017, publié dans ce Recueil, 2017, n° 27.042, p. 446 
et les obs. d’André CULOT.

6. Ce qu’en l’espèce, la clause d’accroissement indique expressis verbis.
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Erratum

Veuillez noter que l’arrêt de la Cour d’appel de Mons 
publié sous le n° 27.217 n’est pas du 10 janvier 2019 
mais bien du 16 janvier 2019.
 

N° 27.255

Wolters Kluwer – Recueil général de l’enregistrement et du notariat Rec. gén. enr. not. 2019/7 – [N° 27.255] – 323 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 19-12-2021

M&D Seminars 150



Gent 3 januari 2019  

M&D Seminars 151



 
  

M&D Seminars 152



Jurisprudence

ernstige stoornissen kunnen niet van de ene dag op de an-
dere zijn ingetreden. Zij zijn al een tijdlang aanwezig. Zij 
zijn chronisch. Zij slepen aan.
De verhaallijn van de achternichten P. als zou C.G. (1) op 
30 augustus 2006 nog gezond van geest zijn geweest, (2) op 
8 september 2006 thuis een ‘kwalijke val’ hebben gemaakt 
en (3) dientengevolge omwille van rugproblemen zijn op-
genomen in het ziekenhuis gedurende enkele weken, blijkt 
(als zodanig) niet te kloppen.
Blijkbaar hebben de achternichten P. (of hun moeder C.L. 
dan wel hun entourage) het zover kunnen drijven dat C.G. 
op 30  augustus 2006 een (notarieel) testament heeft laten 
opmaken en dat C.G. dit enkele weken later is vergeten, ter-
wijl zij denkt dat zij (enkel) omwille van rugproblemen is 
opgenomen in het ziekenhuis. Dit leert alvast het plaatsbe-
zoek van de vrederechter in het (…) Ziekenhuis te (…) op 
4 oktober 2006.
Het is (over)duidelijk dat C.G. in september 2006 blijkt geeft 
van een ernstige geestesverzwakking/dementie die al min-
stens enkele weken/maanden en in alle geval naar aanlei-
ding van het overlijden van haar echtgenoot aan de orde 
was, zo ook ten tijde van de redactie van het testament op 
30 augustus 2006.
C.G. was kennelijk ongezond van geest ten tijde van de re-
dactie van het testament op 30 augustus 2006.
De toestemming van C.G. bij haar testament van 30 augus-
tus 2006 was (manifest) gebrekkig. Dat haar onderbewind-
stelling en derhalve haar handelingsonbekwaamheid pas 
ruim een maand later (zonder retroactieve werking; vgl. oud 
art. 488bis, i, tweede lid BW) is tussengekomen, neemt de 
eerder gerezen gebrekkige toestemming niet weg.

10. De aanvoering van de achternichten P. dat zij ten tijde 
van de redactie van het testament op 30 augustus 2006 nog 
relatief jong waren, helpt niet. De achternichten P. waren 
respectievelijk 19, 14 en 12 jaar oud.
Dergelijke leeftijd sluit als zodanig erfenisbejaging (gebeur-
lijk door hun moeder C.L. dan wel hun entourage) niet uit.
Punt is evenwel, los van mogelijke erfenisbejaging, dat C.G. 
ongezond van geest was ten tijde van de redactie van het 
testament op 30 augustus 2006. Die ongezondheid van geest 
impliceert een gebrekkige toestemming van C.G. bij haar tes-
tament van 30 augustus 2006. De beweerde erfenisbejaging 
(bij wijze van bedrog) staat daarvan los.

11. Het gegeven dat het litigieuze testament van 30 augus-
tus 2006 (gebeurlijk na inwinning van juridisch advies) 
neerligt in een notariële akte, helpt in casu evenmin.
De instrumenterende notaris heeft (per hypothese) geen me-
dische scholing genoten.
Weliswaar is er bij de redactie van een notarieel testament 
omkadering door een beroepspersoon waarvan in het alge-
meen mag worden verondersteld dat hij zich afzijdig houdt 
van rechtshandelingen met klinkklaar wilsongeschikte 
partijen (Gent 7  september 1995,  T.Not.  1996, 591; Gent 
21  februari 1997,  T.Not.  1998, 196; Brussel 10  september 
1998, AJT 1998-99, 970; Gent 27 mei 2004, NJW 2005, 208, 
noot BW; Bergen 21 december 2004, JLMB 2005, 1784; Gent 
14 februari 2008, TBBR 2009, 461, noot M.-A. Masschelein; 
zie ook J. Bael, “Erfenissen, schenkingen en testamenten”, 
in Rechtskroniek voor het notariaat, V, Brugge, die Keure, 
2004, 148, nrs. 135-136; J. Bael, “Schenkingen, testamenten 
en erfovereenkomsten”, in  Rechtskroniek voor het notari-
aat, XV, Brugge, die Keure, 2009, 171-172, nr. 21; W. Pintens 
e.a.,  Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2010, 858-859, nr. 1634; W. Pintens, “Giften en beschermde 
personen”, in  Themiscahier familiaal vermogensrecht, 
Brugge, die Keure, 2007, 5-6, nr. 2; vgl. Brussel 7 november 
2015, RTDF 2016, 478).
De notaris is inderdaad een onpartijdige/onafhankelijke 
openbare ambtenaar, die moeilijk op gelijke voet kan wor-
den geplaatst met een andere derde. Gezondheid van geest/
wilsgeschiktheid is overigens een juridisch concept, veeleer 
dan een medisch concept. De notaris is als juridische expert 
bekwaam om juridische concepten te beoordelen. Het gege-
ven dat het testament van 30 augustus 2006 neerligt in een 
notariële akte heeft bijgevolg betekenis. Het zou minstens 
als een aanwijzing voor de gezondheid van geest van C.G. 
kunnen gelden. De notaris heeft de deontologische plicht 
om de gezondheid van geest te beoordelen vooraleer de be-
doelde akte te verlijden.
Dat een en ander in het algemeen geldt, neemt niet weg dat 
de notariële omkadering  in casu bitter weinig soelaas kan 
bieden. Het was minstens aangewezen dat notaris K zich in 
de gegeven omstandigheden van een medisch attest omtrent 
de geestestoestand van C.G. had laten voorzien.
De gedetailleerde inhoud van het testament van 30 augus-
tus 2006, met opgave van de geboorteplaatsen en data van 
de achternichten P., verraadt dat het niet gaat om een spon-
tane en weloverwogen testamentaire beslissing van C.G. 
Het contrast met de inhoud van het proces-verbaal van het 
plaatsbezoek van de vrederechter in het (…) Ziekenhuis te 
(…) op 4 oktober 2006 (waarbij C.G. verklaarde niet van een 
testament af te weten) is te groot. Redelijkerwijze kan on-
mogelijk worden aangenomen dat C.G. op 30 augustus 2006 
nog in staat was spontaan en weloverwogen testamentair te 
beslissen terwijl zij hooguit een paar weken later wartaal 
uitkraamde. De bedoelde wartaal toeschrijven aan een be-
weerde (doch nergens geattesteerde) ‘kwalijke val’ op 8 sep-
tember 2006, zoals de achternichten P. doen, gaat niet op.

12. Voormelde redengeving maakt dat het hoger beroep van 
H.G. slaagt.
Het beroepen vonnis moet worden hervormd, nu de vorde-
ring van H.G. in essentie tot nietigverklaring van het testa-
ment van 30 augustus 2006 slaagt.
(...)
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Zet.:  S. Mosselmans
Pleit.:  Mrs. J. Decraeye, M. Vermaere en H. Vyls
Inzake van: VZW GZA en VZW ZMN/A.D. en C.M. met G.V.

Testament – Ongezondheid van geest – Testator speel-
bal van entourage rusthuis – Nietigverklaring

Testament – Insanité d’esprit – Testateur manipulé par 
son entourage dans une maison de repos – Annulation
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Ingeval de testator een notarieel testament dicteerde op een 
ogenblik dat hij een volkomen desinteresse vertoonde voor zijn 
eigen geldzaken die hij zonder enige vorm van controle had 
toevertrouwd aan een persoon verbonden aan de instelling 
waar hij verblijft en in wie hij een blind vertrouwen had, terwijl 
hij geen enkel overzicht van zijn vermogen meer had, met een 
duidelijke desoriëntatie in tijd en ruimte alsook een beginnend 
deficiënt immediaat geheugen, was hij kennelijk ongezond van 
geest tijdens de redactie van het testament. Het litigieuze testa-
ment is dus nietig.

Si le testateur a dicté un testament notarié à un moment où il 
manifestait un désintérêt total pour ses questions d’argent qu’il 
avait, sans aucune forme de contrôle, confiées à une personne 
liée à l’institution dans laquelle il résidait et en qui il avait une 
confiance aveugle, alors qu’il n’avait plus aucune vue d’en-
semble de son patrimoine, qu’il était nettement désorienté dans 
le temps et l’espace et qu’il souffrait d’un début de trouble de 
la mémoire immédiate, il n’était manifestement pas sain d’esprit 
au moment de la rédaction du testament. Partant, le testament 
litigieux est nul.
 

(…)

I. Relevante feitelijke en procedurele elementen

1. A.D. en C.M. zijn respectievelijk een achternicht in de 
moederlijke lijn en een achterneef in de vaderlijke lijn van:
* Cl.M. (°31 oktober 1908), overleden op 17 november 2003;
* G.M. (°22 december 1909), overleden op 2 juli 1992;
* R.M. (°28 februari 1911), overleden op 23 januari 1997;
* A.M. (°18 februari 1916), overleden op 26 december 1998;
* M.M. (°10 juli 1917), overleden op 7 december 2002.
Geen van de zussen en broer M. heeft kinderen/afstamme-
lingen.
Cl.M. (Eerwaarde Zuster G.) en R.M. (Eerwaarde Zuster A.) 
behoorden tot de kloosterorde van de VZW GZM dan wel de 
(overkoepelende) VZW ZMN (de zogeheten ‘Congregatie’).
Enkel A.M. was gehuwd, doch haar echtgenoot is voorover-
leden.
M.M. woonde (na het overlijden van de ouders, die een 
landbouwersgezin vormden) samen met zijn zus G.M. te D. 
M.M. was zowel fysiek als mentaal enigszins gehandicapt. 
Hij was geestelijk achterop. Hij had nagenoeg steeds begelei-
ding nodig. Hij genoot een invaliditeitsuitkering.

2. In de loop van 1991, wanneer de gezondheidstoestand 
van G.M. en M.M. achteruitgaat, verkopen zij hun vast-
goedeigendom(men) en verhuizen zij naar het Woonzorg-
centrum (rusthuis) ‘H.’ te M., dat (vastgoed)eigendom is van 
en wordt uitgebaat door de VZW HM, die (eveneens) is on-
dergeschikt aan de (overkoepelende) VZW ZMN.
In de loop van 1992 verhuist ook A.M. naar hetzelfde Woon-
zorgcentrum.
Het Woonzorgcentrum ‘H.’ en de VZW HM zijn verbonden 
inzonderheid met de (overkoepelende) VZW ZMN.
Het rusthuis (bejaardentehuis) paalt aan een kloosterafde-
ling met een eigen rusthuis te M. Er zouden slechts een deur 
en een gang tussen het rusthuis en de kloosterafdeling zijn. 
De hoofdzetel van de kloosterorde bevindt zich te B.

3. Blijkbaar beheert G.M. de financiële middelen van 
haar broer M.M. (in essentie waardepapieren aan toonder/

kasbons bij diverse financiële instellingen) tot aan haar 
overlijden in 1992.
Sindsdien neemt de directrice van het Woonzorgcentrum 
‘H.’, met name M.V. (Eerwaarde Zuster G.) (die eveneens 
deel uitmaakt van de kloosterorde van de overkoepelende 
VZW ZMN) het beheer langzamerhand over.
Daar waar voorheen (ten behoeve van G.M., A.M. en M.M.) 
beleggingen plaatsvonden bij hun gebruikelijke financiële 
instellingen via hun gebruikelijke filiaalhouders (waaron-
der dat van achternicht A.D. te S.), worden veranderingen 
aangebracht. A.D., die blijkbaar sinds jaar en dag als ver-
trouwenspersoon van (onder meer) G.M., A.M. en M.M. fun-
geert, geraakt meer en meer op de achtergrond.
In die optiek vinden geleidelijk (in naam en voor rekening 
van A.M. en M.M.) enkele beleggingen plaats via G.V. (die 
als verpleegster werkt in het Woonzorgcentrum ‘H.’) en meer 
precies via haar echtgenoot G.D. als (zijn vader opvolgende) 
filiaalhouder te O. Voorts worden de financiële middelen 
van A.M. en M.M. gecentraliseerd in hetzelfde filiaal te M. 
waar ook de VZW HM en directrice M.V. meerdere rekenin-
gen aanhouden.
M.V. doet in de loop van 1998 (in naam en voor rekening 
van A.M.) meerdere financiële verrichtingen in het filiaal 
te M., zonder daartoe over de benodigde volmachten te be-
schikken.
Bij het overlijden van A.M. einde 1998 zijn er geen waar-
depapieren op haar naam meer voorhanden. M.M. fungeert 
als (testamentaire) erfgenaam van het nagenoeg uitgeputte 
nalatenschapsvermogen van A.M. G.D. stelt de afwezigheid 
van waardepapieren van A.M. vast, doch onderneemt niets 
(inz. op het stuk van verzet met toepassing van de wet van 
24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de ti-
tels aan toonder).
Na het overlijden van A.M. zet de trend zich door. Zo doet 
M.V. in het najaar van 2000 (in naam en voor rekening van 
M.M.) meerdere financiële verrichtingen in het filiaal van 
G.D., zonder daartoe over de benodigde volmachten te be-
schikken.
Blijkbaar geraakt M.M., wiens geestelijke toestand ernstig 
achteruitgaat, op die manier volledig in de ban van M.V. De 
geesteszwakke M.M. is gedurende zijn laatste levensjaren 
volledig financieel afhankelijk geworden van (inz.) M.V.
In die context worden ook tal van waardepapieren en gel-
den hetzij doorgesluisd hetzij ‘geschonken’ (gegeven) aan de 
VZW HM en directrice M.V. Diverse transacties naar meer-
dere bankrekeningen op naam van M.V. vinden plaats.
M.V. beschikt (in het voorjaar van 2000) over een kluis 
waarin zij de haar ‘toevertrouwde’ dan wel ‘geschonken’ 
waardepapieren bewaart.

4. Bij aangetekende brief van 10  oktober 2000 richt C.M. 
zich tot de voorzitter van de beheerraad van de VZW HM 
met het oog op uitleg omtrent het al dan niet regelmatig ka-
rakter van een en ander, zij het vergeefs.

5. Bij verzoekschrift van 10  november 2000 richt (on-
der meer) achterneef C.M. zich als familielid tot de vrede-
rechter van het kanton Oudenaarde met het oog op onderbe-
windstelling van M.M.
Bij het verzoekschrift is een medisch attest van 9 novem-
ber 2000 gevoegd, waarin de huisarts (dr. F.N.) verklaart dat 
M.M. niet meer in staat is zijn financiële middelen naar be-
horen te beheren.
Bij vrederechterlijke beschikking van 13  november 2000 
wordt het plaatsbezoek bepaald op 27 november 2000.
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Op 27 november 2000 komt de vrederechter ter plaatse in 
het Woonzorgcentrum ‘H.’, waar M.M. mede via zijn (door 
toedoen van de VZW HM en directrice M.V. aangewezen) 
advocaat (mr. F.D., met kantoor te Gent) verklaart geen be-
zwaar te hebben tegen de onderbewindstelling voor zover 
geen familielid als bewindvoerder wordt aangewezen.
Bij vonnis van 27 november 2000 stelt de vrederechter M.M. 
onder bewind met aanwijzing van een advocaat (mr. J.D., 
met kantoor te Waregem) als bewindvoerder.
De vrederechter stelt vast dat M.M. niet meer in staat is zijn 
vermogen te beheren, gelet op een volkomen desinteresse 
voor eigen geldzaken, die hij zonder enige vorm van con-
trole toevertrouwt aan een persoon verbonden aan de instel-
ling waar hij verblijft en in wie hij een blind vertrouwen 
heeft, terwijl hij geen enkel overzicht van zijn vermogen 
meer heeft. Voorts is een duidelijke desoriëntatie in tijd en 
ruimte merkbaar, zo ook een beginnend deficiënt immediaat 
geheugen.

6. Intussen en meer precies op 21  november 2000 plaatst 
M.V. een aantal waardepapieren van M.M., die ze in haar 
kluis bewaarde, op een effectenrekening op naam van M.M. 
in het filiaal te M. Later worden andere waardepapieren 
door M.V. te gelde gemaakt met storting van de opbrengst op 
bankrekeningen op haar naam.
Op 23 november 2000 onderschrijft de huisarts een voorge-
drukt formulier waarin staat dat M.M. bekwaam is om met 
kennis van zaken over zijn vermogen te beschikken en daar-
toe stukken/akten te onderschrijven.
Op 24 november 2000 dicteert M.M. (‘in het Woonzorgcen-
trum ‘H.’) ten overstaan van notaris L.V. (met standplaats te 
Oudenaarde) een testament, in lijn met een (gebeurlijk door 
M.V. voorgeschreven) briefje, waarbij hij zijn nalatenschap 
vermaakt (1) ten belope van 1/3de aan ‘zijn nicht’ G.V., echt-
genote van G.D. en (2) ten belope van 2/3de aan de klooster-
orde, met name ‘de VZW Congregatie ZM’, die is verbonden 
aan ‘dit bejaardentehuis’.
H.S. en N.G. fungeren als getuigen bij het notariële testa-
ment.
G.V. is, zoals reeds aangegeven, als verpleegster verbonden 
aan in het Woonzorgcentrum ‘H.’. Gelet op haar gebeurlijk 
hechte band met M.M., noemt (beschouwt) hij haar (als) zijn 
‘nicht(je)’. G.V. is echter geen familie van M.M.

7. Op 7 december 2002 overlijdt M.M.

8. Op 17 november 2003 overlijdt Cl.M.
Bij eigenhandig testament van 22 februari 1999 vermaakt zij 
‘haar recht op nog uit te keren inkomsten dan wel terug te 
betalen belastingen en/of verzekeringsgeld’ aan haar kloos-
terorde.

9. Bij vonnis van 24 juni 2011 veroordeelt de correctionele 
rechtbank te Oudenaarde (op verzet tegen een vonnis van 
21 januari 2011) M.V. omwille van de bedrieglijke verduiste-
ring van een aantal waardepapieren. Drie andere Eerwaarde 
Zusters (G.W., G.M. en Ge.D) die behoren tot de kloosterorde 
van de VZW GZM dan wel de (overkoepelende) VZW ZMN 
en het daarmee verbonden Woonzorgcentrum ‘H.’, worden 
(bij verstekvonnis van 21 januari 2011) vrijgesproken.
Bij arrest van 13 maart 2012 spreekt het hof van beroep te 
Gent haar vrij. De appelrechters achten het (gelet op een ge-
negenheidsband) niet ongeloofwaardig dat M.M. via M.V. de 
kloosterorde (waarvan twee zussen deel uitmaakten) en het 
rusthuis heeft willen begunstigen. De appelrechters slaan 

inzonderheid acht op een (gebeurlijk voorgetypte en) door 
M.M. onderschreven brief van 31 juli 2001, gericht aan zijn 
bewindvoerder. In die brief gewaagt M.M. van een vijandige 
houding tegenover zijn (verre) familie, die hij nooit ziet.

II. Beroepen vonnis

1. Bij dagvaarding van 8 december 2004 initiëren A.D. en 
C.M. onderhavige procedure. Zij richten zich tegen (1) G.V. 
en (2) de VZW GZM.
Bij dagvaarding van 10 juni 2015 richten zij zich bijkomend 
tegen de VZW ZMN.

2. Hangende deze civiele procedure:
* verloopt voormelde (in het voorjaar van 2005 geïnitieerde) 
strafrechtelijke procedure gelet op vonnissen van 21 januari 
2011 en 24 juni 2011 van de correctionele rechtbank te Ou-
denaarde en een arrest van 13 maart 2012 van het hof van 
beroep te Gent;
* initieert G.V. bij dagvaardingsexploten van 28 april 2005 
en 2 mei 2005 een kortgeding met het oog op een getuigen-
verhoor van (1) notaris L.V. en (2) de getuigen H.S. en N.G;
* beveelt de kortgedingrechter te Oudenaarde bij beschik-
king van 20  juni 2005 het beoogde getuigenverhoor, dat 
plaatsvindt op 22 september 2005;
* verklaart notaris L.V. dat (1) hij, na doorgave van het dos-
sier (de identiteitskaart van M.M.) vanwege zijn collega J.B. 
(met standplaats te Gent) als (vermoedelijke) familienotaris, 
zich op 24 november 2000 naar het rusthuis heeft begeven 
om akte te nemen van het testament van M.M., (2) hij voor-
afgaandelijk een gesprek met M.M. heeft gevoerd, die hem 
niet de indruk gaf ‘verward’ of ‘ziek’ te zijn, (3) hij zich her-
innert dat M.M. een briefje bij zich had als basis voor het 
dictaat, (4) M.M. tijdens het dictaat het bedoelde breukdeel 
van 3/4de veranderde in 2/3de ‘omdat ze al genoeg hadden’, 
wat de indruk gaf dat M.M. ‘goed wist wat hij wilde’, (5) 
hij het briefje niet heeft gezien, (6) M.M. twijfelde aan de 
familienaam van ‘G.V.’ maar aangaf dat ‘ze hier (in het be-
jaardentehuis) werkt’ en ‘getrouwd was met G.D.’, (7) M.M. 
‘G.V.’ blijkbaar beschouwde als zijn ‘nicht’ of ‘nichtje’ en 
(8) hij niet wist dat op 24 november 2000 een procedure tot 
onderwindstelling hing;
* verklaren de getuigen H.S. en N.G. (die blijkbaar geregeld 
als getuigen bij notariële testamenten optreden) zich weinig 
in detail te herinneren, terwijl hen wellicht niets abnormaal 
is opgevallen;
* laat de kortgedingrechter te Oudenaarde bij beschikking 
van 19  oktober 2005 een tegengetuigenverhoor toe, dat 
plaatsvindt op 28 november 2005;
* schetst M.-M.M. (een nicht van C.M. langs vaderszijde: 
haar vader en de vader van C.M. zijn broers) de figuur van 
M.M. als gehandicapte en zogeheten ‘sukkelaar’, die zij vrij 
regelmatig bezocht in het rusthuis, zo ook in de periode van 
het testament van 24 november 2000, waarbij M.M. geeste-
lijk nog moeilijk reageerde en (zeker) niet met breukdelen 
zou hebben kunnen werken, temeer omdat M.M., gelet op 
zijn geestelijke handicap, ‘wel kon tellen, maar niet reke-
nen’;
* verklaart mr. J.D. als (gewezen) voorlopige bewindvoer-
der van M.M. dat hij (1) zich, gelet op zijn gerechtelijke op-
dracht van de vrederechter, bezwaarlijk kan uitspreken over 
de gezondheidstoestand/geestestoestand van M.M. en (2) 
via een kloosterzuster (‘G. of Gr.’) in het bezit kwam van (in-
formatie omtrent) (bepaal)de financiële middelen van M.M. 
(beheerd in een filiaal te M.).

210 – TBBR/RGDC 2021/4   Revue Générale de Droit Civil Belge – Wolters Kluwer

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 19-12-2021

M&D Seminars 155



Rechspraak    

3. Blijkens hun laatste (synthese)conclusie in de civiele 
procedure ten gronde:
* willen A.D. en C.M. vooraf doen uitklaren of en, zo ja, 
in welke mate de VZW GZM dan wel de VZW ZMN, mede 
gelet op wettelijke en reglementaire verplichtingen, rechts-
geldig/regelmatig (kunnen) fungeren als erfgerechtigden en/
of (na administratiefrechtelijke machtiging) erfgenamen van 
de nalatenschap van M.M.;
* willen A.D. en C.M. bovendien de bedoelde brief van 
31 juli 2001 (die de appelrechters in het arrest van 13 maart 
2012, gewezen in de strafrechtelijke procedure, in acht heb-
ben genomen) uit het debat weren (omwille van een schen-
ding van het briefgeheim);
* beogen A.D. en C.M. verder de nietigverklaring van 
het testament van M.M. van 24  november 2000 hetzij (in 
hoofdorde) omwille van diens wilsongeschiktheid of onge-
zondheid van geest hetzij (in ondergeschikte orde) omwille 
van bedrog/erfenisbejaging (‘captatie en suggestie’);
* willen A.D. en C.M. nog verder de beweerde giften van 
M.M. aan M.V. doen inbrengen in de nalatenschap van M.M.

4. Zowel G.V. als de VZW GZM en de VZW ZMN nemen 
conclusie tot afwijzing van de gelaagde vordering van A.D. 
en C.M. als hetzij onontvankelijk hetzij ongegrond.

5. Bij voorlopig uitvoerbaar vonnis van 9  mei 2016 in de 
zaak, eerst met AR nummer  2004/1093/A en, na weg-
lating van de rol en een nieuwe oprolstelling, met AR 
nummer  2013/1011/A, gaat de O 4de familiekamer van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Ou-
denaarde, deels in op de vordering van A.D. en C.M. om 
zodoende het testament van M.M. van 24  november 2000 
nietig te verklaren omwille van het wilsgebrek bedrog/erfe-
nisbejaging, met veroordeling van G.V., de VZW GZM en de 
VZW ZMN tot de nader begrote gedingkosten.

6. Een akte tot betekening van het vonnis van 9 mei 2016 
ligt niet voor.

III. Hogere beroepen

1. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 
22 januari 2018, stellen de VZW GZM en de VZW ZMN ho-
ger beroep in tegen het vonnis van 9 mei 2016.
(…)

2. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 
23  februari 2018, stelt ook G.V. hoger beroep in tegen het 
vonnis van 9 mei 2016.
(…)

IV. Beoordeling

(…)

2. Zoals aangegeven (en bevestigd ter terechtzitting van 
20  december 2018), strekt de aangehouden vordering van 
A.D. en C.M. tot:
* uitklaring van de vraag of en, zo ja, in welke mate inzon-
derheid de VZW GZM, mede gelet op wettelijke en regle-
mentaire verplichtingen, rechtsgeldig/regelmatig kan fun-
geren als erfgerechtigde en/of (na administratiefrechtelijke 
machtiging) erfgenaam van de nalatenschap van M.M.;
* nietigverklaring van het testament van M.M. van 
24  november 2000 (in hoofdorde) omwille van diens 

wilsongeschiktheid of ongezondheid van geest en (in onder-
geschikte orde) omwille van bedrog/erfenisbejaging.

3. A.D. en C.M. hebben belang en hoedanigheid (in de zin 
van de artt. 17-18 Ger.W.) bij die vordering.
Daar waar A.D. en C.M. de (integrale) nietigverklaring van 
het testament van M.M. van 24 november 2000 (blijven) na-
streven en (definitief) zouden bekomen, komt de nalaten-
schap van M.M. (overleden op 7 december 2002) als zodanig 
toe aan zijn enige hem overlevende zus Cl.M. als zijn (enige) 
wettige erfgenaam (art. 750 BW).
Cl.M. is na haar broer M.M. overleden op 17 november 2003.
Haar nalatenschap, waarin (in voorkomend geval van nietig-
verklaring van het testament van 24 november 2000) de na-
latenschap van haar vooroverleden broer M.M. is begrepen, 
vererft slechts voor een beperkt deel testamentair.
Bij eigenhandig testament van 22 februari 1999 heeft Cl.M. 
immers enkel ‘haar recht op nog uit te keren inkomsten dan 
wel terug te betalen belastingen en/of verzekeringsgeld’ aan 
haar kloosterorde vermaakt. Dit recht is beperkt in verhou-
ding tot de nalatenschap van Cl.M.
Mede blijkens een attest van erfopvolging van 18 juni 2015 
van notaris S.B. (met standplaats te Oudenaarde) komt de 
rest van haar nalatenschapsvermogen toe aan haar wettige 
erfgenamen, waaronder A.D. en C.M.
Dat Cl.M. (Eerwaarde Zuster G.) behoorde tot de klooster-
orde van de VZW GZM dan wel de (overkoepelende) VZW 
ZMN en (derhalve) de zogeheten ‘gelofte(n) van armoede’ 
heeft afgelegd, verandert hieraan niets. De juridische draag-
wijdte van een (louter) kerkelijke gelofte van armoede is 
onbepaald, laat staan dat zij (bij gebrek aan testamentaire re-
geling) een juridisch gevolg zou hebben over de dood heen. 
A.D. en C.M. bieden overigens precisering in die zin met 
verwijzing naar gebeurlijk toepasselijke ‘constituties’ van de 
VZW ZMN. Blijkens die constituties vallen de verkrijgingen 
ingevolge erfrecht buiten de bedoelde gemeenschapsver-
plichting.
In die optiek fungeren A.D. en C.M. als rechtsopvolgers van 
Cl.M.
Dit was reeds het geval ten tijde van het initiëren van on-
derhavige procedure bij dagvaarding van 8 december 2004 
derwijze dat A.D. en C.M.  ab initio  en tot op heden hoe-
danigheid en belang (in de zin van de artt. 17-18 Ger.W.) 
vertonen bij hun aangehouden vordering.

4. Daar waar A.D. en C.M. hun aangehouden vordering rich-
ten tegen de VZW GZM en de VZW ZMN als, gelet op de be-
weringen van de ene dan wel de andere partij(en), mogelijk 
in het testament van M.M. van 24 november 2000 geviseerde 
legatarissen, is eveneens hoedanigheid en belang (in de zin 
van de artt. 17-18 Ger.W.) voorhanden aan de zijde van de 
VZW GZM en de VZW ZMN.

5. A.D. en C.M. preciseren dat de VZW GZM en de VZW 
ZMN (doelbewust) verwarring zaaien.
Zij richten zich in de eerste plaats tegen de VZW GZM aan-
gezien deze VZW zichzelf als erfgenaam naar voren schuift. 
Dit blijkt onder meer uit (1) de aangifte van nalatenschap van 
M.M. met het oog op successiebelasting van 29 april 2003, 
(2) de aanvraag tot administratiefrechtelijke machtiging om 
de nalatenschap van M.M. te aanvaarden van 19 september 
2003 en (3) een verklaring van Eerwaarde Zuster G.W. (ver-
bonden aan de VZW GZM) in een proces-verbaal van politi-
oneel verhoor van 19 januari 2006.
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Daar waar M.M. in zijn testament van 24  november 
2000 2/3de van zijn nalatenschap legateert aan de klooster-
orde, met name ‘de VZW Congregatie ZM’, die is verbonden 
aan ‘dit bejaardentehuis’, interpreteert de VZW GZM via een 
of meer aan deze VZW verbonden Eerwaarde Zusters het 
legaat als zijnde voor haar/hen bedoeld.
A.D. en C.M. stellen dat zij in de loop van het geding zijn te 
weten gekomen dat:
* niet de (in het voorjaar van 1994 opgerichte) VZW GZM 
maar veeleer de (eerder medio 1993 opgerichte) VZW ZMN 
als overkoepelende VZW (mede) werkzaam is in de bejaar-
denzorg;
* enkel de VZW ZMN statutair in de mogelijkheid verkeert 
om giften tot verwezenlijking van haar doel te ontvangen;
* de VZW ZMN echter, bij gebrek aan (behoorlijke) publica-
tie van haar boekhouding, noch daadwerkelijk giften mag/
kan ontvangen noch in rechte kan/mag treden (gelet op inz. 
de artt. 16 en 26novies van de VZW-Wet van 27 juni 1921);
* de VZW GZM overigens, bij gebrek aan behoorlijke publi-
catie van haar boekhouding, evenmin daadwerkelijk giften 
mag/kan ontvangen (gelet op inz. de artt. 16 en 26novies van 
de VZW-Wet van 27 juni 1921).
In die optiek beogen A.D. en C.M. met recht en reden uitkla-
ring van de vraag of en, zo ja, in welke mate inzonderheid de 
VZW GZM, mede gelet op wettelijke en reglementaire ver-
plichtingen, rechtsgeldig/regelmatig kan fungeren als erf-
gerechtigde en/of (na administratiefrechtelijke machtiging) 
erfgenaam van de nalatenschap van M.M.
Volgens A.D. en C.M. kan de VZW GZM sowieso niet als 
testamentair begunstigde doorgaan. Zij beklemtonen dat de 
VZW GZM niets van doen heeft met het door M.M. bedoelde 
bejaardentehuis dat hij zou hebben willen begiftigen.

6. De aangehouden vordering van A.D. en C.M. is ontvan-
kelijk, zowel wat betreft de beoogde uitklaring van de vraag 
omtrent de VZW GZM als wat betreft de nietigverklaring 
van het testament van M.M. van 24 november 2000.
Daar waar de in artikel 1304 BW bedoelde tienjarige (verja-
rings)termijn zou gelden voor de vordering tot nietigverkla-
ring, blijkt de vordering tijdig ingesteld, gelet op de geding-
inleidende dagvaarding van 8 december 2004.
Dat in de gegeven omstandigheden de VZW ZMN pas, ge-
beurlijk louter met het oog op gemeen- en tegenwerpbaar-
verklaring en derhalve te bewarenden titel is betrokken, 
maakt de gestuite/geschorste verjaring niet ongedaan.

7. Bovenal rijst ten gronde in essentie de vraag naar het 
rechts(on)geldige dan wel (on)rechtmatige karakter van het 
testament van 24 november 2000.

8. De partijen voeren geen betwisting omtrent de vorm van 
het notariële testament van 24 november 2000, dat weldege-
lijk de handtekening van M.M. draagt.
De betwisting draait in de eerste plaats rond de al dan niet 
gezondheid van geest van de testator, in het licht van arti-
kel 901 BW.

9. Daar waar A.D. en C.M. aanvoeren dat M.M. ongezond 
van geest was ten tijde van de redactie van het litigieuze 
testament van 24 november 2000, en dit in het licht van ar-
tikel 901 BW, dragen zij de bewijslast en het bewijsrisico.

10. Krachtens artikel 901 BW moet de testator gezond van 
geest zijn, dit wil zeggen wilsgeschikt, wat niet noodzakelijk 
verband houdt met een ‘geestesstoornis’. De wetgever geeft 

doelbewust geen omschrijving en laat de appreciatie van 
deze (feiten)kwestie over aan de (feiten)rechter.
Gezondheid van geest impliceert ook helderheid van geest. 
De testator moet zowel in staat zijn de zin en de draag-
wijdte van de getroffen beschikking(en) te begrijpen als er 
vrijwillig in toe te stemmen. Een (gedeeltelijke) aantasting/
verzwakking van de wil (voortvloeiend uit hetzij een psy-
chische hetzij een fysieke aandoening) is voldoende om tot 
ongezondheid van geest in de zin van artikel 901 BW te be-
sluiten (Gent 27  mei 2004,  NJW  2005, 208, noot BW). De 
feitenrechter moet extra waakzaam zijn.
Artikel 901 BW is geen loutere herhaling van het gemeen-
rechtelijke toestemmingsvereiste van de artikelen 1109 e.v. 
BW. (W. Pintens, Ch. Declerck en K. Vanwinckelen, Schets 
van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2012, 222-223, nrs. 571-572). Ten opzichte van giften wordt 
om reden van de ‘verarming’ die zij teweegbrengen, een bij-
zondere graad van toestemming vereist, die strenger is dan 
bij handelingen om baat (J. Favril, “Impliceert de gezond-
heid van geest vereist door art. 901 BW een versterkte wil, 
toestemming of controle?” in W. Pintens en Ch. Declerck 
(eds.),  Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 
209-225).
Ze moeten niet alleen worden nietig verklaard op grond van 
een totale afwezigheid van toestemming of op grond van de 
gewone wilsgebreken zoals dwaling, geweld of bedrog, maar 
ook bij elke aantasting, zelfs verzwakking/verstoring van de 
wil (J. Favril, “Impliceert de gezondheid van geest vereist 
door art.  901 BW een versterkte wil, toestemming of con-
trole?” in W. Pintens en Ch. Declerck (eds.), Patrimonium 
2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 209-225).
Het (tegen)bewijs van de ongezondheid van geest is aan 
strenge vereisten gebonden (W. Pintens, Ch. Declerck en K. 
Vanwinckelen,  Schets van het familiaal vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 223, nr.  573). Dit dient op 
precieze wijze te worden geleverd en mag geen twijfel la-
ten bestaan. In de eerste plaats moet de ongezondheid van 
geest omstandig, met precisie en met uitsluiting van rede-
lijke twijfel worden aangetoond (J. Bael, “De gezondheid 
van geest bij het testament en de schenking, het gebruik 
van medische attesten en het beroepsgeheim van de arts, 
met bijzondere aandacht voor de rechtspraak van de laatste 
10 jaar”, T.Not. 2017, 302-303, nrs. 7-9; M. Puelinckx-Coene, 
R. Barbaix en N. Geelhand, “Overzicht van rechtspraak 
(1999-2011): Giften”, TPR 2013, 206-209, nrs. 31-33).
Bovendien volstaat (los van het geval van rechterlijke be-
scherming met wils- en handelingsonbekwaamheid om te 
schenken/legateren) geen enkele geestesstoornis op zich om 
een legaat te vernietigen maar moet telkens worden bewe-
zen dat de vrije en bewuste wilsuiting van de beschikker 
daardoor  in concreto  wordt belemmerd. Tot slot moet de 
aantasting van de wil bestaan op het ogenblik van het legaat 
zelf. Alle middelen van recht zijn dienstig voor het bedoelde 
bewijs, zo ook getuigen en vermoedens (W. Pintens, Ch. De-
clerck en K. Vanwinckelen, Schets van het familiaal vermo-
gensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 224, nr. 574).

11. Aangezien de testator steeds wordt vermoed gezond van 
geest te zijn op het ogenblik van de opmaak van zijn tes-
tament, moet diegene die op grond van zijn ongezondheid 
van geest de nietigheid van een rechtshandeling inroept, 
het bewijs daarvan aanbrengen (Cass. 5 november 2004, T.
Not. 2006, 256).
Aldus rust  in casu  de (tegen)bewijslast van de ongezond-
heid van geest van M.M. op A.D. en C.M.
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12. Anders dan de eerste rechter is het hof van oordeel dat 
A.D. en C.M. het benodigde bewijs weldegelijk leveren.

13. De gegeven omstandigheden leren klinkklaar dat geens-
zins kan worden aangenomen dat M.M. ten tijde van de re-
dactie van het testament van 24 november 2000 nog gezond 
van geest was. Zijn ongezondheid van geest blijkt manifest 
uit tal van omkaderende medische en andere elementen.
Zoals reeds aangegeven, was M.M. zowel fysiek als mentaal 
enigszins gehandicapt. Hij was geestelijk achterop en had 
nagenoeg steeds begeleiding nodig.
Eens de begeleiding van zijn zus G.M. (gelet op haar over-
lijden in 1992) en vervolgens de begeleiding van zijn zus 
A.M. (gelet op haar overlijden in 1998) wegvalt, geraakt de 
geesteszwakke M.M. alsmaar meer onder invloed van (inz.) 
de directrice van het Woonzorgcentrum ‘H.’, met name M.V. 
(Eerwaarde Zuster Gr.) (die eveneens deel uitmaakt van 
de kloosterorde van de overkoepelende VZW ZMN). M.V. 
neemt het beheer van de financiële middelen van M.M. (in 
essentie waardepapieren aan toonder/kasbons bij diverse fi-
nanciële instellingen) langzaam maar zeker over, met tal van 
(financiële) veranderingen/verrichtingen van dien.
A.D., die blijkbaar sinds jaar en dag als vertrouwenspersoon 
van (onder meer) M.M. fungeert, geraakt meer en meer op 
de achtergrond.
In die optiek vinden geleidelijk (in naam en voor rekening 
mede van M.M.) enkele beleggingen plaats via G.V. (die als 
verpleegster werkt in het Woonzorgcentrum ‘H.’) en meer 
precies via haar echtgenoot G.D. als filiaalhouder te O. 
Voorts worden de financiële middelen mede van M.M. ge-
centraliseerd in hetzelfde filiaal te M. waar ook de VZW HM 
en directrice M.V. meerdere rekeningen aanhouden.
In het najaar van 2000 doet M.V. (in naam en voor rekening 
van M.M.) meerdere financiële verrichtingen in het filiaal 
van G.D., zonder daartoe over de benodigde volmachten te 
beschikken.
Blijkbaar geraakt M.M., wiens geestelijke toestand ernstig 
achteruitgaat, op die manier volledig in de ban van M.V. De 
geesteszwakke M.M. is gedurende zijn laatste levensjaren 
volledig financieel afhankelijk geworden van M.V.
In die context worden ook tal van waardepapieren en gel-
den in dubieuze omstandigheden hetzij doorgesluisd hetzij 
‘geschonken’ (gegeven) aan de VZW HM en directrice M.V. 
Diverse transacties naar meerdere bankrekeningen op naam 
van M.V. vinden plaats.
M.V. beschikt (in het voorjaar van 2000) over een kluis 
waarin zij de haar ‘toevertrouwde’ dan wel ‘geschonken’ 
waardepapieren bewaart.
Bij aangetekende brief van 10 oktober 2000 richt C.M. zich 
tot de voorzitter van de beheerraad van de VZW HM met het 
oog op uitleg omtrent het al dan niet regelmatig karakter van 
een en ander, zij het vergeefs.
Bij verzoekschrift van 10 november 2000 richt (onder meer) 
achterneef C.M. zich als familielid tot de vrederechter van 
het kanton Oudenaarde met het oog op onderbewindstelling 
van M.M.
Bij het verzoekschrift is een medisch attest van 9 november 
2000 gevoegd, waarin de huisarts verklaart dat M.M. niet 
meer in staat is zijn financiële middelen naar behoren te be-
heren.
Bij vrederechterlijke beschikking van 13  november 2000 
wordt het plaatsbezoek bepaald op 27 november 2000.
Op 27 november 2000 komt de vrederechter ter plaatse in 
het Woonzorgcentrum ‘H.’, waar M.M. mede via zijn (door 
toedoen van de VZW HM en directrice M.V. aangewezen) 

advocaat verklaart geen bezwaar te hebben tegen de onder-
bewindstelling voor zover geen familielid als bewindvoer-
der wordt aangewezen.
Uit het verhoor door de vrederechter blijkt dat M.M. (1) 
een (opgedrongen) blind vertrouwen heeft in M.V., die hem 
heeft gezegd ‘dat hij zich niets meer moet aantrekken’ en 
(2) geen overzicht van zijn financiële middelen (meer) heeft.
Bij vonnis van 27 november 2000 stelt de vrederechter M.M. 
onder bewind met aanwijzing van een advocaat als bewind-
voerder.
De vrederechter stelt vast dat M.M. niet meer in staat is zijn 
vermogen te beheren, gelet op een volkomen desinteresse 
voor eigen geldzaken, die hij zonder enige vorm van con-
trole toevertrouwt aan een persoon verbonden aan de instel-
ling waar hij verblijft en in wie hij een blind vertrouwen 
heeft, terwijl hij geen enkel overzicht van zijn vermogen 
meer heeft. Voorts is een duidelijke desoriëntatie in tijd en 
ruimte merkbaar, zo ook een beginnend deficiënt immediaat 
geheugen.
Intussen en meer precies op 21 november 2000 plaatst M.V. 
een aantal waardepapieren van M.M., die ze in haar kluis 
bewaarde, op een effectenrekening op naam van M.M. in het 
filiaal te M. Later worden andere waardepapieren door M.V. 
te gelde gemaakt met storting van de opbrengst op bankreke-
ningen op haar naam.
Op 23  november 2000 onderschrijft de huisarts een voor-
gedrukt formulier waarin (plotsklaps en in tegenstelling tot 
zijn eerdere medische attest van 9  november 2000) staat 
dat M.M. ‘bekwaam’ is om met kennis van zaken over zijn 
vermogen te beschikken en daartoe stukken/akten te onder-
schrijven.
Op 24 november 2000 dicteert M.M. (‘in het Woonzorgcen-
trum ‘H.’) ten overstaan van notaris L.V. zijn testament, in 
lijn met een (gebeurlijk door M.V. voorgeschreven) briefje.

14. De na het overlijden van M.M. op zijn kamer in het 
rusthuis teruggevonden brief 31  juli 2001, door hem on-
derschreven en gericht aan zijn bewindvoerder, is blijkbaar 
nooit (eerder) terechtgekomen. In die brief gewaagt M.M. 
van een vijandige houding tegenover zijn (verre) familie, die 
hij nooit ziet.
Die uiterst dubieuze brief klopt (hoe dan ook) geenszins.
Hij is duidelijk kunstmatig opgedrongen aan M.M.

15. De gegeven omstandigheden maken (over)duidelijk dat 
de sowieso al geesteszwakke M.M. in het najaar van 2000 
aan zijn geestelijk lot wordt overgelaten. M.M. blijkt der-
mate vatbaar voor beïnvloeding dat, los van het bedrog/er-
fenisbejaging (‘captatie en suggestie’), niet anders kan wor-
den besloten dan dat hij kennelijk ongezond van geest was 
ten tijde van de redactie van het testament op 24 november 
2000.
De mate waarin M.M., die nauwelijks nog weet welke finan-
ciële middelen tot zijn vermogen behoren, speelbal blijkt 
van zijn entourage in het rusthuis, illustreren en stofferen 
zijn manifeste wilsongeschiktheid.

16. De toestemming van M.M. bij zijn (hangende de proce-
dure tot onderbewindstelling als het ware ‘geforceerd’) tes-
tament van 24 november 2000 was (manifest) gebrekkig. Dat 
zijn onderbewindstelling en derhalve zijn handelingson-
bekwaamheid pas enkele dagen later (zonder retroactieve 
werking; vgl. oud art. 488bis, i, tweede lid BW) is tussen-
gekomen, doet in casu geen afbreuk aan de eerder gerezen 
gebrekkige toestemming.
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17. Het voorgedrukte formulier van 23  november 2000 
waarin de(zelfde) huisarts (die korte tijd voordien het me-
dische attest van 9 november 2000 afleverde) plots verklaart 
dat M.M. ‘bekwaam’ (weliswaar met schrapping van het 
voorafgaande woord ‘volledig’) is om met kennis van zaken 
over zijn vermogen te beschikken en daartoe stukken/akten 
te onderschrijven, is volkomen kunstmatig en strijdig met 
de gegeven omstandigheden.
De getuigenverklaringen van de bij het testament van 24 no-
vember 2000 instrumenterende notaris L.V. en de getuigen 
H.S. en N.G. zijn allerminst dienstig tot weerlegging van de 
manifeste wilsongeschiktheid van M.M.
Het verhaal omtrent de gebeurlijk door M.M. gewijzigde 
‘breukdelen’ illustreert het opgedrongen en kunstmatige ka-
rakter van de gang van zaken. Het verhaal omtrent de breuk-
delen komt weinig geloofwaardig over. De getuigenverkla-
ring van notaris L.V. dienaangaande (nagenoeg vijf jaar na de 
feiten) vindt geen steun in de andere getuigenverklaringen, 
integendeel.

18. Punt is bovenal, los van het bedrog/erfenisbejaging 
(‘captatie en suggestie’), dat M.M. ongezond van geest was 
ten tijde van de redactie van het testament op 24 november 
2000. Die ongezondheid van geest impliceert een gebrekkige 
toestemming van M.M. bij zijn testament van 24 november 
2000.

19. Het gegeven dat het litigieuze testament van 24 novem-
ber 2000 neerligt in een notariële akte, helpt in casu even-
min.
De instrumenterende notaris heeft (per hypothese) geen me-
dische scholing genoten.
Weliswaar is er bij de redactie van een notarieel testament 
omkadering door een beroepspersoon waarvan in het alge-
meen mag worden verondersteld dat hij zich afzijdig houdt 
van rechtshandelingen met klinkklaar wilsongeschikte 
partijen (Gent 7  september 1995,  T.Not.  1996, 591; Gent 
21  februari 1997,  T.Not.  1998, 196; Brussel 10  september 
1998, AJT 1998-99, 970; Gent 27 mei 2004, NJW 2005, 208, 
noot BW; Bergen 21 december 2004, JLMB 2005, 1784; Gent 
14 februari 2008, TBBR 2009, 461, noot M.-A. Masschelein; 
zie ook J. Bael, “Erfenissen, schenkingen en testamenten” 
in Rechtskroniek voor het notariaat, V, Brugge, die Keure, 
2004, 148, nrs. 135-136; J. Bael, “Schenkingen, testamenten 

en erfovereenkomsten” in Rechtskroniek voor het notariaat, 
XV, Brugge, die Keure, 2009, 171-172, nr.  21; W. Pintens 
e.a.,  Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 858-859, nr. 1634; W. Pintens, “Giften en beschermde 
personen” in  Themiscahier familiaal vermogensrecht, 
Brugge, die Keure, 2007, 5-6, nr. 2; vgl. Brussel 7 november 
2015, RTDF 2016, 478).
De notaris is inderdaad een onpartijdige/onafhankelijke 
openbare ambtenaar, die moeilijk op gelijke voet kan wor-
den geplaatst met een andere derde. Gezondheid van geest/
wilsgeschiktheid is overigens een juridisch concept, veeleer 
dan een medisch concept. De notaris is als juridische expert 
bekwaam om juridische concepten te beoordelen. Het gege-
ven dat het testament van 24 november 2000 neerligt in een 
notariële akte heeft bijgevolg betekenis. Het zou minstens 
als een aanwijzing voor de gezondheid van geest van M.M. 
kunnen gelden. De notaris heeft de deontologische plicht 
om de gezondheid van geest te beoordelen vooraleer de be-
doelde akte te verlijden.
Dat een en ander in het algemeen geldt, neemt niet weg dat 
de notariële omkadering  in casu bitter weinig soelaas kan 
bieden.
Zoals aangegeven, is het bijgebrachte medische attest van 
23 november 2000 kunstmatig en doorprikbaar.
De werkwijze met het ‘briefje’ (dat notaris L.V. blijkens zijn 
getuigenverklaring op 22 september 2005 niet te zien heeft 
gekregen), verraadt dat het niet gaat om een spontane en 
weloverwogen testamentaire beslissing van M.M. M.M. was 
niet meer dan een speelbal in handen van zijn entourage in 
het rusthuis. Redelijkerwijze kan onmogelijk worden aan-
genomen dat M.M. op 24 november 2000 nog in staat was 
spontaan en weloverwogen testamentair te beslissen.

20. Voormelde redengeving maakt dat:
* de hogere beroepen van (1) de VZW GZM en de VZW ZMN 
en (2) G.V. ten gronde volkomen falen;
* het incidenteel hoger beroep van A.D. en C.M. ten gronde 
slaagt in die zin dat het beroepen vonnis moet worden her-
vormd, nu de vordering van A.D. en C.M. in essentie tot nie-
tigverklaring van het testament van M.M. van 24 november 
2000 omwille van diens wilsongeschiktheid of ongezond-
heid van geest slaagt.
(…)
 

Familiaal vermogensrecht – Droit patrimonial de la famille 

 

Gent 22 november 2018

AR: 2017/FA/0785

11e kamer
Zet.:  S. Mosselmans
Pleit.:  Mrs. B. Vander Meulen, E. De Groote
Inzake van: M.D., N.T., No.T. en M.T./L.To.

Schenkingen en testamenten – Testament – Verval we-
gens verdwijning van de oorzaak – Huwelijk op tijdstip 

van opmaak testament en scheiding op tijdstip van 
overlijden – Geldig testament

Donations et testaments – Testament – Caducité pour 
disparition de sa cause – Mariage au temps de la rédac-
tion du testament et séparation au temps du décès – 
Testament valable

Het loutere feit dat de testator en de legataris, die op het tijdstip 
van het opstellen van het testament gehuwd waren, op het tijd-
stip van het overlijden van de testator waren gescheiden, is niet 
voldoende om te concluderen dat de oorzaak van het testament 
is verdwenen.
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Personen en familie – Familiaal vermogensrecht – Personnes et 
famille – Droit patrimonial de la famille 

 

Gent 29 november 2018

11e kamer
Zet.:  V. De Clercq (voorzitter), S. Mosselmans en M. Traest
Pleit.:  Mrs. W. Van der Gucht en R. De Meyer
Inzake van: H.G./Cstn. P.

1. Testament – Wilsgeschiktheid – Gezondheid van 
geest – Draagwijdte – Taak van de rechter

2. Testament – Wilsgeschiktheid – Gezondheid van 
geest – Bewijs

3. Testament – Wilsgeschiktheid – Gezondheid van 
geest – Notaris

1. Testament – Capacité à exprimer sa volonté – Santé 
mentale – Portée – Office du juge

2. Testament – Capacité à exprimer sa volonté – Santé 
mentale – Preuve

3. Testament – Capacité à exprimer sa volonté – Santé 
mentale – Notaire

1. Gezondheid van geest impliceert ook helderheid van geest. 
De testator moet zowel in staat zijn de zin en de draagwijdte van 
de getroffen beschikking(en) te begrijpen als er vrijwillig in toe 
te stemmen. Een (gedeeltelijke) aantasting/verzwakking van de 
wil (voortvloeiend uit hetzij een psychische hetzij een fysieke 
aandoening) is voldoende om tot ongezondheid van geest in de 
zin van artikel 901 BW te besluiten. De feitenrechter moet extra 
waakzaam zijn.

2. Het (tegen)bewijs van de ongezondheid van geest is aan 
strenge vereisten gebonden. Dit dient op precieze wijze te wor-
den geleverd en mag geen twijfel laten bestaan.
In de eerste plaats moet de ongezondheid van geest omstan-
dig, met precisie en met uitsluiting van redelijke twijfel worden 
aangetoond.
Bovendien volstaat (los van het geval van rechterlijke bescher-
ming met wils- en handelingsonbekwaamheid om te schenken/
legateren) geen enkele geestesstoornis op zich om een legaat 
te vernietigen maar moet telkens worden bewezen dat de vrije 
en bewuste wilsuiting van de beschikker daardoor in concreto 
wordt belemmerd.
Tot slot moet de aantasting van de wil bestaan op het ogenblik 
van het legaat zelf. Alle middelen van recht zijn dienstig voor 
het bedoelde bewijs, zo ook getuigen en vermoedens.

3. Daar waar naar omstandigheden een klinkklare ongezond-
heid van geest blijkt, helpt het gegeven dat het litigieuze testa-
ment neerligt in een notariële akte niet.
De instrumenterende notaris heeft (per hypothese) geen medi-
sche scholing genoten. Weliswaar is er bij de redactie van een 
notarieel testament omkadering door een beroepspersoon 
waarvan in het algemeen mag worden verondersteld dat hij zich 
afzijdig houdt van rechtshandelingen met klinkklaar wilsonge-
schikte partijen. De notaris is inderdaad een onpartijdige en 

onafhankelijke openbare ambtenaar, die moeilijk op gelijke 
voet kan worden geplaatst met een andere derde. Gezondheid 
van geest/wilsgeschiktheid is overigens een juridisch concept, 
veeleer dan een medisch concept. De notaris is als juridische 
expert bekwaam om juridische concepten te beoordelen. Het 
gegeven dat het testament neerligt in een notariële akte heeft 
bijgevolg betekenis. Het zou minstens als een aanwijzing voor 
de gezondheid van geest van de testator kunnen gelden. De 
notaris heeft de deontologische plicht om de gezondheid van 
geest te beoordelen vooraleer de bedoelde akte te verlijden.

1. La santé mentale va de pair avec la lucidité. Le testateur doit 
à la fois être en mesure de comprendre le sens et la portée de la 
(des) disposition(s) prise(s) et y consentir volontairement. Une 
altération ou un affaiblissement (partiel) de la volonté (résultant 
d’une maladie mentale ou physique) suffit pour conclure à une 
insanité d’esprit au sens de l’article 901 du Code civil. Le juge du 
fond doit être particulièrement vigilant.

2. La preuve (contraire) de l’insanité d’esprit est liée à des exi-
gences strictes. Elle doit être fournie avec précision et ne peut 
laisser subsister aucun doute.
En premier lieu, l’insanité d’esprit doit être démontrée de ma-
nière précise et circonstanciée, en excluant tout doute raison-
nable.
En outre, aucun trouble mental (hormis le cas de la protection 
judiciaire avec incapacité d’exprimer sa volonté et incapacité 
de donner ou de léguer) ne suffit en soi pour annuler un legs, 
mais il doit chaque fois être prouvé que l’expression libre et 
consciente de la volonté du disposant a, de ce fait, été concrè-
tement entravée.
Enfin, l’altération de la volonté doit exister au moment du legs 
lui-même. La preuve peut en être fournie par toutes voies de 
droit, témoins et présomptions compris.

3. Lorsque les circonstances font apparaître une insanité d’es-
prit manifeste, le fait que le testament litigieux ait fait l’objet 
d’un acte notarié est sans pertinence.
Le notaire instrumentant n’a (par hypothèse) aucune formation 
médicale. Certes, la rédaction d’un testament notarié est enca-
drée par un professionnel dont on peut généralement supposer 
qu’il s’abstiendra de passer des actes juridiques avec des parties 
qui sont manifestement incapables d’exprimer leur volonté. Le 
notaire est, en effet, un officier public impartial et indépendant 
qui peut difficilement être mis sur un pied d’égalité avec un au-
tre tiers. La santé mentale et la capacité d’exprimer sa volonté 
sont d’ailleurs davantage des concepts juridiques que médi-
caux. En tant qu’expert juridique, le notaire est compétent pour 
apprécier les concepts juridiques. Le fait que le testament soit 
déposé dans un acte notarié a donc un sens. Il pourrait à tout le 
moins être considéré comme un indice de la santé mentale du 
testateur. Le notaire a l’obligation déontologique d’apprécier la 
santé mentale du testateur avant de passer l’acte en question.
 

(...)
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I. Beroepen vonnis

1. Bij dagvaarding van 8 januari 2016 initieert H.G. onder-
havige procedure. Zij richt zich tegen T.P., N.P. en Ta.P. H.G. 
hekelt in essentie een notarieel testament van 30 augustus 
2006, waarbij C.G., met herroeping van gebeurlijke voor-
gaande testamenten, haar achternichten T.P., N.P. en Ta.P. 
(hierna ook: de achternichten P.) aanwijst als algemene lega-
tarissen. C.G. (°15 mei 1931) is overleden op 1 oktober 2015 
zonder reservataire erfgenamen na te laten, zodat zij in be-
ginsel vrij over haar nalatenschap kon beschikken. Volgens 
haar zus H.G. was C.G. echter ten tijde van de redactie van 
het testament van 30 augustus 2006 niet gezond van geest in 
de zin van artikel 901 BW.
In die optiek vordert H.G. de nietigverklaring van het testa-
ment van 30 augustus 2015 derwijze dat het geen rechtsge-
volgen kan sorteren.

2. De achternichten P. nemen conclusie tot afwijzing van 
deze vordering.

3. Bij voorlopig uitvoerbaar vonnis van 18 januari 2017 (…) 
wijst de D 31ste familiekamer van de rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, de vorde-
ring van H.G. af als ontvankelijk doch ongegrond, (…).

II. Hoger beroep

1. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 
3 november 2017, stelt H.G. hoger beroep in tegen het von-
nis van 18 januari 2017.
Met haar hoger beroep beoogt H.G., met hervorming van het 
beroepen vonnis, de inwilliging van haar vordering in es-
sentie tot nietigverklaring van het testament van 30 augus-
tus 2006, (…).

2. De achternichten P. nemen conclusie tot afwijzing van 
het hoger beroep en zodoende tot bevestiging van het beroe-
pen vonnis, (…).

III. Beoordeling

(…)

2. Ten gronde rijst in essentie de vraag naar het rechts(on)
geldige dan wel (on)rechtmatige karakter van het testament 
van 30 augustus 2006.

3. De partijen voeren geen betwisting omtrent de vorm van 
het notariële testament van 30 augustus 2006, dat weldege-
lijk de handtekening van H.G. draagt.
De betwisting draait rond de al dan niet gezondheid van 
geest van de testator, in het licht van artikel 901 BW.

4. H.G. is de zus van C.G.
T.P., N.P. en Ta.P. zijn de achternichten van C.G. Het zijn de 
kinderen van een van de drie kinderen/dochters van H.G., 
met name C.L. T.P., N.P. en Ta.P. zijn derhalve de kleinkin-
deren van H.G.
Het litigieuze testament dateert van 30 augustus 2006.
Het testament is verleden door notaris K. Het testament 
impliceert dat H.G. als zus van C.G. en derhalve wettelijke 
doch niet reservataire erfgerechtigde/erfgenaam van de na-
latenschap wordt uitgesloten. Het testament impliceert dat 

de achternichten P. als algemene legatarissen elk ten belope 
van 1/3de in volle eigendom tot de nalatenschap komen.
Het testament is opgemaakt kort na het overlijden van de 
echtgenoot van C.G., met name D.D., op 20 juli 2006.
Volgens H.G., die stelt steeds in goede verstandhouding 
met haar zus C.G. te hebben verkeerd, is het testament op-
gemaakt in uiterst bedenkelijke omstandigheden. Die om-
standigheden zouden leren dat mede naar aanleiding van 
het overlijden van de echtgenoot van C.G. binnen de familie 
enige discussie is ontstaan omtrent het beheer van het gewe-
zen huwelijksvermogen D-G en uiteindelijk het vermogen 
van C.G., aangezien deze laatste zowel fysiek als geestelijk 
in slechte gezondheid bleek te verkeren.
Het overlijden van de echtgenoot van C.G. (beweerdelijk na 
een val op de vloer naast het bed) zou overigens het gevolg 
zijn van het gebrek aan zorgen/alertheid van C.G., die zich 
niet afdoende van de toestand van haar echtgenoot had ver-
gewist.
Op 8 september 2006 wordt C.G. opgenomen in het (…) Zie-
kenhuis te (…), op de afdeling geriatrie (zoals geattesteerd 
door dr. H.V.).
In die optiek beoogt H.G. samen met twee van haar drie 
kinderen/dochters (met name A.L. en Ca.L.) de onderbe-
windstelling van C.G. met toepassing van het oude arti-
kel 488bis BW. Zij dient op 26/27 september 2006 een ver-
zoekschrift in ter griffie van het vredegerecht van het kanton 
Wetteren-Zele, zetel Wetteren. Bij het verzoekschrift tot 
onderbewindstelling hoort een medisch attest van 25 sep-
tember 2006, waarin de huisarts (met name dr. D.V.) gewag 
maakt van ‘visusstoornissen’, ‘ernstige geheugenstoornis-
sen’ en ‘desoriëntatie in tijd en plaats’.
Bij het plaatsbezoek van de vrederechter in het (…) Zieken-
huis te (…) op 4 oktober 2006 laat C.G. verstaan dat:
* zij omwille van rugproblemen is opgenomen in het zie-
kenhuis ongeveer twee à drie weken geleden;
* de familie haar zaken wil beheren terwijl er niets te be-
heren valt;
* zij dacht dat haar echtgenoot was overleden terwijl dat 
niet zo is;
* zij en haar echtgenoot allebei een pensioen genieten, maar 
zij niet weet hoeveel dat precies is;
* zij haar gelden zelf beheert en afgeeft aan de bank;
* zij niet meer goed ziet;
* haar echtgenoot haar kan helpen;
* zij hulp in huis gaat vragen als zij terug naar huis gaat;
* zij, na ondervraging dienaangaande, niet weet of zij een 
testament heeft gemaakt;
* er onder de aanwezige familieleden, met name H.G. en 
haar drie kinderen/dochters (met name A.L., Ca.L. en C.L.), 
geen kandidaat-voorlopige bewindvoerder is.
Bij vonnis van 5 oktober 2006 oordeelt de vrederechter te 
Wetteren dat C.G. niet in staat is haar goederen op een con-
sequente manier te beheren, zodat de aanwijzing van een 
voorlopige bewindvoerder zich opdringt. De vrederechter 
wijst, mede gelet op de consensus dienaangaande van de fa-
milieleden H.G. en haar drie kinderen/dochters, een derde/
neutrale persoon aan als bewindvoerder, met name advocaat 
G.V.
C.G. is vervolgens opgenomen in het Woonzorgcentrum S. 
te W.
De bewindvoering loopt gedurende jaren tot aan het overlij-
den van C.G. op 1 oktober 2015.

5. Daar waar H.G. aanvoert dat C.G. ongezond van geest was 
ten tijde van de redactie van het litigieuze testament van 
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30  augustus 2006, en dit in het licht van artikel  901  BW, 
draagt zij de bewijslast en het bewijsrisico.

6. Krachtens artikel  901  BW moet de testator gezond van 
geest zijn, dit wil zeggen wilsgeschikt, wat niet noodzakelijk 
verband houdt met een ‘geestesstoornis’. De wetgever geeft 
doelbewust geen omschrijving en laat de appreciatie van 
deze (feiten)kwestie over aan de (feiten)rechter.
Gezondheid van geest impliceert ook helderheid van geest. 
De testator moet zowel in staat zijn de zin en de draag-
wijdte van de getroffen beschikking(en) te begrijpen als er 
vrijwillig in toe te stemmen. Een (gedeeltelijke) aantasting/
verzwakking van de wil (voortvloeiend uit hetzij een psy-
chische hetzij een fysieke aandoening) is voldoende om tot 
ongezondheid van geest in de zin van artikel 901 BW te be-
sluiten (Gent 27  mei 2004,  NJW  2005, 208, noot BW). De 
feitenrechter moet extra waakzaam zijn.
Artikel 901 BW is geen loutere herhaling van het gemeen-
rechtelijke toestemmingsvereiste van de artikelen 1109 e.v. 
BW. (W. Pintens, Ch. Declerck en K. Vanwinckelen, Schets 
van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersen-
tia, 2012, 222-223, nrs.  571-572). Ten opzichte van giften 
wordt om reden van de ‘verarming’ die zij teweegbrengen, 
een bijzondere graad van toestemming vereist, die strenger 
is dan bij handelingen om baat (J. Favril, “Impliceert de ge-
zondheid van geest vereist door art. 901 BW een versterkte 
wil, toestemming of controle?”, in W. Pintens en Ch. De-
clerck,  Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 
209-225).
Ze moeten niet alleen worden nietig verklaard op grond van 
een totale afwezigheid van toestemming of op grond van de 
gewone wilsgebreken zoals dwaling, geweld of bedrog, maar 
ook bij elke aantasting, zelfs verzwakking/verstoring van de 
wil (J. Favril, “Impliceert de gezondheid van geest vereist 
door art.  901 BW een versterkte wil, toestemming of con-
trole?”, in W. Pintens en Ch. Declerck, Patrimonium 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 209-225).
Het (tegen)bewijs van de ongezondheid van geest is aan 
strenge vereisten gebonden (W. Pintens, Ch. Declerck en K. 
Vanwinckelen,  Schets van het familiaal vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 223, nr.  573). Dit dient op 
precieze wijze te worden geleverd en mag geen twijfel la-
ten bestaan. In de eerste plaats moet de ongezondheid van 
geest omstandig, met precisie en met uitsluiting van rede-
lijke twijfel worden aangetoond (J. Bael, “De gezondheid 
van geest bij het testament en de schenking, het gebruik 
van medische attesten en het beroepsgeheim van de arts, 
met bijzondere aandacht voor de rechtspraak van de laatste 
10 jaar”, T.Not. 2017, 302-303, nrs. 7-9; M. Puelinckx-Coene, 
R. Barbaix en N. Geelhand, “Overzicht van rechtspraak 
(1999-2011): Giften”, TPR 2013, 206-209, nrs. 31-33).
Bovendien volstaat (los van het geval van rechterlijke be-
scherming met wils- en handelingsonbekwaamheid om te 
schenken/legateren) geen enkele geestesstoornis op zich om 
een legaat te vernietigen maar moet telkens worden bewe-
zen dat de vrije en bewuste wilsuiting van de beschikker 
daardoor  in concreto  wordt belemmerd. Tot slot moet de 
aantasting van de wil bestaan op het ogenblik van het legaat 
zelf. Alle middelen van recht zijn dienstig voor het bedoelde 
bewijs, zo ook getuigen en vermoedens (W. Pintens, Ch. De-
clerck en K. Vanwinckelen, Schets van het familiaal vermo-
gensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 224, nr. 574).

7. Aangezien de testator steeds wordt vermoed gezond 
van geest te zijn op het ogenblik van de opmaak van zijn 

testament, moet diegene die op grond van zijn ongezond-
heid van geest de nietigheid van een rechtshandeling in-
roept, het bewijs daarvan aanbrengen (Cass. 5  november 
2004, T.Not. 2006, 256).
Aldus rust  in casu  de (tegen)bewijslast van de ongezond-
heid van geest van C.G. op H.G.

8. Anders dan de eerste rechter is het hof van oordeel dat 
H.G. het benodigde bewijs weldegelijk levert.

9. De gegeven omstandigheden leren klinkklaar dat geens-
zins kan worden aangenomen dat C.G. ten tijde van de re-
dactie van het testament van 30 augustus 2006 nog gezond 
van geest zou zijn geweest daar waar haar ongezondheid van 
geest manifest blijkt uit meteen erop volgende medische ele-
menten.
Zoals reeds aangegeven, hoort bij het verzoekschrift tot on-
derbewindstelling van 26/27 september 2006 een medisch 
attest van 25 september 2006, waarin de huisarts (met name 
dr. D.V.) gewag maakt van ‘visusstoornissen’, ‘ernstige ge-
heugenstoornissen’ en ‘desoriëntatie in tijd en plaats’.
De huisarts wijst dus niet alleen op het fysieke gebrek van 
de slechtziendheid, maar ook op ‘ernstige geheugenstoornis-
sen’ en ‘desoriëntatie in tijd en plaats’. Een en ander duikt 
niet plotsklaps op. Het gaat niet om het loutere begin van 
een progressieve geestesverzwakking of dementie maar om 
een al relatief gevorderd stadium van verzwakking. Een en 
ander was zonder twijfel al voorhanden amper een maand 
voordien en meer precies ten tijde van de redactie van het 
testament van 30 augustus 2006.
Zoals eveneens reeds aangegeven, laat C.G. bij het plaats-
bezoek van de vrederechter in het (…) Ziekenhuis te (…) 
op 4  oktober 2006 onder meer verstaan dat (1) de familie 
haar zaken wil beheren terwijl er niets te beheren valt, (2) zij 
dacht dat haar echtgenoot was overleden terwijl dat niet zo 
is, (3) zij en haar echtgenoot allebei een pensioen genieten, 
maar zij niet weet hoeveel dat precies is, (4) zij haar gelden 
zelf beheert en afgeeft aan de bank, (5) haar echtgenoot haar 
kan helpen, (6) zij hulp in huis gaat vragen als zij terug naar 
huis gaat en (7) zij, na ondervraging dienaangaande, niet 
weet of zij een testament heeft gemaakt.
Blijkbaar denkt C.G. ten tijde van het plaatsbezoek dat haar 
echtgenoot nog leeft (én een pensioen geniet én haar kan 
helpen), terwijl hij al enkele maanden eerder en meer pre-
cies op 20 juli 2006 is overleden.
Blijkbaar weet C.G. ten tijde van het plaatsbezoek niet meer 
af van een testament dat amper een maand voordien bij no-
taris K is opgemaakt.
De onderbewindstelling door de vrederechter te Wetteren 
bij vonnis van 5 oktober 2006 is derhalve niet uit de lucht 
komen vallen. Het vonnis is de bevestiging/bestendiging 
van een al enige tijd aanslepende toestand. Indien de toe-
stand kortstondig was, zou de vrederechter niet tot een on-
derbewindstelling hebben besloten.
Daarbij komt dat tijdens de opname van C.G. in het (…) Zie-
kenhuis te (…) en meer precies op 19 september 2006 een 
zogeheten Mini Mental State Examination (MMSE) is afge-
nomen. Die test levert een ondermaatse score op van 18/30. 
C.G. blijkt niet in staat dienstige aandacht aan te houden. 
Haar reken- en spelvaardigheden zijn weg. Haar geheugen 
(inz. op korte termijn) werkt niet. Zij kan geen voorwerpen 
benoemen, zoals een potlood of een uurwerk.
De slechte score op de MMSE kan geenszins zonder meer 
worden toegeschreven aan de slechtziendheid van C.G. 
Ernstige cognitieve stoornissen komen naar voren. Dermate 
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ernstige stoornissen kunnen niet van de ene dag op de an-
dere zijn ingetreden. Zij zijn al een tijdlang aanwezig. Zij 
zijn chronisch. Zij slepen aan.
De verhaallijn van de achternichten P. als zou C.G. (1) op 
30 augustus 2006 nog gezond van geest zijn geweest, (2) op 
8 september 2006 thuis een ‘kwalijke val’ hebben gemaakt 
en (3) dientengevolge omwille van rugproblemen zijn op-
genomen in het ziekenhuis gedurende enkele weken, blijkt 
(als zodanig) niet te kloppen.
Blijkbaar hebben de achternichten P. (of hun moeder C.L. 
dan wel hun entourage) het zover kunnen drijven dat C.G. 
op 30  augustus 2006 een (notarieel) testament heeft laten 
opmaken en dat C.G. dit enkele weken later is vergeten, ter-
wijl zij denkt dat zij (enkel) omwille van rugproblemen is 
opgenomen in het ziekenhuis. Dit leert alvast het plaatsbe-
zoek van de vrederechter in het (…) Ziekenhuis te (…) op 
4 oktober 2006.
Het is (over)duidelijk dat C.G. in september 2006 blijkt geeft 
van een ernstige geestesverzwakking/dementie die al min-
stens enkele weken/maanden en in alle geval naar aanlei-
ding van het overlijden van haar echtgenoot aan de orde 
was, zo ook ten tijde van de redactie van het testament op 
30 augustus 2006.
C.G. was kennelijk ongezond van geest ten tijde van de re-
dactie van het testament op 30 augustus 2006.
De toestemming van C.G. bij haar testament van 30 augus-
tus 2006 was (manifest) gebrekkig. Dat haar onderbewind-
stelling en derhalve haar handelingsonbekwaamheid pas 
ruim een maand later (zonder retroactieve werking; vgl. oud 
art. 488bis, i, tweede lid BW) is tussengekomen, neemt de 
eerder gerezen gebrekkige toestemming niet weg.

10. De aanvoering van de achternichten P. dat zij ten tijde 
van de redactie van het testament op 30 augustus 2006 nog 
relatief jong waren, helpt niet. De achternichten P. waren 
respectievelijk 19, 14 en 12 jaar oud.
Dergelijke leeftijd sluit als zodanig erfenisbejaging (gebeur-
lijk door hun moeder C.L. dan wel hun entourage) niet uit.
Punt is evenwel, los van mogelijke erfenisbejaging, dat C.G. 
ongezond van geest was ten tijde van de redactie van het 
testament op 30 augustus 2006. Die ongezondheid van geest 
impliceert een gebrekkige toestemming van C.G. bij haar tes-
tament van 30 augustus 2006. De beweerde erfenisbejaging 
(bij wijze van bedrog) staat daarvan los.

11. Het gegeven dat het litigieuze testament van 30 augus-
tus 2006 (gebeurlijk na inwinning van juridisch advies) 
neerligt in een notariële akte, helpt in casu evenmin.
De instrumenterende notaris heeft (per hypothese) geen me-
dische scholing genoten.
Weliswaar is er bij de redactie van een notarieel testament 
omkadering door een beroepspersoon waarvan in het alge-
meen mag worden verondersteld dat hij zich afzijdig houdt 
van rechtshandelingen met klinkklaar wilsongeschikte 
partijen (Gent 7  september 1995,  T.Not.  1996, 591; Gent 
21  februari 1997,  T.Not.  1998, 196; Brussel 10  september 
1998, AJT 1998-99, 970; Gent 27 mei 2004, NJW 2005, 208, 
noot BW; Bergen 21 december 2004, JLMB 2005, 1784; Gent 
14 februari 2008, TBBR 2009, 461, noot M.-A. Masschelein; 
zie ook J. Bael, “Erfenissen, schenkingen en testamenten”, 
in Rechtskroniek voor het notariaat, V, Brugge, die Keure, 
2004, 148, nrs. 135-136; J. Bael, “Schenkingen, testamenten 
en erfovereenkomsten”, in  Rechtskroniek voor het notari-
aat, XV, Brugge, die Keure, 2009, 171-172, nr. 21; W. Pintens 
e.a.,  Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2010, 858-859, nr. 1634; W. Pintens, “Giften en beschermde 
personen”, in  Themiscahier familiaal vermogensrecht, 
Brugge, die Keure, 2007, 5-6, nr. 2; vgl. Brussel 7 november 
2015, RTDF 2016, 478).
De notaris is inderdaad een onpartijdige/onafhankelijke 
openbare ambtenaar, die moeilijk op gelijke voet kan wor-
den geplaatst met een andere derde. Gezondheid van geest/
wilsgeschiktheid is overigens een juridisch concept, veeleer 
dan een medisch concept. De notaris is als juridische expert 
bekwaam om juridische concepten te beoordelen. Het gege-
ven dat het testament van 30 augustus 2006 neerligt in een 
notariële akte heeft bijgevolg betekenis. Het zou minstens 
als een aanwijzing voor de gezondheid van geest van C.G. 
kunnen gelden. De notaris heeft de deontologische plicht 
om de gezondheid van geest te beoordelen vooraleer de be-
doelde akte te verlijden.
Dat een en ander in het algemeen geldt, neemt niet weg dat 
de notariële omkadering  in casu bitter weinig soelaas kan 
bieden. Het was minstens aangewezen dat notaris K zich in 
de gegeven omstandigheden van een medisch attest omtrent 
de geestestoestand van C.G. had laten voorzien.
De gedetailleerde inhoud van het testament van 30 augus-
tus 2006, met opgave van de geboorteplaatsen en data van 
de achternichten P., verraadt dat het niet gaat om een spon-
tane en weloverwogen testamentaire beslissing van C.G. 
Het contrast met de inhoud van het proces-verbaal van het 
plaatsbezoek van de vrederechter in het (…) Ziekenhuis te 
(…) op 4 oktober 2006 (waarbij C.G. verklaarde niet van een 
testament af te weten) is te groot. Redelijkerwijze kan on-
mogelijk worden aangenomen dat C.G. op 30 augustus 2006 
nog in staat was spontaan en weloverwogen testamentair te 
beslissen terwijl zij hooguit een paar weken later wartaal 
uitkraamde. De bedoelde wartaal toeschrijven aan een be-
weerde (doch nergens geattesteerde) ‘kwalijke val’ op 8 sep-
tember 2006, zoals de achternichten P. doen, gaat niet op.

12. Voormelde redengeving maakt dat het hoger beroep van 
H.G. slaagt.
Het beroepen vonnis moet worden hervormd, nu de vorde-
ring van H.G. in essentie tot nietigverklaring van het testa-
ment van 30 augustus 2006 slaagt.
(...)
 

 

Gent 3 januari 2019

AR: 2018/FA/0067 en 2018/FA/0165

11e kamer (familiekamer)
Zet.:  S. Mosselmans
Pleit.:  Mrs. J. Decraeye, M. Vermaere en H. Vyls
Inzake van: VZW GZA en VZW ZMN/A.D. en C.M. met G.V.

Testament – Ongezondheid van geest – Testator speel-
bal van entourage rusthuis – Nietigverklaring

Testament – Insanité d’esprit – Testateur manipulé par 
son entourage dans une maison de repos – Annulation
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17. Het voorgedrukte formulier van 23  november 2000 
waarin de(zelfde) huisarts (die korte tijd voordien het me-
dische attest van 9 november 2000 afleverde) plots verklaart 
dat M.M. ‘bekwaam’ (weliswaar met schrapping van het 
voorafgaande woord ‘volledig’) is om met kennis van zaken 
over zijn vermogen te beschikken en daartoe stukken/akten 
te onderschrijven, is volkomen kunstmatig en strijdig met 
de gegeven omstandigheden.
De getuigenverklaringen van de bij het testament van 24 no-
vember 2000 instrumenterende notaris L.V. en de getuigen 
H.S. en N.G. zijn allerminst dienstig tot weerlegging van de 
manifeste wilsongeschiktheid van M.M.
Het verhaal omtrent de gebeurlijk door M.M. gewijzigde 
‘breukdelen’ illustreert het opgedrongen en kunstmatige ka-
rakter van de gang van zaken. Het verhaal omtrent de breuk-
delen komt weinig geloofwaardig over. De getuigenverkla-
ring van notaris L.V. dienaangaande (nagenoeg vijf jaar na de 
feiten) vindt geen steun in de andere getuigenverklaringen, 
integendeel.

18. Punt is bovenal, los van het bedrog/erfenisbejaging 
(‘captatie en suggestie’), dat M.M. ongezond van geest was 
ten tijde van de redactie van het testament op 24 november 
2000. Die ongezondheid van geest impliceert een gebrekkige 
toestemming van M.M. bij zijn testament van 24 november 
2000.

19. Het gegeven dat het litigieuze testament van 24 novem-
ber 2000 neerligt in een notariële akte, helpt in casu even-
min.
De instrumenterende notaris heeft (per hypothese) geen me-
dische scholing genoten.
Weliswaar is er bij de redactie van een notarieel testament 
omkadering door een beroepspersoon waarvan in het alge-
meen mag worden verondersteld dat hij zich afzijdig houdt 
van rechtshandelingen met klinkklaar wilsongeschikte 
partijen (Gent 7  september 1995,  T.Not.  1996, 591; Gent 
21  februari 1997,  T.Not.  1998, 196; Brussel 10  september 
1998, AJT 1998-99, 970; Gent 27 mei 2004, NJW 2005, 208, 
noot BW; Bergen 21 december 2004, JLMB 2005, 1784; Gent 
14 februari 2008, TBBR 2009, 461, noot M.-A. Masschelein; 
zie ook J. Bael, “Erfenissen, schenkingen en testamenten” 
in Rechtskroniek voor het notariaat, V, Brugge, die Keure, 
2004, 148, nrs. 135-136; J. Bael, “Schenkingen, testamenten 

en erfovereenkomsten” in Rechtskroniek voor het notariaat, 
XV, Brugge, die Keure, 2009, 171-172, nr.  21; W. Pintens 
e.a.,  Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 858-859, nr. 1634; W. Pintens, “Giften en beschermde 
personen” in  Themiscahier familiaal vermogensrecht, 
Brugge, die Keure, 2007, 5-6, nr. 2; vgl. Brussel 7 november 
2015, RTDF 2016, 478).
De notaris is inderdaad een onpartijdige/onafhankelijke 
openbare ambtenaar, die moeilijk op gelijke voet kan wor-
den geplaatst met een andere derde. Gezondheid van geest/
wilsgeschiktheid is overigens een juridisch concept, veeleer 
dan een medisch concept. De notaris is als juridische expert 
bekwaam om juridische concepten te beoordelen. Het gege-
ven dat het testament van 24 november 2000 neerligt in een 
notariële akte heeft bijgevolg betekenis. Het zou minstens 
als een aanwijzing voor de gezondheid van geest van M.M. 
kunnen gelden. De notaris heeft de deontologische plicht 
om de gezondheid van geest te beoordelen vooraleer de be-
doelde akte te verlijden.
Dat een en ander in het algemeen geldt, neemt niet weg dat 
de notariële omkadering  in casu bitter weinig soelaas kan 
bieden.
Zoals aangegeven, is het bijgebrachte medische attest van 
23 november 2000 kunstmatig en doorprikbaar.
De werkwijze met het ‘briefje’ (dat notaris L.V. blijkens zijn 
getuigenverklaring op 22 september 2005 niet te zien heeft 
gekregen), verraadt dat het niet gaat om een spontane en 
weloverwogen testamentaire beslissing van M.M. M.M. was 
niet meer dan een speelbal in handen van zijn entourage in 
het rusthuis. Redelijkerwijze kan onmogelijk worden aan-
genomen dat M.M. op 24 november 2000 nog in staat was 
spontaan en weloverwogen testamentair te beslissen.

20. Voormelde redengeving maakt dat:
* de hogere beroepen van (1) de VZW GZM en de VZW ZMN 
en (2) G.V. ten gronde volkomen falen;
* het incidenteel hoger beroep van A.D. en C.M. ten gronde 
slaagt in die zin dat het beroepen vonnis moet worden her-
vormd, nu de vordering van A.D. en C.M. in essentie tot nie-
tigverklaring van het testament van M.M. van 24 november 
2000 omwille van diens wilsongeschiktheid of ongezond-
heid van geest slaagt.
(…)
 

Familiaal vermogensrecht – Droit patrimonial de la famille 

 

Gent 22 november 2018

AR: 2017/FA/0785

11e kamer
Zet.:  S. Mosselmans
Pleit.:  Mrs. B. Vander Meulen, E. De Groote
Inzake van: M.D., N.T., No.T. en M.T./L.To.

Schenkingen en testamenten – Testament – Verval we-
gens verdwijning van de oorzaak – Huwelijk op tijdstip 

van opmaak testament en scheiding op tijdstip van 
overlijden – Geldig testament

Donations et testaments – Testament – Caducité pour 
disparition de sa cause – Mariage au temps de la rédac-
tion du testament et séparation au temps du décès – 
Testament valable

Het loutere feit dat de testator en de legataris, die op het tijdstip 
van het opstellen van het testament gehuwd waren, op het tijd-
stip van het overlijden van de testator waren gescheiden, is niet 
voldoende om te concluderen dat de oorzaak van het testament 
is verdwenen.
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Rechspraak    

Uit het loutere feit van de echtscheiding kan niet worden afge-
leid dat de testator noodzakelijkerwijs zijn ex-echtgenote niet 
meer wilde begiftigen, omdat het niet kan worden uitgesloten 
dat hij na hun scheiding contact met haar heeft gehouden.
Het feit dat de echtgenoten vóór de echtscheiding met weder-
zijdse instemming overeenkomsten hebben gesloten, brengt 
niet automatisch de herroeping van het eerdere testament mee. 
Deze overeenkomsten bevatten alleen de standaardclausules 
die de toekomstige ex-echtgenoot uitsluiten van zijn of haar 
erfrechten zonder testament en bij overeenkomst, zonder enige 
vermelding met betrekking tot het testament.
Een eventuele ongezondheid van geest is ook niet aangetoond. 
De testator leed inderdaad aan de ziekte van Parkinson maar dit 
zou hem niet hebben belet zijn testament op nuttige wijze te 
herroepen, in elk geval niet op het tijdstip van de onderteke-
ning van de aan de echtscheiding voorafgaande overeenkom-
sten.

Le simple fait que le testateur et la légataire, qui étaient mariés 
au temps de la rédaction du testament, soient divorcés au mo-
ment du décès du testateur, ne suffit pas pour conclure à la dis-
parition de la cause du testament.
On ne peut déduire du simple fait du divorce que le testateur 
a forcément souhaité ne plus gratifier son ex-épouse, avec la-
quelle on ne peut exclure qu’il ait gardé des contacts postérieu-
rement à leur séparation.
La circonstance que les époux ont signé des conventions préa-
lables à divorce par consentement mutuel n’entraîne pas auto-
matiquement la révocation du testament antérieur. Ces conven-
tions ne contiennent que les clauses standards exhérédant le 
futur ex-conjoint de ses droits successoraux intestat et contrac-
tuels, sans aucune mention relative au testament1,
Une éventuelle insanité d’esprit n’est pas non plus démontrée. 
Certes, le testateur souffrait de la maladie de Parkinson, mais 
celle-ci ne l’aurait pas empêché de révoquer utilement son tes-
tament, en tous cas pas au moment de la signature des conven-
tions préalables à divorce.
 

(…)

I. Relevante feitelijke en procedurele elementen

1. R.T. (°12 juli 1942) is overleden te Tielt op 17 augustus 
2016.

2. Bij notarieel testament van 5  februari 1997 heeft R.T. 
L.To. aangewezen als algemene legataris.

3. R.T. en L.To. zijn gehuwd op 25 februari 1993.
Zij zijn feitelijk gescheiden  medio  2001, in lijn met een 
vrederechterlijk vonnis van 24  juli 2001 tot bepaling van 
dringende en voorlopige maatregelen in de zin van het oude 
artikel 223 BW.
Zij zijn uit de echt gescheiden door onderlinge toestem-
ming (EOT) bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 
te Kortrijk van 26 februari 2004, in lijn met prealabele echt-
scheidingsovereenkomsten in de zin van de artikelen 1287-
1288 Ger.W. van 25 september 2003.

R.T. en L.To. zijn derhalve echtgenoten ten tijde van de re-
dactie van het testament op 5  februari 1997 en ex-echtge-
noten ten tijde van het overlijden van R.T. op 17 augustus 
2016.

4. R.T. en L.To. zijn gehuwd onder een gemeenschapsstel-
sel.
Vóór hun huwelijk hadden ze in vrijwillige onverdeeldheid 
een woning aangekocht, die ze bij huwelijkscontract van 
13  februari 1993 in de huwelijksgemeenschap hadden ge-
bracht.
Na de echtscheiding en meer precies bij notariële akte van 
9 juli 2004 zijn R.T. en L.To. in der minne uit onverdeeld-
heid getreden met betrekking tot de (gewezen gezins)wo-
ning.

5. Bij brief van 13 oktober 2016 verzoekt notaris B.C. (met 
standplaats te P.) L.To. om hem te laten weten of zij de nala-
tenschap/het algemeen legaat van haar ex-echtgenoot R.T. al 
dan niet aanvaardt.
Bij brief van 5 december 2016 antwoordt zij (uiteindelijk) 
positief.

6. M.D. is de moeder van R.T.
N.T., No.T. en M.T. zijn respectievelijk de broer en de zussen 
van R.T.
Zij zijn de wettelijke erfgerechtigden van R.T. (artt. 748-749 
en 751 BW). M.D. fungeert bovendien als reservataire erfge-
rechtigde/erfgenaam (art. 915 BW, zoals van toepassing vóór 
de opheffing ervan bij de nieuwe Erfwet van 31 juli 2017).
Gelet op de aanvaarding door L.To. van het haar door R.T. 
bij testament van 5  februari 1997 vermaakte algemeen le-
gaat, worden de erfrechtelijke aanspraken van M.D. herleid 
tot haar reserve ten belope van 1/4de van de nalatenschap, 
terwijl de erfrechtelijke aanspraken van N.T., No.T. en M.T. 
worden uitgeschakeld.

7. De partijen en meer precies de familie enerzijds en de 
ex-echtgenote anderzijds voeren omstandige discussie om-
trent het testament van 5 februari 1997.
Volgens de familie is de doorslaggevende beweegreden dan 
wel de oorzaak van het testament vervallen ingevolge de 
echtscheiding R.T.-L.To. Het zou geenszins de bedoeling 
zijn om het testament verder te laten werken over de re-
latiebreuk heen, temeer daar waar de ex-echtgenoten geen 
contact meer zijn blijven houden. R.T. is na de feitelijke 
scheiding medio 2001 bij zijn ouders/moeder gaan inwonen 
tot aan zijn overlijden medio 2016. Het testament was een-
voudig ‘vergeten’ tot het na het overlijden van R.T. via de fa-
milienotaris naar boven is gekomen. Een verdere uitwerking 
van het (weliswaar niet als zodanig herroepen) testament 
zou volgens de familie (manifest) botsen met de teneur van 
de echtscheiding en de dientengevolge zowel persoonsrech-
telijk als vermogensrechtelijk gescheiden wegen. Die teneur 
zou overigens blijken uit (1) de verval- dan wel ontervings-
clausules in de prealabele EOT-regelingsakte met toepassing 
van artikel 1287, derde lid Ger.W. en (2) de uitonverdeeld-
heidtreding ingevolge de echtscheiding ook met betrekking 
tot de gewezen gezinswoning. Het zou volgens de familie 

Wolters Kluwer – Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht TBBR/RGDC 2021/4  – 215 

1. En l’espèce, le testament litigieux était un testament authentique. Il n’au-
rait donc pu être révoqué valablement par les conventions préalables à 
divorce par consentement mutuel que si celles-ci avaient été dressées par 
un notaire en présence de deux témoins ou par deux notaires (voir l’arti-
cle 10, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat 

et A. POTTIER, « perte des droits de survie que les époux se sont concédés 
par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracte mariage – sens de 
l’expression ‘droits de survie’ dans l’article 299 du Code civil issu de la loi du 
22 juillet 2018 », Chron. dr. not., Bruxelles, Larcier, 2019, p. 91 et 92, n° 44).
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(absoluut) niet opgaan om L.To. na al die jaren alsnog (plots-
klaps) te laten delen in de nalatenschap van haar ex-echtge-
noot R.T., wat bovendien zou meebrengen dat zij ook deelt 
in de nalatenschap van zijn vader. De vader van R.T., met 
name G.T. (°29 maart 1915), is vooroverleden (te Pittem op 
12 april 2006), terwijl alsnog tot vereffening-verdeling van 
de gewezen huwelijksgemeenschap G.T.-M.D. en de nala-
tenschap van G.T. moet worden overgegaan.
Volgens L.To. is de doorslaggevende beweegreden dan wel 
de oorzaak van het testament geenszins vervallen ingevolge 
de echtscheiding R.T.-L.To. Het zou weldegelijk de bedoe-
ling zijn om het testament verder te laten werken over de 
relatiebreuk heen, mede gelet op de aangehouden contacten 
van de ex-echtgenoten.

8. In die optiek initieert de familie onderhavige procedure.
(…)

9. L.To. neemt conclusie tot afwijzing van de (hoofd)vorde-
ring van de familie.
(…)

II. Beroepen vonnis

1. Bij voorlopig uitvoerbaar vonnis van 24 oktober 2017 in 
de zaak met AR nummer 2017/0159/A beoordeelt de 1ste fa-
miliekamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaan-
deren, afdeling Brugge, de respectieve vorderingen van de 
familie en L.To.
De rechtbank wijst de hoofdvordering van de familie af als 
ontvankelijk doch ongegrond.
De rechtbank willigt de tegenvordering van L.To. in als ont-
vankelijk en gegrond om zodoende te bevelen:
* de afgifte van het haar door R.T. bij testament van 5 febru-
ari 1997 vermaakte algemeen legaat, dat gelet op de erfrech-
telijke/reservataire aanspraken van M.D. is herleid tot 3/4den 
van de nalatenschap;
* de gerechtelijke vereffening-verdeling in de zin van de ar-
tikelen 1207 e.v. Ger.W. van de nalatenschap van R.T. en, zo 
nodig, van de gewezen huwelijksgemeenschap G.T.-M.D. en 
de nalatenschap van G.T., met aanwijzing van notaris J.D. 
(met standplaats te A.) als notaris-vereffenaar in de zin van 
artikel 1210, eerste lid Ger.W.
De rechtbank bepaalt verder dat de deelgenoten, zijnde 
enerzijds L.To. en anderzijds M.D., gelijkelijk moeten in-
staan voor de provisionering van de notariskosten.
De rechtbank veroordeelt de familie tot de nader begrote ge-
dingkosten.

2. Een akte tot betekening van het vonnis van 24 oktober 
2017 ligt niet voor.

III. Hoger beroep

1. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 
5 december 2017, stelt de familie hoger beroep in tegen het 
vonnis van 24 oktober 2017.
Met haar hoger beroep beoogt de familie, met hervorming 
van het beroepen vonnis, de inwilliging van haar hoofd-
vordering in essentie ertoe strekkende te doen zeggen voor 
recht dat L.To. geen erfrechtelijke aanspraken (meer) kan la-
ten gelden met betrekking tot de nalatenschap van R.T.
De familie onderstelt dat hetzij het testament van 5 febru-
ari 1997 is vervallen omdat de doorslaggevende beweegre-
den dan wel de oorzaak ervan is verdwenen hetzij van de 

erfrechtelijke aanspraken is afgezien middels de verval- dan 
wel ontervingsclausules in de prealabele EOT-regelingsakte 
met toepassing van artikel 1287, derde lid Ger.W.
In ondergeschikte orde wil de familie hoe dan ook een an-
dere notaris-vereffenaar doen aanwijzen.
Tot slot wil de familie L.To. doen veroordelen tot de nader 
begrote gedingkosten van beide aanleggen.

2. L.To. neemt conclusie tot afwijzing van het hoger beroep 
en zodoende tot bevestiging van het beroepen vonnis, met 
veroordeling van de familie tot de nader begrote gedingkos-
ten van beide aanleggen.

3. Het hof heeft de partijen in hun middelen en conclu-
sies gehoord op de openbare terechtzitting van 8 november 
2018, waarna het hof het debat heeft gesloten en de zaak in 
beraad heeft genomen.
Het hof heeft het dossier van de rechtspleging en de overge-
legde stukken ingezien.
Het hof aanziet (1) de conclusie van de familie van 5 sep-
tember 2018 en (2) de conclusie van L.To. van 8  oktober 
2018 als alomvattende syntheseconclusies in de zin van ar-
tikel  748bis  Ger.W., om ze aldus, met instemming van de 
partijen, in het debat te houden.

IV. Beoordeling

1. Het tijdig en regelmatig ingestelde hoger beroep van de 
familie is ontvankelijk (artt. 1051, 1056,  sub  2° en 1057 
Ger.W.).
Dienaangaande rijst overigens geen discussie.

2. Ten gronde rijst centraal de vraag naar het lot van het 
testament van 5 februari 1997, waarbij R.T. L.To. heeft aan-
gewezen als algemene legataris.
Zoals reeds aangegeven, zijn R.T. en L.To. echtgenoten ten 
tijde van de redactie van het testament op 5 februari 1997 
en ex-echtgenoten ten tijde van het overlijden van R.T. op 
17 augustus 2016.

3. Het is omstreden of de oorzaak van een rechtshandeling 
zoals een gift, naast een functie bij de geldige totstandko-
ming ervan, ook een rol speelt bij het voortbestaan ervan.
Het is inzonderheid de vraag of een gift, zonder uitdrukke-
lijk beding dienaangaande, vervalt bij het verdwijnen van de 
doorslaggevende beweegreden na de totstandkoming ervan.

4. Verval in het geldende Belgische recht zou kunnen wor-
den omschreven als een wijze van tenietgaan van een geldig 
tot stand gekomen rechtshandeling, die nog geen volledige 
uitwerking/uitvoering heeft gekregen, door een latere ge-
beurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen (S. Nu-
delhole, “Une donation, est-elle frappée de caducité par la 
disparition de sa cause, survenue postérieurement à la con-
clusion du contrat?”, RCJB 1993, 87-88, nr. 16).
Twee wezenlijke kenmerken van verval zijn hoe dan ook (1) 
een wijze van tenietgaan van een rechtshandeling en (2) de 
verdwijning van één van haar geldigheidsvereisten na de 
totstandkoming ervan (R. Barbaix, Het contractuele statuut 
van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 836-837, 
nr. 990).

5. Het Burgerlijk Wetboek zelf erkent het verval wegens de 
verdwijning van de doorslaggevende beweegreden niet ex-
pressis verbis als een (algemene) grond van tenietgaan van 
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een rechtshandeling. Specifieke wettelijke toepassingen zijn 
schaars (R. Barbaix, Het contractuele statuut van de schen-
king, Antwerpen, Intersentia, 2008, 869-873, nrs.  1024-
1028).

6. Terwijl het verval wegens de verdwijning van de door-
slaggevende beweegreden in het algemene verbintenissen- 
en overeenkomstenrecht in de regel niet wordt aanvaard (R. 
Barbaix, Het contractuele statuut van de schenking, Antwer-
pen, Intersentia, 2008, 851 e.v., nrs. 1009 e.v.), is het lot van 
het verval voor giften enigszins ambigu, mede in het licht 
van de cassatiearresten van 16 november 1989 (RW  1989-
90, 1251), 21 januari 2000 (RW 2000-01, 1016, noot J. Neuts) 
en 12 december 2008 (RW 2008-09, 1690, noot R. Barbaix) 
(zie voor een samenvattende bespreking dienaangaande R. 
Barbaix,  Handboek familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2016, 827-831, nrs. 1416-1420).

7. In zijn arrest van 21  januari 2000 oordeelt het Hof van 
Cassatie dat een testament/legaat kan vervallen wegens de 
verdwijning van de doorslaggevende beweegreden wanneer 
de verdwijning zich heeft voorgedaan vóór het overlijden 
van de testator.
Pas bij het overlijden van de testator en de aanvaarding van 
het legaat door de legataris, is het testament volmaakt. Pas 
dan heeft het uitwerking.
Mede in het licht van dit cassatiearrest zou kunnen worden 
aangenomen dat het verval voor giften (enkel) nog mogelijk 
zou zijn bij een gefaseerde totstandkoming ervan. Zo zou het 
verval van een testament mogelijk zijn zolang het testament, 
ingevolge het overlijden van de testator, niet onherroepelijk 
is tot stand gekomen. Zo ook zou het verval van een schen-
king (nog steeds) mogelijk zijn zolang de schenking niet 
onherroepelijk is tot stand gekomen (zie o.m. G. Deknudt, 
“Schenkingen” in W. Pintens en J. Du Mongh (eds.), Patri-
monium, Antwerpen, Intersentia, 2006, 192-194, nr.  324; 
P. Delnoy, “Het verval van de rechtshandelingen door het 
verdwijnen van hun oorzaak – Tweede bedrijf”, NFM 2000, 
187; S. Stijns en I. Claeys, “Het algemeen regime van de ver-
bintenis” in Themiscahier verbintenissenrecht, Brugge, die 
Keure, 2001, 13-14, nr. 16). Meer precies zou het schenkings-
aanbod vervallen wanneer de doorslaggevende beweegre-
den ervan verdwijnt vóór de aanvaarding van het aanbod. 
Heeft de verdwijning van de doorslaggevende beweegreden 
van de gift plaats nadat het aanbod werd aanvaard, dan heeft 
dit geen gevolg meer voor de uitwerking/uitvoering van de 
schenking. De analogie met het legaat is compleet, aange-
zien het schenkingsaanbod, zoals het testament, overeen-
komstig artikel 932 BW te allen tijde kan worden herroepen 
zolang het niet is aanvaard (R. Barbaix, Het contractuele sta-
tuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 898-
900, nrs. 1059-1061).

8. Meer in het algemeen kan, mede na enige rechtsverge-
lijking (met de ons omliggende landen) (zeker) de lege fe-
renda  worden gepleit voor een verfijnd leerstuk van het 
verval in het Belgische giftenrecht (zie voor een overtuigend 
pleidooi R. Barbaix, Het contractuele statuut van de schen-
king, Antwerpen, Intersentia, 2008, 900 e.v., nrs. 1062 e.v.).

9. Met zijn arrest van 12 december 2008 lijkt het Hof van 
Cassatie alvast te zijn teruggekomen op een mogelijk ver-
val voor giften in lijn met zijn eerdere rechtspraak (R. Bar-
baix, Handboek familiaal vermogensrecht, Antwerpen, In-
tersentia, 2016, 829-831, nrs. 1419-1420).

Het Hof van Cassatie overweegt in het algemeen dat het 
bestaan van een oorzaak een geldigheidsvereiste uitmaakt, 
zodat die enkel moet worden beoordeeld op het ogenblik 
van de totstandkoming van de rechtshandeling en de latere 
verdwijning van de oorzaak zonder invloed blijft, wat even-
goed geldt voor schenkingen. De algemene/ongenuanceerde 
bewoordingen wijzen op een principiële afkeuring van het 
leerstuk van het verval wegens de verdwijning van de door-
slaggevende beweegreden, zowel in het schenkings- als in 
het testamentenrecht, zoals in het algemene verbintenissen- 
en overeenkomstenrecht.

10. Met zijn meer recent arrest van 6 maart 2014 (RW 2013-
14, 1625, noot D. Michiels), gewezen in de context van de 
feitelijke samenwoners in vrijwillige onverdeeldheid waar-
bij een van beide partners tegen de wil van de andere uit 
de gelet op de relatiebreuk beweerdelijk doelloos geworden 
onverdeeldheid wil treden, heeft het Hof van Cassatie het 
leerstuk van het verval voor giften geen nieuw leven in ge-
blazen (zie ook E. Adriaens, “Deelgenoot tontineovereen-
komst kan eenzijdig de verdeling vorderen na einde onder-
liggende relatie”, noot onder Cass. 6 maart 2014, NFM 2014, 
112, nr. 17; R. Barbaix, Handboek familiaal vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2016, 831-833, nr. 1421; F. Peeraer, 
“Hof van Cassatie aanvaardt dat tontine ophoudt te bestaan 
wanneer partners uit elkaar gaan”, noot onder Cass. 6 maart 
2014, TBBR 2014, 263, nr. 5; vgl. bv. wel B. Meesters, “Sa-
menwoningsvermogensrecht” in W. Pintens en C. Declerck 
(eds.), Patrimonium, Brugge, die Keure, 2014, 30-31, nr. 46).

11. Hoewel het hof een verfijnd leerstuk van het verval in 
het Belgische giftenrecht of meer specifiek in het Belgische 
testamentenrecht zeker niet wil uitsluiten, is het in casu al-
lerminst duidelijk of de doorslaggevende beweegreden die 
R.T. voorzat bij de redactie van zijn testament van 5 februari 
1997 nadien en vóór zijn overlijden op 17 augustus 2016 is 
verdwenen.
Het enkele gegeven dat R.T. en L.To. echtgenoten zijn ten 
tijde van de redactie van het testament op 5 februari 1997 
en ex-echtgenoten ten tijde van het overlijden van R.T. op 
17 augustus 2016, is onvoldoende om aan te nemen dat de 
doorslaggevende beweegreden die R.T. voorzat bij de redac-
tie van zijn testament van 5  februari 1997 nadien en vóór 
zijn overlijden op 17 augustus 2016 is verdwenen (zie ook 
en vgl. Gent 16 september 2010, RW 2011-12, 1045). Hoewel 
(in de gegeven omstandigheden) nog kan worden aangeno-
men dat de feitelijke scheiding en de echtscheiding als zo-
danig (ondanks het initiatief tot echtscheiding van R.T.) bui-
ten de wil van R.T. zijn ingetreden, kan in casu niet worden 
aangenomen dat R.T. gelet op de (echt)scheiding L.To. niet 
langer wilde begunstigen. De andersluidende verhaallijnen 
van de familie ten spijt, is het in de gegeven omstandighe-
den niet uitgesloten dat R.T. en L.To. over de relatiebreuk 
heen enigszins contact zijn blijven houden en zodoende 
een derwijze verstandhouding zijn blijven aanhouden, die 
maakt dat het testament verdere uitwerking/uitvoering kon 
blijven krijgen.
Cruciaal daarbij is dat R.T. het scharnierpunt van de EOT (in 
lijn met prealabele echtscheidingsovereenkomsten in de zin 
van de artikelen 1287-1288 Ger.W. van 25 september 2003) 
niet heeft aangegrepen om zijn testament te herroepen. Dat 
hij het testament dan niet heeft herroepen, doet vermoeden 
dat hij het over de relatiebreuk wilde laten voortbestaan.
De aanvoeringen van de familie, mede in het licht van de 
zwakke gezondheidstoestand van R.T. als (o.a.) patiënt met 
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Jurisprudence

Parkinsonisme (met mentale stoornissen, gedragsstoornis-
sen en bewegingsarmoede) en een Lewy-body encephalopa-
thie, verhelpen niet. De gezondheidstoestand van R.T. blijkt 
inderdaad bijzonder zwak, met ups en downs doorheen de 
jaren (zowel tijdens het huwelijk als nadien). De gezond-
heidstoestand van R.T. heeft ook bijzondere zorgen meege-
bracht, die na de scheiding inzonderheid door zijn moeder 
(als mantelzorger) zijn waargenomen. De gezondheidstoe-
stand van R.T. is echter niet dermate dat R.T. niet in staat 
was zijn testament te herroepen, al zeker niet op het schar-
nierpunt van de EOT.
Het testament is noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend her-
roepen (zie dienaangaande R. Barbaix,  Het contractuele 
statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
896-897, nr. 1055), wat doet vermoeden dat de gewijzigde 
omstandigheden en meer precies de (echt)scheiding niet 
de doorslaggevende beweegreden van het testament/legaat 
hebben weggenomen (zie dienaangaande R. Barbaix,  Het 
contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Inter-
sentia, 2008, 894-895, nr. 1053).
Het testament bevat geen voorwaarde als zou het (ten tijde 
van de redactie ervan geldende) huwelijk moeten standhou-
den.
Het is hoe dan ook niet bewezen dat de doorslaggevende 
beweegreden dan wel de oorzaak van het testament is ver-
vallen ingevolge de echtscheiding R.T.-L.To.
Anders dan de familie aanvoert, botst de verdere uitwer-
king/uitvoering van het testament niet met de teneur van de 
echtscheiding en de dientengevolge zowel persoonsrechte-
lijk als vermogensrechtelijk (enigszins) gescheiden wegen.
R.T. doelde op zijn ‘echtgenote’ L.To., over de relatiebreuk 
heen en derhalve ook los van haar hoedanigheid van echt-
genote. R.T. (die overigens geen andere echtgenote heeft ge-
had) viseerde ook duidelijk L.To. in persoon dan wel intuitu 
personae.

12. De verval- dan wel ontervingsclausules in de prealabele 
EOT-regelingsakte met toepassing van artikel 1287, derde lid 
Ger.W. behelzen een eerder gestandaardiseerde wederzijdse 
regeling van de (onderlinge) vermogensrechtelijke gevolgen 
van een overlijden van de scheidende echtgenoten (op het 
stuk van zogeheten huwelijksvoordelen, overlevingsrech-
ten en contractuele erfstellingen) tijdens de (echt)scheiding 
(zie dienaangaande bv. R. Hemelsoen, EOT-overeenkomsten 
– Een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 
2012, 188 e.v., nrs. 274 e.v.).
Niets stond eraan in de weg dat R.T. zijn testament van 5 fe-
bruari 197 als eenzijdige rechtshandeling handhaafde over 
de (echt)scheiding heen. Aangenomen wordt dat R.T. zijn 
testament ook wilde handhaven, nu het tegendeel niet blijkt.
Aan de verval- dan wel ontervingsclausules in de preala-
bele EOT-regelingsakte verdere uitwerking verlenen over de 
(echt)scheiding heen, zou botsen met het in het (oude) arti-
kel 1130, tweede lid BW bedoelde verbod van erfovereen-
komsten (zoals van toepassing vóór de opheffing ervan bij 
de nieuwe Erfwet van 31 juli 2017) (waarop art. 1287, derde 
lid Ger.W. een strikte uitzondering vormt).

13. Dat L.To. gelet op haar (aangehouden) testamentaire 
roeping na al die jaren alsnog deelt in de nalatenschap van 
haar ex-echtgenoot R.T., wat bovendien meebrengt dat zij 
ook deelt in de nalatenschap van zijn vader, is eenvoudig 
een gevolg van een en ander, de andersluidende opvatting 
van de familie ten spijt.

14. Het hoger beroep faalt, ook daar waar de familie, in on-
dergeschikte orde, zonder afdoende motivering een andere 
notaris-vereffenaar wil doen aanwijzen.
Het beroepen vonnis moet worden bevestigd.
(…)
 

Goederen – Biens 

 

Civ. Hainaut (div. Mons), 16 novembre 
2016

RG : 15/1472/A

Sièg. :  S. Miche
Plaid. :  Mes. Th. Loth, O. Jauniaux
En cause de : E. Dr. F. Dermatologie/Y.D.W.

Actions possessoires – Article 1370 du Code judiciaire – 
Réintégrande – Conditions – Voie de fait ou de violence 
(caractéristiques de l’acte reproché et du trouble invo-
qué)

Bezitsvorderingen – Artikel  1370 van het Gerechtelijk 
Wetboek – Reïntegranda – Voorwaarden – Feitelijkheid 
of geweld (kenmerken van de verweten handeling en 
van de aangevoerde stoornis)

Le trouble ouvrant le droit à une réintégrande doit constituer 
une violence ou une voie de fait manifestant un acte agressif 
contre la possession ou la détention du bien.
La notion de voie de fait inclut tout acte d’autorité arbitraire et 
illégitime au moyen duquel quelqu’un prétend se faire justice à 
lui-même.
Le trouble doit revêtir un caractère persistant, ce qui implique 
un maintien dans la durée.

De stoornis die het recht opent op een reïntegranda, moet ge-
weld of een feitelijkheid zijn die een agressieve daad tot uiting 
brengt tegen het bezit of de detentie van het goed.
Het begrip feitelijkheid omvat elke willekeurige en onwettige 
daad van gezag waarmee iemand beweert zichzelf recht te 
doen.
De stoornis moet van blijvende aard zijn, hetgeen impliceert dat 
ze in de tijd moet aanhouden.
 

(...)
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Gent (11e k.) 15 november 2018

Gent (11e k.) 15 november 2018 TEP 2019, afl. 2, 297
Samenvatting
Bij de interpretatie van een testament is het aan de feitenrechter om overeenkomstig artikel 1156 BW te zoeken naar
de werkelijke bedoeling van de testator, zonder zich te moeten houden aan de letterlijke zin van de woorden maar
evengoed zonder aan de wil absolute voorrang te verlenen. De rechter kan benevens de tekst ook extrinsieke
elementen aangrijpen.

Krachtens artikel 1157 BW gaat de testamentaire roeping voor op de intestaat vererving. Wanneer evenwel de
werkelijke bedoeling van de testator is achterhaald, kan artikel 1157 BW geen toepassing meer vinden.

Naar omstandigheden kan een legaat in maximaal vruchtgebruik bezwaarlijk doorgaan als een legaat in volle
eigendom.

Trefwoorden:
Gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen Legaat en legataris, algemeen
Beding vatbaar voor tweeërlei zin Taak rechter (burgerlijke rechtspleging)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2019, afl. 2, 297

rn300118587 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/01/2022
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Antwerpen (F1e k.) 9 oktober 2018

Antwerpen (F1e k.) 9 oktober 2018 TEP 2018, afl. 4, 942
Samenvatting 1
Gezondheid van geest betekent het beschikken over een voldoende vrije en bewuste wil. In de zin van artikel 901 BW
impliceert gezondheid van geest evenwel ook helderheid van geest, zodat de testator aldus – op het ogenblik van het
opmaken van het testament – niet enkel de betekenis en de gevolgen van de gestelde rechtshandeling dient te
begrijpen, doch eveneens in staat dient te zijn om zich een eigen oordeel te vormen of om, op onafhankelijke wijze,
zijn wil te uiten. Om tot ongezondheid van geest in de zin van artikel 901 BW te besluiten, is een (gedeeltelijke)
aantasting/verzwakking van de wil dan ook reeds voldoende. Het Hof merkt in dit verband op dat de wil om te
legateren bijgevolg vrijer en bewuster moet zijn dan voor het sluiten van een overeenkomst onder bezwarende titel.
Te dezen is dan ook een bijzondere graad van toestemming vereist. Testamenten dienen aldus niet enkel nietig te
worden verklaard op grond van een totale afwezigheid van toestemming of op grond van de gewone wilsgebreken
zoals dwaling, geweld of bedrog, doch eveneens bij elke aantasting, zelfs verzwakking/verstoring, van de wil van de
testator.

Volgens het Hof bestaat er alleszins een vermoeden van (wils)bekwaamheid wanneer de testator niet onder enig
beschermingsstatuut stond ten tijde van de redactie van het testament. Een hoge leeftijd levert bovendien geen
overtuigend feitelijk vermoeden op van ongezondheid van geest (of van onbekwaamheid tot testeren).

Trefwoorden:
Gezondheid van geest (giften, bekwaamheid om te beschikken)

Samenvatting 2
Wat een vordering betreft tot verval van het testament wegens onbestaande oorzaak, stelt het Hof dat de rechtsfiguur
van het ‘verval’ geen rechtsgrond kan vormen om het testament/legaat elke uitwerking te ontzeggen. Het Hof verwijst
immers naar de gronden van verval van een testament als opgesomd in afdeling 8 van hoofdstuk 5, boek III van het
Burgerlijk Wetboek, waarbij geenszins de verdwijning van de oorzaak of de beweegreden als specifieke grond van
een verval van een testament wordt vooropgesteld. De verdwijning van de doorslaggevende beweegreden of van de
oorzaak maakt volgens het Hof dan ook geen reden uit tot verval van het legaat. Bovendien benadrukt het Hof, onder
verwijzing naar cassatierechtspraak, dat de oorzaak als determinerende beweegreden voor het doen van een legaat
enkel geldt als geldigheidsvereiste ten tijde van het opstellen van het testament, maar niet als voortbestaansvereiste.

Trefwoorden:
Herroeping en verval testament

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2018, afl. 4, 942
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Famrb. Namen (afd. Namen) (3e k.) 1 oktober 2018

Famrb. Namen (afd. Namen) (3e k.) 1 oktober 2018 RPP 2018, afl. 4, 397, noot LEMPEREUR, M.
Samenvatting
De rechtbank bekrachtigt, tegen het voorschrift van artikel 970 van het Burgerlijk Wetboek in, een eigenhandig
geschreven testament zonder datum. De rechter baseert zich hoofdzakelijk op het feit dat voldaan is aan de
verschillende doelstellingen die door het aanbrengen van de datum worden beoogd. Daarbij komt een ruime
opvatting van datum, waarbij aan de hand van elementen die intrinsiek en extrinsiek zijn aan het testament, de
periode waarin het werd opgesteld kan worden gereconstrueerd. De rechter baseert zich op tal van voorbeelden uit
de rechtsleer en rechtspraak (die kaderen in een ruimere beweging die de uitholling van het eigenhandig geschreven
testament beoogt).

Trefwoorden:
Eigenhandig testament

rn300114516 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 22/01/2022
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Rechtspraak    

Familiaal vermogensrecht – Droit patrimonial de la famille 

 

Gent 27 september 2018

AR: 2017/AR/0723

11e kamer
Zet.:  S. Mosselmans
Pleit.:  Mrs. E. Dewispelaere en J. Verdonck
Inzake van: B. t/ Vzw Sint-Andriesabdij Zevenkerken

Schenking  – Toestemming  – Gezondheid van geest 
van de schenker – Tegenbewijs van ongezondheid van 
geest – Medisch deskundigenonderzoek

Donation  – Consentement  – Sanité d’esprit du dona-
teur – Preuve contraire de la maladie mentale – Expertise 
médicale

Aangezien de schenker steeds wordt vermoed gezond van geest 
te zijn ten tijde van de schenking, moet diegene die op grond 
van ongezondheid van geest de nietigheid van deze rechtshan-
deling inroept, het bewijs daarvan aanbrengen.
Wil die (tegen)bewijslast kunnen steunen op een prealabel me-
disch deskundigenonderzoek, dan moet daartoe een voldoen-
de basis worden geboden. Onderzoeksmaatregelen kunnen 
niet dienen om een falende bewijslast op te vangen. Mede gelet 
op het in artikel 875bis Ger.W. bedoelde subsidiariteitsbeginsel 
moeten voldoende waarschijnlijke elementen voorliggen alvo-
rens een deskundigenonderzoek, dat sowieso kosten en vertra-
ging van de rechtsgang meebrengt, te bevelen.

Étant donné que le donateur est toujours présumé être sain 
d’esprit au moment de la donation, celui qui invoque la nullité 
de cet acte juridique sur la base de la maladie mentale affectant 
le disposant, doit en apporter la preuve.
Celui qui veut faire reposer la preuve de l’insanité d’esprit sur 
une expertise médicale préalable doit offrir une base suffisante 
à sa demande. Des mesures d’instruction ne peuvent pas ser-
vir à compenser une charge de la preuve défaillante. Compte 
tenu du principe de subsidiarité de ces mesures, prévu à l’ar-
ticle 875bis du Code judiciaire, il doit exister suffisamment d’élé-
ments probants avant d’ordonner une expertise judiciaire, qui 
entraîne en tous cas des frais et du retard dans le cours du pro-
cès.
 

(...)

I. Beroepen vonnis

1. Bij dagvaarding van 2  februari 2017 initieert S.B. on-
derhavige procedure. Zij richt zich tegen VZW SINT-AN-
DRIESABDIJ ZEVENKERKEN (hierna: ZEVENKERKEN). Zij 
hekelt in essentie een notarieel testament van 1 juni 2012, 
waarbij Su.B., met herroeping van voorgaande testamen-
ten, ZEVENKERKEN aanwijst als algemene legataris. Su.B. 
(°11  januari 1928) is overleden op 5  februari 2016 zonder 
reservataire erfgenamen na te laten, zodat zij in beginsel vrij 
over haar nalatenschap kon beschikken. Volgens S.B., haar 

zus, was zij echter ten tijde van de redactie van het testa-
ment van 1  juni 2012 niet gezond van geest in de zin van 
artikel 901 BW.
In die optiek vordert S.B., desnoods na medisch deskundi-
genonderzoek, de nietigverklaring van het testament van 
1  juni 2012 derwijze dat het geen rechtsgevolgen kan sor-
teren.

2. ZEVENKERKEN neemt conclusie tot afwijzing van deze 
vordering.

3. Bij voorlopig uitvoerbaar vonnis van 5  september 2017 
(...) wijst de 19de familiekamer van de rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de vordering van 
S.B. af als ontvankelijk doch ongegrond, met veroordeling 
van de afgewezen eiseres tot de nader begrote gedingkosten.
(...)

II. Hoger beroep

1. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 
3 november 2017, stelt S.B. hoger beroep in tegen het vonnis 
van 5 september 2017.
Met haar hoger beroep beoogt S.B., met hervorming van het 
beroepen vonnis, de inwilliging van haar vordering in es-
sentie tot nietigverklaring van het testament van 1 juni 2012, 
(...).

2. ZEVENKERKEN neemt conclusie tot afwijzing van het 
hoger beroep en zodoende tot bevestiging van het beroepen 
vonnis, (...).
(...)

4. Ter terechtzitting van 13 september 2018 rijst prealabele 
discussie omtrent het door S.B. middels een verzoekschrift 
met toepassing van artikel 748, § 2 Ger.W. van 10 augustus 
2018 overgelegde bijkomende stuk.
Gelet op deze prealabele discussie, die het hof meeneemt bij 
de sluiting van het debat, beamen de partijen dat geen aparte 
beschikking met toepassing van artikel 748, § 2 Ger.W. moet 
worden gemaakt.
Met ZEVENKERKEN is het hof van oordeel dat het door S.B. 
overgelegde bijkomende stuk geen nieuw (ontdekt) stuk of 
feit is (in de zin van art. 748, § 2, eerste lid Ger.W.) dat nieu-
we conclusies rechtvaardigt.
Het betreft een medisch verslag van een neuroloog/neuro-
psychiater, na inzage dan wel eenzijdige expertise van 
medische stukken/elementen. Die elementen zouden wij-
zen op een begin van (progressieve) dementie (Alzheimer) 
van Su.B. in het najaar van 2012 met de door de expert ge-
schetste gevolgen van dien.
Los van de discussie of dergelijke medische verslaggeving 
sowieso in het debat kan worden gebracht (H. Nys, “Genees-
kunde – Recht en medisch handelen”, APR 2016, 149-150, 
nrs. 347-348; zie en vgl. dienaangaande bv. Gent 15 maart 
2007,  RW  2007-08, 1082), biedt S.B. geen dienstige recht-
vaardiging waarom zij het bedoelde verslag niet eerder in 
het debat kon brengen.
Dat de inzage pas op 8 juni 2018 (na het verstrijken van de 
enige conclusietermijn voor S.B.) heeft plaatsgevonden en 
bijgevolg dat de verslaggeving pas nadien en meer precies 
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op 15  juli 2018 heeft plaatsgevonden, is blijkbaar (bij ge-
brek aan dienstige tegenindicaties) aan het vertraagde/nala-
tige toedoen van S.B. te wijten. Het gaat dus geenszins om 
een nieuw (ontdekt) stuk of feit (in de zin van art. 748, § 2, 
eerste lid Ger.W.) dat nieuwe conclusies rechtvaardigt. S.B. 
ligt zelf aan de basis van de laattijdige komst van het stuk/
verslag.
Artikel 748, § 2 Ger.W. kan niet dienen om een eigen nalatig-
heid te dekken (E. Vandensande, “Art. 748 Ger.W.”, Comm.
Ger. 2014, 8-9, nr. 13).

5. Het hof houdt derhalve alle door de partijen overgelegde 
stukken in het debat, behalve het door S.B. middels een ver-
zoekschrift met toepassing van artikel 748, § 2 Ger.W. van 
10 augustus 2018 overgelegde bijkomende stuk.
De zaak behoeft geen uitstel middels bepaling van bijko-
mende conclusietermijnen.

III. Beoordeling

1. Het tijdig en regelmatig ingestelde hoger beroep van S.B. 
is ontvankelijk (art. 1051,1056, sub 2° en 1057 Ger.W.).
Dienaangaande rijst overigens geen discussie.

2. Ten gronde rijst in essentie de vraag naar het rechts(on)
geldige dan wel (on)rechtmatige karakter van het testament 
van 1 juni 2012.

3. De partijen voeren geen betwisting omtrent de vorm van 
het notariële testament van 1 juni 2012, dat weldegelijk de 
handtekening van Su.B. draagt.
De betwisting draait rond de al dan niet gezondheid van 
geest van de testator, in het licht van artikel 901 BW.

4. Su.B. is de zus van S.B. Een andere/derde zus, A.B., is 
(voor)overleden.
Het litigieuze testament dateert van 1 juni 2012. Het is ver-
leden door notaris Thibault VAN BELLE (met standplaats te 
Zomergem). Het impliceert dat een eerder (eigenhandig) tes-
tament van 16 maart 1997 wordt herroepen. In dit (herroe-
pen) testament fungeren S.B., haar kinderen (J.M. en A.M.) 
en de kinderen van de andere/derde zus (P.MS. en M.-R.MS) 
als begunstigden.
In het najaar van 2012 wordt Su.B. opgenomen (in het alge-
meen ziekenhuis A en vervolgens van daaruit) in het Woon- 
en Zorgcentrum O te U, waar zij tot aan haar dood begin 
2016 verblijf houdt.
Begin 2015 initieert A.M. (dochter van S.B.) een procedure 
tot onderbewindstelling van Su.B., waarop de vrederechter 
te Zomergem ingaat bij vonnis van 13 februari 2015. De vre-
derechter voorziet in een rechterlijke bescherming in de zin 
van artikel 492/1 BW met aanwijzing van een bewindvoer-
der over de persoon en de goederen van Su.B. De vrederech-
ter wijst J.M. (zoon van S.B.) aan als bewindvoerder.
Een in het najaar van 2015 door P.MS. (zoon van A.B.) ge-
initieerde procedure tot vervanging van de bewindvoerder 
faalt. De beoogde vervanging steunt in essentie op de aan-
voering dat J.M. als familiale bewindvoerder een bepaalde 
successieplanning ontwikkelt (mede middels de verkoop 
van vastgoed) in strijd met de wil van Su.B. zoals die blijkt 
uit het testament van 1 juni 2012 en waar de kinderen van 
A.B. achterstaan. Blijkbaar heeft notaris VAN BELLE mid-
dels een (in het debat gebrachte) brief van 18 augustus 2015 
kennis gegeven van het bestaan van het testament van 1 juni 
2012, waarop J.M. als familiale bewindvoerder de planning 

mogelijk wil bijsturen. De vrederechter bestendigt evenwel 
de lopende bewindvoering bij vonnis van 23 oktober 2015.
Begin 2016 is Su.B. overleden.

5. Daar waar S.B. aanvoert dat Su.B. ongezond van geest 
was ten tijde van de redactie van het litigieuze testament 
van 1 juni 2012, en dit in het licht van artikel 901 BW, draagt 
zij de bewijslast en het bewijsrisico.

6. Krachtens artikel  901 BW moet de testator gezond van 
geest zijn, dit wil zeggen wilsgeschikt, wat niet noodzakelijk 
verband houdt met een ‘geestesstoornis’. De wetgever geeft 
doelbewust geen omschrijving en laat de appreciatie van 
deze (feiten)kwestie over aan de (feiten)rechter.
Gezondheid van geest impliceert ook helderheid van geest. 
De testator moet zowel in staat zijn de zin en de draag-
wijdte van de getroffen beschikking(en) te begrijpen als er 
vrijwillig in toe te stemmen. Een (gedeeltelijke) aantasting/
verzwakking van de wil (voortvloeiend uit hetzij een psy-
chische hetzij een fysieke aandoening) is voldoende om tot 
ongezondheid van geest in de zin van artikel 901 BW te be-
sluiten (Gent 27  mei 2004,  NjW  2005, 208, noot BW). De 
feitenrechter moet extra waakzaam zijn.
Artikel 901 BW is geen loutere herhaling van het gemeen-
rechtelijke toestemmingsvereiste van de artikelen 1109 e.v. 
BW. (W. Pintens, Ch. Declerck en K. Vanwinckelen, Schets 
van het familiaal vermogensrecht,  Antwerpen, Intersen-
tia, 2012, 222-223, nrs.  571-572). Ten opzichte van giften 
wordt om reden van de ‘verarming’ die zij teweegbrengen, 
een bijzondere graad van toestemming vereist, die strenger 
is dan bij handelingen om baat (J. Favril, “Impliceert de ge-
zondheid van geest vereist door art. 901 BW een versterkte 
wil, toestemming of controle?”, in W. Pintens en Ch. De-
clerck,  Patrimonium 2010,  Antwerpen, Intersentia, 2010, 
209-225).
Ze moeten niet alleen worden nietig verklaard op grond van 
een totale afwezigheid van toestemming of op grond van de 
gewone wilsgebreken zoals dwaling, geweld of bedrog, maar 
ook bij elke aantasting, zelfs verzwakking/verstoring van de 
wil (J. Favril, “Impliceert de gezondheid van geest vereist 
door art. 901 BW een versterkte wil, toestemming of contro-
le?”, in W. Pintens en Ch. Declerck, Patrimonium 2010, Ant-
werpen, Intersentia, 2010, 209-225).
Het (tegen)bewijs van de ongezondheid van geest is aan 
strenge vereisten gebonden (W. Pintens, Ch. Declerck en 
K. Vanwinckelen,  Schets van het familiaal vermogens-
recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 223, nr. 573). Dit dient 
op precieze wijze te worden geleverd en mag geen twijfel 
laten bestaan. In de eerste plaats moet de ongezondheid van 
geest omstandig, met precisie en met uitsluiting van rede-
lijke twijfel worden aangetoond (J. Bael, “De gezondheid 
van geest bij het testament en de schenking, het gebruik van 
medische attesten en het beroepsgeheim van de arts, met 
bijzondere aandacht voor de rechtspraak van de laatste 10 
jaar”, T.Not. 2017, 302-303, nrs. 7-9; M. Puelinckx-Coene, R. 
Barbaix en N. Geelhand, “Overzicht van rechtspraak (1999-
2011): Giften”, TPR 2013, 206-209, nrs. 31-33).
Bovendien volstaat (los van het geval van rechterlijke be-
scherming met wils- en handelingsonbekwaamheid om te 
schenken/legateren) geen enkele geestesstoornis op zich om 
een legaat te vernietigen maar moet telkens worden bewe-
zen dat de vrije en bewuste wilsuiting van de beschikker 
daardoor  in concreto  wordt belemmerd. Tot slot moet de 
aantasting van de wil bestaan op het ogenblik van het legaat 
zelf. Alle middelen van recht zijn dienstig voor het bedoelde 
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bewijs, zo ook getuigen en vermoedens (W. Pintens, Ch. De-
clerck en K. Vanwinckelen, Schets van het familiaal vermo-
gensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 224, nr. 574).

7. Aangezien de testator steeds wordt vermoed gezond van 
geest te zijn op het ogenblik van de opmaak van zijn tes-
tament, moet diegene die op grond van zijn ongezondheid 
van geest de nietigheid van een rechtshandeling inroept, het 
bewijs daarvan aanbrengen.
Aldus rust  in casu  de (tegen)bewijslast van de ongezond-
heid van geest van Su.B. op S.B.

8. Evenals de eerste rechter is het hof van oordeel dat S.B. 
het benodigde bewijs geenszins levert, ja zelfs onvoldoende 
elementen aanbrengt/stoffeert teneinde via hetzij medische 
dossiers hetzij het gevraagde prealabele medische deskundi-
genonderzoek nader bewijs te (kunnen) leveren.

9. S.B. brengt een (al te magere) verhaallijn die omstandig 
wordt tegengesproken door ZEVENKERKEN.
ZEVENKERKEN beklemtoont ook de logica van het litigi-
euze testament, daar waar Su.B. in de abdij gekend was als 
vaste bezoeker, vooral op zondagmorgen voor de misviering 
in de kerk van de abdij. Su.B. was blijkbaar ook een vaste 
bezoeker van de bistro bij de abdij.
Voorts vormt het testament een samenhangend geheel, 
waarbij Su.B. haar begrafenisplechtigheid regelt en meer 
concreet de lijst van de uit te nodigen personen, de begrafe-
nis zelf, de rouwmaaltijd, de begrafenisonderneming en het 
aantal jaarmissen na haar dood.
Een en ander wijst allerminst op een ongezonde geest van 
de testator.
Het enkele gegeven dat Su.B. in de gegeven context haar 
niet-reservataire wettelijke erfgerechtigden uitsluit, wijst 
evenmin op een ongezondheid van geest. Het was integen-
deel het volste recht van Su.B. als testator om haar nalaten-
schapsvermogen na te laten aan een persoon/instelling naar 
keuze.

10. De elementen die S.B. aanbrengt, zijn (manifest) onvol-
komen tot illustratie dan wel stoffering van de beweerde on-
gezondheid van geest van Su.B. ten tijde van de redactie van 
het litigieuze testament.
De enigszins beverige handtekening op het testament van 
1 juni 2012 zegt vanzelfsprekend niets over de al dan niet 
gezondheid van geest van Su.B. Beverigheid hoeft niets van 
doen te hebben met een ongezonde geest. Zij kan bijvoor-
beeld evengoed verband houden met stress en/of het verke-
ren in een niet-alledaagse situatie zoals deze voor een cliënt 
op een notariskantoor.
De opname van Su.B. in het Woon- en Zorgcentrum O te 
U in het najaar van 2012 (volgend op een ziekenhuisopna-
me), omdat het alleen/zelfstandig thuis wonen niet langer 
was aangewezen, maakt niet dat zij enkele maanden eerder 
wilsongeschikt was voor de redactie van een testament. Een 
enkele teneur van (geestes)ongeschiktheid kan worden afge-
leid uit de medische verklaring(en) van de gewezen huisarts 
van Su.B. van (23 januari 2015 en) 11 juni 2015. Eenzelfde 
teneur kan worden afgeleid uit de medische verslagen van 
de geriater (verbonden aan het Woon- en Zorgcentrum O te 
U) van medio 2014 en in het voorjaar van 2015. Een cruci-
ale link tussen (progressieve) dementie (Alzheimer) en de 
opname blijkt niet. Geheugenverlies (op korte termijn) staat 
als zodanig niet gelijk met wilsongeschiktheid. Het ging 
ten tijde van de opname hooguit om beginnende dementie 

zonder relevante repercussie op de wilsgeschiktheid van 
Su.B. medio 2012. De (mogelijk sterk) progressieve demen-
tie van Su.B. blijkt inzonderheid na/vanaf de opname. Als-
dan was het testament reeds gemaakt.
De onderbewindstelling van Su.B. begin 2015 maakt nog 
minder dat zij enkele jaren eerder wilsongeschikt was voor 
de redactie van een testament.
Voormelde vonnissen van de vrederechter te Zomergem 
van 13  februari 2015 en 23 oktober 2015 bieden evenmin 
retroactieve illustratie/stoffering. Daar waar de beschikking 
van 23 oktober 2015 wijst op een plaatsbezoek van 7 oktober 
2015, waarbij de vrederechter vergeefs poogde om een dege-
lijk gesprek met Su.B. aan te knopen, heeft die ervaring geen 
retroactieve repercussie voor de periode van medio 2012.
Het verslag van de bewindvoerder (met name J.M., zoon van 
Su.B.) van 24 februari 2015 is, gelet op de spanningen bin-
nen de familie met de navolgende vervangingsprocedure, 
allerminst neutraal/objectief. Het levert hoe dan ook geen 
concreet bewijs van de beweerde ongezondheid van geest 
van Su.B. ten tijde van de redactie van het testament van 
1 juni 2012.
Losse elementen, zoals (1) de (voorgekauwde) verklaring 
van een garagist als zou Su.B. zich bij een betaling op een 
niet nader gegeven tijdstip (beweerdelijk ‘geruime tijd’ voor 
haar opname in het Woon- en Zorgcentrum O) hebben ver-
gist tussen BEF en euro (wat wel vaker voorkomt bij oude-
re mensen) of (2) de (eveneens voorgekauwde) verklaring 
van een opnameverantwoordelijke (A.V.) van het Woon- en 
Zorgcentrum O van 28 februari 2017 (terwijl de opname da-
teert van het najaar van 2012 en derhalve van na de redactie 
van het testament), brengen niets dienstig bij.

11. Erfenisbejaging vanwege ZEVENKERKEN blijkt aller-
minst. Zij maakt aannemelijk dat zij pas na het overlijden 
van Su.B. via notaris VAN BELLE op de hoogte is gesteld 
van het testament in haar voordeel.
De beweerde beïnvloeding door een van de leden van ZE-
VENKERKEN (EH Jan C en diens zussen) (waarvan sprake 
in een verklaring van een vriendin van Su.B., met name Na-
dine VD) blijkt niet afdoende.

12. Daarbij komt dat het litigieuze testament van 1 juni 2012 
(gebeurlijk na inwinning van juridisch advies) neerligt in 
een notariële akte, zodat, hoewel de instrumenterende no-
taris (per hypothese) geen medische scholing heeft genoten, 
er omkadering was door een beroepspersoon waarvan toch 
mag worden verondersteld dat hij zich afzijdig houdt van 
rechtshandelingen met klinkklaar wilsongeschikte partijen 
(Gent 21 februari 1997, T.Not. 1998, 196; Brussel 10 septem-
ber 1998, AJT 1998-99, 970; Gent 27 mei 2004, NjW 2005, 
208, noot BW; Bergen 21 december 2004, JLMB 2005, 1784; 
Gent 14  februari 2008,  TBBR  2009, 461, noot M.-A. Mas-
schelein; zie ook J. Bael, “Erfenissen, schenkingen en tes-
tamenten”, in Rechtskroniek voor het notariaat, V, Brugge, 
die Keure, 2004, 148, nrs. 135-136; J. Bael, “Schenkingen, 
testamenten en erfovereenkomsten”, in Rechtskroniek voor 
het notariaat, XV, Brugge, die Keure, 2009, 171-172, nr. 21; 
W. Pintens e.a., Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, In-
tersentia, 2010, 858-859, nr.  1634; W. Pintens, “Giften en 
beschermde personen”, in  Themiscahier familiaal vermo-
gensrecht, Brugge, die Keure, 2007, 5-6, nr. 2; vgl. Brussel 
7 november 2015, RTDF 2016, 478).
De notaris is een onpartijdige/onafhankelijke openbare amb-
tenaar, die moeilijk op gelijke voet kan worden geplaatst met 
een andere derde. Gezondheid van geest/wilsgeschiktheid 
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is overigens een juridisch concept, veeleer dan een medisch 
concept. De notaris is als juridische expert derhalve be-
kwaam om hierover te oordelen. Het gegeven dat het testa-
ment van 1 juni 2012 neerligt in een notariële akte heeft een 
belangrijke betekenis. Het geldt minstens als een belangrijke 
aanwijzing voor de gezondheid van geest van Su.B. De no-
taris heeft de deontologische plicht om de gezondheid van 
geest te beoordelen vooraleer de bedoelde akte te verlijden.
De notaris kan zich desnoods, in geval van twijfel over de al 
dan niet gezondheid van geest, van een medisch attest laten 
voorzien, maar dat is natuurlijk geen verplichting wanneer 
geen twijfel rijst.
De (al te vage) beweringen omtrent een misplaatste rol van 
(een van) de getuigen bij de redactie van het testament, zijn 
vergeefs.
Hetzelfde geldt voor de gebeurlijk laattijdige mededeling 
van de inhoud van het testament aan S.B.

13. Een rechterlijk bevel tot overlegging van medische dos-
siers (met toepassing van art.  877 Ger.W.; J. Bael, “De ge-
zondheid van geest bij het testament en de schenking, het 
gebruik van medische attesten en het beroepsgeheim van de 
arts, met bijzondere aandacht voor de rechtspraak van de 
laatste 10 jaar”, T.Not. 2017, 334-335, nrs. 83-85) en/of pre-
alabel medisch deskundigenonderzoek post mortem zijn in 
de gegeven omstandigheden niet opportuun.
De verhaallijn van S.B. biedt onvoldoende basis om een 
rechterlijk bevel tot overlegging van stukken en/of een on-
derzoeksmaatregel op te enten.
Onderzoeksmaatregelen kunnen overigens niet dienen om 
een falende bewijslast op te vangen (zie bv. ook A. Timmer-
mans, “De aanstelling van een geneesheer-deskundige: waar 
begint het begin van bewijs?”, T.Gez. 2013-14, 256, nrs. 5-6). 
Zogeheten fishing expedition is uit den boze. Mede gelet op 
het in artikel 875bis Ger.W. bedoelde subsidiariteitsbeginsel 
moeten voldoende waarschijnlijke elementen voorliggen al-
vorens een deskundigenonderzoek, dat sowieso kosten en 
vertraging van de rechtsgang meebrengt, te bevelen.

14. S.B. behoort weliswaar tot de categorie van personen 
bedoeld in artikel 9, § 4 van de wet van 22 augustus 2002 
betreffende de rechten van de patiënt, die na het overlij-
den van de patiënt, via een aangeduide beroepsbeoefenaar, 

inzage (en gebeurlijk afschrift) kan bekomen in het medi-
sche dossier van de patiënt, althans voor zover het verzoek 
voldoende gemotiveerd en gespecifieerd is en de patiënt 
zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet (J. Bael, “De 
gezondheid van geest bij het testament en de schenking, het 
gebruik van medische attesten en het beroepsgeheim van de 
arts, met bijzondere aandacht voor de rechtspraak van de 
laatste 10 jaar”,  T.Not.  2017, 335-337, nrs.  86-90; H. Nys, 
“Geneeskunde  – Recht en medisch handelen”,  APR  2016, 
149-150, nrs. 347-348; zie en vgl. dienaangaande bv. Gent 
15 maart 2007, RW 2007-08, 1082).
Zoals reeds aangegeven onder voormelde rubriek II (nr. 4), is 
het bedoelde recht op inzage (en gebeurlijk afschrift) blijk-
baar te laat aangewend.

15. Dienstige (regelmatig aangewende/overgelegde) me-
dische elementen omtrent de geestestoestand van Su.B. 
ten tijde van het litigieuze testament ontbreken (zie dien-
aangaande Cass. 19  januari 2001,  RW  2001-02, 952; Cass. 
7  maart 2002,  TBBR  2003, 55, noot B. Allemeersch; Gent 
28  februari 2002, TBBR  2004, 54; J. Bael, “De gezondheid 
van geest bij het testament en de schenking, het gebruik 
van medische attesten en het beroepsgeheim van de arts, 
met bijzondere aandacht voor de rechtspraak van de laat-
ste 10 jaar”, T.Not.  2017, 316-322, nrs.  42-60), terwijl hoe 
dan ook onvoldoende basisindicatie omtrent de beweerde 
ongezondheid van geest/wilsongeschiktheid van Su.B. ten 
tijde van het litigieuze testament voorhanden is. Meer nog, 
de betwisting/aanvoeringen van ZEVENKERKEN wijzen op 
het tegendeel. Dat de gezondheid van geest van Su.B. in de 
loop van de na het testament volgende jaren is verzwakt 
om vooral in haar laatste levensmaanden sterk achteruit te 
gaan, heeft geen retroactieve repercussie voor de periode 
van medio 2012. Het is hooguit die teneur van progressieve 
dementie in de loop van de na het testament volgende jaren, 
die kan worden afgeleid uit de overgelegde (medische en 
andere) elementen.

16. Voormelde redengeving maakt dat het hoger beroep van 
S.B. faalt.
Het beroepen vonnis verdient bevestiging.
(...)
 

Verbintenissen – Obligations 

 

Liège, 11 octobre 2018

RG : 2017/RG/1139

7e chambre
Sièg. :  B. Lissoir
Plaid. :  Mes. M. Weyders loco M. Kauten, C. Musch
En cause de : Centre IFAPME Luxembourg ASBL/Koalafin Belgium 
SA

Cession de créance – Interdiction d’améliorer ou d’aggra-
ver la situation du débiteur cédé par la cession – Principe 

de l’opposabilité des exceptions au cessionnaire  – Op-
posabilité des exceptions postérieures à la cession de la 
créance (non)  – Exception  – Exception d’inexécution  – 
Exception inhérente à la nature du contrat synallagma-
tique  – Nature supplétive de l’opposabilité des excep-
tions – Renonciation possible

Overdracht van schuldvordering  – Verbod om de toe-
stand van de gecedeerde schuldenaar te verbeteren of 
te verergeren – Beginsel van tegenstelbaarheid van de 
excepties aan de cessionaris  – Tegenstelbaarheid van 
de excepties volgend op de overdracht van de schuld-
vordering (neen) – Exceptie – Exceptie van niet-uitvoe-
ring  – Exceptie eigen aan de aard van de wederkerige 
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Vred. St.-Pieters-Woluwe 24 september 2018  
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Vred. St.-Pieters-Woluwe 24 september 2018

Vred. St.-Pieters-Woluwe 24 september 2018 T.Vred. 2019, afl. 5-6, 286, noot LEDOUX, J.
Samenvatting
Uit de duidelijke bewoordingen van artikel 499/7, § 4 BW en uit de plaats van deze bepaling in het Burgerlijk Wetboek
blijkt dat alleen de bewindvoerder over de goederen de toelating mag vragen om over te gaan tot een schenking door
vertegenwoordiging.

Trefwoorden:
Bijzondere machtiging van de vrederechter (bewind over een beschermde persoon)
Bekwaamheid beschermde persoon tot schenken

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Vred. 2019, afl. 5-6, 286

rn300116876 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/01/2022
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b29610&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b18263&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TVRED_2019_05%2B06-16.pdf&jura=1
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Vred. Westerlo 31 augustus 2018  
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Vred. Westerlo 31 augustus 2018

Vred. Westerlo 31 augustus 2018 T.Vred. 2019, afl. 5-6, 241
Samenvatting
Artikel 378, § 1, eerste lid BW somt op limitatieve wijze de handelingen van artikel 410, § 1, 1° tot 6°, 8°, 9° en 11° tot
14° BW op waarvoor de bijzondere machtiging van de vrederechter vereist is. De begunstiging door een
levensverzekeringscontract wordt door de Vlaamse Codex Fiscaliteit fictief als een schenking gekwalificeerd. De niet-
aanvaarding van een dergelijke begunstiging is niet terug te vinden in deze limitatieve opsomming. Conform artikel
935, derde lid BW kunnen de ouders zonder machtiging van de vrederechter beslissen deze begunstiging niet te
aanvaarden.

Trefwoorden:
Handelingen onderworpen aan machtiging van vrederechter en belangentegenstelling (ouderlijk gezag)
Bijzondere machtiging vrederechter (voogdij over minderjarigen) Schenking bij notariële akte, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Vred. 2019, afl. 5-6, 241

rn300116864 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/01/2022
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b16403&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b15063&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2081&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TVRED_2019_05%2B06-03.pdf&jura=1
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Vred. St.-Pieters-Woluwe 3 augustus 2018 
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Vred. St.-Pieters-Woluwe 3 augustus 2018

Vred. St.-Pieters-Woluwe 3 augustus 2018 T.Vred. 2019, afl. 5-6, 296
Samenvatting
De beschermde persoon zou kunnen verzaken aan de uitoefening van zijn conventioneel recht van terugkeer op een
geschonken goed, zonder echter te verzaken aan de uitoefening ervan op de goederen die in de plaats komen, met
name een deel van de verkoopprijs.

Dergelijke beperkte verzaking is geen schenking en deze kan dus gevraagd worden door de bewindvoerder die
daartoe kan gemachtigd worden door de vrederechter, om de reden dat de rechten van de beschermde persoon
geenszins worden geschonden.

Trefwoorden:
Bekwaamheid beschermde persoon tot schenken
Bijzondere machtiging van de vrederechter (bewind over een beschermde persoon)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Vred. 2019, afl. 5-6, 296

rn300116879 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/01/2022
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b18263&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b29610&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TVRED_2019_05%2B06-20.pdf&jura=1
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Gent (11e k.) 28 juni 2018 
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Gent (11e k.) 28 juni 2018

Gent (11e k.) 28 juni 2018 RW 2018-19, afl. 43, 1699 en http://www.rw.be/ (12 juli 2019); TEP 2018, afl. 4, 965
Samenvatting
De residuaire roeping is het criterium bij uitstek om uit te maken of het een algemeen legaat betreft. Heeft de roeping
betrekking op alle goederen en houdt ze met andere woorden een residuaire aanspraak in, dan betreft het een
algemeen legaat (art. 1003 BW). Is de legataris alleen geroepen 1) tot alle onroerende goederen of tot alle roerende
goederen of 2) tot een gedeelte van de (onroerende of roerende) goederen, dan betreft het een legaat onder
algemene titel (art. 1010 BW).

Centraal staat de werkelijke bedoeling van de testator en niet zozeer de gebruikte bewoordingen.

Trefwoorden:
Algemeen legaat Legaat onder algemene titel

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- TEP 2018, afl. 4, 965

- RW 2018-19, afl. 43, 1699 en http://www.rw.be/ (12 juli 2019)

rn300114834 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/01/2022
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2102&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2103&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TEP_2018_04_0965.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=082_280618_1699.pdf&jura=1
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Famrb. Namen (afd. Namen) (3e k.) 25 juni 2018 
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Famrb. Namen (afd. Namen) (3e k.) 25 juni 2018

Famrb. Namen (afd. Namen) (3e k.) 25 juni 2018 Rev.trim.dr.fam. 2019, afl. 3, 692
Samenvatting
Een geldig eigenhandig testament veronderstelt dat de erflater het niet alleen met zijn hand geschreven heeft, maar
ook begrepen heeft wat hij geschreven heeft.

Dat is in casu niet het geval:

– het staat vast dat de overledene te kampen had met belangrijke persoonlijke moeilijkheden (ethylische cirrose,
paranoïde dementie en het syndroom van Korsakoff) die ertoe geleid hebben dat ze onder voorlopige bewindvoering
werd geplaatst;

– de overledene heeft haar testament opgesteld op basis van een model, zonder zich de inhoud ervan toe te eigenen
en zonder de inhoud ervan te beheersen.

Uit het voorgaande volgt dat het testament nietig moet worden verklaard. Aangezien het een nietigheid ten gronde
betreft, is zij absoluut in hoofde van de erfgenamen. De dochter van de overledene is dan ook niet gebonden door de
verbintenis die zij zou hebben aangegaan om genoemd testament uit te voeren.

Trefwoorden:
Eigenhandig testament

rn300122996 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 22/01/2022
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2094&view=resultview
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Gent (11e k.) 21 juni 2018  
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Gent (11e k.) 21 juni 2018

Gent (11e k.) 21 juni 2018 TEP 2018, afl. 4, 928
Samenvatting
De rechter mag, zonder dat een schriftonderzoek overeenkomstig de artikelen 883 e.v. Ger.W. wordt bevolen,
beslissen over de echtheid van een eigenhandig testament waarvan het geschrift wordt ontkend door degene tegen
wie het is ingeroepen, op grond dat hij daartoe voldoende zekerheid heeft door de overgelegde feitelijke gegevens en
hun bewijswaarde.

Trefwoorden:
Eigenhandig testament Schriftonderzoek (bewijs, gerechtelijk recht)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2018, afl. 4, 928

rn300114822 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/01/2022
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2094&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b3466&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TEP_2018_04_0928.pdf&jura=1
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Antwerpen (familiekamer) (F1e k.) 6 juni 2018  
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Antwerpen (familiekamer) (F1e k.) 6 juni 2018

Antwerpen (familiekamer) (F1e k.) 6 juni 2018 RW 2020-21, afl. 10, 386 en http://www.rw.be/ (31 oktober 2020)
Samenvatting
Een eigenhandig testament zonder een (impliciete) datum is nietig. (Art. 970 en 1001 BW).

Trefwoorden:
Eigenhandig testament Bijzondere vormen (testament)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2020-21, afl. 10, 386 en http://www.rw.be/ (31 oktober 2020)

rn300126059 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/01/2022
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2094&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2097&view=resultview
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Gent (11e k.) 31 mei 2018  
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Gent (11e k.) 31 mei 2018

Gent (11e k.) 31 mei 2018 RW 2019-20, afl. 15, 585 en http://www.rw.be/ (20 januari 2020); TEP 2018, afl. 4, 924;
T.Not. 2018, afl. 10, 797
Samenvatting
Thuisverpleegsters die een terminaal zieke bijstaan met zowel medische als huishoudelijke zorgen zijn
rechtsonbekwaam om giften te ontvangen in de zin van artikel 909, eerste lid BW.

Trefwoorden:
Bekwaamheid artsen, apothekers, rusthuizen, geestelijken om giften te verkrijgen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Not. 2018, afl. 10, 797

- TEP 2018, afl. 4, 924

- RW 2019-20, afl. 15, 585 en http://www.rw.be/ (20 januari 2020)

rn300112485 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/01/2022

M&D Seminars 223

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2066&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TNot_2018-10-E.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TEP_2018_04_0924.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=083_310518_0585.pdf&jura=1
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Vred. Westerlo 15 mei 2018 
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Vred. Westerlo 15 mei 2018

Vred. Westerlo 15 mei 2018 T.Vred. 2019, afl. 5-6, 299
Samenvatting
Ingeval de beschermde persoon op een logische, coherente en gestructureerde manier haar familiale situatie kan
duiden en de beweegreden kan schetsen voor haar voornemen een testament op te maken en zij over de
vrije/bewuste wil en het vereiste inzicht beschikt om een testament te maken, kan de machtiging tot opmaak van een
authentiek testament worden verleend. Aangezien de gezondheidstoestand van de beschermde persoon in de ene of
de andere zin kan wijzigen, is het passend deze machtiging te beperken in de tijd. (Art. 492/1, §2, 15°, 901 en 905
BW).

Trefwoorden:
Bekwaamheid beschermde persoon met betrekking tot testament
Gezondheid van geest (giften, bekwaamheid om te beschikken)
Onbekwame (giften, bekwaamheid om te beschikken) Testament, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Vred. 2019, afl. 5-6, 299

rn300116881 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 22/01/2022
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b33854&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2060&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b34493&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2091&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TVRED_2019_05%2B06-22.pdf&jura=1
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Luik (familiekamer) (10e k. D) 14 mei 2018  
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Luik (familiekamer) (10e k. D) 14 mei 2018

Luik (familiekamer) (10e k. D) 14 mei 2018 Rev.not.b. 2018, afl. 3134, 855; Rev.trim.dr.fam. 2019, afl. 3, 686
Samenvatting 1
Het testament waarmee de erflater zijn echtgenote aanduidt als algemene legataris, herroept niet de contractuele
erfstelling waardoor de overledene vier jaar eerder aan zijn echtgenote de volle eigendom van de algemeenheid van
zijn roerende en onroerende goederen had geschonken bij overlijden, voor zover het samenleven bij zijn overlijden
niet werd verbroken door een feitelijke of juridische scheiding.

De erflater heeft immers niet verklaard elke vroegere schenking te herroepen en de inhoud van het testament is niet
onverenigbaar met de vroegere schenkingsakte. Bovendien laat geen enkel element toe te besluiten dat de
overledene de voorwaarde van het behoud van het samenleven stilzwijgend zou hebben herroepen in zijn testament.

Aangezien de erflater in zijn testament al zijn goederen nalaat aan zijn echtgenote, de schenkingsakte met hetzelfde
voorwerp niet herroept, maar onder de voorwaarde van het verder samenleven, kan de echtgenote geen aanspraak
maken op de toewijzing van alle goederen indien de echtgenoten sinds meerdere jaren gescheiden waren.

Trefwoorden:
Herroeping en verval testament Legaat onder algemene titel

Samenvatting 2
Krachtens artikel 915bis § 3 van het Burgerlijk Wetboek kan de langstlevende echtgenoot bij testament zijn erfdeel
worden ontnomen in geval van scheiding van meer dan zes maanden wanneer een afzonderlijk verblijf in rechte werd
gevorderd. Een ontwerp van overeenkomsten voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming kan
deze uitwerking niet hebben indien het niet is ondertekend en de procedure niet werd ingeleid.

Trefwoorden:
Reserve langstlevende echtgenoot (giften) Erfopvolging langstlevende echtgenoot, algemeen
Voorafgaande overeenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming

rn300113034 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/01/2022
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Gent 22 maart 2018 
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Rechtspraak   

woorden in hetzelfde schuitje als de onder voorlopig 
bewind geplaatste meerderjarige.

Vandaar kan aangenomen worden dat het Grondwet-
telijk Hof dezelfde conclusies zou trekken aangaande 
deze ontvankelijkheidsvereiste onder het bewinds-
regime. Tot zolang hierover echter geen prejudicieel 
arrest gewezen is, kunnen vrederechters de betrokken 
wetsbepaling niet als ongrondwettig terzijde schui-
ven, aangezien het arrest nr. 87/2015 niet naar analo-
gie toegepast kan worden.

Els VYNCKE
Notarieel juriste bij geassocieerde notarissen Bael – De 
Brauwere – De Paepe te Gent
 

 

Gent 22 maart 2018

Internationaal testament  – Bevoordeling notaris  – 
 Onbevoegdheid ratione personae  – Art.  8 Notariswet  – 
 Absolute nietigheid beperkt tot deel van testament

Een notaris is onbevoegd een akte houdende neerlegging van een 
internationaal testament waarin een legaat in zijn of haar voor-
deel gedaan wordt te verlijden, krachtens artikel 8 Notariswet.
De nietigheid is absoluut, maar kan gerelativeerd worden in die 
zin dat enkel het legaat ten voordele van de notaris nietig ver-
klaard wordt.
 

(…)
2016/FA/0693
A.E.
tegen
1. L.V.
2. VZW MSLV

I. Relevante feitelijke en procedurele elementen

(…)

5. Bij internationaal testament van 20  augustus 2007 
vermaakt J.C. een bijzonder legaat ten bedrage van 
500 000,00 euro (met last) aan de VZW MSLV.
Bij hetzelfde testament vermaakt J.C. een algemeen (rest)
legaat aan [notaris] L.V., die tevens als testamentuitvoerder 
wordt aangewezen.
Het testament blijkt te bestaan uit een (met een pc-tekstver-
werker) getypt onderhands gedeelte dat de bedoelde lega-
ten bevat. Dit gedeelte is gedateerd op 10  augustus 2007. 
Dit gedeelte is vervolgens en meer precies op 20 augustus 
2007 ten kantore van notaris L.V. onderschreven door (1) 
J.C., (2) L.V. en (3) twee getuigen. Op diezelfde datum heeft 
notaris L.V. de voor een internationaal testament benodigde/
bijhorende verklaring verleden. Ook deze akte/verklaring is 
onderschreven door (1) J.C., (2) L.V. en (3) twee getuigen.

6. Het testament maakt dat A.E. als niet-reservataire erfge-
rechtigde van de nalatenschap van J.C. wordt uitgesloten.
(…)

II. Beroepen vonnis

(…)

3. De VZW MSLV neemt conclusie tot afwijzing van de 
hoofdvordering van A.E. als ontvankelijk doch ongegrond.
(…)
In ondergeschikte orde, in zoverre het litigieuze testa-
ment  in globo nietig zou worden verklaard, richt de VZW 
MSLV zich bij wijze van tussenvordering tegen L.V. met 
het oog op diens veroordeling om aan de VZW MSLV een 
schadevergoeding ten bedrage van 500  000,00  euro (meer 
interesten) te betalen.
Nog steeds in ondergeschikte orde, in zoverre het litigieuze 
testament nietig zou worden verklaard op grond van wets-
ontduiking, wil de VZW MSLV doen zeggen voor recht dat 
deze nietigverklaring enkel betrekking heeft op de aanwij-
zing van L.V. als algemene legataris en niet op de aanwijzing 
van de VZW MSLV als bijzondere legataris.
(…)

III. Hogere beroepen

(…)

IV. Beoordeling

(…)

2. Ten gronde rijst centraal de vraag naar het al dan niet 
rechtsgeldige karakter van het internationaal testament van 
20 augustus 2017, inzonderheid daar waar dit een bevoorde-
ling van L.V. en meer precies een algemeen (rest)legaat ten 
behoeve van L.V. bevat terwijl het mede door toedoen van 
notaris L.V. is tot stand gekomen.
(…)
Het internationaal testament komt in verschillende fasen tot 
stand.
Vooreerst wordt een onderhands geschrift opgesteld (art. 3, 
eerste lid van de eenvormige wet). De testator moet zijn tes-
tament niet zelf schrijven. Hij kan hiermee een derde, bij-
voorbeeld een notaris, belasten (art.  3, tweede lid van de 
eenvormige wet). Het testament moet evenmin met de hand 
worden geschreven (art.  3, derde lid van de eenvormige 
wet). Het mag dus worden getypt. De handtekening en de 
dagtekening zijn in deze eerste fase niet voorgeschreven.
De testator moet het onderhandse geschrift in aanwezigheid 
van twee getuigen aanbieden aan een daartoe bevoegde per-
soon (art. 4 van de eenvormige wet). In België is dit de nota-
ris. De notaris dient zich door twee getuigen te laten bijstaan 
(art. 4, eerste lid van de eenvormige wet). Deze kunnen niet 
worden vervangen door een tweede notaris.
De testator moet bij de aanbieding een tweeledige verklaring 
afleggen: hij moet (in beginsel mondeling) verklaren dat het 
aangeboden document zijn testament is en dat hij de inhoud 
ervan kent (art. 4, eerste lid eenvormige wet).
De testator moet zijn geschrift open aan de notaris aanbieden 
vermits er vermeldingen moeten worden op aangebracht. 
Hij is echter niet verplicht de notaris of de getuigen kennis 
te geven van de inhoud van zijn testament (art. 4, tweede 
lid eenvormige wet). Eventueel kan hij de inhoud van zijn 
testament bedekken. Elk blad van het testament moet wor-
den genummerd/getekend/geparafeerd, in de regel door de 
testator (art. 6, tweede lid van de eenvormige wet).
(…)
De notaris treedt op als openbaar ambtenaar, aangezien de 
Belgische wetgever hem als bevoegde persoon inzake het 
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internationaal testament heeft aangewezen (art.  16 en de 
parlementaire voorbereiding dienaangaande, bv.  Parl.St., 
Kamer, Zitting 1979-80, nr. 482/7, p. 12-14 en 21-22; zie ook 
L. Weyts, De notariswet, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 
24-25, nr. 7). De bedoelde notariële verklaring is een authen-
tieke akte (art. 1317 BW). De notaris is daarbij gebonden aan 
de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt (W. Pintens, 
N. Torfs en R. Torfs, Internationaal testament, Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 41-42, nr. 82).
(…)

4. In onderhavig geval staat buiten kijf dat het litigieuze tes-
tament, formeel gezien, volkomen in overeenstemming met 
de eenvormige wet is tot stand gekomen.
Pijnpunt is evenwel dat het testament een bevoordeling van 
L.V. en meer precies een algemeen (rest)legaat ten behoeve 
van L.V. bevat terwijl het mede door toedoen van notaris 
L.V. is tot stand gekomen.
Anders dan de eerste rechter is het hof met A.E. van oor-
deel dat op die manier artikel 8, eerste lid van de wet van 
16 maart 1803 op het notarisambt met voeten is getreden.
Dit is zeker het geval nu in de gegeven omstandigheden 
moeilijk kan worden tegengesproken dat notaris L.V. de in-
houd van het testament kende, zo ook zijn bevoordeling. (…)
(…)
Krachtens artikel 8, eerste lid van de wet van 16 maart 1803 
op het notarisambt mogen de notarissen geen akten verlij-
den waarin zijzelf of nauwe verwanten partij zijn of ‘waarin 
enige bepaling te hunnen voordeel voorkomt’.
Deze bepaling geldt daar waar de notaris fungeert als open-
bare ambtenaar, inzonderheid daar waar hij authentieke 
akten verlijdt. In zoverre is de rechtzoekende immers van 
de diensten van de notaris afhankelijk (art. 1 en 3 van de 
wet van 16  maart 1803 op het notarisambt). De rechtzoe-
kende kan niet elders terecht. Het is dan ook van cruciaal 
belang dat de notaris daarbij onafhankelijk en onpartijdig 
ageert en zodoende alle vertrouwen uitstraalt. Dit is de over-
duidelijke ratio legis van de absolute verbodsbepaling van 
artikel  8, eerste lid van de wet van 16 maart 1803 op het 
notarisambt (L. Weyts,  De notariswet, Mechelen, Wolters 
Kluwer, 2015, 83-84, nr. 53).
Daar waar de notaris optreedt als openbare ambtenaar bij 
de totstandkoming/finalisering van een internationaal tes-
tament, moet artikel 8, eerste lid van de wet van 16 maart 
1803 op het notarisambt worden gelezen in het licht van de 
bijzondere kenmerken van dergelijk testament (W. Pintens, 
N. Torfs en R. Torfs, Internationaal testament, Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 30, nr. 58). Het is zeer 
kunstmatig om het onderhandse gedeelte van het testament 
te onderscheiden van de notariële/authentieke elementen 
en de authentieke verklaring. Een en ander maakt een geheel 
uit, ook al komen de beschikkingen/legaten/bevoordelingen 
voor in het onderhandse gedeelte. Het is even kunstmatig 
om te stellen dat de notaris die in voorkomend geval zelf het 
onderhandse gedeelte van het testament opstelt, handelt als 
privé-vertrouwenspersoon, terwijl diezelfde notaris zonder 
meer als openbaar ambtenaar kan fungeren bij de verdere 
totstandkoming/finalisering van het testament. Die wissel 
van hoedanigheid is al te schizofreen.
Dat noch de notariële/authentieke elementen noch de au-
thentieke verklaring aan het onderhandse gedeelte van het 
testament een authentiek karakter verlenen doet, gelet op 
de bijzondere kenmerken van een internationaal testament, 
geen afbreuk aan de toepasselijkheid van artikel  8, eerste 
lid van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, inge-
val de instrumenterende notaris kennis heeft van de inhoud 
van het onderhandse gedeelte van het testament en meer 

precies van de bepaling in zijn voordeel. Dat de bepaling in 
het voordeel van de instrumenterende notaris voorkomt in 
het onderhandse gedeelte van het testament, dat als zodanig 
authentieke waarde ontbeert, doet, gelet op de bijzondere 
kenmerken van een internationaal testament, geen afbreuk 
aan de toepasselijkheid van artikel 8, eerste lid van de wet 
van 16 maart 1803 op het notarisambt.
Punt is dat het onderhandse gedeelte open wordt aangebo-
den aan de notaris, die het vervolgens samen met de testator 
en twee getuigen finaliseert aan de hand van notariële/au-
thentieke elementen. Hoewel het tegendeel in theorie niet 
is uitgesloten (de testator kan immers de inhoud van het 
onderhandse gedeelte van het testament bedekken), neemt 
de notaris in de regel kennis van de inhoud van het onder-
handse gedeelte van het testament (zo ook in casu). Indien 
daarin een bepaling in zijn voordeel voorkomt, dient hij, ge-
let op artikel 8, eerste lid van de wet van 16 maart 1803 op 
het notarisambt, zijn ambt te weigeren (W. Pintens, N. Torfs 
en R. Torfs,  Internationaal testament, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1985, 30, nr.  58; N. Torfs, “Art.  16 
Wet Internationaal Testament”, Comm.Erf. 1987, 1-2, nr. 3; 
zie ook A.-Ch. Van Gysel, Précis du droit des successions et 
des libéralités, Brussel, Bruylant, 2008, 177; zie meer alge-
meen L. Weyts, De notariswet, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2015, 87, nr. 36). Zo niet, fungeert hij niet (langer) onafhan-
kelijk en onpartijdig. Alsdan verliest hij het vertrouwen dat 
van een openbaar ambtenaar mag worden verwacht.
De notaris die kennis heeft van de inhoud van het onder-
handse gedeelte van het testament dat een bepaling in zijn 
voordeel bevat, kan bezwaarlijk finaliseren aan de hand van 
notariële/authentieke elementen. Even bezwaarlijk kan hij 
de authentieke verklaring verlijden.
Punt is verder dat het onderhandse gedeelte van het testa-
ment pas rechtsgeldig wordt na de finalisering aan de hand 
van bepaalde notariële/authentieke elementen. Artikel  1, 
eerste lid van de eenvormige wet maakt dat de in de arti-
kelen 2-5 bedoelde elementen gelden op straffe van nietig-
heid van het internationaal testament (zie bv. wel M. Pue-
linckx-Coene, “Het Verdrag van Washington van 26 oktober 
1973 en het internationale testament”, RW 1983-84, 1048-
1049). Zo is de in artikel 5 bedoelde notariële handtekening 
op straffe van nietigheid voorgeschreven.
Bijkomend punt is dat de datum van het internationaal tes-
tament deze is van de ondertekening door de notaris (art. 7).
De weergave van de opeenvolgende bewerkingen/fasen bij 
de totstandkoming van een internationaal testament leert 
dat de taak/rol van de notaris bij dergelijk testament niet 
kan worden gelijkgesteld met (1) de taak/rol van de notaris 
bij het vroegere/afgeschafte besloten/mystieke testament (in 
de zin van de oude art. 976-979 BW) en (2) de gebeurlijke 
taak/rol van de notaris bij het in depot nemen van een eigen-
handig testament.
(…)

5. Voormelde redengeving maakt dat het hof, anders dan 
de eerste rechter, (gedeeltelijk) ingaat op de hoofdvordering 
van A.E. tot nietigverklaring van het testament, gelet op de 
miskenning van artikel 8, eerste lid van de wet van 16 maart 
1803 op het notarisambt, terwijl het middel/de argumenten 
van A.E. omtrent de bedoelde wetsontduiking niet meer 
moeten worden ontmoet.
Notaris L.V. handelt bij de totstandkoming/finalisering van 
het testament manifest in strijd met (de ratio legis van) ar-
tikel 8, eerste lid van de wet van 16 maart 1803 op het no-
tarisambt, een bepaling die de openbare orde raakt (Cass. 
15 oktober 2004, RW 2005-06, 101).
(…)
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7. Gelet op de vastgestelde miskenning van artikel 8, eerste 
lid van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt rijst de 
vraag naar de draagwijdte van de absolute nietigheidssanc-
tie (zie ook art. 114 van de wet van 16 maart 1803 op het 
notarisambt).
In lijn met wat de VZW MSLV bij wijze van voorwaardelijk 
incidenteel hoger beroep beoogt, zegt het hof voor recht dat 
de nietigverklaring van het testament enkel betrekking heeft 
op de aanwijzing van L.V. als algemene legataris en niet op 
de aanwijzing van de VZW MSLV als bijzondere legataris.
De nietigheidssanctie die voortvloeit uit een miskenning 
van artikel 8, eerste lid van de wet van 16 maart 1803 op 
het notarisambt verdient in voorkomend geval van bevoegd-
heidsschending  ratione personae  relativering (zie ook en 
vgl. L. Weyts,  De notariswet, Mechelen, Wolters Kluwer, 
2015, 95-96, nr. 38).
De nietigverklaring van het testament heeft inderdaad enkel 
betrekking op de aanwijzing van L.V. als algemene legataris 
en niet op de aanwijzing van de VZW MSLV als bijzondere 
legataris.
Het bijzondere legaat van de VZW MSLV blijft dan ook on-
verkort gelden.
(…)
 

 

Gent 29 maart 2018

Art.  909 BW  – Rechtsonbekwaamheid om te erven of 
giften te ontvangen  – Erfenisbejaging  – Officieren van 
gezondheid – Testeervrijheid – Gezondheid van geest – 
Art. 901 BW – Tergend en roekeloos geding

Dokters, “officieren van gezondheid” en apothekers die een per-
soon hebben behandeld tijdens de ziekte waaraan die persoon 
is overleden, kunnen geen beschikkingen onder levenden of bij 
testament ontvangen van die persoon, gemaakt tijdens die laat-
ste ziekte (art. 909 BW).

De niet meer bestaande term “officieren van gezondheid” kan 
ook slaan op verpleegkundigen, kinesitherapeuten of psycholo-
gen, aangezien zij zieken verzorgen en op basis van hun kennis 
en vaardigheid het leed kunnen verzachten en misschien zelfs 
het leven verlengen.

Artikel  909 BW is niet van toepassing op thuishulp-zorgverle-
ning van huishoudelijke aard zonder verplegend karakter.

Het arbeidsreglement van een thuishulp-organisatie kan een 
verbod inhouden schenkingen of legaten vanwege zorgvragers 
aan te nemen. De schending van dit verbod is een contractuele 
fout en kan een dringende reden tot ontslag uitmaken.
 

(…)
2016/FA/0590
G.V.O.
tegen
A.H.

I. Relevante feitelijke en procedurele elementen

1. H.V.O. (°22 maart 1964) is overleden te Kortrijk op 4 sep-
tember 2010 zonder reservataire erfgenamen na te laten. Zij 

leed gedurende een drietal jaar aan slepende maagkanker, 
met tal van ziekenhuisopnames en behandelingen. Zij was 
dientengevolge terminaal ziek. Zij is op het einde van haar 
krachten overleden ingevolge een trombose.

2. G.V.O. is haar broer.

3. Beide ouders van H.V.O. en G.V.O. zijn korte tijd vóór 
H.V.O. overleden.

4. Krachtens een eigenhandig testament van H.V.O. van 
14 juli 2010 fungeren (1) haar (levens)partner JV en (2) A.H. 
als algemene legatarissen, mits:
* een aantal richtlijnen omtrent de ontruiming van de wo-
ning van H.V.O. te Z. en de verdeling van de inboedel bin-
nen een tijdspanne van één jaar na het overlijden;
* een aantal (substantiële) bijzondere legaten, waaronder 
een bijzonder legaat ten behoeve van het zoontje van A.H. 
ten bedrage van 13 000,00 euro en een bijzonder legaat ten 
behoeve van G.V.O. ten belope van haar erfdeel in de ouder-
lijke woning te G.

5. JV heeft (zijn aandeel in) de nalatenschap van H.V.O. ver-
worpen middels verklaring ter griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk op 24 november 2010.
(…)

6. A.H. heeft (haar aandeel in) de nalatenschap van H.V.O. 
aanvaard, zo ook (mede) de afwikkeling ervan verzorgd, bij-
gestaan door notaris P.D.
(…)

7. A.H. was (sinds 4 juni 2001) werkzaam als helpster/zorg-
verleenster bij de VZW F. In die hoedanigheid heeft zij ge-
durende de laatste levensjaren van H.V.O. persoonlijke en 
huishoudelijke zorgen toegediend, in de regel drie namid-
dagen per week.
Blijkens het toepasselijke arbeidsreglement is de aanvaar-
ding van (substantiële) giften (schenkingen en legaten) van-
wege de zorgvrager uit den boze (art. 61). Het betreft een con-
tractuele fout binnen de arbeidsrelatie die in voorkomend 
geval een dringende reden tot ontslag uitmaakt (art. 52).

8. Bij brief van 27 oktober 2010 van zijn toenmalige (eerste) 
advocaat richt G.V.O. zich tot A.H. omtrent de gang van za-
ken bij de afwikkeling van de nalatenschap van zijn zus en 
de door haar gewenste verdeling van de inboedel/souvenirs.
G.V.O. maakt ook voorbehoud aangaande ‘het deontologi-
sche aspect van de zaak’, gelet op de tewerkstelling van A.H. 
bij de VZW F.
(…)

12. Begin 2014 voelt (de advocaat van) G.V.O. (mr. E.D.N., 
met kantoor te Oudenaarde) zich geroepen om de zaak breed 
uit te smeren in de pers, mede in het VTM-nieuws.
Blijkbaar deinst hij er niet voor terug om manifest foutieve 
informatie te (laten) verspreiden.

13. Bij brief van 14  januari 2014 richt (de advocaat van) 
G.V.O. zich tot de werkgever van A.H., die haar op 17 janu-
ari 2014 om dringende reden ontslaat.
(…)
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Antwerpen (familiekamer) (F1e k.) 20 maart 2018

Antwerpen (familiekamer) (F1e k.) 20 maart 2018 RW 2020-21, afl. 20, 783 en http://www.rw.be/ (9 januari 2021);
T.Not. 2018, afl. 10, 804
Samenvatting
Met de verplichte notariële tussenkomst ex art. 931 BW beoogde de wetgever een dubbel doel: de bescherming van
de schenker en diens familie tegen lichtzinnigheid enerzijds en het verhogen van de rechtszekerheid anderzijds.
Vermits de vereiste van authenticiteit uitdrukkelijk wordt opgelegd voor de volmacht tot aanvaarding van de schenking
(art. 933 BW) geldt de authenticiteitsvereiste a fortiori voor de volmacht tot schenken vermits de nood aan
bescherming van de schenker minstens zo groot is als de nood aan bescherming van de begiftigde. Deze
beschermingsvoorschriften mogen niet kunnen omzeild worden via een vertegenwoordiging bij volmacht.

De notariële schenking, gedaan op basis van een onderhandse volmacht tot schenken, is nietig op grond van art. 931
BW. Overeenkomstig art. 1339 BW kan de schenker de gebreken van deze schenking niet bevestigen of
bekrachtigen door de vrijwillige uitvoering ervan.

Opdat de beweerde bankgift als uitvoering zou gelden van een nietige schenking(sakte) is ook het bewijs vereist dat
de schenker alsdan op de hoogte was van het (vorm)gebrek van de schenking. Enkel in die hypothese zou het
bestaan van een nieuwe/vernieuwde animus donandi ter gelegenheid van de bankgift kunnen aannemelijk gemaakt
worden.

De verwijzing naar de schenkingsakte spoort niet met het vereiste abstracte en definitieve karakter van een
onrechtstreekse schenking. De akte/handeling mag haar oorzaak niet vermelden.

Trefwoorden:
Schenking bij notariële akte, algemeen Handgift Onrechtstreekse schenking Akte van bevestiging

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Not. 2018, afl. 10, 804

rn300112486 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/01/2022
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Famrb. Brussel (Fr.) (3e k.) 1 maart 2018

Famrb. Brussel (Fr.) (3e k.) 1 maart 2018 RPP 2018, afl. 2, 175, noot VAN MOLLE, M.
Samenvatting 1
Krachtens art. 843 BW is de inbreng verschuldigd van al hetgeen de erfgenaam van de overledene, “bij schenking
onder de levenden of bij testament, rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen heeft”. Wanneer een erfgenaam het
goed van zijn erflater gratis heeft bewoond, heeft geen enkele schenking in de strikte zin van het woord
plaatsgevonden, in die zin dat geen enkel goed is overgedragen van het vermogen van de overledene naar dat van
zijn erfgenaam, in uitvoering van een animus donandi in hoofde van de eerste en zonder tegenprestatie van de
tweede. Opgemerkt kan worden dat de zinsnede “schenking in genot” in rechte enigszins ongeschikt is, waar de
schenking een eigendomsoverdracht veronderstelt, terwijl het hier voor de overledene uiteraard niet ging om het zich
ontdoen van een deel van haar vermogen, maar om het toekennen van een voordeel aan bepaalde erfgenamen.

Trefwoorden:
Inbreng (erfrecht)

Samenvatting 2
Artikel 853 van het Wetboek stelt vrij van inbreng “de voordelen die een erfgenaam heeft kunnen behalen uit
overeenkomsten met de overledene gesloten, indien deze overeenkomsten, toen zij werden aangegaan, geen
onrechtstreekse bevoordeling opleverden”; daaruit volgt dat het onrechtstreeks voordeel dat uit een overeenkomst is
gehaald, moet worden ingebracht indien het bestond op de dag van het sluiten van die overeenkomst. Het
gebruik,met gesloten beurzen, van een geleend goed is geen onrechtstreeks voordeel dat voortvloeit uit de
overeenkomst, maar integendeel een rechtstreeks voordeel, aangezien het voorwerp van de overeenkomst van
bruiklening precies de kosteloze terbeschikkingstelling van een goed is (artikelen 1875 en 1876 van het Wetboek).

Hetzelfde geldt voor de gedeelde bewoning van het huis van de overledene met die laatste.

Trefwoorden:
Inbreng (erfrecht) Bruiklening

Samenvatting 3
Als het principe van een bezoldiging voor de zaakvoerder enigszins wordt aanvaard, is dat niet de basisregel – het
Burgerlijk Wetboek zwijgt overigens over deze vraag – en dat kan zeker niet het geval zijn in erfzaken waar een
erfgenaam in afwachting van de verdeling een deel van het vermogen voor zijn rekening neemt, in het voordeel van
eenieder (en dus ook van hemzelf).

Trefwoorden:
Schulden en lasten van de nalatenschap, algemeen

rn300111333 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/01/2022
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Gent (11e k.) 22 februari 2018

Gent (11e k.) 22 februari 2018 TEP 2018, afl. 2, 359
Samenvatting 1
Clausulering in een notariële schenkingsakte die afbreuk doet aan de onmiddellijke eigendomsoverdracht van
voorbehoudloos gedane bankgift en waarbij a posteriori wordt voorzien in een recht van terugkeer in de zin van de
artikelen 951-952 BW, heeft een rechtens ongeoorloofd karakter en moet bijgevolg met toepassing van artikel 900
BW voor niet geschreven worden gehouden.

Trefwoorden:
Onmogelijke en ongeoorloofde voorwaarde bij giften Conventionele terugkeer (schenking)

Samenvatting 2
Het gegeven dat een aanwasbeding is gekoppeld aan een periodiciteit en meer precies is aangegaan voor
(behoudens opzegging) stilzwijgend verlengde perioden van een jaar, verleent de overeenkomst geen onrechtmatig
karakter. De bedoelde periodiciteit staat geenszins gelijk met het verval van het aanwasbeding in geval van een
relatiebreuk of een feitelijke scheiding. Zij staat evenmin gelijk met een louter eenzijdige opzegmogelijkheid, laat
staan een ad nutum herroepbaarheid.

Het aanwasbeding schort wel daar waar het in de gegeven omstandigheden geen (min of meer) gelijke kansen aan
de zijde van de contractpartijen weerspiegelt. Een aanwasbeding is inderdaad maar een kanscontract naarmate er
een werkelijk aleatoir karakter aan is verbonden. De alea is gelegen in de gelijke kansen op ‘winst of verlies’ voor elk
van de partijen, afhankelijk van een totaal toevallige gebeurtenis. Daartoe is vereist dat er bij de sluiting van de
overeenkomst met het aanwasbeding min of meer een gelijkheid qua overlevingskansen bestaat tussen de partijen.

Bij gebrek aan gelijke kansen aan de zijde van de contractpartijen moet het aanwasbeding worden geherkwalificeerd
als een vermomde schenking, althans indien een animus donandi blijkt.

Trefwoorden:
Beding van aanwas Vermomde schenking Kanscontract, algemeen

Samenvatting 3
De wijziging van begunstigde van een levensverzekering kan naar omstandigheden blijken uit een opnameformulier
met betrekking tot een andere levensverzekering.

Trefwoorden:
Begunstiging (levensverzekering), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2018, afl. 2, 359

rn300111174 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/01/2022

M&D Seminars 249

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2058&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b29570&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b21382&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2085&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2644&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b27453&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TEP_2018_02_0359.pdf&jura=1


M&D Seminars 250



Antwerpen (F1 k.) 21 februari 2018  

M&D Seminars 251



 
  

M&D Seminars 252



Antwerpen (F1 k.) 21 februari 2018

Antwerpen (F1 k.) 21 februari 2018 TEP 2018, afl. 2, 335
Samenvatting 1
Gezondheid van geest betekent het beschikken over een voldoende vrije en bewuste wil ten tijde van de redactie van
het testament. In de zin van artikel 901 BW impliceert gezondheid van geest evenwel ook helderheid van geest, zodat
de testator aldus – op het ogenblik van het opmaken van het testament – niet enkel de betekenis en de gevolgen van
de gestelde rechtshandeling dient te begrijpen, doch eveneens in staat dient te zijn om zich een eigen oordeel te
vormen of om, op onafhankelijke wijze, zijn wil te uiten. Om tot ongezondheid van geest in de zin van artikel 901 BW
te besluiten, is een (gedeeltelijke) aantasting/verzwakking van de wil dan ook reeds voldoende. Het Hof merkt in dit
verband op dat de wil om te legateren bijgevolg vrijer en bewuster moet zijn dan voor het sluiten van een
overeenkomst onder bezwarende titel. Hier is dan ook een bijzondere graad van toestemming vereist. Testamenten
dienen aldus niet enkel nietig te worden verklaard op grond van een totale afwezigheid van toestemming of op grond
van de gewone wilsgebreken zoals dwaling, geweld of bedrog, doch eveneens bij elke aantasting, zelfs
verzwakking/verstoring van de wil van de testator.

Het Hof stelt hier evenwel dat belangrijke geheugenstoornissen, een hoge leeftijd en ziekte niet volstaan om tot
ongezondheid van geest te besluiten. Evenmin volstaat het loutere feit dat de testator kort na het opmaken van het
testament onder voorlopig bewind is geplaatst om de ongezondheid van geest van de testator aan te tonen. Daar
waar de testator niet onder enig beschermingsstatuut stond ten tijde van de redactie van het gewraakte eigenhandig
testament, bestaat er volgens het Hof alleszins een vermoeden van (wils)bekwaamheid in hoofde van de testator.
Volledigheidshalve merkt het Hof nog op dat materiële hulp of bijstand bij de redactie van zelfs eigenhandige
testamenten is toegelaten, voor zover de wil van de testator niet wordt gemanipuleerd.

Trefwoorden:
Gezondheid van geest (giften, bekwaamheid om te beschikken)

Samenvatting 2
Wat een vordering tot verval van het testament/legaat betreft wegens het verval van de oorzaak, stelt het Hof dat het
‘verval’ hoe dan ook geen rechtsgrond kan vormen om het testament/legaat elke uitwerking te ontzeggen, c.q. geen
afgifte te moeten verrichten van het litigieuze legaat. Het Hof verwijst immers naar de gronden van verval van een
testament als opgesomd in afdeling 8 van Hoofdstuk 5, Boek III van het Burgerlijk Wetboek, waarbij geenszins de
verdwijning van de oorzaak of de beweegreden als specifieke grond van een verval van een testament wordt
vooropgesteld. De verdwijning van de doorslaggevende beweegreden of van de oorzaak maakt volgens het Hof dan
ook geen reden tot verval van het legaat uit.

Het Hof wijst er in dit verband op dat elk legaat uit zijn aard of per definitie, als beschikking om niet, immers vermoed
wordt te zijn ingegeven door een vrijgevigheidsintentie van de testator t.a.v. de (persoon van de) legataris. Het komt
de testator dan ook niet toe om een verklaring te geven waarom hij ten voordele van een legataris beschikt, zodat uit
een loutere toelichting van de reden voor het legaat (zoals in casu werd opgenomen in het testament) geen
specifieke rechtsgevolgen kunnen worden afgeleid. Ofte, zoals samengevat door het Hof, onder verwijzing naar
eerdere cassatierechtspraak: de oorzaak als determinerende beweegreden voor het doen van het legaat geldt enkel
als geldigheidsvereiste ten tijde van het opstellen van het testament, maar het is geen voortbestaansvereiste.

Trefwoorden:
Herroeping en verval testament Legaat en legataris, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TEP 2018, afl. 2, 335
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Rechtspraak

 

Gent 18 januari 2018

Testament – Gezondheid van geest – Art.  901 BW

Artikel 901 vereist een bijzondere graad van toestemming die 
strenger is dan de gewone toestemmingsvereiste. Het tegen-
bewijs van de gezondheid van geest is aan strenge vereisten 
onderworpen. Gezondheid van geest wordt vermoed en wie dit 
betwist draagt de bewijslast.
 

(...)
2017/AR/0328
In de zaak
van
W.L.
appellant
tegen
W.A.
geïntimeerde
wijst het hof het volgende arrest.
(…)

III. Beoordeling

B. Ten gronde

b. Testament van 9 juli 2012

2. Daar waar A.W. blijft aanvoeren dat M.M. ongezond van 
geest was ten tijde van het litigieuze testament van 9  juli 
2012, en dit in het licht van artikel 901 BW, draagt hij de 
bewijslast en het bewijsrisico.

3. Krachtens artikel  901 BW moet de testator gezond van 
geest zijn, dit wil zeggen wilsgeschikt, wat niet noodzakelijk 
verband houdt met een ‘geestesstoornis’. De wetgever geeft 
doelbewust geen omschrijving en laat de appreciatie van 
deze (feiten)kwestie over aan de (feiten)rechter.
Gezondheid van geest impliceert ook helderheid van geest. 
De testator moet zowel in staat zijn de zin en de draagwijdte 
van de getroffen beschikking(en) te begrijpen als er vrijwil-
lig in toe te stemmen. Een (gedeeltelijke) aantasting/ver-
zwakking van de wil (voortvloeiend uit hetzij een psychi-
sche hetzij een fysieke aandoening) is mogelijk voldoende 
om tot ongezondheid van geest in de zin van artikel 901 BW 
te besluiten (Gent 27 mei 2004, NjW 2005, 208, noot BW). De 
feitenrechter moet extra waakzaam zijn.
Artikel 901 BW is geen loutere herhaling van het gemeen-
rechtelijke toestemmingsvereiste van de artikelen 1109 e.v. 
BW. (W. Pintens, Ch. Declerck en K. Vanwinckelen, Schets 
van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersen-
tia, 2012, 222-223, nrs.  571-572). Ten opzichte van giften 
wordt om reden van de ‘verarming’ die zij teweegbrengen, 
een bijzondere graad van toestemming vereist, die strenger 
is dan bij handelingen om baat (J. Favril, “Impliceert de ge-
zondheid van geest vereist door art. 901 BW een versterkte 
wil, toestemming of controle?”, in W. Pintens en Ch. De-
clerck,  Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 
209-225).
Ze moeten niet alleen worden nietig verklaard op grond van 
een totale afwezigheid van toestemming of op grond van de 

gewone wilsgebreken zoals dwaling, geweld of bedrog, maar 
ook bij elke aantasting, zelfs verzwakking/verstoring van de 
wil (J. Favril, “Impliceert de gezondheid van geest vereist 
door art.  901 BW een versterkte wil, toestemming of con-
trole?”, in W. Pintens en Ch. Declerck, Patrimonium 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 209-225).
Het (tegen)bewijs van de ongezondheid van geest is aan 
strenge vereisten gebonden (W. Pintens, Ch. Declerck en K. 
Vanwinckelen,  Schets van het familiaal vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 223, nr.  573). Dit dient op 
precieze wijze te worden geleverd en mag geen twijfel la-
ten bestaan. In de eerste plaats moet de ongezondheid van 
geest omstandig, met precisie en met uitsluiting van rede-
lijke twijfel worden aangetoond (J. Bael, “De gezondheid 
van geest bij het testament en de schenking, het gebruik van 
medische attesten en het beroepsgeheim van de arts, met 
bijzondere aandacht voor de rechtspraak van de laatste 10 
jaar”, T.Not. 2017, 302-303, nrs. 7-9; M. Puelinckx-Coene, R. 
Barbaix en N. Geelhand, “Overzicht van rechtspraak (1999-
2011): Giften”, TPR 2013, 206-209, nrs. 31-33).
Bovendien volstaat (los van het geval van rechterlijke be-
scherming met wils- en handelingsonbekwaamheid om te 
schenken/legateren) geen enkele geestesstoornis op zich om 
een legaat te vernietigen maar moet telkens worden bewe-
zen dat de vrije en bewuste wilsuiting van de beschikker 
daardoor in concreto wordt belemmerd.
Tot slot moet de aantasting van de wil bestaan op het ogen-
blik van het legaat zelf. Alle middelen van recht zijn dien-
stig voor het bedoelde bewijs, zo ook getuigen en vermoe-
dens (W. Pintens, Ch. Declerck en K. Vanwinckelen, Schets 
van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2012, 224, nr. 574).

4. Aangezien de testator steeds wordt vermoed gezond van 
geest te zijn op het ogenblik van de opmaak van zijn testa-
ment, zal diegene die op grond van zijn ongezondheid van 
geest de nietigheid van een rechtshandeling inroept, het be-
wijs daarvan moeten aanbrengen.
Aldus rust  in casu  de (tegen)bewijslast van de ongezond-
heid van geest van M.M. op A.W.

5. Anders dan de eerste rechter is het hof van oordeel dat 
A.W. het benodigde bewijs geenszins levert.

6. Zoals aangegeven, (1) rijzen in de loop der jaren (fysieke 
én geestelijke) gezondheidsproblemen met de hoogbejaarde 
M.M. en (2) concentreren die problemen met ziekenhuis-
opname(s) zich vanaf 2009, reden waarom M.M. uiteinde-
lijk medio 2010 wordt opgenomen in het RVT SINT-FRAN-
CISCUS te B.
Zoals verder aangegeven, valt in het najaar van 2010 de di-
agnose van M.M. als Alzheimer-patiënt. Het betreft een slui-
pend proces van onherstelbare achteruitgang van de herse-
nen, met dien verstande dat de cognitieve functies enigszins 
stabiel blijken en althans middels medicatie onder controle 
bij verder verblijf in het rusthuis.

7. Blijkens een medisch attest van 24 april 2012 geeft haar 
huisarts aan dat M.M. beschikt over voldoende verstande-
lijke vermogens om haar goederen te beheren.
Dit attest dateert van enkele maanden vóór het litigieuze 
testament.
Voorts blijken geen (verpleegkundige/therapeutische) gege-
vens in detail voorhanden omtrent de geestelijke toestand 
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Rechtspraak

van M.M. in de (verdere) periode (vlak) vóór en tijdens de 
redactie van het litigieuze testament.
Wel is er de tussenliggende notariële akte van 4 juni 2012 
houdende de algemene volmacht van M.M. aan L.W.
Daar waar de diagnose van M.M. als Alzheimer-patiënt 
buiten kijf staat, blijkt de impact in de gegeven omstan-
digheden, mede blijkens de op regelmatige basis doorge-
voerde mini mental state examinations (MMSE), waarbij (1) 
oriëntatie in tijd en ruimte, (2) aandacht en concentratie, (3) 
taal, (4) geheugen en (5) constructieve vaardigheid worden 
getest, niet dermate dat M.M. niet voldoende bij zinnen was 
en kon zijn ten tijde van het notarieel omkaderde testament 
van 9 juli 2012 (zie bv. ook Gent 15 maart 2007, RW 2007-08, 
1082). De doorgevoerde tests op 13 oktober 2010 (met een 
score van 20/30), 3 maart 2011 (met een score van 25/30), 
29 september 2011 (met een score van 19/30), 29 mei 2012 
(met een score van 22/30) en 8 augustus 2012 (met een score 
van eveneens 22/30) wijzen niet dermate op een mentale 
aftakeling die medio 2012 problematisch zou zijn geworden. 
Het mentaal-cognitief deficit blijkt alsdan niet onoverkome-
lijk met het oog op relatief eenvoudige rechtshandelingen. 
Het gaat vooralsnog om een eerder ‘lichte dementie’ met een 
enigszins intact oordeelsvermogen.
Het hof ziet geen reden om het medische attest van 24 april 
2012, uitgaande van de huisarts van M.M., die vanzelfspre-
kend haar situatie kent en geen reden heeft om een vals at-
test uit te schrijven, af te doen als een zogeheten ‘welwil-
lendheidsattest’.
Het medische attest/psycho-diagnostisch verslag van 13 ok-
tober 2010 (van dr. C.M.), dat A.W. aanbrengt, doet (los van 
de vraag hoe het is bemachtigd) niet anders besluiten. L.W. 
stelt dat bezwaarlijk kan worden gefocust op een moment-
opname met (gebeurlijk omwille van een veranderende om-
kadering en/of stress dan wel een overdosis aan medicatie) 
een minder getrouw beeld van M.M.

8. Het (deskundigen)eindverslag van 16/19 november 2015 
waarbij de door de eerste rechter aangewezen deskundige 
L. de diagnose van M.M. als Alzheimer-patiënt (zoals die 
is gesteld in het najaar van 2010) bevestigt en als matig om-
schrijft, besluit verder grote twijfel te hebben omtrent de ge-
zondheid en helderheid van geest ten tijde van de litigieuze 
rechtshandelingen medio 2012: hij twijfelt aan de vrijheid 
van wil aan de zijde van M.M. ‘om complexe materies cog-
nitief en mentaal te verwerken’.
Anders dan de eerste rechter, acht het hof dit deskundigen-
verslag post mortem niet dermate overtuigend/doorslagge-
vend om tot de beweerde ongezondheid van geest ten tijde 
van het litigieuze testament te besluiten.
De deskundige geeft zelf (p. 6-7) aan dat zowel de huisarts 
als de sociale verpleegkundigen op de bedoelde afdeling 
van het rusthuis laten verstaan dat M.M. ondanks haar 
zwakke geestelijke toestand voldoende besef vertoonde van 
waarmee ze bezig was.
Voorts houdt de deskundige veeleer vast aan twijfel, wat 
voor het hof niet volstaat. De deskundige uit, mede bij ge-
brek aan een grondig cognitief en mentaal onderzoek naar 
de wilsgeschiktheid van M.M. voor het stellen van speci-
fieke rechtshandelingen, alleen maar ‘twijfel’ of ‘grote twij-
fel’ … De deskundige biedt geen ‘sluitend’ besluit.

9. Daarbij komt dat het litigieuze testament van 9 juli 2012 
neerligt in een notariële akte, zodat, hoewel de instrumen-
terende notaris (per hypothese) geen medische scholing 
heeft genoten, er omkadering was door een beroepspersoon 

waarvan toch mag worden verondersteld dat hij zich afzij-
dig houdt van rechtshandelingen met klinkklaar wilson-
geschikte partijen (Gent 21  februari 1997,  T.Not.  1998, 
196; Brussel 10  september 1998,  AJT  1998-99, 970; Gent 
27 mei 2004, NjW 2005, 208, noot BW; Bergen 21 december 
2004, JLMB 2005, 1784; Gent 14 februari 2008, TBBR 2009, 
461, noot M.-A. Masschelein; zie ook J. Bael, “Erfenissen, 
schenkingen en testamenten”, in  Rechtskroniek voor het 
notariaat, V, Brugge, die Keure, 2004, 148, nrs. 135-136; J. 
Bael, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten”, 
in Rechtskroniek voor het notariaat, XV, Brugge, die Keure, 
2009, 171-172, nr. 21; W. Pintens e.a., Familiaal vermogens-
recht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 858-859, nr. 1634; W. 
Pintens, “Giften en beschermde personen”, in  Themisca-
hier familiaal vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2007, 5-6, 
nr. 2; vgl. Brussel 7 november 2015, RTDF 2016, 478).
De notaris is een onpartijdige/onafhankelijke openbare amb-
tenaar, die moeilijk op gelijke voet kan worden geplaatst met 
een andere derde. Gezondheid van geest/wilsgeschiktheid 
is overigens een juridisch concept, veeleer dan een me-
disch concept. De notaris is als juridisch expert derhalve 
bekwaam om hierover te oordelen.
Het gegeven dat het testament van 9 juli 2012 neerligt in een 
notariële akte heeft een belangrijke betekenis. Het geldt min-
stens als een belangrijke aanwijzing voor de gezondheid van 
geest van M.M. De notaris heeft de deontologische plicht 
om de gezondheid van geest te beoordelen vooraleer de be-
doelde akte te verlijden. Hij mag worden verondersteld zich 
afzijdig te houden van rechtshandelingen met klinkklaar 
wilsongeschikte partijen.
In die optiek liet notaris S. de wilsgeschiktheid van M.M. 
medisch attesteren, wat gebeurde door de huisarts op 
24 april 2012, waarna M.M. blijkbaar zelf het attest aanle-
verde.

10. L.W. weerlegt de door A.W. beweerde ongezondheid 
van geest van M.M. ten tijde van het litigieuze testament 
verder met diverse schriftelijke getuigenverklaringen, die, 
ook al beantwoorden zij als zodanig niet aan de vorm van 
artikel  961/2 Ger.W., enigszins bijkomend kunnen dienen 
(zie ook B. Cattoir, “Burgerlijk bewijsrecht”, APR 2013, 372-
374, nr. 666).
Aldus stellen twee nichten van M.M. (…) dat hun tante wel-
degelijk nog wist wat ze deed en, ook in het rusthuis, nog 
voldoende helder kon denken. Een derde nicht van M.M. 
bevestigt de bedoelde helderheid van geest, zeker om, ge-
let op de slechte verstandhouding met haar zoon A.W., tot 
diens ‘onterving’ over te gaan.
Zo ook stellen meerdere vriendinnen van M.M. (…) dat zij, 
ook in het rusthuis, voldoende bij haar verstand was en wist 
wat ze zei/deed.

11. Het testament houdt, relatief gezien, inhoudelijk steek, 
gelet op de slechte verstandhouding met A.W.
Het voldoende besef in tijd en ruimte van M.M. vindt be-
vestiging in het gegeven dat zij ook met precisie instructies 
geeft omtrent haar begrafenis.
(…)

 

 

Noot
Bij randnr. 7 van het arrest: de stelling dat artikel 901 
BW een bijzondere toestemmingsvereiste oplegt, wordt 
weerlegd door F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het 
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Burgerlijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 236-
246, nr. 293-311. 

 

 

 

Antwerpen 29 juni 2017

Opstal  – Promotieovereenkomst  – Hoofdelijke gehou-
denheid handelaars – Verkavelingsvergunning

Indien twee bvba’s-opstalhouders zich als handelaren geza-
menlijk hebben verbonden ten aanzien van de grondeigenaar 
in het kader van een bouwproject, dan zijn zij hoofdelijk gehou-
den tot nakoming van hun verplichtingen voortspruitende uit 
de afgesloten overeenkomsten. Zowel de promotieovereen-
komst als de daaropvolgende authentieke opstalakte bepalen 
dat, indien bij het einde van de opstaltermijn de beide loten niet 
zijn verkocht, de opstalhouders deze loten kunnen aankopen. 
Ingevolge de hoofdelijke gehoudenheid van de opstalhouders 
kan de grondeigenaar niet gedwongen worden een verkave-
lingsvergunning te bekomen teneinde de loten te splitsen en 
kan geen van de opstalhouders eisen dat een van beide loten 
afzonderlijk aan haar zou worden verkocht.
 

(…)

I. 2015/AR/2625

E. BVBA, (…)
Appellante;
tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel Antwer-
pen, afdeling Mechelen van 16 oktober 2015, AR A/14/1351.
tegen
M.C. BVBA, (…)
Geïntimeerde.

II. 2015/AR/2839

M.C. BVBA, (…)
appellante;
tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel Antwer-
pen, afdeling Mechelen van 16 oktober 2015, AR A/14/1351 
en AR A/14/1586.
Tegen:
E. BVBA, (…)
Geïntimeerde
BVBA M.
Geïntimeerde.

1. De antecedenten en de vorderingen

BVBA M.-C. liet op 4 juli 2014 BVBA E. dagvaarden om te 
verschijnen voor de rechtbank van koophandel Antwer-
pen-afdeling Mechelen.
Zij vorderde de tussen partijen dd. 15 februari 2013 en 2 mei 
2013 afgesloten overeenkomsten ontbonden te horen verkla-
ren lastens BVBA E. en deze te veroordelen tot een scha-
devergoeding op dat ogenblik begroot op 78.176,79  EUR 

meer intresten aan de wettelijke intrestvoet op het betaalde 
voorschot van 5.000,00 EUR sinds 27  juni 2013 en op het 
bedrag van 73.176,79  EUR sinds de ingebrekestelling van 
5 mei 2014 tot de dagvaarding, meer vanaf dan de gerechte-
lijke intresten.
Op 1 september 2014 liet BVBA E. BVBA M. dagvaarden in 
tussenkomst.
In synthesebesluiten handhaafde BVBA M.-C. haar vorde-
ring, waarbij zij het bedrag van de gevorderde schadevergoe-
ding verhoogde naar 80.905,90 EUR meer intresten.
Verder vorderde zij BVBA E. en BVBA M. in solidum, de ene 
bij gebrek aan de andere te veroordelen tot de inschrijving 
van het tussen te komen vonnis overeenkomstig artikel  3 
Hyp.W. achter de inschrijving dd. 27 augustus 2014 van de 
dagvaarding dd. 4 juli 2014.
In ondergeschikte orde vorderde zij de overeenkomsten ont-
bonden te verklaren lastens BVBA M. en haar te veroordelen 
tot een schadevergoeding van 80.905,09 EUR meer intresten.
Voor het geval de vordering van BVBA E. zou gegrond ver-
klaard worden, vorderde zij de veroordeling van BVBA M. 
haar te vrijwaren voor alle bedragen waartoe zij zou worden 
veroordeeld.
BVBA E. vorderde
– te zeggen voor recht dat het opstalrecht, voorwerp van de 
overeenkomsten van 15 februari 2013 en 2 mei 2013 is be-
eindigd op 31 mei 2014 en dat BVBA M.-C.- niet is overge-
gaan tot aankoop van de grondaandelen
– te zeggen voor recht dat bij gebreke van aankoop BVBA 
M.-C. gehouden is tot betaling van een schadevergoeding 
van 10 % van 100.000,00 EUR, hetzij 10.000,00 EUR te ver-
meerderen met een intrest van 6 % op jaarbasis vanaf 20 fe-
bruari 2013 (datum bouwvergunning)
– te zeggen voor recht dat de opstal, te weten de vloerplaat 
ten bedrage van 13.675,00 EUR aan BVBA E. toekomt
– akte te verlenen dat er tussen BVBA M. en BVBA E. een 
dading werd afgesloten op 29  mei 2015 en BVBA M. te 
veroordelen tot uitvoering van de dading en haar derhalve 
te veroordelen tot betaling aan BVBA E. van de som van 
9.700,00 EUR, te vermeerderen met de gerechtelijke intres-
ten.
BVBA M. verzocht in tegenstelling met de andere partijen 
dat de zaken niet zouden worden gevoegd.
Zij vroeg de afwijzing van alle tegen haar gestelde vorderin-
gen als ontoelaatbaar dan wel ongegrond. In ondergeschikte 
orde vorderde zij dat BVBA E. haar zou vrijwaren.
Met het bestreden vonnis dd. 16  oktober 2015 voegde de 
eerste rechter beide zaken samen en verleende akte van het 
feit dat BVBA E. en BVBA M. een dading hadden gesloten 
op 29 mei 2015.
De vordering van BVBA M.-C. lastens BVBA E. werd ont-
vankelijk en deels gegrond verklaard. De overeenkomsten 
werden niet ontbonden maar de eerste rechter kende wel 
een schadevergoeding toe aan BVBA M.-C. wegens het niet 
te goeder trouw uitvoeren van de overeenkomsten door 
BVBA E.
Het bedrag van de schadevergoeding werd bepaald op
– kosten architecten: 3.025,00 EUR
– waarborg voor voetpad: 500,00 EUR
– kosten grondverzet: 1.001,79 EUR
– kosten afvoer grond: 751,35 EUR
– aktekosten notaris H.: 453,74 EUR
– kosten vloerplaat: 13.675,00 EUR
– voorschot: 5.000,00 EUR
– winstderving op verkoop geplande halfopen bebouwing 
ex aequo et bono bepaald op 35.000,00 EUR.
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Antwerpen (1e k.) 16 januari 2018

Antwerpen (1e k.) 16 januari 2018 RW 2020-21, afl. 2, 69 en http://www.rw.be/ (10 september 2020)
Samenvatting
De vereiste aanwezigheid van de getuigen bij zowel het dictaat als bij de voorlezing is essentieel bij een notarieel
testament. Het bij afwezigheid van de getuigen gedicteerde en voorgelezen testament is nietig wanneer het
testament valselijk het tegenovergestelde vaststelt. Conversie in een internationaal testament is daarbij uitgesloten.

Trefwoorden:
Openbaar testament Internationaal testament

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2020-21, afl. 2, 69 en http://www.rw.be/ (10 september 2020)

rn300124857 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/01/2022
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Antwerpen nr. 2016/FA/151, 29 november 2017

Antwerpen nr. 2016/FA/151, 29 november 2017 RW 2018-19, afl. 15, 592 en http://www.rw.be/ (11 december 2018);
TEP 2018, afl. 2, 326; T.Not. 2018, afl. 2, 157
Samenvatting 1
Om een prejudiciële vraag te kunnen stellen moet de hoofdvordering ontvankelijk zijn en de rechtbank of het hof
bevoegd. Indien de hoofdvordering van een partij niet ontvankelijk is, is ook diens verzoek tot het stellen van een
prejudiciële vraag niet ontvankelijk, wegens gebrek aan belang.

Trefwoorden:
Onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid (prejudiciële vraag, Grondwettelijk Hof)

Samenvatting 2
Om een vordering tot vereffening en verdeling te stellen dient men deelgenoot te zijn in de onverdeeldheid waarvan
men de vereffening en verdeling wil vorderen. Eventueel kan de vereffening-verdeling bij zijdelingse vordering
ingeleid worden door een schuldeiser. Hiervoor moet men wel beschikken over een zekere en opeisbare
schuldvordering ten opzichte van minstens één van de gerechtigden van de onverdeeldheid.

Het ouderlijk beheersrecht is - als attribuut van het ouderlijk gezag - van dwingend recht en kan aan de ouders niet
ontnomen worden. Aan een gift verbonden voorwaarden die onmogelijk zijn of die strijdig zijn met de wetten of met de
goede zeden, worden voor niet-geschreven gehouden.

Trefwoorden:
Verdeling (onverdeeldheid en vereffening nalatenschap), algemeen
Onmogelijke en ongeoorloofde voorwaarde bij giften Zijdelingse vordering Gerechtelijke verdeling

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Not. 2018, afl. 2, 157

- TEP 2018, afl. 2, 326

- RW 2018-19, afl. 15, 592 en http://www.rw.be/ (11 december 2018)

rn300108216 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 23/12/2021
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b18798&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2046&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2058&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2191&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b26419&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TNot_2018-02-G.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TEP_2018_02_0326.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=082_291117_0592.pdf&jura=1
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Famrb. Waals-Brabant (28e k.) 9 november 2017

Famrb. Waals-Brabant (28e k.) 9 november 2017 Rev.trim.dr.fam. 2019, afl. 4, 970
Samenvatting
Aangezien de kinderen van de overledene zich niet uitgesproken verzetten tegen het verzoek van de langstlevende
echtgenote tot omzetting van het vruchtgebruik van de preferentiële goederen, moet de omzetting worden
toegestaan. Daar de partijen het niet eens zijn over de modaliteiten van de omzetting en de rechter niet hebben
verzocht zich hierover uit te spreken, worden ze naar de notaris verwezen die de omzetting zal uitvoeren volgens de
vastgestelde procedure voor de verdeling, overeenkomstig artikel 745sexies, §§ 2 en 3, BW.

Overeenkomstig artikel 1214, § 4, Ger.W., kan de notaris-vereffenaar de langstlevende echtgenote vragen elk
document over te leggen dat hij nuttig acht. Alleen als deze laatste weigert, kan op geldige wijze een verzoek tot
overlegging van stukken worden ingediend bij de rechter.

Trefwoorden:
Omzetting vruchtgebruik en overdracht blote eigendom (erfopvolging langstlevende echtgenoot)
Gerechtelijke verdeling

rn300124008 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 23/12/2021
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2032&view=resultview
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Antwerpen nr. 2015/AR/2063, 25 oktober 2017

Antwerpen nr. 2015/AR/2063, 25 oktober 2017 Rev.trim.dr.fam. 2018 (samenvatting), afl. 3, 748; T.Not. 2018, afl. 1,
33
Samenvatting
De scheidende echtgenote, die beweerde een schenking van aandelen aan toonder aan haar man bij handgift te
hebben gedaan, faalt in het bewijs dat zij zelf destijds die aandelen schonk. Zij voldoet niet aan art. 1341 BW tot
bewijs van die rechtshandeling. De stukken die zij voorlegt hebben ofwel geen handtekening ofwel geen vaste datum.
De man kan zich beroepen op een ongestoord en ondubbelzinnig bezit sinds vele jaren als titel. De vader van de
vrouw zou de aandelen deels aan haar en deels aan man hebben geschonken, nadien werden ze omgezet in
aandelen op naam.

Trefwoorden:
Handgift Herroeping schenking, algemeen Schenking tussen echtgenoten
Bewijs door ondertekend geschrift (bewijsmiddel), algemeen Deugdelijk bezit (publiciteit zakelijke rechten)
Bezit geldt als titel (bewijsfunctie van bezit, zakelijke rechten)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Not. 2018, afl. 1, 33

rn300107336 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 23/12/2021
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2083&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2087&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2114&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2239&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b38494&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2760&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TNot_2018-01-E.pdf&jura=1
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Antwerpen (familiekamer) nr. 2016/FA/257, 18 oktober 2017

Antwerpen (familiekamer) nr. 2016/FA/257, 18 oktober 2017 RW 2018-19, afl. 14, 552 en http://www.rw.be/ (10
december 2018); T.Not. 2018, afl. 10, 827
Samenvatting
De schenker moet (enkel) bekwaam zijn op het tijdstip van het aanbod tot schenking (dat geldt als een eenzijdige
verbintenis) en ten tijde van de betekening van dit aanbod, omdat op dit ogenblik de schenking gevolgen
teweegbrengt voor de schenker.

Dit strijdt niet met artikel 488bis, i), tweede lid BW, dat doelt op handelingen ((opdracht tot) schenking) verricht door
de beschermde persoon voor de neerlegging van het verzoekschrift, maar niet op het ogenblik waarop de gelden bij
een bankgift effectief zijn overgeschreven.

Deze bancaire transactie ontsnapt als zodanig aan de beschikkingsmacht of de invloed van de partijen, aangezien
alleen de bank deze opdracht effectief technisch kan uitvoeren. De eigenlijke overschrijving is geen “handeling” meer
van de beschermde persoon.

Trefwoorden:
Bekwaamheid beschermde persoon tot schenken Nietigheid bij rechterlijke bescherming van een persoon
Bekwaamheid om te beschikken (giften), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Not. 2018, afl. 10, 827

- RW 2018-19, afl. 14, 552 en http://www.rw.be/ (10 december 2018)

rn300112487 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 23/12/2021
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b18263&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b18265&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2059&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TNot_2018-10-H.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=082_181017_0552.pdf&jura=1
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Gent (11e k.) 22 juni 2017

Gent (11e k.) 22 juni 2017 Rev.trim.dr.fam. 2018 (samenvatting), afl. 3, 745; RW 2018-19, afl. 41, 1632 en
http://www.rw.be/ (3 juli 2019); TEP 2017, afl. 5, 648; T.Not. 2017, afl. 11, 843
Samenvatting
De reservataire erfgenaam, die beweert dat de erflater tijdens zijn leven giften heeft gedaan, moet, in geval van
betwisting, het bewijs leveren van de volgens hem aan de fictieve massa van het nalatenschapsvermogen toe te
voegen giften aan de nader bepaalde waarde.

Vermogensverschuivingen die plaatsvinden in een ruimere context van wederzijdse prestaties en respectieve
bijdragen in de lasten van een samenwoning staan niet gelijk met giften.

De door feitelijke samenwoners in diezelfde context wederzijds aangegane levensverzekeringen, in de lijn met een
morele verplichting dan wel een natuurlijke verbintenis om (ook) na het overlijden de begunstigde financieel te
ondersteunen derwijze dat de levensverzekeringen enigszins tegenprestaties van andere verbintenissen uitmaken en
derhalve animo solvendi zijn aangegaan, staan evenmin gelijk met giften. In zoverre geldt de in artikel 188 van de wet
van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen bedoelde regeling tot inkorting en gebeurlijk inbreng niet.

Trefwoorden:
Inkorting giften Vermogensrechtelijke gevolgen beëindiging van samenleving zonder huwelijk
Beschikbaar deel en reserve van de afstammelingen (giften) Begrip schenking
Natuurlijke verbintenis, algemeen
Inbreng of inkorting in geval van overlijden verzekeringnemer (levensverzekering)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Not. 2017, afl. 11, 843

- TEP 2017, afl. 5, 648

- RW 2018-19, afl. 41, 1632 en http://www.rw.be/ (3 juli 2019)

rn300105802 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 23/12/2021
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https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2076&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b16316&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2070&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b2079&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b29616&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b27925&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TNot_2017-11-B.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=TEP_2017_05_0648.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=082_220617_1632.pdf&jura=1
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RECHTSPRAAK

690 NR. 388 | 10 oktobeR 2018  

afgewenteld op de offertes in plaats 
van de inschrijvers een aangepast 
‘verbeterd’ bestek ter beschikking 
te stellen zodat iedereen met gelijke 
kennis van zaken een offerte had 
kunnen indienen.
Dit arrest leert dat aanbestedende 
overheden artikel 34 § 1 KB Plaat-
sing 2017 met de nodige omzich-
tigheid moeten aanwenden. De 
toepassing van dit artikel zal in 
elk geval niet meer mogelijk zijn 
wanneer de aldus gewijzigde offer-
tes een fundamenteel gewijzigde 
rangschikking van de offertes met 
zich meebrengen. In dit laatste 
geval zal alleen een aan alle in-
schrijvers meegedeelde verbeterde 
samenvattende opmeting soelaas 
bieden.
Bij een onzorgvuldige vaststelling 
van de  vermoedelijke hoeveelhe-
den moet overigens worden gewe-
zen op het gevaar van speculatieve 
prijzen. Zo schrijven aannemers nu 
en dan in tegen een heel lage totaal-
prijs, maar bevat hun inschrijving 
één of meer posten tegen een hoge 
tot heel hoge eenheidsprijs in ver-
gelijking met de andere inschrij-
vers. Zij vermoeden dat de betrok-
ken post tijdens de uitvoering van 
de werken in belangrijke mate zal 
worden overschreden, waardoor 
zij hun laag inschrijvingsbedrag 
recupereren: zij schrijven met an-
dere woorden in met speculatieve 
eenheidsprijzen. In het verleden 
heeft het Rekenhof berekend dat in 
een aantal gevallen de opdracht-
gever aan de ogenschijnlijk laagste 
inschrijver een uiteindelijke prijs 
heeft betaald die veel hoger lag 
dan indien de opdracht was ge-
gund aan de tweede of zelfs derde 
gerangschikte inschrijver (zie 143e 
Boek van het Rekenhof, Deel I, 
1986-87, p.  121 e.v.;  auditverslag 
Rekenhof over de verrekeningen 
bij de aannemingen van wegenwer-
ken, Vlaams Parlement, Stuk 37-F 
(2005-06) – nr. 1, 22 e.v.; auditver-
slag Rekenhof over de verrekenin-
gen bij het agentschap Waterwegen 
en Zeekanaal,  Vlaams Parlement, 

Stuk 37-E (2011-12) – nr.  1, 36 
e.v.).  Het is dan ook de taak van 
de aanbestedende overheid om 
voorafgaand aan de gunning van 
de opdracht – door middel van 
een doorgedreven prijsonderzoek 
– speculatieve eenheidsprijzen in 
de ingediende offertes op te sporen 
en bij gebrek aan een overtuigende 
verantwoording de inschrijvingen 
te weren die dergelijke prijzen be-
vatten.

Constant De Koninck

HOF VAN BEROEP TE 
ANTWERPEN

9 MEI 2017

Voorzitter: M. Van Rompay
Advocaten: Augustyns R. loco 

Neyens Bert, Segers 
Herman

Feitelijke samenwoning – recupera-
tie betalingen verbouwings- en verbe-
teringswerken – schenking(sbelofte) 
– artikel 931 BW – mede-eigendom 
– verrijking zonder oorzaak – arti-
kel 555 BW

Voor zover een onderhandse over-
eenkomst waarbij de exclusieve ei-
genaar verklaart dat haar feitelijk 
samenwonende partner recht heeft 
op de helft van het huis een (belofte 
tot) overdracht inhoudt, zonder 
dat daarvoor in een prijs is voor-
zien, moet worden aangenomen dat 
daarmee een schenkingsbelofte is 
bedoeld, die evenwel niet voldoet 
aan de vereisten van artikel 932 BW 
en artikel  894 BW. Dergelijke on-
derhandse akte is bovendien abso-
luut nietig wegens het vormgebrek 
van artikel  931 BW. Die absolute 
nietigheid houdt in dat voormelde 
overeenkomst ook geen gevolg kon 
kennen in een latere onderhandse 
overeenkomst waarbij de eigenaar 
met haar feitelijk samenwonende 

partner was overeengekomen dat 
het huis met wederzijdse overeen-
stemming openbaar zal worden 
verkocht en de kosten en opbreng-
sten in de helft zullen worden ver-
deeld. De ondergeschikte vorde-
ring van de partner-niet-eigenaar 
om de door hem verrichte betalin-
gen in het goed te recupereren op 
grond van verrijking zonder oor-
zaak, faalt eveneens, aangezien hij 
handelde uit vrije wil. Bovendien 
handelde hij niet belangeloos, aan-
gezien hij met de exclusieve eige-
nares, en later ook nog samen met 
zijn hulpbehoevende vader, in het 
huis heeft gewoond. De meer on-
dergeschikte vordering op grond 
van de natrekkingsleer (art.  555 
BW) biedt evenmin een uitweg. Ar-
tikel 555 BW is niet van toepassing 
op loutere arbeid van een derde. 
Bovendien is artikel 555 BW slechts 
van toepassing op een derde die 
gebouwd heeft op de grond van ie-
mand anders of op deze grond wer-
ken heeft opgericht op zijn eigen 
kosten en voor zijn eigen rekening, 
en waarbij het eigendomsconflict 
door geen enkele wet of overeen-
komst tussen beide partijen werd 
geregeld. In casu bouwde de feite-
lijk samenwonende partner-niet-
eigenaar echter in opdracht en voor 
rekening van de andere partner-
eigenaar van het onroerend goed.

Antwerpen 9 mei 2017, NjW 2018, 690.

T.M., […]
appellante,

[…]

tegen
R.R., […]
geïntimeerde,

[…]

1. Wat voorafgaat:

Partijen hadden gedurende een periode 
van 15 jaar een relatie en woonden aan-
vankelijk feitelijk samen aan de […].
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In de loop van deze relatie kocht appel-
lante een onroerend goed met aanho-
righeden, gelegen te […], en dit inge-
volge het P.V. van definitieve toewijzing 
bij openbare verkoop van notaris L. 
TOURNIER te Beringen op 5  oktober 
1998 voor een bedrag van 2.600.000 BEF 
(lees: 64.452,32  EUR) (zie de akte van 
definitieve toewijzing – stuk 4 van de 
farde I van geïntimeerde).

[…]

Het is niet betwist dat aan de woning 
substantiële werken zijn uitgevoerd en 
dat geïntimeerde daaraan mee betaald 
heeft. Appellante stelt dat waar geïnti-
meerde betalingen deed in het onroe-
rend goed, zij de kosten van het huis-
houden droeg.

Partijen waren vanaf 15  juni 2006 ook 
officieel ingeschreven aan dat laatste 
adres, en blijkens het getuigschrift van 
woonst was ook R.F., de vader van ge-
intimeerde, officieel vanaf 22 april 2009 
aan dat adres ingeschreven (zie de stuk-
ken 3, 4 en 5 van de farde IV van geïnti-
meerde).

De relatie tussen partijen verzuurde, en 
op 8  december 2010 liet geïntimeerde 
appellante dagvaarden, teneinde
– de vereffening en verdeling te beve-

len van de onverdeeldheid die er vol-
gens hem bestaat tussen de partijen;

– vanaf dan wettelijke intresten te be-
komen op al de bedragen die hem 
toekomen;

– akte te verlenen van zijn eis tot beko-
men van 19.000 EUR;

– notaris L. TOURNIER te Beringen 
aan te stellen als instrumenterende 
notaris en een tweede notaris aan te 
duiden met vertegenwoordigingsbe-
voegdheid;

– appellante te horen veroordelen tot 
de gedingkosten, inbegrepen de 
rechtsplegingsvergoeding voorzien 
in art. 1022 Ger.W.

Geïntimeerde hield in de dagvaarding 
voor dat hij een zeer belangrijk aandeel 
heeft verricht in betalingen aan dit on-
roerend goed, waaraan belangrijke ver-

bouwings- en verbeteringswerken wer-
den uitgevoerd tussen 2001 en 2008, en 
hij raamde zijn financiële tussenkomst 
op een bedrag van 19.000  EUR, onder 
uitdrukkelijk voorbehoud van vermeer-
dering in de loop van het geding.

Appellante besloot tot de ongegrondheid 
van die vordering en de veroordeling 
van geïntimeerde tot de gedingkosten.

Bij besluiten van 1 maart 2011 ging ge-
intimeerde over tot aanpassing van zijn 
vordering die hij ook uitbreidde, ten-
einde:
– te horen zeggen voor recht dat hij 

eigendomsaanspraken kan laten 
gelden op het voormelde onroerend 
goed van appellante, zoals nader 
gedetailleerd, voor een totale opper-
vlakte van 1 ha 35a 90ca, minstens 
op de opbrengst ervan;

– een landmeter-deskundige te horen 
aanstellen om de waarde van dit on-
roerend goed met aanhorigheden 
te bepalen, en zijn definitief verslag 
over te maken aan de rechtbank en 
aan de aan te stellen notaris;

– notaris TOURNIER te Beringen aan 
te duiden om, na kennisneming van 
het verslag van de deskundige, de 
wederzijdse rechten van partijen te 
bepalen, niet alleen aan de hand van 
de bevindingen van de deskundige, 
maar ook aan de hand van de stuk-
ken die partijen bijbrengen omtrent 
verrichte betalingen en aankopen 
met betrekking tot voormeld onroe-
rend goed;

– de notaris te machtigen een inventa-
ris op te stellen van al de goederen 
die zich in dit onroerend goed be-
vinden, en deze te verdelen, min-
stens de rechten van partijen te be-
palen inzake de inboedel die zich 
bevindt te […];

– hem akte te verlenen van de raming 
van zijn vordering op 80.000  EUR, 
onder uitdrukkelijk voorbehoud van 
vermeerdering in de loop van het ge-
ding.

Hij steunde dan zijn vordering op de on-
derhandse akten van 11 juni 2009 en van 
29 september 2009.

In de akte van 11  juni 2009 verklaarde 
appellante: “Hierbij verklaar ik onderge-
tekende T.M., dat R.R. recht heeft op de 
helft van het huis in de […].” (zie het ori-
gineel van die onderhandse akte – stuk 6 
van farde I van geïntimeerde).

In de akte van 29 september 2009 verkla-
ren de beide partijen, wat volgt: “Onder-
getekenden T.M. en R.R. verklaren dat 
het huis […], met wederzijdse overeen-
stemming openbaar verkocht zal worden. 
De kosten en opbrengsten van het huis 
worden verdeeld in de helft onder de twee 
partijen. Bijkomende kosten na verkoop 
veroorzaakt door een partij kan niet op 
de andere partij verhaald worden.” (zie 
het origineel van die onderhandse akte 
– stuk 7 van farde I van geïntimeerde). 
Die akte draagt onder de vermeldingen 
“gelezen en goedgekeurd” de handteke-
ning van elk der partijen (zie hierover 
nog verder) alsook de handtekeningen 
van R.K. en van B.F. die ondertekenden 
als getuige.

In haar syntheseconclusie van 1  april 
2011 wierp appellante op dat het stuk 6 
van geïntimeerde zoals door hem bijge-
bracht onvolledig is, en dat de akte die 
zij ondertekend heeft strikte voorwaar-
den bevatte die momenteel niet meer 
zichtbaar zijn.

Zij besloot toen
– in hoofdorde, tot de ongegrondheid 

van de vordering van geïntimeerde;
– in ondergeschikte orde, alvorens 

recht te doen, geïntimeerde te ver-
plichten om het origineel van de 
onderhandse akte van 11  juni 2006 
over te leggen;

– in zeer ondergeschikte orde, voor 
zover de rechtbank het niet nodig 
zou achten dat het origineel van die 
onderhandse akte wordt bijgebracht, 
en voor zover de rechtbank dan ook 
nog eens juridische gevolgen ver-
leent aan die akte, een landmeter-
schatter aan te stellen teneinde de 
waarde te bepalen van alléén het 
huis (zonder grond) gelegen […], 
gekadastreerd als zijnde het perceel 
Beringen, 4de afdeling, […], sectie D, 
34 M 8, zonder die grond zelf;
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– tot de veroordeling van geïntimeer-
de tot de gedingkosten, langs haar 
kant begroot op een rechtsplegings-
vergoeding van 2.000 EUR.

Geïntimeerde legde op 13  april 2011 
een verzoekschrift neer, op grond van 
art.  748 §  2 Ger.W., strekkend tot het 
bekomen van aanvullende conclusieter-
mijnen en een nieuwe rechtsdag.
Bij beschikking van 3 mei 2011 is dat ver-
zoek ontvankelijk en gegrond verklaard, 
zijn nieuwe conclusietermijnen verleend 
en een nieuwe rechtsdag bepaald.

In zijn conclusies neergelegd op 26 mei 
2011, vroeg geïntimeerde
- akte van de aanpassing van zijn eis 
overeenkomstig art. 807 Ger.W.;
* in hoofdorde:
- te horen zeggen voor recht dat hij ei-
gendomsaanspraken kan laten gelden 
op de door hem nader gespecificeerde 
onroerende goederen op grond van de 
door hem verrichte betalingen alsook op 
de aangegane verbintenis van appellante 
opzichtens hem;
- te horen zeggen voor recht dat hij ge-
handeld heeft voor rekening van appel-
lante met haar instemming;
- alleszins te horen zeggen dat hij beta-
lingen heeft uitgevoerd voor appellante 
en dienvolgens met haar akkoord in 
haar rechten is getreden tot terugvorde-
ring van deze betalingen;
* in ondergeschikte orde:
- te horen zeggen dat de vordering ge-
steld is op verrijking zonder oorzaak, en
- akte te verlenen dat hij toepassing 
vraagt van art. 555 BW;
- dienvolgens, te horen zeggen voor 
recht dat hij volledig dient vergoed te 
worden voor al de betalingen en uitga-
ven die hij gedaan heeft ten voordele van 
appellante;
- dienvolgens:
1. een landmeter-deskundige aan te stel-
len met als opdracht
° de waarde van de naderomschreven 
onroerende goederen te bepalen “op de 
dag van heden”, minstens een bereke-
ning te maken van de werkzaamheden 
en uitgaven die hij heeft verricht aan 
voormeld onroerend goed vanaf de aan-
koop tot 2008;

° hem te machtigen hiervoor de vereiste 
informatie in te winnen bij derden;
° te horen zeggen dat nadat zijn verslag 
definitief is, hij dit verslag dient over te 
maken aan de rechtbank maar eveneens 
aan de hierna aangeduide notaris die ge-
last wordt met de verdere afhandeling en 
verrekening tussen partijen;
2. notaris Luc TOURNIER te Beringen 
aan te duiden om
° na kennisneming van het verslag van 
de deskundige de wederzijdse rechten 
van de partijen op mekaar te bepalen, 
niet alleen aan de hand van de bevin-
dingen van de deskundige maar ook aan 
de hand van de stukken die partijen bij-
brengen omtrent verrichte betalingen en 
aankopen met betrekking tot vermelde 
onroerende goederen;
° inventaris op te stellen van alle goede-
ren die zich bevinden te […];
° de roerende goederen te verdelen, min-
stens de rechten van partijen te bepalen 
die aanspraak kunnen maken op die in-
boedel ;
3. een tweede notaris aan te stellen over-
eenkomstig art. 1209 Ger.W.;
- hem akte te verlenen dat hij zijn vorde-
ring raamt op 80.000 EUR met uitdruk-
kelijk voorbehoud van vermeerdering in 
de loop van het geding;
- de kosten aan te houden;
- het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij 
voorraad.

[…]

Ter terechtzitting van 20 september 2011 
was de huidige zaak naar de bijzondere 
rol verzonden in afwachting van de 
strafklacht.

Bij beschikking van 30 januari 2014 zijn 
nieuwe conclusietermijnen verleend en 
is een nieuwe rechtsdag bepaald.

In conclusies na de strafklacht met bur-
gerlijke partijstelling paste geïntimeerde 
zijn vordering opnieuw aan en hij vor-
derde toen
* in hoofdorde,
- te horen zeggen voor recht dat hij me-
de-eigenaar is en minstens recht heeft op 
de helft van de opbrengst van de woning 
en aanhorigheden te […];

- te horen zeggen voor recht dat de over-
eenkomst tussen partijen van 29 septem-
ber 2009 dient gehonoreerd te worden,
- de openbare verkoop te horen bevelen 
van voornoemd onroerend goed,
- het notariskantoor L. TOURNIER – 
Veronique DESPIEGELAERE aan te 
duiden om over te gaan tot de openbare 
verkoop;
- te horen zeggen voor recht dat na de 
openbare verkoop de opbrengst hiervan 
wordt verdeeld in gelijke helften tussen 
beide partijen;
- appellante te horen veroordelen tot 
betalen van een schadevergoeding van 
2.500 EUR aan hem, meer vergoedende 
intresten “gelijk aan de verwijlintresten” 
vanaf 19 september 2011;
* in ondergeschikte orde,
- hem akte te verlenen, dat zijn vordering 
gesteund is op de verrijking zonder oor-
zaak, minstens toepassing van art.  555 
BW,
- te horen zeggen voor recht dat hij dient 
vergoed te worden voor alle betalingen 
en uitgaven die hij gedaan heeft ten 
voordele van appellante met betrekking 
tot het onroerend goed,
- een landmeter-deskundige aan te stel-
len met de opdracht, zoals in eerdere 
conclusies omschreven;
- appellante te veroordelen tot de nader 
omschreven gedingkosten, met inbegrip 
van een rechtsplegingsvergoeding van 
3.300 EUR.

[…]

Appellante legde op 5  maart 2015 nog 
geactualiseerde synthesebesluiten neer, 
waarbij zij besloot tot de ongegrondheid 
van de vordering van geïntimeerde.
Zeer ondergeschikt, vroeg zij een land-
meter-schatter aan te stellen om de 
waarde te bepalen van alleen het huis, 
zonder de grond, en voor het overige de 
vordering van geïntimeerde af te wij-
zen. Zij vorderde nog de veroordeling 
van geïntimeerde tot de gedingkosten, 
langs haar kant begroot op een rechts-
plegingsvergoeding van 3.300 EUR.

Bij het bestreden vonnis van 21  april 
2015, heeft de eerste rechter de gewij-
zigde en uitgebreide vordering van geïn-
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timeerde ontvankelijk verklaard en in de 
navolgende mate gegrond:
* in navolging van de onderhandse akte 
van 29 september 2009 de openbare ver-
koop bevolen van het onroerend goed 
gelegen te […] met aanhorigheden, 
zijnde:
Gemeente Beringen, 4de afdeling […]:
- aan de Heide, sectie D, nr. 34 X 3, wei-
land, 08a00ca,
- aan de Heide, sectie D, nr. 34 X 4, wei-
land, 36a90ca,
- […], sectie D, nr.  34 V2, weiland, 
35a50ca,
- […], sectie D, nr. 34 M8, huis , 11a50ca,
- aan de Heide, sectie D, nr. 34 N8, wei-
land, 09a80ca,
- aan de Heide, sectie D, nr. 34 P8, wei-
land, 34a02ca,
- […], sectie D, nr.  34 R8 landgebouw, 
00a18ca,
Totale oppervlakte: 1 ha 35a 90 ca;
* het notariskantoor L. TOURNIER – V. 
DESPIEGELAERE te Beringen aange-
steld om over te gaan tot de openbare 
verkoop;
* gezegd voor recht dat de opbrengst van 
de openbare verkoop bij helften tussen 
partijen dient te worden verdeeld;
- geïntimeerde is afgewezen van het ove-
rige van zijn vordering;
- de kosten van de procedure zijn ten 
laste van de massa gelegd.

Dit vonnis is niet betekend, volgens ver-
klaring van partijen ter terechtzitting 
van 20 december 2016.

2. De vorderingen in hoger beroep:

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie 
van dit hof op 18  mei 2015 is een naar 
vorm en termijn regelmatig hoger be-
roep ingesteld.

Het hoger beroep, zoals nog herom-
schreven in de syntheseberoepsbesluiten 
neergelegd op 26 juli 2016, strekt ertoe
– de oorspronkelijke vordering van 

geïntimeerde ongegrond te horen 
verklaren,

– zeer ondergeschikt, voor zover het 
hof juridische gevolgen laat sorteren 
aan het stuk 6 van geïntimeerde, een 
landmeter-schatter aan te stellen, 

teneinde de waarde te bepalen van 
alléén het huis (zonder grond) […], 
gekadastreerd […], 4° afdeling […], 
sectie D 34M8, zonder de grond,

– de vordering voor het overige af te 
wijzen,

– geïntimeerde te veroordelen tot de 
kosten van de procedure, begroot 
langs de zijde van appellante op het 
rolrecht van 210 EUR en een rechts-
plegingsvergoeding van 3.600  EUR 
per aanleg.

Geïntimeerde concludeert tot de onge-
grondheid van het hoger beroep en vor-
dert bij incidenteel beroep, ingesteld bij 
conclusies neergelegd op 2 oktober 2015, 
appellante te veroordelen tot betaling 
van een schadevergoeding ten belope 
van 2.500 EUR, te vermeerderen met de 
vergoedende intresten gelijk aan de wet-
telijk intresten vanaf 19 september 2011.

Ondergeschikt, vordert hij te horen zeg-
gen dat appellante gehouden is geïnti-
meerde te vergoeden op basis van verrij-
king zonder oorzaak ten haren voordele, 
minstens bij toepassing van artikel  555 
van het B.W., voor alle bedragen die ge-
intimeerde met eigen penningen heeft 
betaald in vermeld onroerend goed met 
aanhorigheden, alsook voor de aankoop 
van materialen en de uitvoering van de 
werken, tot renovatie en wederopbouw 
van de ruïne boerderij.
Tevens ondergeschikt, vordert hij te ho-
ren zeggen dat appellante gehouden is 
tot vergoeding opzichtens geïntimeerde 
op basis van dit alles in actuele waarde 
op de dag van de betaling.

[…]

3. Beoordeling:

[…]

3.2. Over de gegrondheid van het hoger 
beroep en van het incidenteel beroep:

3.2.1. Over de hoofdeis van geïntimeerde tot 
openbare verkoop van het onroerend goed:

Er bestaat hier verder geen betwisting 
meer over het exclusieve eigendomsrecht 

van appellante op het onroerend goed 
gelegen aan de […].

Zo het juist is dat partijen hier geen sa-
menlevingsovereenkomst hebben afge-
sloten en er uit de loutere beëindiging 
van het concubinaat van partijen geen 
wederzijdse rechten zijn af te leiden, kan 
geïntimeerde zich ook niet beroepen 
op enige onverdeeldheid die tussen hen 
bestaat enkel uit hoofde van dat concu-
binaat: hij moet met andere woorden 
enige gemeenrechtelijke grond aanto-
nen voor zijn aanspraken tegenover ap-
pellante.

Geïntimeerde beroept zich hier op de 
hoger geciteerde onderhandse overeen-
komsten die partijen sloten en, ultiem, 
op de overeenkomst van 29  septem-
ber 2009 om de openbare verkoop te 
eisen van de woning aan de […], waar 
hij in zijn syntheseberoepsconclusies 
poneert: “de twee overeenkomsten die-
nen gelezen te worden in het kader ten 
tijde van de samenwoning en dienen 
geïnterpreteerd te worden dat wanneer 
deze samenwoning om welke reden dan 
ook wordt beëindigd, hetzij overlijden, 
onmin of wat dan ook, de beide over-
eenkomsten hun uitwerking krijgen….
samen gelezen met de overeenkomst 
van 11  juni 2009 …kan er alleen maar 
besloten worden dat gelet op de beëin-
diging van de animus societatis en de 
definitieve breuk tussen partijen, er tus-
sen hen een financiële afrekening dient 
opgesteld te worden en de wederzijdse 
vergoedingen dienen bepaald te worden. 
Beide partijen zijn daarvoor overeen-
gekomen dat een openbare verkoop van 
het onroerend goed met aanhorigheden 
de meest praktische en meest doelmatige 
oplossing is”.

Waar appellante in de procedure voor de 
eerste rechter aanvankelijk de valsheid 
van dat stuk inriep en een klacht met 
burgerlijke partijstelling indiende we-
gens valsheid in geschriften, kon zij die 
stelling niet staande houden, nadat de 
raadkamer een beslissing tot buitenver-
volgingstelling had genomen, op grond 
van het deskundigen schriftonderzoek 
dat door de onderzoeksrechter was be-
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volen. Zij heeft voor de Kamer van Inbe-
schuldigingstelling ook afstand gedaan 
van het hoger beroep dat zij nog tegen 
die beslissing van de raadkamer had in-
gesteld.
Daarna veranderde appellante het ge-
weer van schouder en houdt ook thans 
staande dat er sprake is van een wils-
gebrek bij het tot stand komen van die 
overeenkomst, en dat er hoe dan ook 
geen sprake is van wederzijdse overeen-
stemming tot verkoop. Zij meent dat 
geïntimeerde hooguit vanuit zijn optiek, 
en niet vanuit de hare, het bestaan van 
een persoonlijke vordering zou kunnen 
laten gelden op grond van het gemeen 
recht.

De interpretatie die geïntimeerde geeft 
aan de voorliggende overeenkomsten 
strookt hoegenaamd niet met de duide-
lijke tekst van die overeenkomsten:
In het onderhands document van 11 juni 
2009 verbond enkel appellante zich 
doordat zij daarin het recht erkende van 
geïntimeerde op de helft van het huis 
aan de korspelheidestraat 70 te Koersel.
In de tweede onderhandse overeen-
komst kwamen partijen overeen om het 
huis openbaar te verkopen.
Vraag is dan wat de waarde is van die 
overeenkomsten.

Voor zover de overeenkomst van 11 juni 
2009 een (belofte tot) overdracht van 
de helft van het huis inhoudt, zonder 
dat daarvoor een prijs is voorzien, moet 
worden aangenomen dat daarmee een 
schenking(sbelofte) bedoeld is, die even-
wel waardeloos is: deze voldoet immers 
niet aan de eisen van
– art. 932 BW, dat bepaalt: “De schen-

king onder de levenden bindt de 
schenker niet en heeft generlei ge-
volg, dan van de dag waarop zij 
in uitdrukkelijke bewoordingen is 
aangenomen. De aanneming kan 
geschieden tijdens het leven van de 
schenker door een latere, authentieke 
akte, waarvan een minuut gehouden 
wordt; maar alsdan zal de schenking 
ten opzichte van de schenker eerst 
gevolg hebben van de dag waarop de 
akte van aanneming hem zal zijn be-
tekend.” ;

– art.  894 BW, dat bepaalt: “Een 
schenking onder de levenden is 
een akte waarbij de schenker zich 
dadelijk en onherroepelijk van de 
geschonken zaak ontdoet, ten voor-
dele van de begiftigde, die ze aan-
neemt.”;

– tenslotte, en niet in het minst, 
art. 931 BW dat bepaalt: “Alle akten 
houdende schenking onder de leven-
den worden verleden voor notaris, in 
de gewone contractvorm; en daar-
van wordt, op straffe van nietigheid 
een minuut gehouden.”; immers een 
schenking is een plechtig contract, 
en de plechtige vorm heeft tot doel 
de wil van de schenker te bescher-
men; die vormvoorschriften geven 
uiting aan het wantrouwen van de 
wetgever jegens giften, en zij hel-
pen dus niet enkel de bewijsvoering, 
maar zijn bedoeld als bescherming 
voor de schenker en diens familie 
(zie o.m. ook: R. Dekkers, Handboek 
Burgerlijk Recht III, 1971, nrs.  877, 
886).

Kortom, de onderhandse akte van 
11 juni 2009 is nietig wegens het vorm-
gebrek van art. 931 BW, en die nietigheid 
is absoluut.
Daaruit volgt dat
– die ‘schenking’ niet vatbaar is voor 

bevestiging, noch door de schenker, 
noch door beide partijen;

– de rechter deze nietigheid ambts-
halve moet opwerpen;

– die nietigheid niet is goed te maken.
Die absolute nietigheid van de onder-
handse verklaring van 11  juni 2009, 
houdt in dat die ook geen gevolg kon 
kennen in de onderhandse overeen-
komst van 29 september 2009, wat geïn-
timeerde nochtans staande houdt.

Blijft dan de vraag of geïntimeerde, die 
geen zakelijke rechten kan doen gelden 
op de onroerende goederen van appel-
lante, zich nog louter kan steunen op de 
onderhandse overeenkomst van 29 sep-
tember 2009 om de openbare verkoop 
daarvan te eisen.

Geïntimeerde doet immers gelden dat 
gelet op het beëindigen van hun feitelijke 

samenwoonst er aanleiding bestaat om 
een financiële afrekening op te stellen en 
de wederzijdse vergoedingen te bepalen, 
en dat partijen het eens waren dat dit 
slechts kon mits de openbare verkoop 
van de onroerende goederen.

Geïntimeerde geeft aldus aan de over-
eenkomst van 29  september 2009 een 
interpretatie die niet strookt met de be-
woordingen ervan.

Nu geïntimeerde geen zakelijke rechten 
bezit op de onroerende goederen van ap-
pellante is er geen reden om zonder meer 
de openbare verkoop ervan te gelasten, 
zodat die hoofdeis van geïntimeerde 
moet worden afgewezen.

3.2.2. Over de ondergeschikte vordering 
van geïntimeerde – de verrijking zonder 
oorzaak:

De ondergeschikte vordering van geïn-
timeerde faalt ook, in de mate waarin 
deze zich beroept op de rechtsfiguur van 
de verrijking zonder oorzaak.
Deze rechtsgrond wordt met reden met 
een zekere argwaan onthaald in recht-
spraak en rechtsleer, zodat die ook 
slechts als ultiem (red)middel kan wor-
den ingeroepen.

Van zodra er evenwel een geldige oor-
zaak voorhanden is voor de verarming 
en bijgevolg een economische of zelfs 
loutere morele rechtvaardiging bestaat 
voor de vermogensverschuiving moet 
de aanspraak van de aanleggende partij 
worden afgewezen: de oorzaak van een 
vermogensverschuiving kan immers 
een contractuele, wettelijke of natuur-
lijke verbintenis zijn of zelfs de eigen 
wil van de verarmde. Benadrukt moet 
worden dat wanneer de verarmde spe-
culeerde om een aleatoir resultaat te be-
reiken – dat uiteindelijk dan niet werd 
bereikt of gerealiseerd – of handelde uit 
eigen belang (waardoor een derde even-
tueel onrechtstreeks bevoordeeld werd) 
de vermogensverschuiving niet zonder 
oorzaak is (zie o.a. ook: H. De Page, 
Traité élémentaire de droit civil belge, 
III, blz. 54, nr. 40; vgl. met A. De Bersa-
ques, “Le caractère subsidiaire de l’actio 
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de in rem verso”, RCJB 1957, (121), 128, 
nr. 17).

Naar het oordeel van het hof kan ook 
deze rechtsgrond geïntimeerde hier 
geen soelaas bieden, aangezien hij han-
delde uit vrije wil, toen hij de werken, 
waarvan de concrete en precieze om-
vang trouwens ook ter betwisting staat, 
in het kader van het samenleven van 
partijen heeft uitgevoerd c.q. laten uit-
voeren.

Geïntimeerde, die ook niet belangeloos 
handelde (nu hij zelf erkent dat hij met 
appellante, en later ook nog samen met 
zijn hulpbehoevende vader in haar huis 
heeft samengewoond), diende bijgevolg 
het risico in te calculeren dat met een 
louter feitelijk buitenhuwelijks samenle-
ven gepaard gaat.
Indien hij dit risico niet wilde nemen, 
diende hij ofwel zich ervan te onthouden 
deze werken uit te voeren, ofwel duide-
lijke afspraken vast te leggen in een akte, 
hetgeen hij evenwel niet gedaan heeft, 
althans niet bewijst, met de door hem 
overgelegde onderhandse aktes.

3.2.3. over de meer ondergeschikte vorde-
ring op grond van art. 555 BW:

Ook de ingeroepen gevolgen van de 
natrekkingsleer (de essentie van arti-
kel  555 BW) bieden geen uitweg aan 
geïntimeerde, die dit middel ook verder 
niet ontwikkeld heeft in zijn conclusies.

Artikel  555 BW kan vooreerst geen 
toepassing vinden op de loutere arbeid 
van een derde (vgl. met Cass. 5 oktober 
2012, TGR-TWVR 2013, 104). Dit is ook 
logisch: natrekking veronderstelt een ei-
gendomsconflict, i.e. een conflict tussen 
enerzijds de eigenaar van het onroerend 
goed en anderzijds de eigenaar van de 
materialen of goederen, die opgeslorpt 
zijn door (het statuut van) de hoofdzaak. 
De derde moet ook materialen hebben 
aangewend.

Maar, het artikel  555 BW is bovendien 
slechts bedoeld voor de situatie waarbij 
de eigenaar van een onroerend goed, 
die er niet in het bezit van is, vaststelt 

dat een derde werken aan het goed heeft 
uitgevoerd. Een derde is diegene die niet 
krachtens een overeenkomst heeft ge-
bouwd. Derde is eenieder die gebouwd 
heeft op de grond van iemand anders of 
op deze grond werken heeft opgericht 
op zijn eigen kosten en voor zijn eigen 
rekening, en waarbij het eigendoms-
conflict door geen enkele wet en door 
geen enkele overeenkomst tussen beide 
partijen werd geregeld (zie ook: F. Van 
Neste, “Zakenrecht”, in Beginselen van 
Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-
Scientia, 1990, 377, nr.  213). Dit maakt 
artikel  555 BW zinledig in een rechts-
verhouding tussen feitelijke samenle-
vers, waar de andere partner in de regel 
bouwt in opdracht en voor rekening 
van de andere partner-eigenaar van het 
onroerend goed, hetgeen hier kennelijk 
niet anders was.

[…]

4. Beslissing:

[…]

Verklaart het hoger beroep gegrond,

Verklaart de oorspronkelijke vorde-
ringen van geïntimeerde, zoals nog ge-
wijzigd in de loop van het geding, en 
minimaal begroot op 80.000 EUR, ont-
vankelijk, doch ongegrond,

Hervormt dienvolgens het bestreden 
vonnis,

Wijst geïntimeerde af van zijn vorderin-
gen als ongegrond,

Wijst geïntimeerde derhalve ook af van 
zijn incidenteel beroep als ongegrond,

[…]

RECUPERATIE VAN VER-
BOUWINGSWERKEN BIJ 
FEITELIJKE SAMENWONING

Om zijn investering in het onroe-
rend goed dat in exclusieve eigen-
dom toebehoort aan zijn feitelijk 

samenwonende partner te recu-
pereren, beroept de partner-niet-
eigenaar zich in hoofdorde op twee 
onderhandse overeenkomsten. 
Het hof kwalificeert de (eerste) 
overeenkomst waarbij de partner-
eigenaar verklaarde dat haar feite-
lijk samenwonende partner “recht 
heeft op de helft van het huis” als 
een schenking(sbelofte) die even-
wel niet voldoet aan de vereisten 
van artikel  932 en 894 BW, noch 
aan de vormvereisten van arti-
kel  931 BW. Zolang de schenker 
leeft, resulteert de schending van 
de vormvereisten van artikel  931 
BW in absolute nietigheid (zie 
art.  1340 BW; W. PINTENS en 
N. LABEEUW, “Art.  931 B.W.” in 
Comm.Erfr., 2002, 18, nr.  23; H. 
DE PAGE, Traité élémentaire de 
droit civil belge, VIII/1, Brussel, 
Bruylant, 1962, 566, nr.  478. Zie 
ook Cass. 19  mei 1994, Arr.Cass. 
1994, 504; Cass. 29 april 1977, Arr.
Cass. 1977, 892). De absolute nietig-
heid van deze overeenkomst werkt 
door naar de (tweede) onderhandse 
akte waarin de partner-eigenaar 
verklaarde dat het huis “openbaar 
verkocht zal worden” en dat de 
“kosten en opbrengsten van het 
huis worden verdeeld in de helft”. 
Aangezien de partner-niet-eige-
naar geen zakelijke rechten kan la-
ten gelden op het onroerend goed, 
is er geen reden om zonder meer de 
openbare verkoop te gelasten. Een 
stilzwijgend opstalrecht – al zou 
de partner niet-eigenaar feitelijke 
omstandigheden kunnen inroepen 
die ondubbelzinnig wijzen naar 
de vestiging van een opstalrecht 
– had hier overigens evenmin soe-
laas kunnen bieden (zie bijv. Gent 
15 maart 2018, NjW 2018, 495; Gent 
8  februari 2018, NjW 2018, 489; 
Bergen 12  januari 2007, FJF 2009, 
129). Een opstalrecht kan immers 
enkel betrekking hebben op auto-
nome vermogensbestanddelen, en 
niet, zoals in casu, op (loutere) ver-
beterings- en verbouwingswerken 
die geen zelfstandig bestaan ken-
nen (zie rb. Kortrijk 14  november 
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Brussel (familiekamer) (43e k.) 27 april 2017

Brussel (familiekamer) (43e k.) 27 april 2017 Rev.not.b. 2018, afl. 3133, 770, noot -
Samenvatting 1
Wanneer een schenker in een intentieverklaring vermeldt dat zij de gift koppelt aan een beding van conventionele
terugkeer (in de zin van art. 951 BW), laat het feit dat de begiftigde verklaart te aanvaarden zonder uitdrukkelijke
verwijzing naar het beding van terugkeer niet toe te veronderstellen dat de schenker een andere brief heeft
verzonden die het beding niet vermeldt.

Commentaar:

Vonnis a quo: Famrb. Waals-Brabant (28e k.) 2 april 2015, «Rev.not.b.» 2018, afl. 3133, 774.

Trefwoorden:
Conventionele terugkeer (schenking) Onrechtstreekse schenking

Samenvatting 2
Een schenking met lasten is niet onverenigbaar met een beding van conventionele terugkeer in de zin van art. 951
BW.

Commentaar:

Vonnis a quo: Famrb. Waals-Brabant (28e k.) 2 april 2015, «Rev.not.b.» 2018, afl. 3133, 774.

Trefwoorden:
Soorten schenkingen, algemeen Conventionele terugkeer (schenking) Onrechtstreekse schenking

Samenvatting 3
Wanneer de waarde van een geschonken effect is vervallen en de gelden aan de begiftigde werden gestort, gebeurt
de conventionele terugkeer in de zin van art. 951 BW bij equivalent, zelfs wanneer geen subrogatoir beding werd
gespecificeerd.

Commentaar:

Vonnis a quo: Famrb. Waals-Brabant (28e k.) 2 april 2015, «Rev.not.b.» 2018, afl. 3133, 774.

Trefwoorden:
Conventionele terugkeer (schenking) Onrechtstreekse schenking
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Gent (11e k.) 30 maart 2017

Gent (11e k.) 30 maart 2017 RW 2018-19, afl. 28, 1111 en http://www.rw.be/ (2 april 2019)
Samenvatting
Het eigenhandig testament is geldig qua handtekening zodra duidelijk is dat (1) het wel degelijk de testator is die
heeft gehandtekend en zich op die manier heeft geïdentificeerd (zij het eventueel niet met zijn gebruikelijke
handtekening) en (2) de testator het testament als volledig en definitief heeft beschouwd om het aldus uitwerking te
laten krijgen na zijn dood. Het handtekeningvereiste geldt eerder als een bijkomende geldigheidswaarborg dan als
een vormvereiste sensu stricto. Een geldig testament onderstelt identificatie en een afdoende animus signandi.

De handtekening met voornaam, naam en adres kan worden aangenomen.

Bijkomende handtekeningen van (een) derde(n) onderaan het testament tasten de geldigheid van het testament niet
noodzakelijk aan, inzonderheid wanneer geenszins blijkt dat deze handtekeningen een beïnvloeding van de
wilsbeschikking veruitwendigen.

Trefwoorden:
Eigenhandig testament Bewijsrecht, handtekening, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2018-19, afl. 28, 1111 en http://www.rw.be/ (2 april 2019)
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Gent (11e k.) nr. 2015/AR/0793, 24 november 2016

Gent (11e k.) nr. 2015/AR/0793, 24 november 2016 Rev.trim.dr.fam. 2017 (samenvatting), afl. 3, 633; RW 2019-20,
afl. 32, 1270 en http://www.rw.be/ (4 april 2020); TEP 2017, afl. 2, 164; T.Not. 2017 (samenvatting), afl. 3, 254
Samenvatting
Het in artikel 745quater, § 4 BW bedoelde vetorecht van de langstlevende echtgenoot wat betreft de omzetting van
het vruchtgebruik met betrekking tot de vroegere gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad geldt onverkort
nadat de langstlevende echtgenoot deze gezinswoning verlaat dan wel verhuurt.

Trefwoorden:
Omzetting vruchtgebruik en overdracht blote eigendom (erfopvolging langstlevende echtgenoot)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Not. 2017 (samenvatting), afl. 3, 254

- TEP 2017, afl. 2, 164

- RW 2019-20, afl. 32, 1270 en http://www.rw.be/ (4 april 2020)
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Gent (11e k.) 10 november 2016

Gent (11e k.) 10 november 2016 RW 2019-20, afl. 33, 1301 en http://www.rw.be/ (11 april 2020)
Samenvatting
Niettegenstaande de strikt te interpreteren tekst van art. 909, eerste lid BW kan worden aangenomen dat met
«offcieren van gezondheid» (die niet meer bestaan) thans alle personen worden bedoeld die zieken verzorgen en die
op grond van hun kennis en vaardigheid het leed kunnen verzachten of misschien zelfs het leven kunnen verlengen
en daardoor een zeer grote invloed op de zieke kunnen uitoefenen, zoals verpleegkundigen, kinesitherapeuten of
psychologen en verplegend personeel.

Opdat art. 909, eerste lid BW van toepassing zou zijn op de beoefenaar van een gezondheidsberoep, zoals een
verpleegkundige, moeten drie voorwaarden cumulatief worden vervuld: 1) de verpleegkundige moet de
schenker/testator hebben «behandeld», wat een zekere continuïteit en regelmaat veronderstelt; 2) de behandeling
moet plaatsvinden «gedurende de ziekte waaraan de schenker/testator is overleden», d.w.z. de ziekte die het
overlijden van de schenker/testator (mede) heeft veroorzaakt; (3) de schenking/het testament moet gebeuren «tijdens
die ziekte». De verpleegkundige wordt slechts getroffen door een onbekwaamheid om een schenking/testament van
de zieke te ontvangen vanaf het begin van de kritieke fase van de (in voorkomend geval langdurige) ziekte waaraan
de schenker/testator is overleden. Cruciaal bij de concrete invulling van de hier aan de orde zijnde
toepassingsvoorwaarde is de machtspositie aan de zijde van de beoefenaar van een gezondheidsberoep en de
afhankelijkheid aan de zijde van de schenker/testator.

Art. 909, eerste lid BW kan bezwaarlijk toepassing vinden ten aanzien van legatarissen die weliswaar als
thuisverpleegsters fungeerden van de (vooroverleden) levenspartner van de testator, maar nadien in een andere
vrijwillige hulpverleningsrelatie zijn overgegaan met de testator. Art. 909 BW is niet van toepassing op vrijwillige
dienstverleensters, ook al hebben zij eerder verpleegkundige zorgen verleend aan een naaste en ligt de vrijwillige
dienstverlening in dezelfde lijn.

Trefwoorden:
Bekwaamheid artsen, apothekers, rusthuizen, geestelijken om giften te verkrijgen Verpleegkundig personeel

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2019-20, afl. 33, 1301 en http://www.rw.be/ (11 april 2020)
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Gent (11e k.) 27 oktober 2016

Gent (11e k.) 27 oktober 2016 RW 2020-21, afl. 1, 27 en http://www.rw.be/ (10 september 2020); T.Not. 2017
(samenvatting), afl. 4, 346
Samenvatting
De residuaire roeping is het criterium bij uitstek om uit te maken of het een algemeen legaat betreft. Heeft de roeping
betrekking op alle goederen en houdt ze met andere woorden een residuaire aanspraak in, dan betreft het een
algemeen legaat (art. 1003 BW). Is de legataris alleen geroepen tot alle onroerende goederen of tot alle roerende
goederen of tot een gedeelte van de (onroerende of roerende) goederen, dan betreft het een legaat onder algemene
titel (art. 1010 BW).

Centraal staat de werkelijke bedoeling van de testator en niet zozeer de gebruikte bewoordingen.

De testator kan meerdere algemene legatarissen aanwijzen. Elk van hen is dan geroepen tot het hele
nalatenschapsvermogen in die zin dat, indien een van hen (om welke reden ook) niet tot de nalatenschap komt, er
aanwas plaatsvindt ten behoeve van de overblijvende legatarissen. Komen ze samen tot de nalatenschap, dan
(ver)delen zij in beginsel in gelijk delen. De testator kan echter ook meerdere algemene legatarissen aanwijzen, elk
ten belope van een ongelijk deel indien ze samen tot de nalatenschap komen.

Het geval waarin de testator meerdere personen aanwijst om tot zijn nalatenschap te komen en daarbij het breukdeel
bepaalt dat aan elk van hen zal toekomen, is verenigbaar met het concept van een ‘algemeen legaat'. Het specifiëren
van het breukdeel kan namelijk de bevestiging zijn van de regel dat, indien meerdere algemene legatarissen tot de
nalatenschap komen, zij dit algemeen legaat erven ten belope van een breukdeel. De bepaling van breukdelen is in
voorkomend geval een uitvoeringsmodaliteit en sluit geen algehele roeping uit.

Trefwoorden:
Algemeen legaat Legaat onder algemene titel

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Not. 2017 (samenvatting), afl. 4, 346

- RW 2020-21, afl. 1, 27 en http://www.rw.be/ (10 september 2020)
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Gent (11e k.) 27 oktober 2016

Gent (11e k.) 27 oktober 2016 RW 2020-21, afl. 1, 22 en http://www.rw.be/ (10 september 2020); T.Not. 2018
(samenvatting), afl. 10, 839
Samenvatting 1
Het recht op een eerlijk proces en daaruit afgeleid ook het recht op bewijs van een gewezen levenspartner die de
nietigverklaring beoogt van tal van giften die beweerdelijk een pretium stupri uitmaken en bijgevolg een
ongeoorloofde oorzaak dragen, primeert boven het door de begiftigden ingeroepen recht op privacy. De
levenspartner mag derhalve gebeurlijk onrechtmatig verkregen elektronisch verkeer in rechte aanwenden.
Rechterlijke afweging in concreto en in specie maakt dat niet tot bewijsuitsluiting moet worden besloten.

Trefwoorden:
Ongeoorloofde oorzaak (overeenkomst) Overspelige concubinaat Soorten schenkingen, algemeen
Bewijsrecht, algemeen Onrechtmatig verkregen bewijs (bewijswaarde)
Recht van verdediging (burgerlijke rechtspleging) Bewijs (gerechtelijk recht), algemeen
Geheimhouding communicatie, verwerking van gegevens en bescherming persoonlijke levenssfeer (elektronische
communicatie)
Toepasselijkheid in het civiel recht (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Recht op eerbiediging privéleven en privacy (EVRM)

Samenvatting 2
Het verlenen van affectie met bijkomstig bepaalde seksuele prikkels door een gehuwde vrouw aan een
buitenhuwelijkse partner in ruil voor financiële tegemoetkomingen en de verbetering van de levensstandaard van het
gehuwde koppel en hun kinderen staat naar omstandigheden niet gelijk met een pretium stupri. De hieruit
voortvloeiende giften van de buitenhuwelijkse partner dragen geen ongeoorloofde oorzaak.

Het past giften in een buitenhuwelijkse/overspelige relatie binnen hun context te plaatsen. Van
tegemoetkomingen/giften met een ongeoorloofde oorzaak en derhalve van vernietigbare giften is slechts sprake
wanneer is aangetoond dat (een van de) determinerende beweegreden(en) is geweest de seksuele betrekkingen
tussen ongehuwde partners te vergoeden. Enkel giften die er op determinerende wijze toe strekken seksuele
betrekkingen tussen ongehuwde partners te doen ontstaan, in stand te houden of te vergoeden, zijn vernietigbaar. Er
moet een essentieel verband bestaan tussen de giften en de seksuele betrekkingen, quod in casu non.

Trefwoorden:
Ongeoorloofde oorzaak (overeenkomst) Overspelige concubinaat Soorten schenkingen, algemeen

Samenvatting 3
Een onrechtstreekse schenking is in essentie een schenking die, buiten alle veinzing om, onder de vorm van een
andere rechtshandeling gebeurt, zo bijvoorbeeld een overschrijving van bankrekening naar bankrekening.

Anders dan bij de vermomde gift, is er geen veinzing. Mede in die optiek komt het bijzonder kunstmatig over om de
enkele vermelding van ‘gift' te penaliseren met de civielrechtelijke nietigheidssanctie.

Trefwoorden:
Onrechtstreekse schenking Vermomde schenking Nietigverklaring en vernietiging overeenkomst

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Not. 2018 (samenvatting), afl. 10, 839

-
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Gent (11e k.) 27 oktober 2016

Gent (11e k.) 27 oktober 2016 RW 2019-20, afl. 34, 1347 en http://www.rw.be/ (18 april 2020); T.Not. 2017
(samenvatting), afl. 4, 360
Samenvatting 1
Gezondheid van geest in de zin van artikel 901 BW impliceert ook helderheid van geest. De testator moet zowel in
staat zijn de zin en de draagwijdte van de getroffen beschikkingen te begrijpen als er vrijwillig in toe te stemmen. Een
(gedeeltelijke) aantasting/verzwakking van de wil (voortvloeiend uit hetzij een psychische hetzij een fysieke
aandoening) is voldoende om tot ongezondheid van geest in de zin van artikel 901 BW te besluiten. De feitenrechter
moet extra waakzaam zijn.

Artikel 901 BW is geen loutere herhaling van het gemeenrechtelijke toestemmingsvereiste van de artikelen 1109 e.v.
BW. Ten opzichte van legaten wordt om reden van de ‘verarming' die zij teweegbrengen, een bijzondere graad van
toestemming vereist, die strenger is dan bij handelingen om baat.

Ze moeten niet alleen worden nietig verklaard op grond van een totale afwezigheid van toestemming of op grond van
de gewone wilsgebreken zoals dwaling, geweld of bedrog, maar ook bij elke aantasting, zelfs verzwakking/verstoring
van de wil.

Het (tegen)bewijs van de ongezondheid van geest is aan strenge vereisten gebonden. Dit dient op precieze wijze te
worden geleverd en mag geen twijfel laten bestaan. In de eerste plaats moet de ongezondheid van geest omstandig,
met precisie en met uitsluiting van redelijke twijfel worden aangetoond.

Bovendien volstaat (los van het geval van rechterlijke bescherming met wils- en handelingsonbekwaamheid om te
schenken/legateren) geen enkele geestesstoornis op zich om een legaat te vernietigen maar moet telkens worden
bewezen dat de vrije en bewuste wilsuiting van de beschikker daardoor in concreto wordt belemmerd. Tot slot moet
de aantasting van de wil bestaan op het ogenblik van het legaat zelf. Alle middelen van recht zijn dienstig voor het
bedoelde bewijs, zo ook getuigen en vermoedens.

Waar de testator steeds wordt vermoed gezond van geest te zijn op het ogenblik van de opmaak van zijn testament,
zullen zij die op grond van zijn ongezondheid van geest de nietigheid van een rechtshandeling inroepen, het bewijs
daarvan moeten aanbrengen, gebeurlijk middels een deskundigenonderzoek en een bijhorend deskundigenverslag,
dat de rechter echter niet noodzakelijk moet volgen.

Trefwoorden:
Gezondheid van geest (giften, bekwaamheid om te beschikken) Toestemming, algemeen
Bewijslast, algemeen

Samenvatting 2
Wanneer het testament neerligt in een notariële akte, mag worden aangenomen dat, hoewel de instrumenterende
notaris (per hypothese) geen medische scholing heeft genoten, er omkadering was door een beroepspersoon
waarvan toch mag worden verondersteld dat hij zich afzijdig houdt van rechtshandelingen met overduidelijk
wilsongeschikte partijen.

Trefwoorden:
Gezondheid van geest (giften, bekwaamheid om te beschikken)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Not. 2017 (samenvatting), afl. 4, 360
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Brussel (43e k.) 20 oktober 2016

Brussel (43e k.) 20 oktober 2016 Rev.not.b. 2019, afl. 3138, 333
Samenvatting 1
De formaliteiten bedoeld in art. 976, 1° BW zijn geen rechtsvorderingen in de zin van art. 2262bis, § 1 BW, aangezien
de term “rechtsvordering” de inleiding van een gerechtelijke procedure beoogt, hetgeen de neerlegging van een
testament in handen van een notaris niet is.

Trefwoorden:
Aanbieding en opening testament Eigenhandig testament Principe (verjaringstermijn persoonlijke vordering)

Samenvatting 2
De vordering tot betaling van een lijfrente is niet onderworpen aan de tienjarige verjaring van art. 2262bis, § 1 BW,
maar aan de bijzondere vijfjarige verjaring die wordt bepaald in art. 2277 BW.

Volgens art. 2248 BW wordt de verjaring gestuit door de erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring
loopt. Dergelijke erkenning kan voortvloeien uit het feit dat de schuldenaar gedurende meer dan 11 jaar
rentebetalingen heeft gedaan.

Trefwoorden:
Rente, schuldvordering bij nutsvoorziening, alimentatie, woninghuur en pacht (verjaringstermijn)
Stuiting verjaring, algemeen Principe (verjaringstermijn persoonlijke vordering)

Samenvatting 3
Er wordt aanvaard dat de artikelen 1156 en volgende van het Burgerlijk Wetboek betreffende de uitlegging van
overeenkomsten naar analogie worden toegepast op de uitlegging van testamenten.

Trefwoorden:
Eigenhandig testament Uitlegging en aanvulling overeenkomst, algemeen

Samenvatting 4
Het feit dat partijen getracht hebben een andere partij in diskrediet te brengen door klacht neer te leggen wegens
valsheid en gebruik van valse stukken terwijl de gerechtsdeskundige had besloten dat het bestreden testament wel
degelijk van de hand was van de persoon aan wie het werd toegeschreven en bovendien de omstandigheid dat een
partij, ondanks een minnelijke instaatstelling, de dag voor de pleitzitting een klacht heeft ingediend met burgerlijke
partijstelling, waarbij deze klacht werd afgesloten met een buitenvervolgingstelling, vormen een tergend en
procedureel gedrag dat morele en financiële schade veroorzaakt. Er wordt een vergoeding toegekend van 5000 euro.

Trefwoorden:
Tergend en roekeloos hoger beroep Eigenhandig testament
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Antwerpen (3e bis k.) 7 juni 2016

Antwerpen (3e bis k.) 7 juni 2016 RW 2018-19, afl. 32, 1269 en http://www.rw.be/ (25 april 2019)
Samenvatting 1
Een vordering op grond van vermogensverschuiving zonder oorzaak moet worden afgewezen zodra er een geldige
oorzaak is voor de verarming en er bijgevolg een economische of zelfs louter morele rechtvaardiging bestaat voor de
vermogensverschuiving. De oorzaak van een vermogensverschuiving kan een contractuele, wettelijke of natuurlijke
verbintenis zijn of zelfs de eigen wil van de verarmde.

Trefwoorden:
Verrijking zonder oorzaak

Samenvatting 2
De rechter kan een overeenkomst niet ambtshalve nietig verklaren zonder dat de nietigverklaring in rechte gevorderd
is.

Trefwoorden:
Nietigverklaring en vernietiging overeenkomst Taak rechter (burgerlijke rechtspleging)

Samenvatting 3
Het loutere feit dat een overschrijvingsorder het woord «schenking» vermeldt, maakt van dit overschrijvingsorder nog
geen schenking in de zin van art. 931 BW. Niettemin maakt een dergelijke bankgift een rechtsgeldige
vermogenstransfer uit. Deze alternatieve schenkingsvorm is onttrokken aan het toepassingsgebied van art. 931 BW.

Trefwoorden:
Schenking bij notariële akte, algemeen Soorten schenkingen, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2018-19, afl. 32, 1269 en http://www.rw.be/ (25 april 2019)
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Gent (11e k.) 26 mei 2016

Gent (11e k.) 26 mei 2016 RW 2018-19, afl. 10, 384 en http://www.rw.be/ (9 november 2018)
Samenvatting
De animus donandi bij een handgift onderstelt dat de schenker het inzicht moet hebben een schenking te doen aan
de begiftigde. De animus donandi wordt niet vermoed en moet worden bewezen door degene die deze animus
inroept. Het bewijs van de animus donandi kan met alle middelen van recht worden geleverd, zo ook door de feitelijke
begeleidende omstandigheden van de traditio.

Het loutere ontbreken van een evenwichtige economische tegenprestatie bij een aandelentransfer vormt op zich niet
het bewijs van de animus donandi, ook niet indien er tussen partijen affectieve banden bestaan, zoals tussen
echtgenoten.

Trefwoorden:
Handgift Schenking, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2018-19, afl. 10, 384 en http://www.rw.be/ (9 november 2018)
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Luik (1e k.) 18 februari 2015

Luik (1e k.) 18 februari 2015 JLMB 2019, afl. 35, 1660 en http://jlmbi.larcier.be/ (12 november 2019), noot -
Samenvatting
De vormregels voorgeschreven door de artikelen 931 en 932 van het Burgerlijk Wetboek moeten niet worden
nageleefd wanneer de schenking onrechtstreeks gebeurt, dit wil zeggen door een abstracte en neutrale akte waar
niet uit blijkt of ze ten bezwarende titel of om niet is. Een bankoverschrijving animo donandi is in principe een
onrechtstreekse schenking. Indien deze echter vermeldt dat ze om niet gebeurt, is er sprake van een rechtstreekse
schenking die onderworpen is aan de vormregels van de artikelen 931 en 932 van het Burgerlijk Wetboek. Bij gebrek
aan naleving van deze vormregels is de bankoverschrijving animo donandi nietig.

Een bankoverschrijving kan ook de loutere uitvoering zijn van een eerder gedane rechtstreekse schenking. In dat
geval, indien de vroegere rechtstreekse schenking nietig is wegens vormgebrek, kan de bankoverschrijving die ze
uitvoert niet beschouwd worden als een geldige onrechtstreekse schenking.

Trefwoorden:
Onrechtstreekse schenking Soorten schenkingen, algemeen Betalingsdienst, overschrijving, algemeen
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Rb. Dinant (6e k.) 3 maart 2010

Rb. Dinant (6e k.) 3 maart 2010 JT 2010, afl. 6399, 409 en http://jt.larcier.be (21 juni 2010), noot -; Rev.not.b. 2010,
afl. 3041, 316; T.Not. 2011, afl. 2, 114, noot AYDOGAN, A.
Samenvatting
In de mate dat art. 970 BW de geldigheid van elk eigenhandig testament doet afhangen van de vermelding van een
door de erflater handgeschreven datum, moet dit artikel worden geïnterpreteerd in functie van het drievoudige doel
dat wordt nagestreefd door deze bepaling: het situeren van het testament ten opzichte van eventuele andere
testamenten; nagaan of het geestesvermogen van de overledene niet aangetast was bij het opstellen ervan; er zich
van verzekeren dat het niet gaat om een ontwerp.

Wanneer de gevallen die de efficiëntie van het niet-gedagtekende testament kunnen aantasten, kunnen worden
uitgesloten, moet het als geldig worden beschouwd.

Trefwoorden:
Eigenhandig testament

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Not. 2011, afl. 2, 114
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Brussel (1e k.) 8 januari 2001

Brussel (1e k.) 8 januari 2001 RW 2001-02, 314 en http://www.rw.be (9 november 2001).
Samenvatting
Krachtens art. 745quater, par. 4 B.W. kan het aan de langstlevende echtgenoot toekomende vruchtgebruik van het
onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap van de eerststervende het gezin tot voornaamste woning
diende, en van het daarin aanwezige huisraad, niet worden omgezet dan met instemming van de langstlevende, ook
al betreft het een tweede huwelijk.

Indien de bedoelde gezinswoning echter slechts ten dele tot de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot
behoort, derwijze dat de langstlevende slechts vruchtgebruiker wordt van een gedeelte van die woning, kan hij
voormelde omzetting niet weigeren. Alsdan beslist de rechter op een onaantastbare wijze in feite over de gevraagde
omzetting, zo ook over de modaliteiten ervan.

De langstlevende echtgenoot die, hoewel hij slechts vruchtgebruiker is van een gedeelte van voormelde
gezinswoning, deze woning alleen betrekt, is dientengevolge een woonvergoeding verschuldigd, te berekenen
volgens de huurwaarde van de woning en van het vruchtgebruik waarover hij niet beschikte.

Trefwoorden:
Omzetting vruchtgebruik en overdracht blote eigendom (erfopvolging langstlevende echtgenoot)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2001-02, 314 en http://www.rw.be (9 november 2001)
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Antwerpen (1e k.) 8 mei 2000

Antwerpen (1e k.) 8 mei 2000 A.J.T. 2001-02, 126; RW 2000-01, 1279 en http://www.rw.be (26 juni 2001).
Samenvatting 1
Krachtens art. 727, 1° B.W. is onwaardig en, als zodanig van de erfenissen uitgesloten, hij die veroordeeld is om de
overledene te hebben gedood of om te hebben gepoogd hem te doden. De erfgenaam die veroordeeld is om, zonder
het oogmerk om te doden, de overledene opzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht met de dood
tot gevolg, valt niet onder toepassing van art. 727 B.W.

Trefwoorden:
Onwaardigheid om te erven

Samenvatting 2
Krachtens art. 745quater, par. 4° B.W. kan het aan de langstlevende echtgenoot toekomende vruchtgebruik van het
onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap van de eerststervende het gezin tot voornaamste woning
diende, en van het daarin aanwezige huisraad, niet worden omgezet dan met instemming van de langstlevende. Dit
geldt niet enkel voor de gezinswoning, maar ook voor alle toebehoren die er een geheel mee vormen, zoals de tuin
en een achterliggende grond.

Trefwoorden:
Omzetting vruchtgebruik en overdracht blote eigendom (erfopvolging langstlevende echtgenoot)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2000-01, 1279 en http://www.rw.be (26 juni 2001)
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Cass. 15 maart 1968

Cass. 15 maart 1968 R.W. 1967-68, 1945; Pas. 1968, I, 882, noot; T. Not. 1968, 133.; https://juportal.be (8 oktober
2001)
Samenvatting
Een testament kan enkel geïnterpreteerd worden wanneer het onduidelijk en dubbelzinnig is.

Trefwoorden:
Testament, algemeen
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