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5. Aangezien de epileptische aanvallen werden vast-

gesteld binnen een termijn van zes maanden, worden 

zij met toepassing van art. 1649quater, § 4 BW vermoed 

reeds aanwezig geweest te zijn bij de levering.

Alle overige veterinaire documenten, aangegeven bij de 

feiten, zijn gewichtig en overeenstemmend en bevestigen 

het vermoeden op grond van art. 1649quater, § 4 BW. Dit 

vermoeden wordt door appellante niet weerlegd.

6. Op grond van art.  1649quinquies BW beschikt de 

consument over diverse sanctiemogelijkheden.

In casu is een herstel of vervanging niet aan de orde 

(onmogelijk of buiten verhouding), aangezien het een 

ziek dier betret  waarbij aangenomen wordt dat geïnti-

meerden zich aan het dier hebben gehecht, gelet op de 

inspanningen die zij ondernamen om de ziekte te ver-

helpen. Geïntimeerden vragen bijgevolg terecht een pas-

sende prijsvermindering, gekoppeld aan een schadever-

goeding.

Er liggen overigens geen grieven van appellante voor 

tegen de door eerste geïntimeerde gevorderde sanctie 

(prijsvermindering gekoppeld aan schadevergoeding).

7. Bij wijze van prijsvermindering kende de eerste rech-

ter aan geïntimeerden een bedrag van 300 euro toe. Dit 

oordeel wordt bevestigd.

De medische kosten worden bewezen en werden te-

recht toegekend. Er wordt door de eerste rechter enkel 

voorbehoud toegekend voor de toekomstige kosten. De 

berekening van de toekomstige kosten werd niet aan-

vaard.

Eerste geïntimeerde stelt voorts een eisuitbreiding te 

formuleren voor nieuwe medische kosten na het vonnis 

a quo. Deze eisuitbreiding wordt niet betwist door appel-

lante.

Het hof stelt echter vast dat eerste geïntimeerde na eis-

uitbreiding in totaal slechts een bedrag van 1.777,78 euro 

vordert (300 euro voor wat de prijsvermindering van de 

aankoopprijs betret  en 1.477,78 euro voor wat de me-

dische kosten betret , met inbegrip van de administra-

tie- en verplaatsingskosten). In totaal vordert eerste ge-

intimeerde derhalve slechts een som van 1.777,78 euro, 

terwijl de eerste rechter aan eerste geïntimeerde een be-

drag toekende van 300 euro voor prijsvermindering van 

de aankoopprijs en 1.576,58 euro voor medische kosten 

en administratie- en verplaatsingskosten of in totaal 

1.876,58 euro. Het hof neemt akte van de eisherleiding 

van eerste geïntimeerde in deze zin en kan uiteraard niet 

meer toekennen dan door eerste geïntimeerde gevorderd 

wordt.

8. Met betrekking tot de niet-medische kosten werd 

door de eerste rechter een billijk bedrag van 125 euro toe-

gekend voor administratie- en verplaatsingskosten. Vol-

gens de eerste rechter konden geïntimeerden geen aan-

spraak maken op een morele schadevergoeding.

Terwijl eerste geïntimeerde in vorige beroepsconclu-

sie nog incidenteel beroep instelde voor de afwijzing van 

zjin morele schadevergoeding, ziet eerste geïntimeerde 

in laatste syntheseberoepsconclusie af van dit incidenteel 

beroep. Eerste geïntimeerde vordert derhalve geen morele 

schadevergoeding meer.

Eerste geïntimeerde stelt wel incidenteel beroep in voor 

administratie- en verplaatsingskosten waarvoor hij ex ae-

quo et bono een bedrag van 150 euro vordert. De eerste 

rechter kende een billijk bedrag van 125 euro toe voor ad-

ministratie- en verplaatsingskosten.

Het incidenteel beroep is gegrond en er wordt een som 

van 150 euro voor administratie- en verplaatsingskosten 

aan eerste geïntimeerde toegekend, welk bedrag volgens 

de eigen berekening van eerste geïntimeerde reeds vervat 

zit in de som van 1.777,78 euro.

...

10. Daar de vordering van eerste geïntimeerde gegrond 

verklaard wordt op grond van art. 1649bis e.v. BW, dient 

het hof zich niet verder uit te spreken over de overige, 

subsidiair ingeroepen rechtsgronden van eerste geïnti-

meerde. In het bijzonder diende de eerste rechter niet 

verder te onderzoeken of er sprake is van een verborgen 

gebrek in de zin van art. 1641 BW noch of eerste geïnti-

meerde gedwaald heet  in de zin van art. 1110 BW. Par-

tijen weiden ten onrechte uitvoerig over deze rechtsgron-

den uit.

...

Hof van Beroep te Gent

5e Kamer – 24 juni 2014

Voorzitter: de h. Tillekaerts

Raadsheren: de h. Vandeputte en mevr. De Raeymaeker

Advocaten: mrs. De Schepper en Deknudt

Successierechten – Toebedeling van gemeenschappelijk 

vermogen – Sterh uisclausule – Huwelijksvoordeel – 

Overeenkomst onder bezwarende titel – Belastbaarheid

De toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen in-

gevolge een sterh uisclausule vormt een huwelijksvoordeel, 

te beschouwen als een overeenkomst onder bezwarende ti-

tel en niet als een schenking, zodat art. 7 W.Succ. niet van 

toepassing is. Omdat de clausule van de toebedeling van 

de gemeenschap in dit geval niet voorziet in de voorwaarde 

van overleving, kan ook geen belasting worden geheven op 

grond van art. 5 W.Succ. De toepassing van de sterh uis-

clausule wijst in dit geval op zich niet op veinzing.

Belgische Staat, minister van Financiën t/ P.V.

Feitelijke gegevens

De geïntimeerde is op 3  augustus 1959 gehuwd met 

mevrouw R.V. voor de ambtenaar van de burgerlijke 

stand onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijks-

contract.

Bij akte verleden voor notaris L. De M. te G. op 11 de-

cember 2009 hebben de echtgenoten V.-V. hun huwe-
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lijkscontract gewijzigd (zonder wijziging van het stelsel), 

waarbij volgende clausule wordt ingevoegd: «In geval het 

gemeenschappelijk vermogen ontbonden wordt, komt het 

gemeenschappelijk vermogen in elk geval toe aan de heer 

P.V. of zijn erfgenamen».

Op 12 mei 2011 wordt mevrouw V. als volgt ongeschikt 

verklaard door dr. I.M.: «De ondergetekende, dr. I.M., 

verklaart na grondig medisch onderzoek dat mevr. R.V. 

(...) niet meer over al haar geestesvermogens beschikt en 

derhalve geen enkele handeling van patrimoniumbeheer 

meer kan stellen».

Mevrouw R.V. is overleden op 13 augustus 2011.

De geïntimeerde dient op 10  februari 2012 een aan-

git e van nalatenschap in bij het bevoegde registratiekan-

toor, waarin duidelijk wordt verwezen naar voornoemde 

clausule in het huwelijkscontract en met een begelei-

dend schrijven in verband met de onbelastbaarheid van 

de sterh uisclausule, waarin bevestigd wordt dat het ge-

meenschappelijk vermogen op basis van het huwelijks-

contract in volle eigendom toekomt aan de geïntimeerde.

Op 2  maart 2012 wordt een aanslag in de successie-

rechten gevestigd, waardoor geïntimeerde een bedrag 

van 83.550,34 euro aan successierechten verschuldigd is.

Vervolgens werd op 14  maart 2012 een bijvoeglijke 

aangit e ingediend.

Er wordt een bijkomende aanslag gevestigd ten bedrage 

van 169,79 euro.

De geïntimeerde heet  bij verzoekschrit  een vordering 

tegen deze aanslagen bij de eerste rechter ingediend.

De eerste rechter stelt vast dat bij administratieve be-

slissing van 15 juli 2011 de appellant op zijn vroegere be-

slissingen betref ende de onbelastbaarheid van de sterf-

huisclausule terugkwam, deze beslissingen ingetrokken 

werden en werd beslist dat alle sterh uisclausules belast-

baar worden op grond van art. 5 W.Succ. Deze verstreng-

de regel zou worden toegepast op nalatenschappen die 

openvallen vanaf 28 juli 2011.

De eerste rechter kon de stelling van de appellant, dat 

het vertrouwensbeginsel niet contra legem kan worden 

toegepast, niet bijvallen. Volgens de eerste rechter is im-

mers niet aangetoond dat de administratie door haar 

vroegere beslissingen, waarin de sterh uisclausule niet 

werd belast, een houding zou hebben aangenomen die 

strijdig is met de wet, meer bepaald met art. 5 W.Succ. De 

eerste rechter oordeelde op basis hiervan dat appellant 

het vertrouwensbeginsel geschonden heet .

Voorts neemt de eerste rechter aan dat de schending 

van de zorgvuldigheidsnorm, zoals in casu voortvloeiend 

uit de administratieve beslissing, op 15  juli 2011 geno-

men door appellant, geen aquiliaanse fout vormt en dat 

de geïntimeerde overigens geen schade bewijst.

De appellant roept in dat:

– de toebedeling door middel van het sterh uisbeding een 

onrechtstreekse schenking zou zijn en derhalve belast-

baar op grond van art. 7 W.Succ.

– en subsidiair dat de sterh uisclausule in ieder geval be-

lastbaar is op basis van art. 5 W.Succ.

Hij vraagt dan ook het bestreden vonnis teniet te doen 

(...).

De geïntimeerde vordert de bevestiging van het bestre-

den vonnis (...).

Beoordeling

1. De betwisting betret  de al dan niet belastbaarheid 

in de successierechten ingevolge de toebedeling van ge-

meenschapsgoederen aan de geïntimeerde bij de ontbin-

ding van het huwelijksvermogensstelsel.

De door de geïntimeerde en wijlen zijn echtgenote aan-

vaarde wijziging van hun huwelijksovereenkomst houdt 

echter geen «verblijvingsbeding», m.a.w. een contractuele 

erfstelling in, omdat deze clausule geen betrekking heet  

op goederen in de nalatenschap van de beschikker.

Daarentegen, het beding in een huwelijkscontract, dat 

het volledig gemeenschappelijk vermogen bij ontbinding 

van het huwelijksvermogensstelsel «om eender welke re-

den» aan één welbepaalde mede-echtgenoot toebedeelt, 

is geen overeenkomst over goederen van de nalatenschap 

van de mede-echtgenoot, maar een overeenkomst over het 

gemeenschappelijke vermogen. Krachtens art. 1464, eerste 

lid BW kan een dergelijk beding niet worden beschouwd 

als een schenking, maar als huwelijksvoorwaarden.

De sterh uisclausule is daarentegen een beding hou-

dende toebedeling van de goederen van het gemeen-

schappelijk vermogen aan een met naam genoemde echt-

genoot zonder overlevingsvoorwaarde.

2. De administratie verdedigt het standpunt dat de toe-

bedeling van het gemeenschappelijk vermogen belastbaar 

is met toepassing van art. 7 W.Succ.

De hierboven aangehaalde huwelijksvermogensrechte-

lijke clausule is te beschouwen als een zogenaamde sterf-

huisclausule, waarbij het volledig gemeenschappelijk ver-

mogen onvoorwaardelijk wordt toegekend aan de geïnti-

meerde. Bij de ontbinding van de huwgemeenschap, on-

geacht de oorzaak van die ontbinding, komt de volledige 

gemeenschap in volle eigendom toe aan de geïntimeerde.

Het gaat niet om een contractuele erfstelling of een 

overeenkomst met betrekking tot de nalatenschap, maar 

om een overeenkomst met betrekking tot het gemeen-

schappelijk vermogen. Er werd aldus aan de geïntimeerde 

een huwelijksvoordeel toegekend, te beschouwen als een 

overeenkomst te bezwarenden titel, en niet als een schen-

king (art. 1464, eerste lid BW).

Anders dan door de appellant wordt beweerd, vereist 

het Burgerlijk Wetboek niet dat er een overlevingsvoor-

waarde zou zijn opdat sprake zou kunnen zijn van een 

geldig huwelijksvoordeel (vergelijk met Cass. 10  decem-

ber 2010, Pas. 2010, nr. 726, p. 3174). Uit art. 1461 BW is 

niet af te leiden dat een beding van ongelijke verdeling of 

het beding van verblijving bedoeld bij art. 1464, eerste lid 

BW maar mogelijk is in het geval van ontbinding van het 

huwelijksvermogensstelsel door overlijden ten voordele 

van de overlevende echtgenoot. Art.  1464 BW verwijst 

ook niet naar art. 1461 BW.
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Er is derhalve geen sprake van schenking vóór overlij-

den, zodat art. 7 W.Succ. geen toepassing vindt.

De appellant voert aan dat de hierboven aangehaalde 

huwelijksvermogensrechtelijke clausule geen enkel toeval 

bevat, d.i. een onzekere gebeurtenis op het ogenblik van 

het overeenkomen van de clausule, gebeurtenis waarvan 

de kans van de geïntimeerde had afgehangen om zich het 

gemeenschappelijk vermogen te zien toebedelen, en een 

risico voor de geïntimeerde om niet het hele gemeen-

schappelijk vermogen te verwerven. Hieruit leidt de ap-

pellant af dat de clausule in kwestie geen kanscontract is 

en dus geen contract te bezwarenden titel, zodat de clau-

sule niet valt onder art. 1464, eerste lid BW en dat de ge-

intimeerde niet bewijst door andere middelen van recht 

dat de overeenkomst te bezwarenden titel is. In de ogen 

van de appellant gaat het dan om een (onrechtstreekse) 

schenking die onder toepassing van art. 7 W.Succ. valt.

De appellant kan hierin niet gevolgd worden. Niet al-

leen is een kanselement niet te beschouwen als een ken-

merk van een huwelijksvoordeel (zie o.m.: R. Barbaix, N. 

Geelhand de Merxem en A. Verbeke, Handboek Estate 

Planning, bijzonder deel 4, Huwelijksvoordelen, Gent, De 

Boeck-Larcier, 2010, p.  74, nr.  65), maar bovendien be-

paalt art. 1464, eerste lid BW uitdrukkelijk dat het beding 

van ongelijke verdeling en het beding van verblijving van 

het gehele gemeenschappelijke vermogen niet beschouwd 

worden als schenkingen, maar als huwelijksvoorwaar-

den. De stelling van de appellant gaat in tegen de wet, 

terwijl de geïntimeerde mag volstaan met zich op deze 

wetsbepaling te beroepen, zonder nog te moeten aanto-

nen dat er een kanselement voorhanden is. Om dezelfde 

redenen kan er ook geen sprake zijn van een onrecht-

streekse schenking, zoals de appellant verdedigt.

3. De appellant voert subsidiair aan dat, indien het hof 

toch zou oordelen dat de kwestieuze clausule te bezwa-

renden titel is, de successierechten verschuldigd zijn op 

grond van art.  5 W.Succ. Volgens de appellant heet  de 

ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermo-

gen jegens de overlevende echtgenoot het karakter van 

een schenking op i scaal vlak, op grond van de bij art. 5 

W.Succ. bepaalde i ctie.

Art.  5 W.Succ. bepaalt: «De overlevende echtgenoot, 

wie een huwelijksovereenkomst, die niet aan de regelen 

betref ende de schenkingen onderworpen is, op voor-

waarde van overleving meer dan de helt  der gemeen-

schap toekent, wordt voor de hei  ng der rechten van suc-

cessie en van overgang bij overlijden, gelijkgesteld met de 

overlevende echtgenoot die, wanneer niet wordt afgewe-

ken van de gelijke verdeling der gemeenschap, het deel 

van de andere echtgenoot krachtens een schenking of een 

uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt».

Te dezen wordt de gemeenschap aan de geïntimeerde 

toebedeeld door een clausule die niet voorziet in de voor-

waarde van overleving, noodzakelijk opdat art. 5 W.Succ. 

zou kunnen worden toegepast. Art. 5 W.Succ. is volgens 

zijn tekst maar van toepassing als «een huwelijksovereen-

komst, die niet aan de regelen betref ende de schenkingen 

onderworpen is, op voorwaarde van overleving meer dan 

de helt  der gemeenschap toekent» aan de geïntimeerde.

De door de appellant verdedigde stelling is strijdig met 

art.  5 W.Succ., waaromtrent voor zoveel als nodig moet 

gesteld worden dat het een strikt te interpreteren i scale 

bepaling is en dat het in voorkomend geval moet worden 

geïnterpreteerd tegen de appellant (in dubio contra i scum).

Het middel van de appellant is ongegrond.

4. De appellant is van oordeel dat het beperken van 

de toepassing van art. 5 W.Succ. tot het geval waarin de 

bewoordingen «op voorwaarde van overleving» in de 

overeenkomst opgenomen zijn, in strijd is met het grond-

wettelijke vereiste van gelijkheid van de burgers voor de 

belastingen.

De appellant vergelijkt twee onderscheiden niet met 

elkaar vergelijkbare toestanden, namelijk de echtgenoten 

die een verblijvingsbeding opnemen in hun huwelijks-

contract en zij die een sterh uisclausule opnemen in hun 

huwelijkscontract. Het gaat om twee verschillende rechts-

toestanden. Zo bijvoorbeeld moet worden opgemerkt dat 

ingevolge de sterh uisclausule de volledige gemeenschap 

bij vooroverlijden van de geïntimeerde zich in de nalaten-

schap zou bevinden en krachtens art.  1 W.Succ. de vol-

ledige gemeenschap van successierechten zou onderwor-

pen zijn krachtens art. 1 W.Succ.

Er is klaarblijkelijk geen schending van het gelijkheids-

beginsel, zodat ook niet onderzocht moet worden of een 

prejudiciële vraag moet worden gesteld aan het Grond-

wettelijk Hof.

5. De appellant beweert dat er sprake is van veinzing 

en meer bepaald dat de partijen bij de overeenkomst niet 

alle gevolgen van de rechtshandeling zouden hebben aan-

vaard. De redenering die de appellant daartoe opbouwt 

is als volgt:

–  de geïntimeerde en wijlen zijn echtgenote hadden de 

bedoeling met de hierboven vermelde wijziging van hun 

huwelijkscontract van 11  december 2009 om een huwe-

lijksvoordeel te bezwarenden titel aan te gaan ten voor-

dele van de geïntimeerde, wat ook de oorzaak is van de 

ontbinding van het huwelijksstelsel;

–  art.  1 Hypotheekwet bepaalt dat de akten houdende 

overdracht onder de levenden van onroerende goederen 

moeten worden overgeschreven op het kantoor van de 

hypotheekbewaarder;

–  volgens de rechtsleer moet een akte onder de levenden 

tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel slechts 

overgeschreven worden op het kantoor van de hypotheek-

bewaarder als ze een onroerende overdracht bewerkstelligt 

of teweegbrengt, bv. in geval van inbreng van een eigen on-

roerend goed in het gemeenschappelijk vermogen; in deze 

veronderstelling moet de onroerende inbreng uitdruk-

kelijk worden vermeld in de wijzigingsakte van het huwe-

lijksvermogensstelsel die de overdracht of aanwijzing vast-

stelt van onroerende zakelijke rechten in de zin van art. 1 

Hypotheekwet, en deze onroerende inbreng moet dus wor-

den overgeschreven op het kantoor van de hypotheekbe-

waarder om tegenwerpelijk te zijn aan derden;
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– het valt niet in te zien waarom deze principes, die gel-

den wanneer een eigen goed wordt ingebracht in het ge-

meenschappelijk vermogen, zouden moeten genegeerd 

worden wanneer gemeenschappelijke goederen «in elk 

geval» naar het eigen vermogen van een echtgenoot wor-

den overgeheveld;

– bijgevolg hadden de partijen de verplichting om niet en-

kel een inventaris op te maken van de samenstelling van 

het gemeenschappelijk vermogen op de datum van de akte 

(art.  1175 e.v. BW), maar ook om de hypothecaire over-

schrijving te laten uitvoeren teneinde de belanghebbende 

derden te waarschuwen dat de gemeenschappelijke onroe-

rende goederen voortaan zouden toebehoren aan het eigen 

vermogen van de geïntimeerde wanneer de voorwaarde 

bepaald door de partijen in hun overeenkomst gerealiseerd 

zou worden, d.w.z. «om wat voor reden dan ook»;

– er moet worden vastgesteld dat dit niet de benadering 

van de partijen was, aangezien ze niets hebben onder-

worpen aan de overschrijving binnen de wettelijke ter-

mijn van art.  2 Hypotheekwet; zij hebben bijgevolg het 

plan niet gevolgd dat ze zichzelf hadden opgelegd.

Volgens de appellant kan men dus bevestigen dat de 

partijen niet alle gevolgen van hun rechtshandeling heb-

ben gerespecteerd, zodat er – steeds volgens de appellant 

– geen reden is om rekening te houden met de bepaling 

«in elk geval» en dat het beding van volledige toebedeling 

belastbaar is met toepassing van art. 5 W.Succ.

De geïntimeerde heeft hierover geen standpunt in-

genomen.

De appellant kan in zijn redenering niet gevolgd wor-

den. De wijziging van het huwelijkscontract zoals hier-

boven vermeld, is niet vergelijkbaar met een inbreng van 

een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen. 

De voormelde wijziging van het huwelijksvermogensstel-

sel is niet onderworpen aan overschrijving op het hypo-

theekkantoor, omdat met deze wijziging geen overdracht 

of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten in de zin 

van art. 1 Hypotheekwet gebeurt.

Er zijn voorts geen andere gegevens voorhanden waar-

uit de door de appellant aangevoerde simulatie zou kun-

nen worden afgeleid.

6. Voor zover als nodig moet worden opgemerkt dat 

het de appellant toegelaten is om terug te komen op eer-

dere standpunten en de wet te interpreteren op een an-

dere wijze dan hij vroeger deed, omdat het gaat om de 

toepassing van de wet en het probleem het recht betret  

en niet de feiten. Tevergeefs wordt in dit verband door de 

geïntimeerde een schending van beginselen van behoor-

lijk bestuur, zoals het vertrouwensbeginsel, aangevoerd. 

Deze beginselen kunnen er niet aan in de weg staan dat 

de administratie, desnoods door een gewijzigde interpre-

tatie, de juiste toepassing van de wet wil verzekeren. Ten 

onrechte verwijst de geïntimeerde ook naar Europees-

rechtelijke rechtspraak, te dezen niet van toepassing op 

de materie van de successierechten.

De eventuele juiste toepassing van de wet op heden kan 

ten opzichte van de eventuele onjuiste toepassing van de 

wet in het verleden om dezelfde reden geen schending 

van het gelijkheidsbeginsel ten voordele van de geïnti-

meerde opleveren (zie ook supra).

7. De geïntimeerde vordert een schadevergoeding op 

grond van art. 1382 BW.

Het hof is echter van oordeel dat van een schadeverwek-

kend standpunt of handelen van de Belgische Staat geen 

sprake is. Het volstaat in dit verband te verwijzen naar 

het arrest van het Hof van Cassatie van 10 december 2010, 

naar de uitgebreide rechtsleer en rechtspraak vermeld in de 

conclusie van de advocaat-generaal bij het Hof van Cassa-

tie, waaruit op zijn minst blijkt dat de hele problematiek 

rond de «sterh uisclausule» verre van duidelijk is. Door 

de juiste toepassing van de i scale wet te willen verzekeren 

heet  de appellant geen fout begaan. De appellant bevindt 

zich in dezelfde situatie als om het even welke belasting-

plichtige die een standpunt heet  dat verschilt van dat van 

de belastingadministratie in een betwiste aangelegenheid.

...

NOOT – Het hiervoor gepubliceerde arrest van het Hof 

van Beroep te Gent van 24  juni 2014 bevestigt een von-

nis van de Burgerlijke Rechtbank te Brugge van 16  ja-

nuari 2013 (RW 2013-14, 231). Soortgelijke arresten 

werden door hetzelfde hof van beroep al eerder uitge-

sproken (Gent 4  februari 2014, Fisc.Act. 2014/7, 8, Fisc. 

2014, nr.  1377, 15; Gent 17  juni 2014). Ook het Hof van 

Beroep te Bergen bevestigde inmiddels op grond van een 

overeenstemmende motivering, dat de sterh uisclausule 

in het successierecht niet belastbaar is (Bergen 9  mei 

2014). Aldus sluiten deze hoven van beroep zich aan bij 

de inmiddels vaste rechtspraak op het niveau van de 

rechtbanken van eerste aanleg (zie: E. Spruyt, «Antimis-

bruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe 

ontwikkelingen», TEP 2013/4, p. 10, nr. 11).

De bovenstaande rechtspraak betrof weliswaar de situ-

atie voorafgaand aan de inwerkingtreding van de huidige 

antimisbruikbepaling in artikel 106 W.Succ. Deze bepa-

ling is van toepassing op rechtshandelingen die worden 

gesteld vanaf 1 juni 2012 (zie: K. Janssens en R. Willems, 

«Antimisbruik in registratie- en successierechten niet 

retroactief», Fisc.Act. 2013/33, 1). Sinds de inwerkingtre-

ding van deze laatste bepaling voert de administratie aan 

dat dergelijke eenzijdige verblijvingsbedingen of bedin-

gen van ongelijke verdelingen van de huwelijksgemeen-

schap, die tot stand komen bij een nakend overlijden en 

waarbij de gehele gemeenschap toekomt aan één bij naam 

genoemde echtgenoot, ongeacht de oorzaak van de ont-

binding van de gemeenschap, in werkelijkheid enkel tot 

doel hebben om de toepassing van art. 5 W.Succ. te ver-

mijden (Circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013, nr. B.2.). 

Weliswaar laat de administratie in deze circulaire aan de 

belastingplichtige toe om te bewijzen dat het sterh uisbe-

ding door andere motieven gerechtvaardigd wordt dan 

het ontwijken van het successierecht.

In een vonnis van 13 november 2013 overwoog ook de 

Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen dat zo’n wijziging 
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van het huwelijkscontract enkele dagen vóór het overlij-

den van wijlen mevrouw Y. ongetwijfeld wijst op i scaal 

misbruik, maar dat de nieuwe antimisbruikbepaling in-

zake successierechten nog niet van kracht was en aldus 

niet kan worden toegepast» (eigen cursivering) (zie: E. De 

Nolf, «Ook Antwerpse rechter vindt dat sterh uisclausule 

onbelast blijt », Fisc.Act. 2014/2, 2). In het hierna gepu-

bliceerde vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Ant-

werpen van 20 juni 2014 werd deze overweging wel reeds 

genuanceerd en merkt de rechtbank op «dat voornoemde 

wijziging van de huwelijksovereenkomst korte tijd vóór 

het overlijden van wijlen mevrouw R. mogelijk wijst op 

i scaal misbruik, doch dat de nieuwe antimisbruikbepa-

ling inzake successierechten nog niet van kracht was en 

aldus niet kan worden toegepast» (eigen cursivering).

In het merendeel van de rechtsleer wordt deze admi-

nistratieve opvatting over de toepasselijkheid van de an-

timisbruikbepaling alleszins niet gedeeld (zie: E. Spruyt, 

«Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: 

nieuwe ontwikkelingen», TEP 2013/4, p. 9-11, nrs. 10-13).

A. Haelterman daarentegen geet  aan wel problemen 

te hebben met sterh uisclausules die kort vóór het over-

lijden van één van de partners worden opgesteld (zie: A. 

Haelterman, «De doelstellingen van een i scale bepaling 

– Zoektocht naar de grenzen van «i scaal misbruik» in 

de nieuwe algemene antimisbruikbepalingen», TFR 2010, 

nr. 427, 760).

I. De Troyer

Burgerlijke Rechtbank te Gent

14e Kamer – 6 november 2012

Rechter: de h. Mosselmans

Advocaten: mrs. Buggenhoudt en De Cock

Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – 

Internationale rechtsmacht – Geschil betref ende een 

zakelijk recht op een onroerend goed – Exclusieve 

bevoegdheid van de rechter van de plaats van de 

ligging – Vordering tot nakoming van een akkoord tot 

uitonverdeeldheidtreding en minnelijke veref ening-

verdeling m.b.t. een woning in Frankrijk

De Belgische rechter is internationaal onbevoegd en 

heet  zodoende geen rechtsmacht om kennis te nemen van 

een vordering die strekt tot nakoming van een akkoord tot 

uitonverdeeldheidtreding en minnelijke veref ening-verde-

ling van een onverdeelde woning te Frankrijk. Krachtens 

art.  22, 1° EEX-Verordening is dienaangaande de rechter 

van de plaats van de ligging (te Frankrijk) exclusief be-

voegd.

G. Van O. t/ V.V.

...

2. De partijen zijn gewezen feitelijke samenwoners en 

in dit verband (ingevolge een aankoop in het voorjaar 

van 2009) tot op heden de onverdeelde mede-eigenaars 

van een woning te Frankrijk (...).

Voor het overige verkeren de partijen niet langer met 

betrekking tot enig goed (actief of passief) in onverdeeld-

heid, gelet op een tussen hen tot stand gekomen regeling.

3. Blijkens een brief van 3 mei 2011 geet  (de advocaat 

van) de verweerster te kennen dat zijn cliënte in principe 

akkoord kan gaan met een dei nitieve regeling waarbij zij 

de woning te Frankrijk overneemt tegen betaling van een 

opleg ten bedrage van 55.000 euro. De verweerster pre-

ciseert daarbij dat zij wellicht een maximale lening kan 

krijgen ten bedrage van 50.000 euro, zodat nog een rege-

ling zou moeten worden uitgewerkt voor de resterende 

5.000 euro.

Bij brief van 9  augustus 2011 geet  (de advocaat van) 

de eiser aan op deze dei nitieve regeling te willen ingaan, 

mits later in augustus 2011 een onderhandse overeen-

komst wordt onderschreven en aan een notaris te Frank-

rijk opdracht wordt gegeven om uiterlijk op 31  oktober 

2011 de notariële akte te verlijden.

Bij brief van 24  augustus 2011 bevestigt (de advocaat 

van) de verweerster het bedoelde akkoord tot overname 

van de woning tegen een bedrag van 55.000 euro. De ver-

weerster preciseert het nodige te zullen doen om zo snel 

mogelijk een lening te krijgen, zodat ze de eiser kan uit-

betalen.

Bij brieven van 31  augustus 2011 en 3  oktober 2011 

bevestigt (de advocaat van) de eiser eens te meer het be-

doelde akkoord, waarbij hij zich erover beklaagt dat de 

verweerster er geen uitvoering aan wil geven.

4. De vordering van de eiser strekt ertoe (1)  te doen 

zeggen voor recht dat in de lijn van het voormelde ak-

koord tussen de partijen een verkoopovereenkomst is tot 

stand gekomen met betrekking tot het aandeel van de 

 eiser in de woning te Frankrijk tegen de prijs van 55.000 

euro en bijgevolg (2) de verweerster te doen veroordelen 

om aan de eiser deze prijs te betalen, vermeerderd met de 

(verwijl)interesten (aan de wettelijke interestvoet) vanaf 

9 augustus 2011 en (3) de verweerster te doen veroordelen 

om binnen zes maanden na de betekening van het vonnis 

te verschijnen voor notaris B. (...), teneinde de notariële 

akte te verlijden (bij gebreke waarvan het vonnis kan gel-

den als titel).

De vordering van de eiser strekt er voorts toe de ver-

weerster te veroordelen om aan de eiser een verblijfsver-

goeding te betalen ten belope van 7.500 euro, slaande op 

de periode mei 2010-juni 2012, vermeerderd met (gerech-

telijke) interesten en een bijkomend bedrag van 300 euro 

per maand vanaf de maand juli 2012.

5. Het voormelde akkoord kan bezwaarlijk worden be-

schouwd als een verkoopovereenkomst. Het gaat veeleer 

om een akkoord tot uitonverdeeldheidtreding en minne-

lijke veref ening-verdeling van de onverdeelde woning te 

Frankrijk (waarbij de partijen zodoende een gerechtelijke 

veref ening-verdeling uitsluiten). Medio 2011 heet  de 
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