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de nieuwe regels de fundamenten van de maatschappij raken, als het recht vroeger anders was, en als het oude recht trouwens behouden blijft voor vroegere
schenkingen.
261. :DWJHOGWYRRUGHHFKWJHQRRWJHOGWYROJHQVGHWHNVWYDQKHWDUWLNHO]HOI
ook voor de wettelijk samenwonende: een schenking aan de wettelijk samenwonende geldt automatisch als schenking buiten deel.

Artikel 858bis § 2. Geen inbreng ten voordele van de echtgenoot of
wettelijk samenwonende
Art. 858bis § 2
Noch de langstlevende echtgenoot, noch de langstlevende wettelijk saPHQZRQHQGHNDQGHLQEUHQJHLVHQYDQJLIWHQGLHDDQDQGHUHHUIJHQDPHQ]LMQ
JHGDDQ RQJHDFKW RI GH]H JLIWHQ WXVVHQ GH DQGHUH HUIJHQDPHQ DDQ LQEUHQJ
]LMQRQGHUZRUSHQRIGDDUYDQ]LMQYULMJHVWHOG
262. 'HHFKWJHQRRWHQGHZHWWHOLMNVDPHQZRQHQGH]LMQZHWWHOLMNHHUIJHQDPHQ
en konden vroeger dus ook inbreng eisen van giften die aan andere erfgenamen
JHGDDQZDUHQ'LWJHOGW]HOIVYRRUJLIWHQGLHJHEHXUGZDUHQYRRUKHWKXZHOLMN
PHWGHEHWURNNHQHFKWJHQRRW:HOZDVYRRU]LHQGDWGHHUIJHQDDPLQNZHVWLH
]LFKNRQEHYULMGHQWHJHQRYHUGHHFKWJHQRRWGRRUKHPHHQJHwQGH[HHUGHUHQWH
te betalen246.
263. 'LWVWRRWWHGLNZLMOVRSRQEHJULSELMGHEHWURNNHQHQYRRUDOELMSHUVRQHQGLH
op latere leeftijd hertrouwden. Als schenkingen die tijdens het eerste huwelijk
JHEHXUGZDUHQ]HOIVPHWLQVWHPPLQJYDQGHHFKWJHQRWHZHUGHQQXSORWVHOLQJ
aan inbreng onderworpen ten voordele van de 2eHFKWJHQRWHLQGLHQ]LMQLHWXLWGUXNNHOLMN EXLWHQ GHHO ZDUHQ EHGRQJHQ 'H WZHHGH RI YROJHQGH  HFKWJHQRWH
kreeg dus het vruchtgebruik op de schenkingen gedaan aan de kinderen uit het
eerste huwelijk, ook al waren die gebeurd aan de andere kant van de wereld.
Uiteraard bestond de mogelijkheid om dit uit te sluiten in het huwelijkscontract
GH]RJHQDDPGH&ODXVXOHYDONHQLHUVDUWLNHOe lid BW), maar het gemene
recht kon dus wel tot onverwachte situaties leiden.
264. 'LWZRUGWQXJHZLM]LJGGHHFKWJHQRRWNDQQLHWODQJHULQEUHQJHLVHQYDQ
JLIWHQJHGDDQHHQDQGHUHHUIJHQDDP]HOIVLQGLHQGH]HDOVYRRUVFKRWRSGHHUIHQLVZHUGHQJHGDDQ'HYULMVWHOOLQJYDQLQEUHQJ]DOGDQDOOHHQJHOGHQYRRUGH
UHODWLHVWXVVHQGHHUIJHQDPHQ]HOI
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265. 'HPRWLYHULQJLQKHWZHWVYRRUVWHO247 was hier echter even merkwaardig als
de motivering voor artikel 858bis § 1 BW:
“Als de afstammelingen een gift in volle eigendom krijgen, kunnen ze die gift
evenmin tegenover de langstlevende echtgenoot inbrengen. De blote eigendom kan niet ten voordele van de langstlevende worden ingebracht, omdat de
langstlevende daar geen erfrechtelijke aanspraak op heeft. Het vruchtgebruik
kan niet worden ingebracht, omdat de schenking voor wat dat vruchtgebruik
betreft geen voorschot op hun erfdeel kan zijn. Wel kan de langstlevende de gift
van vruchtgebruik laten inkorten, indien hiermee zijn reservatair erfdeel in
vruchtgebruik is aangetast; maar dat is een andere vraag, die hier niet aan de
orde is. Hier gaat het enkel om inbreng, niet om inkorting.”
266. 'HNULWLHNYDQGH5DDGYDQ6WDWH248JROGRRNYRRUGH]HEHSDOLQJPDDUKHW
amendement nummer 22249 behield de tekst met als enige verantwoording dat de
indieners van het amendement van oordeel waren dat § 2 niet hoefde te worden
JHZLM]LJG
267. Opnieuw is het hier jammer dat, door de combinatie met artikel 1100/1 §
1, 2e]LQ%:KHWWHJHQRYHUJHVWHOGHQLHWEHGRQJHQNDQZRUGHQHHQGHUJHOLMN
EHGLQJ]RXLPPHUVHHQRYHUHHQNRPVW]LMQRYHUKHWSULQFLSHRIRYHUGHQDGHUH
regels van de inbreng.
+HWZDVQRFKWDQVGHEHGRHOLQJZDQW]RDOVLQGHPHPRULHYDQWRHOLFKWLQJ
wordt gepreciseerd,
“zal de beschikker een dergelijke inbreng ook zijn kinderen niet kunnen opleggen omdat er zoals gezegd, van inbreng geen sprake kan zijn. De beschikker kan natuurlijk wel via lasten die hij de begiftigde kinderen oplegt en die
zij dan als een modaliteit van de schenking aanvaarden, voorzien dat, hoewel
hij volle eigendom schenkt, zijn echtgenoot toch na zijn overlijden vruchtgebruik op de geschonken goederen (of een rente of een ander voordeel) wordt
toegekend. Maar dat zal dan geen inbreng zijn.”
268. 2RNGLWRQWQHHPWGHHUIODWHUGHPRJHOLMNKHLGRPJRHGHUHQDDQ]LMQNLQGHUHQWHVFKHQNHQZDDURS]LMQHFKWJHQRWHLQGLHQ]LMGDWELM]LMQRYHUOLMGHQZHQVW
ELMYRRUEHHOGRPGDW]LMRSGDWRJHQEOLNEHKRHIWLJGUHLJWWHZRUGHQDOVQRJLQbreng van het vruchtgebruik van de geschonken goederen kan eisen.
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Artikel 858bis § 3. Voortgezet vruchtgebruik voor de echtgenoot…
Art. 858bis § 3
Bij overlijden van de schenker ontvangt de langstlevende echtgenoot echter het vruchtgebruik van de goederen die de schenker heeft geschonken en
ZDDUYDQKLM]LFKKHWYUXFKWJHEUXLNKHHIWYRRUEHKRXGHQRSYRRUZDDUGHGDW
de echtgenoot op het tijdstip van de schenking al die hoedanigheid heeft.
'HDUWLNHOHQTXDWHUWRWVHSWLHV]LMQRSGDWYUXFKWJHEUXLNYDQWRHpassing.
269. 'LWLVGHQLHXZHEHSDOLQJRYHUKHW]RJHQDDPGHYRRUWJH]HWYUXFKWJHEUXLN
GDWLQ]HNHUHPDWHLQGHSODDWVNRPWYDQGHYURHJHUHLQEUHQJWHQYRRUGHOHYDQ
GHHFKWJHQRRW'HWHNVWZHUGJHZLM]LJGWLMGHQVGHSDUOHPHQWDLUHEHVSUHNLQJHQ
HQRRNGHNZDOLILFDWLHHUYDQZLM]LJGH
270. In het wetsvoorstel250 werd de nieuwe bepaling verantwoord doordat de
HUIODWHUHQ]LMQHFKWJHQRRWKXQOHYHQVVWDQGDDUGKHEEHQNXQQHQEHSDOHQUHNHning houdend met de inkomsten die het vruchtgebruik kan opleveren. “Dat het
vruchtgebruik bij overlijden van de erflater abrupt eindigt, kan betekenen dat
de langstlevende plots inkomsten moet derven waarop het gezin tijdens het huwelijk heeft kunnen rekenen.”.

“… op voorwaarde dat de echtgenoot op het tijdstip van de schenking
al die hoedanigheid heeft”:
271. $OVGHVFKHQNLQJJHEHXUGLVYyyUKHWKXZHOLMN]DOGHHFKWJHQRRW RIGH
QLHXZHHFKWJHQRRW JHHQDDQVSUDDNNXQQHQPDNHQRSGLWYRRUWJH]HWYUXFKWJHEUXLN0HQ]RXRRNKLHUNXQQHQLQURHSHQGDWKHWYUXFKWJHEUXLNGHOHYHQVVWDQdaard binnen het nieuwe huwelijk heeft bepaald, maar, aldus de memorie van
toelichting251:
“De voortzetting van dit vruchtgebruik zou in dit geval de rechten van de
voorkinderen te diep raken. Ze hebben immers een schenking ontvangen
met voorbehoud van vruchtgebruik voor de schenker, voor de duur van zijn
leven; de schenker was toen niet gehuwd; de begiftigde kinderen rekenden
er dus op dat het vruchtgebruik bij overlijden van de schenker zou eindigen.
Indien de schenker na de schenking trouwt of hertrouwt, kan hij daarmee het
vruchtgebruik dat hij voor zichzelf had voorbehouden, niet plots en eenzijdig
verlengen voor de duur van het leven van zijn (nieuwe) echtgenoot. In de
belangenafweging die de wetgever hier moest maken, heeft hij dus voor dit
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specifieke geval de rechtmatige verwachtingen van de voorkinderen voorrang gegeven.”
272. 'H ZHWJHYHU JLQJ HU GXV YDQXLW GDW GH NLQGHUHQ GRRU HHQ VFKHQNLQJ WH
aanvaarden met voorbehoud van vruchtgebruik voor de langstlevende, er wel
UHNHQLQJPHHPRHVWHQKRXGHQGDW]LMQHFKWJHQRWH±GLHZHOOLFKWRRNKXQPRHGHUZDV±QDGLHQKHWYUXFKWJHEUXLN]RXNULMJHQPDDUQLHWGDWGHVFKHQNHU]RX
KHUWURXZHQ PLVVFKLHQ PHW LHPDQG GLH DDQ]LHQOLMN MRQJHU ZDV ZDDUGRRU KHW
YUXFKWJHEUXLNGXVQRJDDQ]LHQOLMNODQJHU]RXGXUHQ+HWEHODQJYDQGHNLQGHUHQ
– die bij een nieuwe huwelijk “voorkinderen” worden – primeert dus op dat van
de nieuwe echtgenote.

Niet bij verzaking
273. ,QKHWRRUVSURQNHOLMNHRQWZHUSZDVERYHQGLHQEHSDDOGGDWGLWYRRUWJH]HW
YUXFKWJHEUXLNQLHWYDQWRHSDVVLQJ]RX]LMQZDQQHHUGHHFKWJHQRRWHUYRRUKHW
RYHUOLMGHQ YDQ GH VFKHQNHU XLWGUXNNHOLMN DDQ YHU]DDNW KHHIW252. In de nieuwe
tekst253ZHUGGH]HEHSDOLQJRYHUJHEUDFKWQDDUDUWLNHObis § 5 BW.
'HHFKWJHQRRW]DOGLWYRRUWJH]HWYUXFKWJHEUXLNGXVQLHWKHEEHQ
– LQGLHQKLMHUDDQYHU]DDNWKHHIWLQGHschenking, bij toepassing van artikel
858bis%:'LWLVHHQYDQGHWRHJHODWHQHUIRYHUHHQNRPVWHQRQGHUZRUSHQDDQGHUHJHOVYDQDUWLNHOWRW%:
– LQGLHQKLMHUDDQYHU]DDNWKHHIWLQHHQglobale erfovereenkomst, overeenNRPVWLJDUWLNHO%: ]LHYHUGHUELMGDWDUWLNHO 
– indien het hem ontnomen werd bij testament (en behoudens de uitoefeQLQJYDQ]LMQUHVHUYH 254.
,QGLHQKLMHQNHOYHU]DDNWKHHIWDDQGHLQEUHQJLPSOLFHHUWGDWPLMQVLQ]LHQV
JHHQYHU]DNLQJDDQGH PRJHOLMNH LQNRUWLQJGDW]LMQWZHHYHUVFKLOOHQGHGLQgen255.
9HURQGHUVWHO GDW GH HUIODWHU DDQ ]LMQ YUXFKWJHEUXLN YHU]DDNW KHHIW QD GH
VFKHQNLQJPDDUYyyU]LMQRYHUOLMGHQKHHIW]LMQHFKWJHQRWHGDQKHWYRRUWJH]HW
YUXFKWJHEUXLN"'DWLVQLHWGXLGHOLMNHUVWDDWLPPHUVHQNHOGDWGHHUIODWHU]LFK
252 Doc. 54 2282/001, artikel 44 van het ontwerp, en artikel 858bis § 3, 2e alinea van het ontworpen artikel van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 44 werd later hernummerd tot artikel 39 van
de wet.
253 Ingevoerd bij het amendement nummer 22, Doc. 54 2282/003, dat artikel 44 van het ontwerp vervangt
254 'H3DJHHQ'H6WHIDQLLa réforme du droit civil des successions et des libéralité, commentaire pratique de la loi du 31 juillet 2017, $QWKHPLVS³,OV¶HQGpGXLWjQRWUHDYLV
que cet usufruit n’est pas impératif3DUFRQVpTXHQWOHGRQDWHXUSHXWSDUIDLWHPHQWHQSULYHUVRQ
conjoint par voie testamentaire”.
255 Vgl. %DUEDL[Het nieuwe erfrecht 2017, p. 241, rn. 423.
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