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QRJDOWLMG]RXJHOGHQELMWRHSDVVLQJYDQGHDOJHPHQHUHJHOLHGHUHHUIJHQDDP
moet inbreng doen van hetgeen hij rechtstreeks of onrechtstreeks van de overleGHQHRQWYDQJHQKHHIW]HJWDUWLNHO%:0DDURIHUHHQJLIWLVPRHWEHRRUdeeld worden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, niet nadien.
$UWLNHO%:ZDVPLMQVLQ]LHQVHHUGHUHHQWRHSDVVLQJYDQGHDOJHPHQH
regels, de afschaffing ervan heeft dan ook weinig gevolgen.

Artikel 855. Tenietgegane goederen
Art. 855. Zelfs wanneer het geschonken goed door toeval is teniet gegaan,
LV]LMQZDDUGHDDQLQEUHQJRQGHUZRUSHQRYHUHHQNRPVWLJDUWLNHO
173. +HWQLHXZHDUWLNHO%:]HJWKHHOLHWVDQGHUVGDQKHWRXGHGDWVWHOGH
dat een onroerend goed dat door toeval en buiten de schuld van de begiftigde
WHQLHWJHJDDQLVQLHWRQGHUZRUSHQZDVDDQLQEUHQJ1XZRUGWJHVWHOGGDW]HOIV
ZDQQHHU KHW JHVFKRQNHQ JRHG ±URHUHQG RI RQURHUHQG ± WHQLHW JHJDDQ LV ]LMQ
waarde toch aan inbreng onderworpen is overeenkomstig artikel 858.
174. 'LWLVHFKWHUQLHWRQORJLVFK9RRUWDDQJHEHXUWGHLQEUHQJLPPHUVRSEDVLV
van de waarde bij de schenking, en dat ogenblik was het goed hypothese nog
QLHWWHQLHWJHJDDQ'HPHPRULHYDQWRHOLFKWLQJ202 preciseert hierbij dat de vervanging te verantwoorden is, onder meer vanuit het principe – weerhouden door
het voorgestelde artikel 858 BW – “dat de giften toegekend door de erflater aan
]LMQYHUPRHGHOLMNHHUIJHQDPHQYRRUWDDQPRHWHQZRUGHQJHZDDUGHHUGYROJHQV
KHWJHHQ]LMDDQGHPDVVDKHEEHQRQWWURNNHQ ZDDUELMGHJLIWGXVZRUGWLQJHEUDFKWYROJHQVGHJHwQGH[HHUGHZDDUGHYDQKHWJRHGRSGHGDJYDQGHschenking ´(HQWZHHGHYHUDQWZRRUGLQJLVGDWGHEHJLIWLJGH]HOIVELMWHQLHWJDDQHHQ
HFRQRPLVFKEHODQJDDQGHVFKHQNLQJRYHUKRXGWLQGHPDWHGDWKLM]DOJHQLHWHQ
YDQHHQYHU]HNHULQJVYHUJRHGLQJZDDUELMKHWJHEUHNDDQYHU]HNHULQJDOVQDODWLJKHLGLQ]LMQHQKRRIGHEHVFKRXZGNDQZRUGHQ203

Waardering volgens onttrekking
175. Giften moeten dus worden “… gewaardeerd volgens hetgeen zij aan de
massa hebben onttrokken´]HJWGHPHPRULHYDQWRHOLFKWLQJ204'DWLVRS]LFK
202 Doc. 54 2282/01 p. 53 LQ¿QH
203 In de voorgaande alinea geeft de memorie van toelichting overigens een algemeen over]LFKWYDQGHVWDQGYDQGHUHFKWVOHHULQGDWYHUEDQGLQKHWKXLGLJHUHFKWGLHQWKHWEHGUDJYDQGH
YHU]HNHULQJVYHUJRHGLQJLQJHEUDFKWWHZRUGHQRIQLHW"/DXUHQWYRQGYDQQLHWGH3DJHYRQGYDQ
wel.
204 Zie vorig randnummer.
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HHQLQWHUHVVDQWHJHGDFKWH'HYHUDUPLQJYDQGHVFKHQNHULVLPPHUVQLHWDOWLMG
gelijk aan de verrijking van de begiftigde205.

Artikel 856. Interest vanaf het overlijden
$UW'HZDDUGHGLHRYHUHHQNRPVWLJDUWLNHOPRHWZRUGHQLQJHbracht, brengt van rechtswege interesten op aan de wettelijke rentevoet te
rekenen van de dag van het overlijden van de beschikker.
176. 2RNGLWDUWLNHOLVJHZLM]LJGGRRUGHKHUYRUPLQJ206. Het bepaalde vroeger
GDW YUXFKWHQ HQ LQWHUHVWHQ YDQ GH DDQ LQEUHQJ RQGHUZRUSHQ ]DNHQ HHUVW YHUVFKXOGLJG]LMQYDQDIGHGDJGDWGHHUIHQLVLVRSHQJHYDOOHQ207$DQJH]LHQQXQLHW
ODQJHU GH ]DNHQ ]HOI ZRUGHQ LQJHEUDFKW PDDU GH ZDDUGH EHSDDOW KHW QLHXZH
artikel dat die vordering interest opbrengt vanaf het overlijden.
177. ,QGHHHUVWHYHUVLHZDVEHSDDOGWRWGHLQWHUHVW]RXORSHQYDQDIGHGDJYDQ
de eis in gerechtelijke vereffening-verdeling, of anders vanaf de ingebrekestelOLQJ 'H 5DDG YDQ 6WDWH YURHJ ]LFK DI RI GLW QLHW KHW JHYDDU LQKLHOG GDW HHQ
HUIJHQDDP]RXODWHQRPYDQGHVFKHQNLQJHQGLHKLMRQWYDQJHQKHHIWPHOGLQJWH
PDNHQHQDQGHU]LMGVRIGDDUGRRUQLHWKHWDDQWDOLQJHEUHNHVWHOOLQJHQDDQ]LHQOLMN
]DOWRHQHPHQSXXUELMZLM]HYDQEHZDUHQGHPDDWUHJHOPHWRQDDQJHQDPHFRQsequenties voor de relaties tussen mede-erfgenamen208.
In amendement nummer 20209ZHUGKLHUDDQWHJHPRHWJHNRPHQERYHQGLHQ
ZRUGW DOGXV JH]RUJG YRRU FRQWLQXwWHLW WXVVHQ KHW LQGH[HULQJVPHFKDQLVPH LQGH[HULQJWRWELMKHWRYHUOLMGHQLQJHYROJHDUWLNHOe lid BW) in de loop
YDQGHLQWHUHVWHQ(UZRUGW]RGRHQGHERYHQGLHQFRQVLVWHQWLHJHZDDUERUJGPHW
GHUHJHOLQJLQ]DNHGHVFKXOGLQEUHQJ]RDOVEHSDDOGLQDUWLNHO%:

205 =LHKLHURYHU'HEODXZHInleiding tot de Vlaamse Registratiebelasting, KnopsPublishing,
2017, p. 201, nr. 456, en infra nr. 201.
206 Artikel 42 van het wetsvoorstel, artikel 37 van de wet van 31 juli 2017.
207 'LH YUXFKWHQ NZDPHQ GDQ WRH DDQ GH PDVVD QLHW DDQ GH GHHOJHQRRW GLH KHW JRHG WRHJHZH]HQNUHHJCass. 4 mei 2000, J.L.M.B.SCass., 4 mai 2001, R.T.D.F., 2002, p.
%UX[HOOHV UHFK VHSWHPEUHR.T.D.F.SO¶H൵HWGpFODUDWLIGXSDUWDJH
Q¶D൵HFWHSDVODSHUFHSWLRQGHVIUXLWVSURGXLWVSDUOHELHQLQGLYLVTXLUHVWHQWDFTXLVjO¶LQGLYLVLRQ
DOGXV6WHUFN[©/HUDSSRUWGHVOLEpUDOLWpVLQGXLWSDUODUpIRUPHGHVVXFFHVVLRQVªRev.not.b. 2018,
140 noot 53.
208 Doc. 54 2282/002 p. 23 bij artikel 42.
209 Doc. 54 2282/003 p. 28.
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Roerende voorheffing?
178. $DQJH]LHQGH]HLQWHUHVWWRHJHNHQGZRUGWGRRUGHZHWHQQLHWRSHHQOHQLQJ
of een andere overeenkomst (art. 19 WIB) is het ook geen roerend inkomen, en
dient er ook geen roerende voorheffing over ingehouden te worden.
'LWZRUGWRRNEHYHVWLJGLQGHFRPPHQWDDURSGHLQNRPVWHQEHODVWLQJ210:
“De uitdrukking “aangewend uit welken hoofde ook”, houdt in dat de opbrengsten die moeten worden belast, het voorwerp moeten zijn van een overeenkomst over de beschikking van het roerend goed. Die inkomsten zijn derhalve de door de schuldenaar betaalde prijs voor het genot van het kapitaal,
zoals is overeengekomen met degene die het kapitaal heeft belegd of geïnvesteerd (Kamer, gewone zitting 1998-1999, Vers.Com.Fin., Stuk 1608/8, blz. 5).
Dientengevolge mogen bijvoorbeeld gerechtelijke of moratoriuminteresten
niet worden aangemerkt als inkomsten uit roerende goederen omdat ze niet
voortvloeien uit de belegging van een kapitaal bij een derde om er inkomsten
uit te halen; terzake gaat het om een schadeloosstelling (zie ook 19/29).”

Artikel 857. Geen inbreng aan legatarissen
Art. 857. ,QEUHQJLVVOHFKWVYHUVFKXOGLJGGRRUGHPHGHsUIJHQDDPDDQ]LMQ
PHGHsUIJHQDDPKLMLVQLHWYHUVFKXOGLJGDDQGHOHJDWDULVVHQRIDDQGHVFKXOGeisers van de nalatenschap.
179. Artikel 857 BW werd behouden211'HUHGHQLVGDWGHJHOLMNKHLGHQNHOWXVsen mede-erfgenamen hersteld moet worden, niet tegenover legatarissen.
9HURQGHUVWHOGDWGHHUIODWHU]LMQHFKWJHQRWHDDQJHVWHOGKHHIWDOVOHJDWDULVWH
DOJHPHQHWLWHOYDQHHQEHSDDOGJHGHHOWHYDQ]LMQJRHGHUHQ'HHFKWJHQRWHNDQ
de inbreng niet vragen van de schenkingen die de kinderen gekregen hebben om
YDVWWHVWHOOHQRSKRHYHHO]LMUHFKWKHHIW212.
180. 'HDDQVWHOOLQJYDQGHNLQGHUHQDOVDOJHPHHQOHJDWDULVVHQ±]RDOVQRJDOHHQV
gebeurt in Nederlandse testamenten – kan dus onverwachte gevolgen hebben:
DOVHUYURHJHUHVFKHQNLQJHQJHEHXUG]LMQLQRQJHOLMNHPDWHDDQGHYHUVFKLOOHQGH
kinderen, wordt tegelijk het evenwicht niet langer hersteld door de inbreng. Ook
een algemeen legataris is immers een legataris.

210 ComIB 17/1.1.
211 (QGLWZHUG]RQGHUYHUGHUFRPPHQWDDURRNYHUPHOGLQGHPHPRULHYDQWRHOLFKWLQJDoc.
54 2282/001 p. 54 bij artikel 42 LQ¿QH.
212 9JO%RUGHDX[DSULO'3'DOOR]Les codes annotés, code civil, Paris
1876, Tome I, p. 620, bij artikel 857, nr. 10.
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1LHWVEHOHWXLWHUDDUGRPKHWWHVWDPHQW]RGDQLJRSWHPDNHQGDWHUZHOUHNHning gehouden wordt met vroegere schenkingen, en dat de gelijkheid dus wel
hersteld wordt. Maar dat is geen echte inbreng, en heeft er dus ook niet de juridische gevolgen van.

Artikel 858 § 1. Inbreng in waarde!
Art. 858 § 1. Onverminderd paragraaf 6, geschiedt de inbreng in waarde
niettegenstaande elk andersluidend beding KHW]LM GRRU mindere ontvangst,
KHW]LMGRRU de betaling aan de massa van de waarde van het geschonken of het
JHOHJDWHHUGHJRHG'HLQEUHQJGRRUPLQGHUHRQWYDQJVWJHEHXUWKHW]LMGRRU
YRRUXLWQHPLQJKHW]LMGRRU YHUUHNHQLQJRS KHWDDQGHHOYDQGHPHGHHUIJHnaam schuldenaar.
Indien de inbreng door mindere ontvangst geschiedt door vooruitneming,
nemen de mede-erfgenamen aan wie de inbreng verschuldigd is, een deel van
JHOLMNHZDDUGHYRRUDIXLWGHPDVVDYDQGHQDODWHQVFKDS'HYRRUXLWQHPLQJHQ
JHVFKLHGHQ]RYHHOPRJHOLMNLQJRHGHUHQYDQJHOLMNHDDUGJHOLMNHKRHGDQLJheid en gelijke deugdelijkheid als het voorwerp van de ingebrachte giften.
1DGH]HYRRUXLWQHPLQJHQZRUGHQXLWKHWJHHQLQGHPDVVDRYHUEOLMIW]Rveel gelijke kavels samengesteld als er deelhebbende erfgenamen of deelhebEHQGHVWDNHQ]LMQ
Indien de inbreng geschiedt door aanrekening op het aandeel van de mede-erfgenaam schuldenaar, dooft de schuld uit door schuldvermenging. Indien het in te brengen bedrag het aandeel van de mede-erfgenaam overtreft,
geschiedt de inbreng door betaling van het overschot aan de massa. Indien de
PHGHHUIJHQDDP]HOIHHQVFKXOGYRUGHULQJWHQODVWHYDQGHPDVVDKHHIWZRUGW
KHWRS]LMQDDQGHHOLQWHEUHQJHQEHGUDJVOHFKWVDDQJHUHNHQGWHQEHORSHYDQ
het saldo dat na schuldvergelijking aan de massa toekomt.
In de eerste alinea werden de woorden “paragraaf 5” vervangen door
“paragraaf 6” door artikel 61 van de wet van 22 juli 2018.
181. 'LWLVKHWJURWHDUWLNHORYHUGHLQEUHQJLQZDDUGHJHwQGH[HHUGWRWELMKHW
RYHUOLMGHQPHWGHXLW]RQGHULQJHQGLHKLHUELMYRRU]LHQ]LMQ+HWLVHHQYDQGH
grote veranderingen door de hervorming, aldus de samenvatting van het wetsYRRUVWHO]HOI213. Let wel: de 1e, 2e en laatste alinea van artikel 858 § 1 BW werGHQJHZLM]LJGGRRUDPHQGHPHQWQXPPHU214.

213
214

Doc. 54 2282/001 p. 3.
Doc. 54 2282/003 p. 29.
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