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12 januari 2017C.12.0380.F AC nr. ...

Met 'voordelen' in de zin van art. 299 van het Burgerlijk 
Wetboek wordt bedoeld, eensdeels, alle schenkingen 
tussen echtgenoten, anderdeels, de voordelen die 
tegelijk overlevingsrechten zijn, met name de bedingen 
van vooruitmaking en de bedingen van ongelijke 
verdeling van de huwelijksgemeenschap; zodoende is 
die bepaling niet van toepassing op de andere 
voordelen die bij de verdeling ontstaan uit de 
samenstelling van de huwelijksgemeenschap en 
derhalve niet op de voordelen die het gevolg zijn van de 
inbreng van een eigen goed in de 
huwelijksgemeenschap (1). (1) Cass. 23 november 2001, 
AR C.99.0012.N, AC 2001, nr. 641.

Il y a lieu d'entendre par “avantages” au sens de l'article 
299 du Code civil, d'une part, toutes les donations entre 
époux et, d'autre part, les avantages constituant 
simultanément les droits de survie, à savoir les 
dispositions faites par préciput et les dispositions de 
partage inégal de la société conjugale; cette disposition 
n'est pas applicable aux autres avantages découlant de 
la composition de la communauté au moment du 
partage et, par conséquent, elle n'est pas applicable aux 
avantages résultant de l'apport d'un bien propre en 
communauté (1). (1) Cass. 23 novembre 2001, RG C.99. 
0012.N, Pas. 2001, n° 641.

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - Gevolgen t.a.v. 
de goederen - Bedongen gemeenschapsstelsel - Echtgenoot tegen 
wie de echtscheiding wordt aangenomen - Verlies van voordelen - 
Voordelen

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - Effets du divorce quant aux 
biens - Régime de communauté conventionnel - Epoux contre lequel 
le divorce est admis - Perte des avantages - Avantages

- Art. 299 Burgerlijk Wetboek - Art. 299 Code civil

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - Algemeen - Bedongen 
gemeenschapsstelsel - Echtscheiding - Gevolg - Ontbinding in het 
nadeel van een partij - Verlies van voordelen - Voordelen

REGIMES MATRIMONIAUX - Généralités - Régime de communauté 
conventionnel - Divorce - Conséquence - Dissolution aux torts d'une 
partie - Perte des avantages - Avantages

- Art. 299 Burgerlijk Wetboek - Art. 299 Code civil

5 januari 2017F.15.0030.F AC nr. ...

Een niet-ondertekend stuk van een administratiedienst 
dat, bij wijze van inlichting, redenen opgeeft in 
antwoord op het niet-akkoord van de belastingplichtige, 
is geen beslissing tot taxatie in de zin van artikel 346, 
vijfde lid, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992.

Ne constitue pas une décision de taxation au sens de 
l’article 346, alinéa 5, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, un document émanant d’un service de 
l’administration, dépourvu de signature, qui donne, à 
titre informatif, des motifs en réponse au désaccord du 
contribuable.

INKOMSTENBELASTINGEN - Aanslagprocedure - Wijziging door de 
administratie van een aangifte - Onenigheid van de 
belastingplichtige - Met redenen omkleed antwoord van de 
administratie - Beslissing tot taxatie - Niet-ondertekend stuk

IMPOTS SUR LES REVENUS - Etablissement de l'impôt - Rectification 
de la déclaration par l'administration - Désaccord du contribuable - 
Réponse motivée de l'administration - Décision de taxation - 
Document non signé

- Art. 346, vijfde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 - Art. 346, al. 5 Côde des impôts sur les revenus 1992

5 januari 2017F.15.0164.F AC nr. ...
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Uit de tekst zelf van artikel 5 van het Wetboek der 
successierechten blijkt dat, voor de heffing van de 
successierechten en van de rechten van overgang bij 
overlijden, de gelijkstelling van de overlevende 
echtgenoot, aan wie een huwelijksovereenkomst, die 
niet aan de regels betreffende de schenkingen 
onderworpen is, op voorwaarde van overleving meer 
dan de helft van de gemeenschap toekent, met de 
overlevende echtgenoot die, krachtens een schenking 
of een uiterste wilsbeschikking en wanneer niet wordt 
afgeweken van de gelijke verdeling van de 
gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot 
geheel of gedeeltelijk verkrijgt, slechts van toepassing is 
wanneer aan de overlevende echtgenoot meer dan de 
helft van de gemeenschap wordt toegekend door een 
huwelijksovereenkomst die op voorwaarde van 
overleving is gesloten (1). (1) Zie gedeeltelijke 
andersluidende conclusie OM. Het Hof heeft dezelfde 
dag, in de zaak AR F.15.0198.F, op de andersluidende 
schriftelijke conclusie van het OM, een arrest gewezen 
dat, in de eerste plaats, een voorgaande leer bevestigt 
volgens welke artikel 1464, tweede lid, dat, in afwijking 
van het eerste lid, bepaalt dat het beding van ongelijke 
verdeling en het beding van verblijving van het gehele 
gemeenschappelijk vermogen als schenkingen worden 
beschouwd voor het aandeel boven de helft dat aan de 
langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de 
waarde, op de dag van de verdeling, van de 
tegenwoordige of toekomstige goederen die de 
vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk 
vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding 
in de huwelijksovereenkomst, een afwijkende bepaling 
is die ertoe strekt de rechten van de reservataire 
erfgenamen te vrijwaren en enkel tot gevolg heeft dat 
de toekenning van de goederen die door de 
vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk 
vermogen zijn ingebracht, voor het aandeel boven de 
helft die aan de overlevende echtgenoot wordt 
toegekend, met het oog op het vaststellen van de 
rechten van die reservataire erfgenamen als een 
schenking moet worden beschouwd (Cass. 10 december 
2010, AR F.08.0102.N, AC 2010, nr. 726, met concl. van 
advocaat-generaal Thijs). In dit geval is de eiser in 
cassatie gehuwd onder het stelsel van de wettelijke 
gemeenschap, bij gebrek aan een 
huwelijksovereenkomst. De echtgenoten hebben hun 
huwelijksvermogensstelsel in die zin gewijzigd dat zij 
zijn overeengekomen dat “in geval van ontbinding van 
het huwelijk door overlijden het gemeenschappelijk 
vermogen wordt toebedeeld aan de heer M.P., 
voornoemd”. De echtgenote van de eiser, die door een 
ongeneeslijke ziekte wordt getroffen en op sterven ligt, 
overlijdt de dag na het verlijden van de akte; haar 
echtgenoot is de enige wettelijke en reservataire 
erfgenaam van de gehele nalatenschap van de 
overledene, waarbij hij het gemeenschappelijk 

N'est pas une cause de nullité de l'acte authentique, la 
violation de l'article 9, § 1er, de la loi du 25 ventôse an 
XI contenant organisation du notariat, selon lequel le 
notaire doit faire mention dans l'acte notarié qu'il a 
notamment attiré l'attention des parties sur l'existence 
d'intérêts contradictoires ou d'engagements 
disproportionnés (1). (1) Voir les concl. partiellement 
contraires du MP. La Cour a rendu le même jour en la 
cause inscrite à son rôle général sous le numéro 
F.15.0198.F, sur conclusions écrites contraires du 
Ministère Public, un arrêt qui, d'abord, confirme un 
enseignement précédent, selon lequel l'article 1464, 
alinéa 2, qui, par dérogation à l'alinéa 1er, dispose que 
la stipulation de parts inégales et la clause d'attribution 
de tout le patrimoine commun sont considérées comme 
des donations pour la part dépassant la moitié qu'elles 
attribuent au conjoint survivant dans la valeur, au jour 
du partage, des biens présents ou futurs que l'époux 
prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par 
une stipulation expresse du contrat de mariage, est une 
dérogation visant à protéger les droits des héritiers 
réservataires et a pour seul effet que l'attribution des 
biens apportés par le conjoint prédécédé dans le 
patrimoine commun doit être considérée, pour lai part 
dépassant.la moitié attribuée au conjoint survivant, 
comme une donation pour la détermination des droits 
de ces héritiers réservataires (Cass. 10 décembre 2010, 
RG F.08.0102.N, Pas. 2010, n° 726 avec concl. de M. 
Thijs, avocat général). En l'espèce, le demandeur en 
cassation s'est marié sous le régime de la communauté 
légale, à défaut de convention matrimoniale. Les 
conjoints ont apporté à leur régime matrimonial une 
modification consistant à prévoir que « in geval van 
ontbinding van het huwelijk door overlijden wordt het 
gemeenschappelijk vermogen toebedeeid aan de heer 
M.P., voornoemd ». L'épouse du demandeur, victime 
d'une maladie incurable et à l'article de la mort, est 
décédée le lendemain de la passation de l'acte ; elle le 
laisse pour seul héritier légal et réservataire de la 
totalité de la succession de la défunte, le patrimoine 
commun étant recueilli par lui. Le litige concerne 
l'imposition de cette transmission de la totalité du 
patrimoine commun. L'arrêt attaqué dit pour droit que 
la convention matrimoniale passée in articula mortis 
s'analyse en une donation indirecte à laquelle l'article 7 
du Code des droits de succession s'applique. Le pourvoi, 
qui est dirigé contre cette décision, présente un moyen 
pris de la violation des articles 1461 et 1464 du Code 
Civil et de l'article 7 du Code des droits de succession. 
La Cour décide que l'arrêt attaqué, pour lequel la 
présomption du caractère onéreux de la convention 
visée à l'article 1464, alinéa 1er, du Code civil ne peut 
être invoquée par le demandeur parce que l'attribution 
de toute la communauté à son profit n'a pas été 
conclue sous condition de sa survie, ne justifie pas 
légalement sa décision de faire application de l'article 7 
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vermogen verkrijgt. Het geschil heeft betrekking op de 
belasting van die overdracht van het gehele 
gemeenschappelijk vermogen. Het bestreden arrest 
zegt voor recht dat de huwelijksovereenkomst die in 
articula mortis is verleden, moet worden beschouwd als 
een onrechtstreekse schenking waarop artikel 7 
Wetboek Successierechten van toepassing is. Het 
cassatieberoep tegen die beslissing voert een middel 
aan dat steunt op de schending van de artikelen 1461 
en 1464 Burgerlijk Wetboek en van artikel 7 Wetboek 
Successierechten. Het Hof beslist dat het bestreden 
arrest, volgens hetwelk het vermoeden van het 
bezwarend karakter van de overeenkomst bedoeld in 
artikel 1464, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, niet door de 
eiser kan worden aangevoerd omdat de toekenning van 
de gehele gemeenschap in zijn voordeel niet werd 
overeengekomen op voorwaarde van overleving, zijn 
beslissing om artikel 7 Wetboek Successierechten toe te 
passen niet naar recht verantwoordt. Aldus bevestigt 
het Hof de leer die hierboven is weergegeven in de 
samenvatting nr. 2. AH

du Code des droits de succession. De la sorte la Cour 
confirme l'enseignement repris ci-dessus sous le 
résumé n° 2. AH

SUCCESSIERECHTEN - Overlevende echtgenoot - 
Huwelijksovereenkomst niet onderworpen aan de regels betreffende 
de schenkingen - Toekenning van meer dan de helft van de 
gemeenschap op voorwaarde van overleving - Heffing van de 
successierechten en van de rechten van overgang bij overlijden - 
Gelijkstelling met de overlevende echtgenoot die het deel van de 
andere echtgenoot krachtens een schenking of een uiterste 
wilsbeschikking verkrijgt

DROITS DE SUCCESSION - Epoux survivant - Convention de mariage 
non sujette aux règles relatives aux donations - Attributaire sous 
condition de survie pour plus que la moitié de la communauté - 
Perception des droits de succession et de mutation par décès - 
Assimilation à l'époux survivant qui recueille la portion de l'autre 
époux en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire

- Art. 5 Wetboek van Successierechten - Art. 5 Code des droits de succession

SUCCESSIERECHTEN - Huwelijksvermogensstelsel - Ontbinding van 
het huwelijk - Beding tot wijziging van de toekenning van de 
huwelijksgemeenschap - Toekenning van het gehele 
gemeenschappelijk vermogen aan een van de echtgenoten - Geen 
voorwaarde van overleving - Aard van de overeenkomst - 
Successierechten

DROITS DE SUCCESSION - Régime matrimonial - Dissolution du 
mariage - Clause modificative d'attribution de la communauté 
conjugale - Attribution de la totalité du patrimoine commun à un 
des époux - Pas de condition de survie - Nature de la convention - 
Droits de succession

- Art. 7 Wetboek van Successierechten - Art. 7 Code des droits de succession

- Artt. 1388, 1389, 1461 en 1464 Burgerlijk Wetboek - Art. 1388, 1389, 1461 et 1464 Code civil

SUCCESSIERECHTEN - Huwelijksvermogensstelsel - Ontbinding van 
het huwelijk - Beding tot wijziging van de toekenning van de 
huwelijksgemeenschap - Tegenstrijdig belang of onevenwichtig 
beding - Verplichting van de notaris - Vermelding in de notariële 
akte - Geen vermelding

DROITS DE SUCCESSION - Régime matrimonial - Dissolution du 
mariage - Clause modificative d'attribution de la communauté 
conjugale - Conflit d'intérêt ou engagement disproportionné - 
Obligation du notaire - Mention dans l'acte notarié - Défaut

- Art. 9, § 1 Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt - Art. 9, § 1er L. du 25 ventôse an XI contenant organisation du 
notariat

12 januari 2017G.16.0229.N AC nr. ...
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De in artikel 664 Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
voorwaarde om aanspraak te hebben op rechtsbijstand 
moet zijn vervuld in hoofde van de verzoeker zelf; 
curatoren die niet optreden als 
procesvertegenwoordiger van de gefailleerde en de 
boedel van de schuldeisers, maar als de materiële 
procespartij in een betwisting omtrent hun afzonderlijk 
ereloon dat alleen ten laste is van de betrokken 
hypothecaire schuldeisers, moeten hun onvermogen 
bewijzen.

La condition prévue à l'article 664 du Code judiciaire 
pour avoir droit à l'assistance judiciaire doit être 
remplie dans le chef du demandeur lui-même; les 
curateurs qui n'interviennent pas en tant que 
représentants en justice du failli et de la masse des 
créanciers, mais en tant que parties matérielles au 
procès dans une contestation relative à leurs honoraires 
séparés qui sont uniquement à charge des créanciers 
hypothécaires concernés, sont tenus d'apporter la 
preuve de leur indigence.

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ - 
Allerlei - Rechtsbijstand - Voorwaarde - Onvermogen - Curator - 
Afzonderlijk ereloon - Betwisting - Materiële procespartij

FAILLITE ET CONCORDATS - Divers - Assistance judiciaire - 
Condition - Indigence - Curateur - Honoraires séparés - 
Contestation - Partie matérielle au procès

- Art. 664 Gerechtelijk Wetboek - Art. 664 Code judiciaire

RECHTSBIJSTAND - Voorwaarde - Onvermogen - Faillissement - 
Curator - Afzonderlijk ereloon - Betwisting - Materiële procespartij

ASSISTANCE JUDICIAIRE - Condition - Indigence - Faillite - Curateur - 
Honoraires séparés - Contestation - Partie matérielle au procès

- Art. 664 Gerechtelijk Wetboek - Art. 664 Code judiciaire
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