
Art. 2. De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Pensioenen,
K. LALIEUX

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2022/32652]
17 JUNI 2022. — Wet tot wijziging van artikel 805, tweede lid, van het

Gerechtelijk Wetboek wat het verstek betreft

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 805, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
worden de woorden “tijdens de zitting waarop het verstek is gevor-
derd” vervangen door de woorden “voordat de zaak in beraad wordt
genomen”.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

Met ’s Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Nota

Kamer van volksvertegenwoordigers
www.dekamer.be)
Stukken : 55 0353
Integraal Verslag : 09 juni 2022

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2022/32651]
23 JUNI 2022. — Koninklijk besluit houdende het beheer van het

centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal regis-
ter van testamenten en het centraal erfrechtregister

Verslag aan de Koning

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe
Majesteit voor te leggen, regelt het beheer van het centraal register voor
huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het
centraal erfrechtregister.

Het beheer van deze registers is momenteel geregeld in het koninklijk
besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal
register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereen-
komsten enerzijds en in het koninklijk besluit van 26 februari 2018
houdende het beheer van het centraal erfrechtregister anderzijds.
Middels de wet van 19 januari 2022 houdende boek 2, titel 3,
“Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en
testamenten” van het Burgerlijk Wetboek (BS 14 maart 2022) is het
wettelijk kader voor bovengenoemde registers in het Burgerlijk Wet-
boek opgenomen waartoe het beheer van de registers in een nieuw
koninklijk besluit uitgewerkt dient te worden.

Art. 2. Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est
chargée de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 17 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2022/32652]
17 JUIN 2022. — Loi modifiant l’article 805, alinéa 2, du Code

judiciaire en ce qui concerne le défaut

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Constitution.

Art. 2. Dans l’article 805, alinéa 2, du Code judicaire, les mots “au
cours de l’audience où le défaut a été requis” sont remplacés par les
mots “avant que la cause ne soit prise en délibéré”.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Note

Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 55 0353
Compte rendu intégral : 09 juin 2022

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2022/32651]
23 JUIN 2022. — Arrêté royal concernant la gestion du registre central

des conventions matrimoniales, du registre central des testaments
et du registre central successoral

Rapport au Roi

Sire,

Le projet d’arrêté royal que j’ai l’honneur de soumettre à la signature
de Votre Majesté règle la gestion du registre central des conventions
matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central
successoral.

La gestion de ces registres est actuellement réglée par l’arrêté royal
du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des
testaments et du registre central des contrats de mariage, d’une part, et
par l’arrêté royal du 26 février 2018 portant la gestion du registre central
successoral, d’autre part. La loi du 19 janvier 2022 portant le livre 2,
titre 3, ″Les relations patrimoniales des couples″ et le livre 4 ″Les
successions, donations et testaments″ du Code civil (MB 14 mars 2022)
insère le cadre légal des registres susmentionnés dans le Code civil. La
gestion des registres doit dès lors être réglée dans un nouvel arrêté
royal.

53677BELGISCH STAATSBLAD — 30.06.2022 — MONITEUR BELGE



De bepalingen inzake het beheer van bovengenoemde registers
worden overgenomen uit de bestaande besluiten en samengevoegd in
een enkel besluit. Een aantal terminologische wijzigingen en herstruc-
turering vonden plaats, maar het besluit bevat geen nieuwe inhoude-
lijke bepalingen.

De verwijzingen en tarieven werden geactualiseerd.
Een aantal verplichtingen in het kader van het beheer van de

registers wordt middels voornoemde wet van 19 januari 2022 uitdruk-
kelijk in het Burgerlijk Wetboek geregeld, overeenkomstig het advies
nr. 73/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 24 augus-
tus 2020, en is aldus niet overgenomen in dit besluit; het betreft onder
meer de in te schrijven gegevens, de op te nemen akten, de bewaarter-
mijn en de gegevens die worden verzameld bij een raadpleging van de
registers.

De sanctie bij niet naleving van de inschrijvingsplicht wordt uit de
tekst gehaald, aangezien hiervoor kan worden teruggevallen op
tuchtrechtelijke bepalingen en het gemeen aansprakelijkheidsrecht.

In het kader van de tarieven in hoofdstuk 5 van het ontwerp van
besluit wordt bijkomend verduidelijkt dat de inschrijving volgend op
de kennisgeving door de griffier kosteloos is; en dit om interpretatie-
problemen te voorkomen. De kennisgeving door de griffier is immers
steeds kosteloos.

De tarieven voor de inschrijvingen in de registers en de mededeling
in het Belgisch Staatsblad worden geactualiseerd rekening houdend met
de actuele tarieven (de geïndexeerde basisbedragen) en gelijkgescha-
keld voor alle registers. De nieuwe basistarieven zullen worden
geïndexeerd overeenkomstig artikel 24 van het ontwerp.

Op vraag van de afdeling Wetgeving van de Raad van State wordt de
verantwoording van de nieuwe tarieven hieronder geëxpliciteerd.

De bestaande koninklijke besluiten van 25 september 2016 en
26 februari 2018 voorzien in een basisbedrag van S15 voor de
inschrijvingen in de registers, met een maximum van S60 indien
meerdere partijen betrokken zijn bij akten die ingeschreven dienen te
worden in het centraal register van testamenten. Deze bedragen zijn
sindsdien geïndexeerd geworden waardoor thans de toepasselijke
tarieven van S16, met een maximum van S66, voor inschrijvingen
overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 september 2016, en
van S16,8 voor inschrijvingen overeenkomstig het koninklijk besluit
van 26 februari 2018, gelden.

De berekening van de nieuwe tarieven:
Artikel 18 van het koninklijk besluit van 25 september 2016 bepaalt

als volgt: “De tarieven bepaald in artikel 15 en artikel 16 worden van
rechtswege jaarlijks op 1 september aangepast op grond van het
indexcijfer van de consumptieprijzen aan de hand van de volgende
formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met
het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het beginindexcijfer. Het beginindex-
cijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het
tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand
augustus van het jaar gedurende hetwelk de aanpassing plaatsvindt.
Het resultaat wordt op een eenheid naar boven afgerond.” (eigen
aanduiding).

Formule : S15 x 112.83 = S16
103.26

S60 x 112.83 = S66
103.26

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 bepaalt als
volgt : “De tarieven bepaald in artikel 9, § 1 en artikel 10 worden van
rechtswege jaarlijks op 1 maart aangepast op grond van het indexcijfer
van de consumptieprijzen aan de hand van de volgende formule : het
nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe
indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het beginindexcijfer is
dat van de maand februari van het jaar gedurende hetwelk het tarief is
vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand februari van
het jaar voorafgaand aan de eerste maart van het jaar gedurende
hetwelk de aanpassing plaatsvindt. Het resultaat wordt afgerond op
het hogere veelvoud van 10 eurocent.” (eigen aanduiding).

Formule : S15 x 119.07 = S16,8
106.22

De verantwoording van de nieuwe tarieven:
Met de nieuwe tarieven worden verschillende doelstellingen nage-

streefd:
— enerzijds is er de wens om te komen tot uniforme tarieven voor

de inschrijvingen in de verschillende registers. Dit gaat eens te
meer op nu de registers in een enkel koninklijk besluit worden
behandeld.

— anderzijds is, om meer praktische redenen (o.a. facturering),
gestreefd naar een zo ‘rond’ mogelijk getal waardoor de keuze is
gemaakt om het tarief af te ronden op een halve euro na de
komma. Het zou niet wenselijk zijn om beide bedragen af te
ronden naar een (gemeenschappelijke) hogere eenheid.

Les dispositions relatives à la gestion des registres susmentionnés
sont reprises des arrêtés existants et fusionnées en un seul arrêté.
Quelques modifications terminologiques et restructurations ont eu lieu,
mais l’arrêté ne contient pas de nouvelles dispositions de fond.

Les renvois et les tarifs ont été mis à jour.
Un certain nombre d’obligations relatives à la gestion des registres

sont explicitement réglementées dans le Code civil par la loi du
19 janvier 2022 précitée, conformément à l’avis n° 73/2020 de l’Autorité
de protection des données du 24 août 2020, et ne sont donc pas
reproduites dans le présent arrêté ; il s’agit notamment des données et
actes à inscrire, du délai de conservation et des données à recueillir lors
de la consultation des registres.

La sanction du non-respect de l’obligation d’inscription est suppri-
mée du texte, car elle peut être traitée dans le cadre des dispositions
disciplinaires et du droit commun de la responsabilité.

Dans le cadre des tarifs du chapitre 5 du projet d’arrêté, il est
également précisé que l’inscription suivant la communication par le
greffier est gratuite, afin d’éviter les problèmes d’interprétation. En
effet, la communication par le greffier est toujours gratuite.

Les tarifs pour les inscriptions dans les registres et la publication
dans le Moniteur belge sont mis à jour en tenant compte des tarifs actuels
(les tarifs de base indexés) et sont les mêmes pour tous les registres. Les
nouveaux tarifs de base sont indexés conformément à l’article 24 du
projet.

A la demande de la section de législation du Conseil d’Etat, la
justification des nouveaux tarifs est expliquée ci-dessous.

Les arrêtés royaux existants du 25 septembre 2016 et du 26 février 2018
prévoient un tarif de base de 15 S pour les inscriptions dans les
registres, avec un maximum de 60 S si plusieurs parties sont impliquées
dans des actes qui doivent être inscrits dans le registre central des
testaments. Ces montants ont depuis été indexés, de sorte que les tarifs
applicables sont désormais de 16 S, avec un maximum de 66 S, pour les
inscriptions en vertu de l’arrêté royal du 25 septembre 2016, et de 16,8 S
pour les inscriptions en vertu de l’arrêté royal du 26 février 2018.

Le calcul des nouveaux tarifs :
L’article 18 de l’arrêté royal du 25 septembre 2016 prévoit ce qui suit :

« Les tarifs déterminés aux articles 15 et 16 sont adaptés de plein droit
le 1er septembre de chaque année à l’indice des prix à la consommation
selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base,
multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ. L’indice de
départ est celui du mois d’août de l’année au cours de laquelle le tarif
visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois d’août de l’année au
cours de laquelle l’adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à l’unité
supérieure. » (nous soulignons).

Formule : S15 x 112.83 = S16
103.26

S60 x 112.83 = S66
103.26

L’article 11 de l’arrêté royal du 26 février 2018 prévoit ce qui suit :
« Les tarifs déterminés aux articles 9, § 1er et 10 sont adaptés de plein
droit le 1er mars de chaque année à l’indice des prix à la consommation
selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base,
multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ. L’indice de
départ est celui du mois de février de l’année au cours de laquelle le
tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de février de
l’année qui précède le 1er mars de l’année au cours de laquelle
l’adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à la dizaine eurocent
supérieure. » (nous soulignons).

Formule : S15 x 119.07 = S16,8
106.22

La justification des nouveaux tarifs :
Les nouveaux tarifs poursuivent plusieurs objectifs :

— d’une part, il y a la volonté de fixer des taux uniformes pour les
inscriptions dans les différents registres. C’est d’autant plus vrai
maintenant que les registres sont traités par un seul arrêté royal.

— en revanche, pour des raisons plus pratiques (facturation, par
exemple), l’objectif est d’obtenir un chiffre aussi ″rond″ que
possible, d’où le choix d’arrondir les taux à un demi-euro après
la virgule. Il ne serait pas souhaitable d’arrondir les deux
montants à une unité supérieure (commune).
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Om deze redenen werden de bedragen van S16,5 en S66 weerhouden
als nieuwe basisbedragen.

Dit is de strekking van het koninklijk besluit dat ik U ter onderteke-
ning voorleg.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaars,
De Minister van Buitenlandse Zaken,

A. DE CROO

De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

Raad van State,
afdeling Wetgeving

Advies 71.622/2 van 9 juni 2022 over een ontwerp van koninklijk
besluit ‘houdende het beheer van het centraal register voor
huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten
en het centraal erfrechtregister’
Op 2 juni 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de

Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee verzocht
binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over
een ontwerp van koninklijk besluit ‘houdende het beheer van het
centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register
van testamenten en het centraal erfrechtregister’.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 9 juni 2022 . De
kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter,
Bernard Blero en Christine Horevoets, staatsraden, en Esther Conti,
toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Xavier Delgrange, eerste auditeur-
afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van
het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 9 juni 2022.

*
Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten ‘op de Raad van

State’, gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag
in het bijzonder de redenen worden opgegeven tot staving van het
spoedeisend karakter ervan.

In casu luidt de motivering in de brief met de adviesaanvraag als
volgt:

“Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat op 19 januari 2022 de wet houdende boek 2, titel 3,
‘Relatievermogensrecht’ en boek 4 ‘Nalatenschappen, schenkingen en
testamenten’ van het Burgerlijk Wetboek werd bekrachtigd, welke op
14 maart 2022 werd gepubliceerd en op 1 juli 2022 in werking zal
treden. Dat het wettelijk kader van het centraal register voor huwelijks-
overeenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal
erfrechtregister hiermee geïncorporeerd is in het Burgerlijk Wetboek en
de rechtsgrond voor de koninklijke besluiten van 25 september 2016 en
26 februari 2018, waarin het beheer en de tarieven van voornoemde
registers zijn uitgewerkt, op basis van de artikelen 58, 3°, en 62 van
voornoemde wet zullen worden opgeheven. Dat omwille van continuï-
teit het aldus noodzakelijk is een koninklijk besluit inzake het beheer,
de praktische modaliteiten en de tarieven aan te nemen en te publiceren
vóór 1 juli 2022. Dat het bovendien niet wenselijk is om nadien met
terugwerkende kracht een koninklijk besluit te moeten aannemen. Dat,
met uitzondering van de inhoud van een aantal bepalingen die op
vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn overgeheveld naar
het Burgerlijk Wetboek en aldus geschrapt uit het koninklijk besluit
alsmede de sancties bij niet naleving van de inschrijvingsplicht
waarvoor reeds andere rechtsgronden bestaan, het besluit een louter
samenbrengen, herstructureren en actualiseren van de tarieven van
voornoemde besluiten inhoudt. Tot slot wordt in het kader van de
tarieven verduidelijkt dat het niet de kennisgeving zelf, welke steeds
kosteloos is, maar een inschrijving die volgt op een kennisgeving,
kosteloos is. Dat om die redenen geen omstandig advies noodzakelijk
lijkt.”

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 3°, van de wetten ‘op de Raad van State’, gecoördineerd
op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig

Pour ces raisons, les montants de 16,5 S et 66 S ont été retenus comme
nouveaux tarifs de base.

Telle est la teneur de l’arrêté royal que j’ai l’honneur de soumettre à
Votre signature.

Nous avons l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,

les très respectueux
et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires étrangères,
A. DE CROO

Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE

Conseil d’Etat,
section de législation

Avis 71.622/2 du 9 juin 2022 sur un projet d’arrêté royal ‘concernant la
gestion du registre central des conventions matrimoniales, du
registre central des testaments et du registre central successoral’

Le 2 juin 2022 , le Conseil d’État, section de législation, a été invité par
le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un
projet d’arrêté royal ‘concernant la gestion du registre central des
conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du
registre central successoral’.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 juin 2022 . La
chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre,
Bernard Blero et Christine Horevoets, conseillers d’État, et Esther Conti,
greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur
chef de section .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juin 2022 .

*
Suivant l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil d’État’,

coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit spécialement
indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s’exprime en ces termes :

« Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat op 19 januari 2022 de wet houdende boek 2, titel 3,
‘Relatievermogensrecht’ en boek 4 ‘Nalatenschappen, schenkingen en
testamenten’ van het Burgerlijk Wetboek werd bekrachtigd, welke op
14 maart 2022 werd gepubliceerd en op 1 juli 2022 in werking zal
treden. Dat het wettelijk kader van het centraal register voor huweli-
jksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het
centraal erfrechtregister hiermee geïncorporeerd is in het Burgerlijk
Wetboek en de rechtsgrond voor de koninklijke besluiten van 25 sep-
tember 2016 en 26 februari 2018, waarin het beheer en de tarieven van
voornoemde registers zijn uitgewerkt, op basis van de artikelen 58, 3°,
en 62 van voornoemde wet zullen worden opgeheven. Dat omwille van
continuïteit het aldus noodzakelijk is een koninklijk besluit inzake het
beheer, de praktische modaliteiten en de tarieven aan te nemen en te
publiceren vóór 1 juli 2022. Dat het bovendien niet wenselijk is om
nadien met terugwerkende kracht een koninklijk besluit te moeten
aannemen. Dat, met uitzondering van de inhoud van een aantal
bepalingen die op vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn
overgeheveld naar het Burgerlijk Wetboek en aldus geschrapt uit het
koninklijk besluit alsmede de sancties bij niet naleving van de
inschrijvingsplicht waarvoor reeds andere rechtsgronden bestaan, het
besluit een louter samenbrengen, herstructureren en actualiseren van
de tarieven van voornoemde besluiten inhoudt. Tot slot wordt in het
kader van de tarieven verduidelijkt dat het niet de kennisgeving zelf,
welke steeds kosteloos is, maar een inschrijving die volgt op een
kennisgeving, kosteloos is. Dat om die redenen geen omstandig advies
noodzakelijk lijkt ».

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84,
§ 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
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artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar
onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de
steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereis-
ten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de
volgende opmerkingen.

Algemene opmerkingen over de rechtsgrond van het ontwerp

1. Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ter vervanging van het
koninklijk besluit van 25 september 2016 ‘houdende het beheer van het
centraal register van testamenten en het centraal register van huwe-
lijksovereenkomsten’ en van het koninklijk besluit van 26 februari 2018
‘houdende het beheer van het centraal erfrechtregister’, die bij de
artikelen 25 en 26 van het ontwerp opgeheven worden.

De rechtsgrond van die besluiten was immers te vinden in wetsbe-
palingen die opgeheven worden bij de wet van 19 januari 2022
‘houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nala-
tenschappen, schenkingen en testamenten” van het Burgerlijk Wet-
boek’, welke wet op 1 juli 2022 in werking treedt.

Het koninklijk besluit van 25 september 2016 ontleende zijn rechts-
grond aan de artikelen 4, § 3, 6 en 6/1 van de wet van 13 januari 1977
‘houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling
van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op
16 mei 1972, en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkom-
stenregister’. Die bepalingen worden bij artikel 62 van de voornoemde
wet van 19 januari 2022 opgeheven. Ze verleenden echter aanzienlijke
machtigingen aan de Koning:

— bij artikel 4, § 3, vierde lid, werd de Koning ermee belast te
bepalen op welke wijze de kennisgevingen en mededelingen
dienden te geschieden;

— bij artikel 6 werd de Koning belast met het bepalen van “de vorm
en de modaliteiten van de registratie, de inlichtingen die het
verzoek tot registratie moet bevatten, de tijd gedurende dewelke
de registratie wordt bewaard en het tarief van de kosten”;

— krachtens artikel 6/1 diende de Koning “bij een besluit vastge-
steld na overleg in de Ministerraad, op advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ingericht
door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens de gegevens [te bepalen] die inzake huwe-
lijksovereenkomsten, verklaringen van anticipatieve inbreng
bedoeld in artikel 1452, § 2, van het Burgerlijk Wetboek,
overeenkomsten bedoeld in artikel 1478 van het Burgerlijk
Wetboek en vonnissen en arresten bedoeld in artikel 4, § 2, 3°,
door de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat in het
centraal huwelijksovereenkomstenregister moeten worden opge-
nomen, de vorm en de nadere regels van de registratie, de
nadere regels inzake de toegang tot het register, de datum van de
inwerkingtreding van de verplichting tot registratie van alle
huwelijksovereenkomsten, de in artikel 1452, § 2, van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde verklaringen van anticipatieve
inbreng, de in artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde
overeenkomsten en de in artikel 4, § 2, 3°, bedoelde vonnissen en
arresten, en het tarief van de kosten” alsook “de gegevens die
inzake huwelijksovereenkomsten door de Koninklijke Federatie
van het Belgisch Notariaat worden overgezonden ter publicatie
in het Belgisch Staatsblad, de nadere regels van de publicatie, de
datum van de inwerkingtreding van de verplichting tot publi-
catie in het Belgisch Staatsblad en de verplichting tot vergoeding”.

Het koninklijk besluit van 26 februari 2018 ontleende zijn rechts-
grond aan artikel 892/6 van het Burgerlijk Wetboek, (1) dat bij
artikel 58, 3°, van de wet van 19 januari 2022 opgeheven wordt. Volgens
de machtiging die bij artikel 892/6 aan de Koning verleend werd,
bepaalde de koning

“bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op advies
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer, de gegevens van de akten en attesten van erfopvolging opge-
maakt door de Belgische notarissen, van de Europese erfrechtverkla-
ringen, van de verklaringen van verwerping en van de verklaringen
van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, die door de
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat in het centraal
erfrechtregister moeten worden opgenomen, de vorm en de nadere
regels van de registratie, de nadere regels inzake de toegang tot het
register, de andere akten betreffende het erfrecht die kunnen worden
opgenomen in het register, de nadere regels van de mededeling in het
Belgisch Staatsblad en het tarief van de kosten.”

fondement juridique du projet, à la compétence de l’auteur de l’acte,
ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à
l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales sur le fondement légal du projet

1. Le projet d’arrêté royal tend à remplacer l’arrêté royal du
25 septembre 2016 ‘concernant la gestion du registre central des
testaments et du registre central des contrats de mariage’ et l’arrêté
royal du 26 février 2018 ‘portant la gestion du registre central
successoral’, que ses articles 25 et 26 abrogent.

En effet, ces arrêtés trouvaient leur fondement légal dans des
dispositions législatives qui sont abrogées par la loi du 19 janvier 2022
‘portant le livre 2, titre 3, « Les relations patrimoniales des couples » et
le livre 4 « Les successions, donations et testaments » du Code civil’,
laquelle entre en vigueur le 1er juillet 2022.

L’arrêté royal du 25 septembre 2016 trouvait son fondement légal
dans les articles 4, § 3, 6 et 6/1 de la loi du 13 janvier 1977 ‘portant
approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système
d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant
introduction d’un registre central des contrats de mariage’. Ces
dispositions sont abrogées par l’article 62 de la loi précitée du
19 janvier 2022. Or elles contenaient d’importantes habilitations
conférées au Roi :

— l’article 4, §3, alinéa 4, chargeait le Roi de fixer la manière dont
les notifications et communications sont effectuées ;

— l’article 6 chargeait le Roi de régler « [l]a forme et les modalités
de l’inscription, les indications que contiendra la demande
d’inscription, la durée pendant laquelle les inscriptions seront
conservées et le tarif des frais » ;

— l’article 6/1 chargeait le Roi de déterminer, « par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la
protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements
de données à caractère personnel, quelles données relatives aux
contrats de mariage, aux déclarations d’apport anticipé visées à
l’article 1452, § 2, du Code civil, aux conventions visées à
l’article 1478 du Code civil et aux jugements visés à l’article 4,
§ 2, 3°, doivent être reprises par la Fédération royale du notariat
belge au registre central des contrats de mariage, la forme et les
modalités de l’enregistrement, les modalités d’accès au registre,
la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’enregistrement de
tous les contrats de mariage, des déclarations d’apport anticipé
visées à l’article 1452, § 2, du Code civil, des conventions visées
à l’article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à
l’article 4, § 2, 3°, et le tarif des frais », ainsi que « les données qui
sont transmises en ce qui concerne les régimes matrimoniaux
pour publication au Moniteur belge par la Fédération royale du
notariat belge, les modalités de la publication, la date de l’entrée
en vigueur de l’obligation de publication au Moniteur belge et
l’obligation de redevance ».

L’arrêté royal du 26 février 2018 trouvait son fondement légal dans
l’article 892/6 du Code civil (1), abrogé par l’article 58, 3°, de la loi du
19 janvier 2022. L’article 892/6 conférait au Roi l’habilitation de

« détermine[r], par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après
avis de la Commission de la protection de la vie privée, les données des
actes et certificats d’hérédité établis par les notaires belges, des
certificats successoraux européens, des déclarations de renonciation et
des déclarations d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, qui doivent
être reprises par la Fédération Royale du Notariat belge dans le registre
central successoral, la forme et les modalités de l’enregistrement, les
modalités d’accès au registre, les autres actes concernant le droit des
successions qui peuvent être enregistrés dans le registre, les modalités
de la mention au Moniteur belge et le tarif des frais ».
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2. Voorliggend ontwerp strekt tot de tenuitvoerlegging van bepalin-
gen van het Burgerlijk Wetboek die bij de wet van 19 januari 2022
ingevoegd worden.

In het licht van de aanhef van het ontwerp moet men tussen
twee reeksen bepalingen op basis van hun rechtsgrond een onderscheid
maken, namelijk tussen, enerzijds, de artikelen 16 tot 22 van het
ontwerp, die betrekking hebben op de tarieven van de kosten van de
inschrijving in elk van de registers, die hun rechtsgrond ontlenen aan
de artikelen 2.3.85, 4.128 en 4.263 van het Burgerlijk Wetboek (A), en,
anderzijds, de overige bepalingen van het ontwerp, waarbij bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek ten uitvoer gelegd worden waarin geen
machtiging aan de Koning vervat is en die volgens de aanhef van het
ontwerp hun rechtsgrond ontlenen aan artikel 108 van de Grond-
wet (B).

A. De artikelen 16 tot 22 van het ontwerp
Bij de artikelen 16 tot 22 van het ontwerp worden de tarieven

vastgesteld voor de inschrijving in het centraal register voor huwelijks-
overeenkomsten (artikelen 16 en 17), in het centraal register van
testamenten (artikelen 18 tot 20) en in het centraal erfrechtregister
(artikelen 21 en 22).

Naar aanleiding van een verzoek om overzending van het verslag
aan de Koning of de nota aan de Ministerraad waarin verantwoord zou
worden hoe de onderscheiden bedragen bepaald zijn, heeft de gemach-
tigde van de minister het volgende te kennen gegeven:

“Wat betreft uw vraag naar een Verslag aan de Koning dan wel een
nota aan de Regering aangaande de artikelen 16 tot 22 van het ontwerp
van besluit, dien ik mee te delen dat wij niet over de gevraagde
documenten beschikken. Daarom had ik u bij deze graag een verant-
woording van de voorziene tarieven overgemaakt.

De bestaande koninklijke besluiten van 25 september 2016 en
26 februari 2018 voorzien in een basisbedrag van S15 voor de
inschrijvingen in de registers, met een maximum van S60 indien
meerdere partijen betrokken zijn bij akten die ingeschreven dienen te
worden in het centraal register van testamenten. Deze bedragen zijn
sindsdien geïndexeerd geworden waardoor thans de toepasselijke
tarieven van S16, met een maximum van S66, voor inschrijvingen
overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 september 2016, en
van S16,8, voor inschrijvingen overeenkomstig het koninklijk besluit
van 26 februari 2018, gelden (zie de berekeningen hieronder). Met de
nieuwe tarieven worden verschillende doelstellingen nagestreefd.
Enerzijds is er de wens om te komen tot uniforme tarieven voor de
inschrijvingen in de verschillende registers. Dit gaat eens te meer op nu
de registers in een enkel koninklijk besluit worden behandeld. Ander-
zijds is, om meer praktische redenen (o.a. facturering), gestreefd naar
een zo ‘rond’ mogelijk getal waardoor de keuze is gemaakt om het
tarief af te ronden op een halve euro na de komma. Het zou niet
wenselijk zijn om beide bedragen af te ronden naar een (gemeenschap-
pelijke) hogere eenheid. Om deze redenen werden de bedragen
van S16,5 en S66 weerhouden als nieuwe basisbedragen.

De berekeningen voor de nieuwe tarieven:

Artikel 18 van het koninklijk besluit van 25 september 2016 bepaalt
als volgt:

‘De tarieven bepaald in artikel 15 en artikel 16 worden van
rechtswege jaarlijks op 1 september aangepast op grond van het
indexcijfer van de consumptieprijzen aan de hand van de volgende
formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met
het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het beginindexcijfer.

Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar
gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is
dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk de
aanpassing plaatsvindt.

Het resultaat wordt op een eenheid naar boven afgerond.’ (eigen
aanduiding)

Formule: S15 x 112.83 = S16 (= 16,3901 afgerond volgens artikel 18)

103.26

S60 x 112.83 = S66 (= 65,5607 afgerond volgens artikel 18)

103.26

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 bepaalt als
volgt:

‘De tarieven bepaald in artikel 9, § 1 en artikel 10 worden van
rechtswege jaarlijks op 1 maart aangepast op grond van het indexcijfer
van de consumptieprijzen aan de hand van de volgende formule: het
nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe
indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

2. Le projet examiné tend à mettre en œuvre des dispositions du Code
civil insérées par la loi du 19 janvier 2022.

Au vu du préambule du projet, deux séries de dispositions doivent
être distinguées du point de vue de leur fondement légal : d’une part,
les articles 16 à 22 du projet, relatifs aux tarifs des frais d’inscription
dans les différents registres, qui trouvent leur fondement légal dans les
articles 2.3.85, 4.128 et 4.263 du Code civil (A) et, d’autre part, les autres
dispositions du projet, qui mettent en œuvre des dispositions du Code
civil ne contenant pas d’habilitation au Roi et qui trouvent leur
fondement légal, selon le préambule du projet, dans l’article 108 de la
Constitution (B).

A. Les articles 16 à 22 du projet
Les articles 16 à 22 du projet fixent les tarifs pour les inscriptions dans

le Registre central des conventions matrimoniales (articles 16 et 17),
dans le Registre central des testaments (articles 18 à 20) et dans le
Registre central successoral (articles 21 et 22).

Invitée à communiquer le rapport au Roi ou la note au Conseil des
ministres qui justifierait la détermination des différents montants, la
déléguée du Ministre a répondu comme suit :

« Wat betreft uw vraag naar een Verslag aan de Koning dan wel een
nota aan de Regering aangaande de artikelen 16 tot 22 van het ontwerp
van besluit, dien ik mee te delen dat wij niet over de gevraagde
documenten beschikken. Daarom had ik u bij deze graag een veran-
twoording van de voorziene tarieven overgemaakt.

De bestaande koninklijke besluiten van 25 september 2016 en
26 februari 2018 voorzien in een basisbedrag van S15 voor de
inschrijvingen in de registers, met een maximum van S60 indien
meerdere partijen betrokken zijn bij akten die ingeschreven dienen te
worden in het centraal register van testamenten. Deze bedragen zijn
sindsdien geïndexeerd geworden waardoor thans de toepasselijke
tarieven van S16, met een maximum van S66, voor inschrijvingen
overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 september 2016, en
van S16,8, voor inschrijvingen overeenkomstig het koninklijk besluit
van 26 februari 2018, gelden (zie de berekeningen hieronder). Met de
nieuwe tarieven worden verschillende doelstellingen nagestreefd.
Enerzijds is er de wens om te komen tot uniforme tarieven voor de
inschrijvingen in de verschillende registers. Dit gaat eens te meer op nu
de registers in een enkel koninklijk besluit worden behandeld. Ander-
zijds is, om meer praktische redenen (o.a. facturering), gestreefd naar
een zo ‘rond’ mogelijk getal waardoor de keuze is gemaakt om het
tarief af te ronden op een halve euro na de komma. Het zou niet
wenselijk zijn om beide bedragen af te ronden naar een (gemeenschap-
pelijke) hogere eenheid. Om deze redenen werden de bedragen
van S16,5 en S66 weerhouden als nieuwe basisbedragen.

De berekeningen voor de nieuwe tarieven :

Artikel 18 van het koninklijk besluit van 25 september 2016 bepaalt
als volgt:

‘De tarieven bepaald in artikel 15 en artikel 16 worden van
rechtswege jaarlijks op 1 september aangepast op grond van het
indexcijfer van de consumptieprijzen aan de hand van de volgende
formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met
het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het beginindexcijfer.

Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar
gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is
dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk de
aanpassing plaatsvindt.

Het resultaat wordt op een eenheid naar boven afgerond.’ (eigen
aanduiding)

Formule : S15 x 112.83 = S16 (= 16,3901 afgerond volgens artikel 18)

103.26

S60 x 112.83 = S66 (= 65,5607 afgerond volgens artikel 18)

103.26

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 bepaalt als
volgt :

‘De tarieven bepaald in artikel 9, § 1 en artikel 10 worden van
rechtswege jaarlijks op 1 maart aangepast op grond van het indexcijfer
van de consumptieprijzen aan de hand van de volgende formule : het
nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe
indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.
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Het beginindexcijfer is dat van de maand februari van het jaar
gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is
dat van de maand februari van het jaar voorafgaand aan de eer-
ste maart van het jaar gedurende hetwelk de aanpassing plaatsvindt.

Het resultaat wordt afgerond op het hogere veelvoud van 10 euro-
cent.’ (eigen aanduiding)

Formule: S15 x 119.07 = S16,8 (= 16,8146 afgerond volgens artikel 11)
106.22.”

Het is raadzaam die verantwoordingen in een verslag aan de Koning
op te nemen.

B. Aanvoering van artikel 108 van de Grondwet voor de overige
bepalingen

Artikel 108 van de Grondwet luidt als volgt:
“De Koning maakt de verordeningen en neemt de besluiten die voor

de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te
mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen.”

Zoals het Hof van Cassatie geoordeeld heeft,

“staat ingevolge [deze bepaling] aan de uitvoerende macht uit het
beginsel en de algemene opzet van de wet de gevolgen af te leiden die
daaruit natuurlijk voortvloeien rekening houdend met waarin de wet
tot stand gekomen en met de doeleinden die zij nastreeft, zonder
evenwel de draagwijdte ervan te mogen uitbreiden of beperken.”
(vertaling) (2)

De afdeling Wetgeving van de Raad van State leidt daaruit eveneens
af dat

“de Koning[, in het kader van artikel 108 van de Grondwet,] uit de
algemene opzet van de wet de conclusies [moet] trekken die daaruit
logischerwijze voortvloeien, zonder dat hij daarbij de draagwijdte van
de wet kan verruimen of inperken, en dit volgens de geest die aan de
opvatting van de wet ten grondslag heeft gelegen en volgens de
doelstellingen die de wet nastreeft″ (3).

In advies 61.165/3 van 18 april 2017 over een ontwerp dat geleid
heeft tot het koninklijk besluit van 22 mei 2017 ‘houdende diverse
bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92’ heeft de afdeling
Wetgeving voorts het volgende opgemerkt:

“De algemene bevoegdheid van de Koning om de wetten uit te
voeren impliceert (...) steeds het bestaan van een andere wetskrachtige
bepaling waarmee de algemene uitvoeringsbevoegdheid samenhangt.
Artikel 108 van de Grondwet bepaalt immers dat de Koning de
verordeningen maakt en de besluiten neemt die ‘voor de uitvoering van
de wetten’ nodig zijn, zodat er ook een uit te voeren wet moet zijn. Dat
grondwetsartikel moet dus steeds worden gelezen in samenhang met
een wetskrachtige bepaling” (4).

Naar aanleiding van het verzoek om een tabel over te zenden waarin
voor alle artikelen van het ontwerp, behalve de artikelen 16 tot 22,
aangegeven wordt in samenhang met welke wetsbepaling artikel 108
gelezen wordt, heeft de gemachtigde van de minister de volgende tabel
bezorgd:

« Artikel KB Wettelijke bepaling

Art. 1 / (definities)

Art. 2 Artikelen 2.3.83, § 2 en § 3, 4.126, §§ 2 en 3, en 4.261, § 3, Burgerlijk Wetboek

Opm. 4.126, § 3, wordt ingevoegd overeenkomstig wetsvoorstel houdende Boek 5
‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek (zie DOC 55 1806/010, art. 29) en treedt in
werking op 1 juli 2022 (zie DOC 55 1806/010, art. 65, lid 2). Bekrachtigd op 28 april 2022 en
publicatie voorzien op 1 juli 2022.

Art. 3 Artikel 4.261, § 1, Burgerlijk Wetboek

Art. 4 Artikel 2.3.83, § 2, en § 3, Burgerlijk Wetboek

Art. 5 Artikel 4.261, § 3, Burgerlijk Wetboek

Art. 6 Cfr. 4.266, § 2, 2°, impliceert inschrijvingsplicht voor deze personen en instanties

Art. 7 Artikel 4.126, § 2, en 4.126, § 2, lid 2, en § 3, Burgerlijk Wetboek

Opm. 4.126, § 3, wordt ingevoegd overeenkomstig wetsvoorstel houdende Boek 5
‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek (zie DOC 55 1806/010, art. 29) en treedt in
werking op 1 juli 2022 (zie DOC 55 1806/010, art. 65, lid 2). Bekrachtigd op 28 april 2022 en
publicatie voorzien op 1 juli 2022.

Art. 8 Artikel 4.49, § 4, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek

Art. 9 Artikel 2.3.88, 4.131 en 4.266 Burgerlijk Wetboek

Art. 10 Artikel 2.3.88, § 1, Burgerlijk Wetboek

Het beginindexcijfer is dat van de maand februari van het jaar
gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is
dat van de maand februari van het jaar voorafgaand aan de eerste maart
van het jaar gedurende hetwelk de aanpassing plaatsvindt.

Het resultaat wordt afgerond op het hogere veelvoud van 10 euro-
cent.’ (eigen aanduiding)

Formule : S15 x 119.07 = S16,8 (= 16,8146 afgerond volgens artikel 11)
106.22 ».

Ces justifications gagneraient à figurer dans un rapport au Roi.

B. L’invocation de l’article 108 de la Constitution pour les autres
dispositions

L’article 108 de la Constitution dispose que :
« [l]e Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution

des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni
dispenser de leur exécution ».

Ainsi que l’énonce la Cour de cassation, selon cette disposition, il
appartient

« [au pouvoir exécutif] de dégager du principe [de la loi] et de son
économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement
d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit,
sans en étendre ni en restreindre la portée » (2).

La section de législation du Conseil d’État en déduit de même que,
dans le cadre de l’article 108 de la Constitution,

« le Roi doit dégager de l’économie générale de la loi les conséquen-
ces qui en dérivent naturellement, sans pouvoir ni en étendre ni en
restreindre la portée et ce, d’après l’esprit qui a présidé à sa conception
et les fins qu’elle poursuit » (3).

Par ailleurs, ainsi que la section de législation l’a rappelé dans son
avis 61.165/3 donné le 18 avril 2017 sur un projet devenu l’arrêté royal
du 22 mai 2017 ‘portant des dispositions diverses modifiant l’AR/
CIR 92’,

« le pouvoir général du Roi pour exécuter les lois implique toujours
l’existence d’une autre disposition ayant force de loi, en relation avec le
pouvoir général d’exécution. L’article 108 de la Constitution dispose en
effet que le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires ‘pour
l’exécution des lois’, de sorte qu’il doit aussi y avoir une loi à exécuter.
Cet article de la Constitution doit donc toujours être combiné avec une
disposition ayant force de loi » (4).

Invitée à communiquer, pour tous les articles du projet autres que les
articles 16 à 22, un tableau montrant avec quelle disposition législative
l’article 108 est combiné, la déléguée du Ministre a fourni le tableau
suivant :
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« Artikel KB Wettelijke bepaling

Art. 11 Artikel 4.266, §§ 1-3, Burgerlijk Wetboek

Art. 12 Artikel 4.131, § 1, Burgerlijk Wetboek

Art. 13 Artikelen 2.3.88, 4.131 en 4.266 Burgerlijk Wetboek in samenhang met Verordening (EU) 2016/
679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
(algemene verordening gegevensbescherming), Pb.L. 4 mei 2016, afl. 1419, 1.

Art. 14 Artikelen 2.3.84, § 2, 4.127, § 2, en 4.262, § 2, Burgerlijk Wetboek

Art. 15 Artikelen 2.3.84, § 2, 4.127, § 2, en 4.262, § 2, Burgerlijk Wetboek

Art. 16 – 22 Artikelen 2.3.85, 4.128, en 4.263 Burgerlijk Wetboek

Art. 23 Artikel 4.49, § 4, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek

Art. 24 Artikelen 2.3.85, 4.128 en 4.263 Burgerlijk Wetboek (indexering) »

Op basis van de algemene bevoegdheid tot het uitvoeren van de
wetten die bij artikel 108 van de Grondwet aan de Koning verleend
wordt, kan aanvaard worden dat de bevoegdheden bepaald in artikel 2,
§ 1, van het ontwerp door de Koning aan de Koninklijke Federatie van
het Belgisch Notariaat opgedragen worden, aangezien die Federatie
krachtens de artikelen 2.3.86, 4.129 en 4.264 van het Burgerlijk Wetboek
belast is met het beheer en de organisatie van de onderscheiden
registers en krachtens de artikelen 2.3.87, 4.130 en 4.265 van het
Burgerlijk Wetboek met de bewaring van de gegevens. (5) Daarentegen
rijst de vraag of de Koning op grond van artikel 108 van de Grondwet,
gelezen in samenhang met de wetsbepalingen die de gemachtigde van
de minister opgegeven heeft, wel termijnen, vastgesteld op vijftien of
dertig dagen, kan voorschrijven voor de inschrijving, de kennisgeving
en de bekendmaking van de onderscheiden akten. Weliswaar kan ervan
uitgegaan worden dat de wetgever, toen hij die inschrijvingen,
kennisgevingen en bekendmakingen verplicht gesteld heeft, de bedoe-
ling had die binnen een relatief korte termijn te laten plaatsvinden,
hetgeen grond zou kunnen opleveren voor het bepalen van die
termijnen op basis van artikel 108 van de Grondwet, gelezen in
samenhang met de bepalingen waarin die verrichtingen voorgeschre-
ven worden. Om ervoor te zorgen dat er voor de artikelen 4 tot 8 van
het ontwerp een uitdrukkelijke rechtsgrond bestaat, zou het niettemin
aan te bevelen zijn dat de wetgever een initiatief neemt teneinde de
Koning daartoe uitdrukkelijk te machtigen.

Bijzondere opmerking
De aanhef moet aangepast worden overeenkomstig de opmerkingen

die hierboven gemaakt zijn over de rechtsgrond van het ontworpen
besluit.

De griffier, De voorzitter,
Esther Conti Pierre Vandernoot

Nota’s

1 In de aanhef van dat besluit wordt ook verwezen naar artikel 123
van de wet van 6 juli 2017 ‘houdende vereenvoudiging, harmonisering,
informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke (lees:
burgerlijk) recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat,
en houdende diverse bepalingen inzake justitie’, maar bij dat artikel
wordt de inwerkingtreding geregeld van bepaalde artikelen van die
wet, zodat dat artikel niet de rechtsgrond van dat besluit vormt (zie in
dat verband advies 62.843/2 van 14 februari 2018 over een ontwerp dat
geleid heeft tot het koninklijk besluit van 26 februari 2018 ‘houdende
het beheer van het centraal erfrechtregister’, http://www.raadvst-
consetat.be/dbx/adviezen/62843).

2 Cass. 18 november 1924, Pas. 1925, I, 25; Cass., 20 maart 1998,
nr. 19980320-17 (C.97.0164.F): “ingevolge artikel [108] van de Grondwet
aan de uitvoerende macht staat uit het beginsel en de algemene opzet
van de wet de gevolgen af te leiden die daaruit natuurlijk voortvloeien
rekening houdend met de geest waarin de wet is tot stand gekomen en
met de doeleinden die zij nastreeft” (Cass., 5 mei 1970, Pas., 1970, I, 766;
Cass., 18 november 1924, Pas., 1925, I, 25).

3 Zie bijvoorbeeld advies 66.611/2 van 28 oktober 2019 over een
ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 10 decem-
ber 2019 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003
betreffende de identiteitskaarten en het koninklijk besluit van
19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de
consulaire beroepsposten’ (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/
66611).

4 http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61165; zie C. Nennen
en L. Vancrayebeck, “L’exécution des lois dans les matières réservées et
résiduaires” in L. Detroux e.a. (red.), La légalité: un principe de la
démocratie belge en péril, Brussel, Larcier, 2019, 345-368.

Sur la base du pouvoir général d’exécution des lois conféré au Roi
par l’article 108 de la Constitution, il peut être admis que celui-ci
confère les pouvoirs prévus à l’article 2, § 1er, en projet à la Fédération
Royale du Notariat belge dès lors que celle-ci est chargée, en
application des articles 2.3.86, 4.219, 4.264 du Code civil, de la gestion
et de l’organisation des différents registres et, en application des
articles 2.3.87, 4.130, 4.265 du Code civil, de conserver les données (5).
Par contre, la question se pose de savoir si le Roi, sur la base de
l’article 108 de la Constitution combiné avec les dispositions légales
indiquées par la déléguée du Ministre, peut imposer des délais, fixés à
quinze ou trente jours, pour l’inscription, la communication et la
publication des différents actes. Certes, l’on peut supposer que le
législateur, en prévoyant ces inscriptions, communications et publica-
tions, a entendu que celles-ci interviennent dans un délai relativement
bref, ce qui pourrait justifier que ces délais soient déterminés sur la base
de l’article 108 de la Constitution combiné avec les dispositions qui
prévoient ces opérations. Néanmoins, afin de conférer un fondement
juridique tout à fait explicite aux articles 4 à 8 du projet, il se
recommanderait que le législateur intervienne aux fins d’habiliter
expressément le Roi à cette fin.

Observation particulière
Le préambule doit être mis en conformité avec les observations

formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l’arrêté en
projet.

Le greffier, Le président,
Esther Conti Pierre Vandernoot

Notes

1 Le préambule vise également l’article 123 de la loi du 6 juillet 2017
‘portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisa-
tion de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du
notariat, et portant diverses mesures en matière de justice’, qui est une
disposition qui fixe l’entrée en vigueur de certains articles de la loi et ne
constitue donc pas le fondement légal de l’arrêté (voir à cet égard
l’avis 62.843/2 donné le 14 février 2018 sur un projet devenu l’arrêté
royal du 26 février 2018 ‘portant la gestion du registre central
successoral’ ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62843).

2 Cass., 18 novembre 1924, Pas., 1925, I, p. 25 ; 5 mai 1970, Pas., 1970,
I, p. 766 ; 20 maart 1998, nr. 19980320-17 (C.97.0164.F).

3 Voir par exemple l’avis 66.611/2 donné le 28 octobre 2019 sur un
projet devenu l’arrêté royal du 10 décembre 2019 ‘modifiant l’arrêté
royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d’identité et l’arrêté royal du
19 avril 2014 relatif aux cartes d’identité délivrées par les postes
consulaires de carrière’ (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/
66611).

4 http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61165 ; voir C. Nennen
et L. Vancrayebeck, « L’exécution des lois dans les matières réservées et
résiduaires » in L. Detroux e.a. (dir.), La légalité : un principe de la
démocratie belge en péril, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 345 à 368.
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5 Dat was reeds het geval krachtens artikel 6 van het koninklijk
besluit van 25 september 2016 en krachtens artikel 3 van het koninklijk
besluit van 26 februari 2018.

23 JUNI 2022. — Koninklijk besluit houdende het beheer van het
centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal regis-
ter van testamenten en het centraal erfrechtregister

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 2.3.85, 4.128, en 4.263;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het

beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register
van huwelijksovereenkomsten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het
beheer van het centraal erfrechtregister;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
24 mei 2022;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven
op 1 juni 2022 ;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat op 19 januari 2022 de wet houdende boek 2, titel 3,
“Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en
testamenten” van het Burgerlijk Wetboek werd bekrachtigd, welke op
14 maart 2022 werd gepubliceerd en op 1 juli 2022 in werking zal
treden. Dat het wettelijk kader van het centraal register voor huwelijks-
overeenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal
erfrechtregister hiermee geïncorporeerd is in het Burgerlijk Wetboek en
de rechtsgrond voor de koninklijke besluiten van 25 september 2016 en
26 februari 2018, waarin het beheer en de tarieven van voornoemde
registers zijn uitgewerkt, op basis van de artikelen 58, 3°, en 62 van
voornoemde wet zullen worden opgeheven. Dat omwille van continuï-
teit het aldus noodzakelijk is een koninklijk besluit inzake het beheer,
de praktische modaliteiten en de tarieven aan te nemen en te publiceren
vóór 1 juli 2022. Dat het bovendien niet wenselijk is om nadien met
terugwerkende kracht een koninklijk besluit te moeten aannemen. Dat,
met uitzondering van de inhoud van een aantal bepalingen die op
vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn overgeheveld naar
het Burgerlijk Wetboek en aldus geschrapt uit het koninklijk besluit
alsmede de sancties bij niet naleving van de inschrijvingsplicht
waarvoor reeds andere rechtsgronden bestaan, het besluit een louter
samenbrengen, herstructureren en actualiseren van de tarieven van
voornoemde besluiten inhoudt. Tot slot wordt in het kader van de
tarieven verduidelijkt dat het niet de kennisgeving zelf, welke steeds
kosteloos is, maar een inschrijving die volgt op een kennisgeving,
kosteloos is. Dat om die redenen geen omstandig advies noodzakelijk
lijkt;

Gelet op het advies 71.622/2 van de Raad van State, gegeven op
9 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken en de
Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° de Verordening: de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuit-
voerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuit-
voerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvol-
ging, alsmede betreffende de instelling van een Europese
erfrechtverklaring;

2° uniek identificatienummer: het identificatienummer toegekend
aan een natuurlijke persoon, in uitvoering van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de
natuurlijke personen, of, bij gebreke hiervan, het identificatie-
nummer in het bisregister, toegekend in uitvoering van artikel 4
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, of,
voor een rechtspersoon, zijn ondernemingsnummer bedoeld in
artikel III.17 van het Wetboek Economisch recht;

3° ECLI: European Case Law identifier, de Europese standaard
voor het uniek nummeren van rechterlijke uitspraken, vastge-
steld door de Raad van Ministers van de Europese Unie,
bevattende de landcode, de gerechtscode, het jaar en het
nummer.

5 Tel était déjà le cas en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du
25 septembre 2016 et de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 février 2018.

23 JUIN 2022. — Arrêté royal concernant la gestion du registre central
des conventions matrimoniales, du registre central des testaments
et du registre central successoral

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l’article 108 ;
Vu le Code civil, les articles 2.3.85, 4.128 et 4.263 ;
Vu l’arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du

registre central des testaments et du registre central des contrats de
mariage ;

Vu l’arrêté royal du 26 février 2018 portant la gestion du registre
central successoral ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2022 ;

Vu l’accord de la Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 1er juin 2022 ;

Vu la demande d’urgence motivée par le fait que le 19 janvier 2022 a
été promulguée la loi portant le livre 2, titre 3, « Les relations
patrimoniales des couples » et le livre 4 « Les successions, donations et
testaments » du Code civil, qui a été publiée le 14 mars 2022 et qui
entrera en vigueur le 1er juillet 2022. Que le cadre légal du registre
central des conventions matrimoniales, du registre central des testa-
ments et du registre central successoral est intégré dans le Code civil et
que la base juridique des arrêtés royaux du 25 septembre 2016 et du
26 février 2018, dans lesquels sont élaborées la gestion et les tarifs des
registres précités, sera supprimée sur la base des articles 58, 3°, et 62 de
la loi précitée. Que dans un souci de continuité, il est donc nécessaire
d’adopter et de publier un arrêté royal relatif à la gestion, aux modalités
pratiques et aux tarifs avant le 1er juillet 2022. Que, par ailleurs, il n’est
pas souhaitable de devoir adopter un arrêté royal rétroactivement à une
date ultérieure. Que, à l’exception du contenu de certaines dispositions
qui, à la demande de l’Autorité de protection des données, ont été
transférées dans le Code civil et donc supprimées de l’arrêté royal, ainsi
que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’inscription,
pour lesquelles il existe déjà d’autres fondements juridiques, l’arrêté se
borne à regrouper, restructurer et mettre à jour les tarifs des arrêtés
précités. Enfin, concernant les tarifs, il est précisé que ce n’est pas la
communication elle-même, qui est toujours gratuite, mais l’inscription
qui suit une communication qui est gratuite. Pour ces raisons, aucun
avis circonstancié ne semble nécessaire ;

Vu l’avis 71.622/2 du Conseil d’Etat, donné le 9 juin 2022 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre
de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. — Définitions

Article 1er. Pour l’application de cet arrêté, il est entendu par :

1° le règlement : le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence,
la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et
l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de
successions et à la création d’un certificat successoral européen ;

2° numéro d’identification unique : le numéro d’identification
attribué à une personne physique, en exécution de la loi du
8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques ou, à défaut, le numéro d’identification au registre bis,
attribué en exécution de l’article 4 de la loi du 15 janvier 1990
relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour
de la sécurité sociale, ou, pour une personne morale, son numéro
d’entreprise, visé à l’article III.17 du Code de droit économique ;

3° ECLI : European Case Law identifier, la norme européenne pour
la numérotation unique de décisions judiciaires, établie par le
Conseil des ministres de l’Union européenne, contenant le code
du pays, le code de la juridiction, l’année et le numéro.
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HOOFDSTUK 2. — Modaliteiten en termijnen van inschrijving

Afdeling 1. — Modaliteiten

Art. 2. § 1. De inschrijving door de notaris in het centraal register
voor huwelijksovereenkomsten, in het centraal register van testamen-
ten en in het centraal erfrechtregister, geschiedt volgens de modaliteiten
bepaald door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en
door middel van een bericht waarvan de vorm wordt bepaald door de
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

§ 2. De kennisgeving door de griffier, voorzien in artikel 2.3.83, § 3,
van het Burgerlijk Wetboek, aan het centraal register voor huwelijks-
overeenkomsten gebeurt op basis van het formulier in bijlage I bij dit
besluit. De inschrijving in het centraal register voor huwelijksovereen-
komsten register wordt vervolgens gedaan door de Koninklijke Fede-
ratie van het Belgisch Notariaat op basis van dit formulier.

De kennisgeving door de griffier, voorzien in artikel 4.126, § 2, lid 2,
en § 3, van het Burgerlijk Wetboek, aan het centraal erfrechtregister
gebeurt op basis van het formulier in bijlage II bij dit besluit. De
inschrijving in het centraal erfrechtregister wordt vervolgens gedaan
door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat op basis van
dit formulier.

Art. 3. De aanvragen tot inschrijving in het centraal register van
testamenten door de beheerder van een register van een andere Staat,
worden gericht aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Nota-
riaat.

Afdeling 2. — Termijnen

Art. 4. De inschrijving, bedoeld in artikel 2.3.83, § 2, van het
Burgerlijk Wetboek, gebeurt door de notaris, ten laatste 15 dagen na het
verlijden van de authentieke akte of de bewaarneming.

De kennisgeving, bedoeld in artikel 2.3.83, § 3, van het Burgerlijk
Wetboek, gebeurt door de griffier van het rechtscollege dat ze heeft
uitgesproken, ten laatste 15 dagen na het instellen van de vordering of
de uitspraak van het vonnis of arrest.

Art. 5. De inschrijving, bedoeld in artikel 4.261, § 3, van het
Burgerlijk Wetboek, gebeurt door de notaris, ten laatste 15 dagen na het
verlijden van de authentieke akte of de bewaarneming.

Art. 6. De akten verleden of in bewaring genomen door de Belgische
diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland worden
ingeschreven via de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken, ten
laatste 30 dagen na het verlijden van de akte of van de bewaarneming
ervan.

Art. 7. § 1. De inschrijving, bedoeld in artikel 4.126, § 2, lid 1, van het
Burgerlijk Wetboek, gebeurt door de notaris, ten laatste 15 dagen na het
verlijden van de akte of het opmaken van het attest.

§ 2. De kennisgeving bedoeld in artikel 4.126, § 2, lid 2, en § 3, van het
Burgerlijk Wetboek, gebeurt door de griffier van het rechtscollege dat de
beslissing heeft uitgesproken, ten laatste 15 dagen na de uitspraak.

Art. 8. De verklaringen van aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving worden bekendgemaakt door een mededeling in
het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 4.49, § 4, lid 1, van het
Burgerlijk Wetboek, ten laatste 15 dagen na de inschrijving in het
centraal erfrechtregister.

HOOFDSTUK 3. — Verzoek tot raadpleging

Art. 9. De gegevens opgenomen in het centraal register voor
huwelijksovereenkomsten, in het centraal erfrechtregister en in het
centraal register van testamenten worden geraadpleegd bij de Konink-
lijke Federatie van het Belgisch Notariaat, door middel van de door de
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat ontwikkelde toepas-
sing, aan de hand van een authentificatiemodule van de elektronische
identiteitskaart of een passend systeem dat een gelijkwaardig beveili-
gingsniveau waarborgt.

Art. 10. Het verzoek tot raadpleging van het centraal register voor
huwelijksovereenkomsten bevat de volgende gegevens:

1° de naam en functie van de verzoeker in de gevallen bedoeld in
artikel 2.3.88, § 1, 1° en 2°, van het Burgerlijk Wetboek;

2° de gegevens van de verzoeker in de gevallen bedoeld in
artikel 2.3.88, § 1, 3° en 4°, van het Burgerlijk Wetboek : naam en
voorna(a)m(en), geboortedatum en –plaats, uniek identificatie-
nummer, verblijf- of woonplaats;

3° de datum van het verzoek tot raadpleging;

CHAPITRE 2. — Modalités et délais d’inscription

Section 1re. — Modalités

Art. 2. § 1er. L’ inscription par le notaire au registre central des
testaments, au registre des conventions matrimoniales et au registre
central successoral est effectuée selon les modalités fixées par la
Fédération Royale du Notariat belge et par un avis dont la forme est
déterminée par la Fédération Royale du Notariat belge.

§ 2. La communication par le greffier, prévue à l’article 2.3.83, § 3, du
Code civil, au registre central des conventions matrimoniales se fait sur
la base du formulaire figurant à l’annexe I du présent arrêté.
L’inscription au registre central des conventions matrimoniales est
ensuite effectuée par la Fédération Royale du Notariat belge sur la base
de ce formulaire.

La communication par le greffier, prévue à l’article 4.126, § 2, alinéa 2,
et § 3, du Code civil, au registre central successoral se fait sur la base du
formulaire figurant à l’annexe II du présent arrêté. L’inscription au
registre central successoral est ensuite effectuée par la Fédération
Royale du Notariat belge sur la base de ce formulaire.

Art. 3. Les demandes d’inscription au registre central des testaments
émanant d’un gestionnaire d’un registre d’un autre Etat sont adressées
à la Fédération Royale du Notariat belge.

Section 2. — Délais

Art. 4. L’inscription, visée à l’ article 2.3.83, § 2, du Code civil, est
effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l’acte
authentique ou du dépôt.

La communication, visée à l’article 2.3.83, § 3, du Code civil est
effectuée par le greffier de la juridiction qui l’a prononcée, au plus tard
15 jours après l’introduction de la demande ou le prononcé du
jugement ou de l’arrêt.

Art. 5. L’inscription, visée à l’article 4.261, § 3, du Code civil, est
effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l’acte
authentique ou du dépôt.

Art. 6. Les actes reçus par ou déposés auprès des missions diploma-
tiques et des postes consulaires belges à l’étranger sont inscrits par le
Service Public Fédéral des Affaires étrangères, au plus tard 30 jours
après la passation de l’acte ou après son dépôt.

Art. 7. § 1er. L’inscription visée à l’article 4.126, § 2, alinéa 1er, du
Code civil, est effectuée par le notaire au plus tard 15 jours après la
passation de l’acte ou l’établissement du certificat.

§ 2. La communication visée à l’article 4.126, § 2, alinéa 2, et § 3, du
Code civil, est effectuée par le greffier de la juridiction qui a prononcé
la décision au plus tard 15 jours après la décision.

Art. 8. Les déclarations d’acceptation sous bénéfice d’inventaire sont
publiées par la voie d’une mention au Moniteur belge, conformément à
l’article 4.49, § 4, alinéa 1er, du Code civil, au plus tard 15 jours après
l’inscription au registre central successoral.

CHAPITRE 3. — Demande de consultation

Art. 9. La consultation des données figurant dans le registre central
des conventions matrimoniales, le registre central successoral et le
registre central des testaments est demandée à la Fédération Royale du
Notariat belge, au moyen de l’application développée par la Fédération
Royale du Notariat belge, à l’aide d’un module d’authentification de la
carte d’identité électronique ou d’un système adéquat offrant un niveau
de sécurité équivalent.

Art. 10. La demande de consultation du registre central des conven-
tions matrimoniales contient les données suivantes :

1° le nom et la fonction du demandeur dans les cas visés à
l’article 2.3.88, § 1er, 1° et 2°, du Code civil ;

2° les coordonnées du demandeur dans les cas visés à l’arti-
cle 2.3.88, § 1er, 3° et 4°, du Code civil : nom et prénom(s), la date
et le lieu de naissance, numéro d’identification unique, lieu de
résidence ou domicile ;

3° la date de la demande de consultation ;
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4° de gegevens van de persoon die het voorwerp is van de
opzoeking:

a) indien de verzoeker gemachtigd is deze te gebruiken : het
uniek identificatienummer;

b) indien de verzoeker niet gemachtigd is het uniek identifica-
tienummer te gebruiken of er niet over beschikt : naam en
voorna(a)m(en), geboortedatum en –plaats;

5° het aan te tonen belang voor de verzoeker in de gevallen bedoeld
in artikel 2.3.88, § 1, 4°, van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 11. Het verzoek tot raadpleging van het centraal register van
testamenten bevat de volgende gegevens:

1° de gegevens van de verzoeker, met aanduiding van zijn uniek
identificatienummer tenzij het een notaris of een Belgische
diplomatieke zending of consulaire post in het buitenland
betreft;

2° de datum van het verzoek tot raadpleging;

3° de gegevens van de persoon die het voorwerp is van de
opzoeking:

a) de naam en voorna(a)m(en);

b) het uniek identificatienummer indien de verzoeker gemach-
tigd is dit te gebruiken in het raam van dit doeleinde. Indien
de verzoeker niet gemachtigd is het uniek identificatienum-
mer te gebruiken, de geboortedatum en –plaats.

Art. 12. Het verzoek tot raadpleging van het centraal erfrechtregis-
ter bevat de volgende gegevens:

1° de naam en functie van de verzoeker, en het dossiernummer, in
de gevallen bedoeld in artikel 4.131, § 1, 1° en 2°, van het
Burgerlijk Wetboek;

2° de gegevens van de verzoeker in de gevallen bedoeld in
artikel 4.131, § 1, 3°, van het Burgerlijk Wetboek:

a) de naam en voorna(a)m(en) in het geval van een natuurlijk
persoon, of, naam of benaming in geval van een rechtsper-
soon, met vermelding van de naam en voorna(a)m(en) van
de natuurlijke persoon die optreedt namens deze rechtsper-
soon;

b) de rechtsvorm in geval van een rechtspersoon;

c) het uniek identificatienummer;

3° de datum van het verzoek tot raadpleging;

4° de gegevens van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het
voorwerp is van de opzoeking:

a) de naam en voorna(a)m(en) in geval van een natuurlijk
persoon, of, naam of benaming in geval van een rechtsper-
soon;

b) de rechtsvorm in geval van een rechtspersoon;

c) het uniek identificatienummer indien de verzoeker gemach-
tigd is dit te gebruiken. Indien de verzoeker niet gemachtigd
is het uniek identificatienummer te gebruiken, de geboorte-
datum en –plaats in geval van een natuurlijk persoon;

5° het aan te tonen belang voor de verzoeker bedoeld in arti-
kel 4.131, § 1, 3°, van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 13. Elke persoon, wiens gegevens zijn opgenomen in het
register, kan een aanvraag richten tot de Koninklijke Federatie van het
Belgisch Notariaat om kennis te nemen van alle overheden, instellingen
en personen die, gedurende de laatste zes maanden, haar gegevens bij
het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal
erfrechtregister of het centraal register van testamenten hebben geraad-
pleegd, met uitzondering van de gegevens van de bestuurlijke en
gerechtelijke overheden die belast zijn met de opsporing en bestraffing
van misdrijven.

HOOFDSTUK 4. — Verzoek tot aanpassing

Art. 14. Indien blijkt dat de in bovenvermelde registers opgenomen
gegevens overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving onvolledig
of onjuist zijn, kunnen de betrokken partijen, of eenieder die een
rechtmatig belang aantoont, aan een notaris kosteloos de aanpassing
van deze gegevens vragen.

Art. 15. Indien de notarissen en diensten, die toegang hebben tot
bovenvermelde registers, hetzij onvolledige of onjuiste gegevens
vaststellen, hetzij vaststellen dat een inschrijving of wijziging niet
gebeurd is, hetzij een verzoek tot aanpassing overeenkomstig artikel 14

4° les coordonnées de la personne qui fait l’objet de la recherche :

a) lorsque le demandeur est autorisé à l’utiliser : le numéro
d’identification unique ;

b) lorsque le demandeur n’est pas autorisé à utiliser le numéro
d’identification unique ou lorsqu’il n’en a pas connaissance :
les nom et prénom(s), la date et le lieu de naissance ;

5° l’intérêt à indiquer par le demandeur pour les cas visés à
l’article 2.3.88, § 1er, 4°, du Code civil.

Art. 11. La demande de consultation du registre central des testa-
ments contient les données suivantes :

1° les nom et prénom(s) du demandeur, avec indication du numéro
d’identification unique sauf s’il s’agit d’un notaire ou d’une
mission diplomatique et d’un poste consulaire belge à l’étran-
ger ;

2° la date de la demande de consultation ;

3° les coordonnées de la personne qui fait l’objet de la recherche :

a) les nom et prénom(s) ;

b) le numéro d’identification unique lorsque le demandeur est
autorisé à l’utiliser dans le cadre de cette finalité. Lorsque le
demandeur n’est pas autorisé à utiliser le numéro d’identi-
fication unique, la date et le lieu de naissance.

Art. 12. La demande de consultation du registre central successoral
contient les informations suivantes :

1° le nom et la fonction du demandeur, et le numéro du dossier,
dans les cas visés à l’article 4.131, § 1er, 1° et 2°, du Code civil ;

2° les coordonnées du demandeur dans les cas visés à l’article 4.131,
§ 1er, 3°, du Code civil :

a) les nom et prénom(s) dans le cas d’une personne physique,
ou, nom ou dénomination, dans le cas d’une personne
morale, avec indication des nom et prénom(s) de la personne
physique qui agit au nom de cette personne morale ;

b) la forme juridique dans le cas d’une personne morale ;

c) le numéro d’identification unique ;

3° la date de la demande de consultation ;

4° les coordonnées de la personne physique ou la personne morale
qui fait l’objet de la recherche :

a) les nom et prénom(s) dans le cas d’une personne physique,
ou, nom ou dénomination, dans le cas d’une per-
sonne morale ;

b) la forme juridique dans le cas d’une personne morale ;

c) le numéro d’identification unique lorsque le demandeur est
autorisé à l’utiliser. Lorsque le demandeur n’est pas autorisé
à utiliser le numéro d’identification unique, la date et le lieu
de naissance dans le cas d’une personne physique ;

5° l’intérêt à justifier pour le demandeur visé à l’article 4.131, § 1er, 3°,
du Code civil.

Art. 13. Toute personne, dont les données sont reprises dans le
registre, peut adresser une demande à la Fédération Royale du Notariat
belge afin de prendre connaissance de toutes les autorités, institutions
et personnes qui, au cours des six derniers mois, ont consulté ses
données au registre central des conventions matrimoniales, au registre
central successoral ou au registre central des testaments, à l’exception
des données des autorités administratives et judiciaires chargées de la
recherche et de la répression des délits.

CHAPITRE 4. — Demande d’adaptation

Art. 14. S’il apparaît que les données reprises dans les registres
susmentionnés conformément à la législation en vigueur sont incom-
plètes ou erronées, les parties concernées, ou toute personne justifiant
d’un intérêt légitime, peuvent en demander gratuitement l’adaptation à
un notaire.

Art. 15. Lorsque les notaires et services qui ont accès aux registres
susmentionnés constatent, soit des données incomplètes ou erronées,
soit une inscription ou une modification non effectuée, ou lorsqu’ils ont
reçu une demande d’adaptation conformément à l’article 14, ils le
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hebben ontvangen, melden zij dit aan de Koninklijke Federatie van het
Belgisch Notariaat die de vereiste aanpassingen uitvoert na voorleg-
ging van een rechtvaardiging.

HOOFDSTUK 5. — Tarieven

Afdeling 1. — Centraal register voor huwelijksovereenkomsten

Art. 16. Voor elke inschrijving in het centraal register voor huwe-
lijksovereenkomsten, bedoeld in artikel 2.3.83, § 2, van het Burgerlijk
Wetboek, betaalt de persoon die gehouden is tot de inschrijving een
som van 16,5 euro per partij aan de Koninklijke Federatie van het
Belgisch Notariaat.

Indien eenzelfde akte bovendien in het centraal register van testa-
menten moet worden ingeschreven, mag slechts éénmaal de bovenver-
melde som per partij aangerekend worden.

Art. 17. Elke inschrijving in het centraal register voor huwelijksover-
eenkomsten volgend op een kennisgeving, bedoeld in artikel 2.3.83, § 3,
van het Burgerlijk Wetboek, is kosteloos.

Elke aanpassing in het centraal register voor huwelijksovereenkom-
sten is kosteloos.

Afdeling 2. — Centraal register van testamenten

Art. 18. Voor elke inschrijving in het centraal register van testamen-
ten, bedoeld in artikel 4.261 van het Burgerlijk Wetboek, betaalt de
persoon die gehouden is tot de inschrijving een som van 16,5 euro per
partij aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat met een
maximum van 66 euro.

Indien eenzelfde akte bovendien in het centraal register voor
huwelijksovereenkomsten moet worden ingeschreven, mag slechts
éénmaal de bovenvermelde som per partij aangerekend worden.

Art. 19. Voor elke inschrijving in het centraal register van testamen-
ten uitgevoerd overeenkomstig artikel 3, betaalt de beheerder van het
buitenlands register een som van 16,5 euro per partij aan de Koninklijke
Federatie van het Belgisch Notariaat met een maximum van 66 euro.

Art. 20. Elke aanpassing in het centraal register van testamenten is
kosteloos.

Afdeling 3. — Centraal erfrechtregister

Art. 21. Voor elke inschrijving in het centraal erfrechtregister, bedoeld
in artikel 4.126, § 2, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, betaalt de persoon
die gehouden is tot de inschrijving een som van 16,5 euro aan de
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Art. 22. Elke inschrijving in het centraal erfrechtregister van een
verklaring van verwerping opgemaakt onder de voorwaarden bedoeld
in artikel 4.44, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek, is kosteloos.

Elke inschrijving in het centraal erfrechtregister volgend op een
kennisgeving, bedoeld in artikel 4.126, § 2, lid 2, en § 3, van het
Burgerlijk Wetboek, is kosteloos.

Elke aanpassing in het centraal erfrechtregister is kosteloos.

Afdeling 4. — Mededeling in het Belgisch Staatsblad

Art. 23. Voor elke mededeling in het Belgisch Staatsblad van de
verklaringen van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving,
bedoeld in artikel 4.49, § 4, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, is een som
van 15 euro verschuldigd door de Koninklijke Federatie van het
Belgisch Notariaat, die de terugvordering ervan vraagt aan de notaris
die de inschrijving van deze verklaring heeft uitgevoerd.

Afdeling 5. — Indexering

Art. 24. De tarieven bepaald in dit hoofdstuk worden van rechts-
wege jaarlijks op 1 juni aangepast op grond van het indexcijfer van de
consumptieprijzen aan de hand van de volgende formule: het nieuwe
bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe
indexcijfer en gedeeld door het beginindexcijfer.

Het beginindexcijfer is dat van de maand mei van het jaar gedurende
hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de
maand mei van het jaar gedurende hetwelk de aanpassing plaatsvindt.

Het resultaat wordt afgerond op het hogere veelvoud van 10
eurocent.

HOOFDSTUK 6. — Opheffingsbepalingen

Art. 25. Het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het
beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register
van huwelijksovereenkomsten wordt opgeheven.

communiquent à la Fédération Royale du Notariat belge qui effectue, le
cas échéant, les adaptations nécessaires après production d’une justifi-
cation.

CHAPITRE 5. — Tarifs

Section 1re. — Registre central des conventions matrimoniales

Art. 16. Pour toute inscription dans le registre central des conven-
tions matrimoniales, visée à l’article 2.3.83, § 2, du Code civil, la
personne tenue à l’inscription paie une somme de 16,5 euros par partie
à la Fédération Royale du Notariat belge.

Si le même acte doit également être inscrit au registre central des
testaments, la somme susmentionnée ne peut être réclamée qu’une fois
par partie.

Art. 17. Toute inscription dans le registre central des conventions
matrimoniales consécutive à une communication, visée à l’article 2.3.83,
§ 3, du Code civil, est gratuite.

Toute adaptation au registre central des conventions matrimoniales
est gratuite.

Section 2. — Registre central des testaments

Art. 18. Pour toute inscription dans le registre central des testa-
ments, visée à l’article 4.261 du Code civil, la personne tenue à
l’inscription paie une somme de 16,5 euros par partie à la Fédération
Royale du Notariat belge, avec un maximum de 66 euros.

Si le même acte doit également être inscrit au registre central des
conventions matrimoniales, la somme susmentionnée ne peut être
réclamée qu’une fois par partie.

Art. 19. Pour toute inscription dans le registre central des testaments
effectuée conformément à l’article 3, le gestionnaire du registre d’un
autre Etat paie une somme de 16,5 euros par partie à la Fédération
Royale du Notariat belge, avec un maximum de 66 euros.

Art. 20. Toute adaptation au registre central des testaments est
gratuite.

Section 3. — Registre central successoral

Art. 21. Pour toute inscription dans le registre central successoral,
visée à l’article 4.126, § 2, alinéa 1er, du Code civil, la personne tenue à
l’inscription paie une somme de 16,5 euros à la Fédération Royale du
Notariat belge.

Art. 22. Toute inscription dans le registre central successoral d’une
déclaration de renonciation établie sous les conditions visées à l’article
4.44, alinéa 3, du Code civil, est gratuite.

Toute inscription dans le registre central successoral consécutive à
une communication, visée à l’article 4.126, § 2, alinéa 2, et § 3, du Code
civil, est gratuite.

Toute adaptation au registre central successoral est gratuite.

Section 4. — Publication au Moniteur belge

Art. 23. Pour toute publication au Moniteur belge des déclarations
d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, visées à l’article 4.49, § 4,
alinéa 1er, du Code civil, une somme de 15 euros est due par la
Fédération Royale du Notariat belge qui en demande la rétribution au
notaire qui a effectué l’inscription de ladite déclaration.

Section 5. — Indexation

Art. 24. Les tarifs déterminés dans ce chapitre sont adaptés de plein
droit le 1er juin de chaque année à l’indice des prix à la consommation
selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de
base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ.

L’indice de départ est celui du mois de mai de l’année au cours de
laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de
mai de l’année au cours de laquelle l’adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à la dizaine d’eurocent supérieure.

CHAPITRE 6. — Dispositions abrogatoires

Art. 25. L’arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion
du registre central des testaments et du registre central des contrats de
mariage est abrogé.
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Art. 26. Het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het
beheer van het centraal erfrechtregister wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 7. — Inwerkingtreding

Art. 27. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.

HOOFDSTUK 8. — Uitvoeringsbepaling

Art. 28. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
A. DE CROO

De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

Art. 26. L’arrêté royal du 26 février 2018 portant la gestion du
registre central successoral est abrogé.

CHAPITRE 7. — Entrée en vigueur

Art. 27. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.

CHAPITRE 8. — Disposition exécutoire

Art. 28. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
A. DE CROO

Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
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Bijlage I bij het koninklijk besluit van 23 juni 2022 houdende het beheer van het centraal register
voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister
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Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 23 juni 2022 houdende het beheer van het centraal register voor
huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
A. DE CROO

De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE
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Bijlage II bij het koninklijk besluit van 23 juni 2022 houdende het beheer van het centraal register
voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister
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Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 2″ juni 2022 houdende het beheer van het centraal register voor
huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
A. DE CROO

De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE
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Annexe I à l’arrêté royal du 23 juin 2022 concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales,
du registre central des testaments et du registre central successoral
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(<;(.14=0(>(:,-./(A146(G678(78./34((H;.@71(A8(7]38(5@=@7-3))((H;.@71(̂+_̀))( (
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(?1==@80(A80(/-76480(:1=:87=@80)(d<[B̀̂(>(H1.)( (d7@=1.)( (efWKgOQRUMRSPZMhMLYZMOP)( (?-68(A8(=-400-=:8)( (_48;(A8(=-400-=:8)( (<A78008)( (
(d<[B̀̂(i(H1.)( (d7@=1.)( (efWKgOQRUMRSPZMhMLYZMOP)( (?-68(A8(=-400-=:8)( (_48;(A8(=-400-=:8)( (<A78008)( (
( (

(( (

[@c@78=:8(A;(A100487)((((jSPNSMXPSWSPZNQNfkkTKWSPZYMgSNQSPQLYNQRUOkkONMZMOPlQRUYkkSTlQA8(:-00-641=((BC/8(A8(A@:4041=(D;=8(08;38(1/641=(/1004238E)(m//104641=( (<//83( (+-00-641=( (?-68(A;(/1;7\14)( (+1..8=6-4780(( (

(((
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_-=5;8(A;(:8764c4:-6((_-=5;8(A;(:8764c4:-6(D;=8(08;38(1/641=(/1004238E)((H@873-=A-40( (n7-=o-40( (<338.-=A( (
((( Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 juin 2022 concernant la gestion du registre central des conventions
matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
A. DE CROO

Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
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Annexe II à l’arrêté royal du 23 juin 2022 concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales,
du registre central des testaments et du registre central successoral.
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��!)������������*+*,*-./012*34567/8369:2*;*<3<.:9*3=*;*9:01569*++*,*>=*036?2*@*<./01*;*9:01569**A3??B:2*C=*C:0/?C:=9+**A/8:*C:*5/*C:0/?C:+***

* *

A3??B:2*C:*5/*CB<6263?**DE1:*C:*CB<6263?*F=?:*2:=5:*31863?*1322645:G+**H=7:0:?8* *>99I8* *J9C3??/?<:* ***>=*036?2*@*<./01*C368*I89:*9:0156**K=0B93*C:*9L5:*7B?B9/5++**K=0B93*M-NO++* *
**D964=?/5P<3=9+** *Q9:RR6:9+* *A/8:*C:*5/*CB<6263?+* *SBRB9:?<:*C=*C3226:9+********
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A3??B:2*C=*CBR=?8+*AMTUKD*K30+* *V9B?30+* *WXYZ[\]̂_̀̂abc̀d̀efc̀\b+* *A/8:*C:*?/622/?<:+* *N6:=*C:*?/622/?<:+* *>C9:22:+* *
N6:=*C=*CB<g2+* *A/8:*C=*CB<g2+* ***

*A3??B:2*C=*<=9/8:=9*3=*/C06?6289/8:=9*F26*/1156</45:G**-US>DMUS*JU*>AhOKOiDS>DMUS*K30+* *V9B?30+* *T3?<863?+* *>C9:22:*193R:2263??:55:+* *
********jfbkXa]̂X]ea[c̀d̀efc]l[\Xmfbc]n_̀boe[̀lc̀\b**N/?7=:*C=*<:986R6</8*F=?:*2:=5:*31863?*1322645:G+**KB:95/?C/62* *T9/?p/62* *>55:0/?C* *
**

Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 juin 2022 conncernant la gestion du registre central des conventions
matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
A. DE CROO

Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
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