
 

Wat met slapende kluizen?  
 

 
Een wetsontwerp voorziet in de geforceerde opening van kluizen waaraan 

minstens 5 jaar niet geraakt is.  

 

Wat als uw achtergroottante vergeten is om u nog voor haar dood over 
haar juwelen te vertellen? Als u dit soort gedachten hebt, wacht u maar 

beter geen 20 jaar om te reageren, want dan zouden deze kostbare 

edelstenen wel eens in de staatskassen kunnen belanden. 

Het wetsontwerp op de vrijwillige omzetting van effecten aan toonder 
(ingediend in de Kamer op 29 november 2013) regelt ook het lot van 

slapende kluizen (of verzegelde enveloppen), waaraan minstens 5 jaar niet 

geraakt is door de huurder, zijn rechthebbenden of zijn wettelijk 
vertegenwoordiger. 

Eens de wet gestemd en gepubliceerd is, zullen de banken of andere 

bewaarinstellingen de kluis van uw achtergroottante kunnen laten openen 

als ze u niet kunnen opsporen. Ze moeten dat uiteraard wel doen in 
aanwezigheid van een deurwaarder of een notaris, om de inventaris op te 

stellen. 

Maar wat gebeurt er dan met de inhoud van die kluis ? " Dat is nog niet 

beslist, aangezien vergeten kluizen niet alleen effecten aan toonder kunnen 
bevatten, maar ook cash geld, kunstwerken, collectiestukken, wapens of 

soms zelfs voeding . 

Uitvoeringsarresten zullen dus bepalen wat naar waar gaat. Maar het 

wetsontwerp ingediend door Annemie Turtelboom en Koen Geens 
(respectievelijk de ministers van Justitie en Financiën) bepaalt al dat de 

bestemming van deze objecten zal moeten gebeuren " als goede 
huisvader ", om ze te kunnen bewaren en teruggeven aan hun eigenaars. 

In principe zullen vreemde munten en geld dat nog in omloop is op een 
rekening gezet worden. Bankbiljetten in Belgische franken worden eerst 

omgezet naar euro vooraleer ze op een rekening gestort worden. De 
schatkistcertificaten in franken en de effecten waarvan de omzetting of de 

inschrijving op een effectenrekening niet meer mogelijk is, zullen in 

verzegelde omslagen gestoken worden, net als antieke stukken of 
collectiestukken.  

Aangezien alle effecten aan toonder gedematerialiseerd worden op 1 januari 

2014 en om hun dubbele inschrijving te vermijden, zal de uitschrijver ervan 

ze verkopen. De opbrengst van deze verkoop wordt dan neergelegd bij de 
Deposito- en Consignatiekas. Als niemand het opeist, gaat het op 1 januari 

2026 naar de staat. 

De verzegelde omslagen zullen ook naar de Deposito- en Consignatiekas 

gestuurd worden, eens die klaar is om ze te ontvangen. 

De openings- en bewaarkosten zijn ten laste van de huurder van de kluis. 

In de staatskassen na 30 jaar 



 

En dan ? Als ze niet opgeëist zijn, worden de geldbedragen en de effecten 
neergelegd bij de Depositokas na 30 jaar eigendom van de staat. Deze 

termijn van 30 jaar gaat in van zodra de kluizen als slapend beschouwd 
worden, dus na 5 jaar zonder tussenkomst van de huurder. 

Volgens de schattingen van de banksector " zouden er tussen 5.000 en 
10.000 slapende kluizen zijn, de verzegelde enveloppen die van oude 

bankagentschappen komen inbegrepen. Dat komt overeen met een volume 
van 800 tot 1.000 m³ . 

 

NIEUWE WET/ ERFRECHT – WAT ALS JE VERPLEEGSTER VAN JOU 

ZOU ERVEN? 

Eind vorig jaar mocht het hof van beroep te Gent zich buigen over de 

specifieke problematiek van captatie en suggestie in het erfrecht. Het 

betreft hier een uiting van het wantrouwen dat de wetgever had ten 

aanzien van een aantal personen omwille van de bijzondere band die ze met 

de erflater hebben bij diens levenseinde. Zij mogen geen schenkingen of 

legaten ontvangen van de erflater. 

De wetgever vermoedt immers dat deze schenkingen en legaten op een 

misleidende manier werden bekomen. Onder de personen die getroffen 

worden door deze bepalingen bevinden zich onder meer dokters, 

apothekers en verplegers die een persoon hebben behandeld gedurende de 

ziekte waaraan hij is overleden. Ook beheerders en personeelsleden van 

rusthuizen kunnen geen voordeel genieten van schenkingen of legaten van 

de bewoners van deze instellingen die ze gedurende hun verblijf in deze 

instelling aan hen zouden hebben gedaan. De wetgever vermoedt immers 

dat deze schenkingen en legaten zijn verkregen doordat 

de toestemming van de erflater werd beïnvloeddoor de bevoordeelde 

personen. 

Het geval voorgelegd aan het hof betrof de zaak waarin een zorgverstrekker 

als legataris in twee verschillende testamenten werd aangesteld. Hij had de 

erflater voordat hij in een verzorgingsinstelling terecht kwam,  thuis 

verzorgd en bovendien had hij, na de opname, als vrijwilliger, onder meer 

de financiële zaken van de erflater had geregeld. Er werd de nietigheid van 

de testamenten gevorderd wegens een gebrek in toestemming. Het Hof 

volgde echter deze redenering niet door te overwegen dat een vrijwilliger 

voor de toepassing van het captatievermoeden helemaal niet gelijk gesteld 

kan worden met een professionele zorgverstrekker, en dat het helemaal niet 

bewezen was dat, ten tijde van de professionele zorgverstrekking bij de 

erflater thuis, de erflater al getroffen zou zijn door de ziekte waaraan hij 

tijdens zijn verblijf in de verzorgingsinstelling overleden is. 

Dit oordeel van het hof kan gezien worden als een uiting van de heersende 

rechtspraak in deze problematiek, met name dat het regime van captatie en 

suggestie als een uitzondering op de regel gezien moet worden en bijgevolg 

een beperkte interpretatie van de regelgeving aangewezen is. 

Alleen indien het om een professionele hulpverlener gaat die ten tijde van 

de ziekte waaraan de erflater overleden is, een schenking of legaat 

ontvangen heeft van de erflater, kan er een vermoeden van captatie of 



 
 

 

 

suggestie zijn. In alle andere gevallen kan de schenking of het legaat 

zonder meer uitgevoerd worden. Desalniettemin blijft het opletten geblazen 

voor de erflater die op het moment van een ernstige ziekte goederen wenst 

weg te schenken of te legateren. 

 

 
 

 
 

 

 



 



 
 

 
 


