
Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Universiteit Gent 

          Academiejaar 2009-10 

 

      

 

 

 

 

 DE ONHERROEPELIJKHEID VAN DE SCHENKING 

       (Voorwaarden aan de schenking: een element van        

  rechtsonzekerheid of een must?) 

 

 

  Masterproef van de opleiding 

       ‘Master in de rechten’ 

 

Ingediend door 

       Morgane DEVRIESE 

   (studentennr. 20053891) 

      (major: Burgerlijk recht en Strafrecht) 

 

        Promotor: Prof. dr. J. BAEL 

        Commissaris: S. DEVOS 



Inhoud 

Inleiding ..............................................................................................................................................7 

HOOFDSTUK I. Schenking onder levenden ..................................................................................... 10 

Afdeling I. Zuivere schenking ..................................................................................................... 10 

§1. Klassieke notariële schenking........................................................................................... 10 

§2. Alternatieve schenkingsvormen ....................................................................................... 13 

Afdeling II. Schenking met modaliteiten .................................................................................... 16 

§1. Wilsautonomie ................................................................................................................ 16 

A. Bij het opstellen van de schenking ................................................................................. 16 

B. Na de totstandkoming van de schenking ........................................................................ 17 

I. Betreffende de voorwaarde ........................................................................................ 17 
II. Betreffende de last .................................................................................................... 19 

§2. Soorten modaliteiten ....................................................................................................... 19 

A.    Termijn ....................................................................................................................... 19 

B.   Voorwaarde in ruime betekenis ................................................................................... 19 

I. Voorwaarde sensu stricto ........................................................................................... 20 
II. Last ............................................................................................................................ 20 
III. Voorwaarde-last ....................................................................................................... 22 

C.    De grijze zone tussen de termijn en de voorwaarde sensu lato .................................... 23 

HOOFDSTUK II. Grenzen aan de schenkingsvrijheid ....................................................................... 24 

Afdeling I. Onherroepelijk en dadelijk ........................................................................................ 24 

§1. Dadelijk ........................................................................................................................... 24 

§2. Onherroepelijk ................................................................................................................ 25 

A. Voor de aanvaarding van de schenking ...................................................................... 26 

B. Na de definitieve totstandkoming van de schenking................................................... 27 

I. Principe .................................................................................................................. 27 
II. Uitzonderingen ...................................................................................................... 28 

Afdeling II. Voorwaarden ........................................................................................................... 30 

§1. Soorten ........................................................................................................................... 30 



A. Basisindeling: Naar gelang de gevolgen die een voorwaarde kan teweegbrengen ...... 30 

1. Ontbindende voorwaarde ...................................................................................... 31 

2. Opschortende voorwaarde ..................................................................................... 31 

B. Specifieke indeling: Naar gelang de vervulling van de voorwaarde afhankelijk is van  de 

wil van de partijen ............................................................................................................. 33 

I. Meerderheidsopvatting ......................................................................................... 33 

1. Toevallige voorwaarde ....................................................................................... 33 

2. Potestatieve voorwaarde ................................................................................... 33 

3. Gemengde voorwaarde ...................................................................................... 34 

II. Opvatting volgens De Page ..................................................................................... 34 

C. Wat bij een conflict inzake de kwalificatie van de voorwaarde? ................................. 35 

§2. Interpretatie van de voorwaarde ..................................................................................... 35 

A. Nietigheid omwille van art. 900 BW ........................................................................... 36 

A. Nietigheid omwille van art. 944 BW ........................................................................... 38 

I. Analyse van het artikel ........................................................................................... 38 

1. Betreffende de toevallige, potestatieve of gemengde voorwaarde ..................... 38 

2. Betreffende de diverse potestatieve voorwaarden ............................................. 39 

3.  Betreffende de ontbindende of opschortende aard van de potestatieve 

voorwaarden ............................................................................................................. 41 

II. Niet limitatieve toepassingsgevallen van artikel 944 BW ........................................ 42 

1. Art. 943 BW........................................................................................................ 42 

2. Art. 945 BW........................................................................................................ 43 

3. Art. 946 BW........................................................................................................ 45 

4. Art. 947 BW........................................................................................................ 45 

HOOFDSTUK III: Voorwaarden in alternatieve schenkingsvormen.................................................. 47 

Afdeling I. Handgift ................................................................................................................... 47 

Afdeling II. Vermomde schenking .............................................................................................. 48 

Afdeling III. Onrechtstreekse schenking ..................................................................................... 49 

HOOFDSTUK IV: Gevolgen verbonden aan de schenking ................................................................ 50 

Afdeling I. De voorwaardelijke verbintenis is hangende (pendente conditione) .......................... 50 

§1. Opschortende voorwaarde .............................................................................................. 50 



§2. Ontbindende voorwaarde ................................................................................................ 51 

Afdeling II. Voldaan aan de voorwaardelijke verbintenis (eveniente conditione) ........................ 51 

§1. Opschortende voorwaarde .............................................................................................. 51 

A. Civiele aspecten ............................................................................................................. 51 

B. Fiscale aspecten............................................................................................................. 52 

§2. Ontbindende Voorwaarde ............................................................................................... 52 

A. Civiele aspecten ............................................................................................................. 52 

B. Fiscale aspecten............................................................................................................. 54 

Afdeling III. Het tenietgaan van de schenking ............................................................................ 54 

§1. Herroepen/Ontbinden (deficiente conditione) ............................................................. 54 

A. Tussen de schenker en begiftigde .............................................................................. 54 

I. Civiele aspecten ...................................................................................................... 54 

II. Fiscale aspecten ..................................................................................................... 58 

B. Ten aanzien van derden ............................................................................................. 59 

I. Roerende goederen ................................................................................................ 59 

II. Onroerende goederen ............................................................................................ 60 

III. Zowel voor roerende als onroerende goederen ..................................................... 61 

§2. Verval van de schenking .................................................................................................. 61 

A. Princiepsarrest: Hof van Cassatie van 16 november 1989 .............................................. 61 

B. Evolutie in Cassatierechtspraak...................................................................................... 62 

C. Vage grens tussen de oorzaak en de voorwaarden van de schenking ............................. 64 

HOOFDSTUK V: Analyse van de voor de praktijk relevante toepassingsgevallen............................. 67 

Afdeling I. Schenking met de last om de kosten te betalen van een rusthuis indien de schenker 

daar zou terecht komen ............................................................................................................ 67 

Afdeling II. Schenking onder de voorwaarde niet te hertrouwen ............................................... 68 

Afdeling III. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik (of quasi-vruchtgebruik) ................. 69 

§1. Algemeen ........................................................................................................................ 69 

A. Civiele aspecten ............................................................................................................. 69 

B.  Fiscale aspecten ............................................................................................................ 72 



§2. Varianten......................................................................................................................... 72 

Afdeling III. Schenking met beding van onvervreemdbaarheid of onoverdraagbaarheid ............ 73 

§1. Theorie ............................................................................................................................ 73 

§2. Variante: De uitsluitingsclausule ...................................................................................... 74 

Afdeling V. Schenking met een conventioneel beding van terugkeer ......................................... 76 

§1. Het wettelijk beding van terugkeer .................................................................................. 76 

§2. Conventioneel beding van terugkeer ............................................................................... 76 

§3. Vergelijking tussen het wettelijk en conventioneel beding van terugkeer ........................ 78 

Afdeling VI. Schenking onder de ontbindende voorwaarde van de niet verwerping van de 

nalatenschap ............................................................................................................................. 79 

Afdeling VII. Schenking met een last die de onverdeeldheid oplegt ........................................... 79 

Afdeling VIII. Schenking met beding van terugval ...................................................................... 80 

§1. Een klassiek beding van terugval ...................................................................................... 80 

§2. Het terugvallend vruchtgebruik ....................................................................................... 82 

A. Civiele aspecten ............................................................................................................. 82 

B. Fiscale aspecten: het fictief legaat ................................................................................. 83 

§3.  Mag de schenker dit nu toevoegen? ............................................................................... 84 

HOOFDSTUK VI: Rechtsvergelijkend werk ...................................................................................... 85 

Afdeling I. Frankrijk (& België) ................................................................................................... 85 

Afdeling II. Nederland & Duitsland ............................................................................................ 85 

Besluit .............................................................................................................................................. 89 

Bibliografie ....................................................................................................................................... 93 

 
 

 

 

  



DANKWOORD 

 

Vooreerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Prof. dr. J. Bael, wiens toestemming mij de 

mogelijkheid bood om mij te verdiepen in het schenkingsrecht en meer specifiek de voorwaarden 

verbonden aan de schenking. 

Daarnaast wens ik ook meneer S. Devos te bedanken,  wiens ervaring en nuttige opmerkingen een 

onmisbare hulp waren bij het schrijven van deze bijdrage. En voornamelijk omdat zijn deur altijd 

openstond wanneer ik het bos even niet meer door de bomen heen zag. 

Juffrouw L. Pottie was er niet enkel voor morele steun maar heeft eveneens de gehele bijdrage met 

een kritisch oog nagekeken. De vele opmerkingen en verbeteringen waren noodzakelijk om verder te 

kunnen groeien in mijn onderwerp. Waarvoor mijn oprechte dank. 

Ten slotte kon deze bijdrage niet worden geschreven zonder de steun van mijn familie en meer 

bepaald de steun van mijn moeder, mevrouw Schollier, wiens vertalingen van het Frans naar het 

Nederlands meer dan eens van pas kwamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE ONHERROEPELIJKHEID VAN DE SCHENKING 

Voorwaarden aan de schenking: een element van rechtsonzekerheid of een must? 

 

Inleiding 

1. Er zijn in principe twee soorten schenkers: de ene is een easy-going individu , die zonder meer met 

behulp van een notariële akte een goed om niet schenkt aan de begiftigde, de andere is eerder 

terughoudend en twijfelt om te schenken. Uitgaand van het principe “Gegeven is gegeven”1, wil deze 

laatste soort schenker enige macht behouden over het geschonken goed. Een oplossing hiervoor is 

om voorwaarden te koppelen aan de schenking. Deze kunnen gaan van een simpel “verkrijging bij 

vooroverlijden van de schenker” tot een zwaar “vervreemdingsverbod”. De mogelijkheden zijn 

eindeloos maar waakzaamheid is gevraagd, aangezien een voorwaarde toch nog geoorloofd moet 

blijven. 

 

In deze bijdrage gaan we dieper ingaan op de voorwaarden die we kunnen koppelen aan een 

schenking en bekijken we hoe ver we hierin kunnen gaan alvorens te stoten op de essentiële 

kenmerken van de schenking, met name “de dadelijkheid en onherroepelijkheid”, bepaald in art. 894 

BW. 

 

2. Om een goed beeld te kunnen vormen van de voorwaarden in het schenkingsrecht, is het belangrijk 

om eerst het begrip “schenking” te omschrijven. Aan de hand van art. 894 BW worden in hoofdstuk I, 

afdeling I alle essentiële kenmerken overlopen die vereist zijn om te komen tot een schenking. Het 

gemeen verbintenissenrecht zal een basis vormen voor het schenkingsrecht. Indien er een lacune zit 

in het schenkingsrecht, dan kan er steeds een beroep worden gedaan op het gemeen recht. De 

vergelijking tussen beide zal ook meerdere malen naar voren komen. Bij het onderzoek naar de 

voorwaarden in de schenking, werd steeds uitgegaan van een schenking in de vorm van een notariële 

akte, omwille van de noodzaak om enige duidelijkheid te behouden op mijn onderwerp. Echter 

sommige schenkers en begiftigden geven er de voorkeur aan om te werken met alternatieve 

schenkingsvormen, bijvoorbeeld wegens fiscale motieven. Deze alternatieve vormen (zoals de 

vermomde schenking) zullen eerst beperkt worden besproken in Hoofdstuk I, afdeling I, §2, om 

                                                             
1 Dit komt van een oude zegswijze: “Donner et retenir ne vaut", met name: Eenmaal iets is geschonken, kan 
men het niet meer terugnemen. Men kan een goed niet schenken en behouden tezelfdertijd. (uit: S. 
MOSSELMANS, “Onherroepelijkheid/Principe” in A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: 
schenking, Gent, Larcier, 2005, 173; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 542-553.) 



vervolgens in hoofdstuk III te worden geanalyseerd op hun vermogen om voorwaarden in zich op te 

nemen. In elk geval zal ik mij in deze bijdrage concentreren op het begrip “onherroepelijkheid” en dit 

gegeven geldt ongeacht de vorm waarin de schenking voorkomt.2 

  

3. In hoofdstuk I, afdeling II worden voor het eerst modaliteiten gekoppeld aan de schenking. Deze 

kunnen voorkomen in de vorm van een voorwaarde sensu stricto, een last of een termijn. In de 

rechtspraktijk spreekt men vaak over het begrip “voorwaarde” en dit omvat zowel de voorwaarde 

sensu stricto als de last. De termijn is niet belangrijk aangezien deze een verbintenis koppelt aan de 

schenking die zeker is. Een voorwaarde gaat een onzeker element toevoegen, wat alleszins veel 

interessanter is qua uitwerking. 

 

4. Na de algemene uitleg van de begrippen schenking en voorwaarde, gaan we in hoofdstuk II over tot 

het onderwerp van deze bijdrage, meer bepaald de grenzen van de schenkingsvrijheid. Wanneer een 

schenking plaatsvindt, moet het geschonken goed onmiddellijk en definitief overgaan op de 

begiftigde. Echter door voorwaarden te koppelen aan de schenking, brengt men de overdracht in 

gedrang. Alles hangt af van welke aard de voorwaarde is. De grootste indeling bij de voorwaarde 

situeert zich op het vlak van het opschortend of ontbindend karakter. Naast deze basisindeling, kan 

een voorwaarde nogmaals worden opgedeeld. De meerderheid in de rechtsleer spreekt dan van de 

toevallige, potestatieve en gemengde voorwaarde. Voornamelijk de potestatieve voorwaarde zorgt 

voor problemen, aangezien ze op grond van art. 944 BW nietig is. Door de potestatieve voorwaarde 

wederom op te splitsen in verschillende voorwaarden, proberen de rechtspraak en rechtsleer de 

nietigheid te ontwijken. De vele discussies betreffende de geldigheid van deze voorwaarden  worden 

besproken in hoofdstuk II, afdeling II, §2, B. De nietigheid treft niet alleen de ongeldige voorwaarden, 

maar eveneens de voorwaarden die op grond van art. 900 BW  onmogelijk of ongeoorloofd zijn. 

 

5. Een voorwaarde kan verschillende fases doorlopen, die elk onderscheiden juridische gevolgen met 

zich meebrengen. In hoofdstuk IV bespreken we die stadia. Met name: een voorwaarde kan 

hangende zijn, vervuld worden of juist niet vervuld worden. Deze laatste situatie leidt tot het 

tenietgaan van de schenking, meer bepaald de  herroepelijkheid van de schenking. Een schenking kan 

tevens tenietgaan door de verdwijning van de oorzaak. Dit wordt dan het verval van de schenking 

genoemd. In de rechtspraktijk worden vaak de begrippen oorzaak en voorwaarde door elkaar 

                                                             
2 S. MOSSELMANS, “Onherroepelijkheid/Principe” in A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij 
leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 173; M. COENE, “Commentaar bij artikel 943 BW.” in J. BAEL (ed.), 
Erfenissen, schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2002, onder I.A. 



gehaald. Hoewel dit hetzelfde kan zijn, is dat vaak niet zo. In hoofdstuk IV, afdeling II, §2 wordt 

hierop verder ingegaan. 

 

6. Hoewel de theorie aangaande de schenking en de voorwaarden noodzakelijk is, is het eveneens 

interessant om eens te kijken naar de praktijk en na te gaan welke voorwaarden daar precies 

voorkomen. Daar komt de theorie tot leven. De meest voorkomende en relevante voorwaarden 

worden besproken in hoofdstuk V, zoals de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, met een 

conventioneel beding van terugkeer,…  

 

7. In het laatste hoofdstuk (VI) van deze bijdrage zal een inleiding tot het schenkingsrecht van enkele 

buurlanden worden gegeven, namelijk het Nederlands, Duits en Frans recht. Er wordt nagaan hoe de 

voorwaarden zich daar situeren en welke uitwerking ze hebben op het onherroepelijkheidsbeginsel 

van de schenking, voor zover dit principe bestaat in hun recht. 

 



HOOFDSTUK I. Schenking onder levenden 

 

Afdeling I. Zuivere schenking 

 

§1. Klassieke notariële schenking 

8. Art. 894 BW bepaalt het volgende:  “Een schenking onder levenden is een akte waarbij de schenker 

zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die 

ze aanneemt.” 

 

9. Het onderwerp van deze bijdrage, meer bepaald de begrippen dadelijk en onherroepelijk, worden 

uitdrukkelijk aangehaald in art. 894 BW, waardoor kan worden afgeleid dat ze als essentieel worden 

beschouwd in de afbakening van de schenking. Dankzij deze begrippen is het mogelijk de grenzen 

van de wilsautonomie van de schenker te bepalen. Vooraleer er wordt ingegaan op de 

schenkingsvrijheid, is het nodig een beeld te schetsen van wat een schenking nu precies inhoudt. 

 

10. Een schenking is een overeenkomst, uitgaand van de schenker en aanvaard door de begiftigde (zie 

nr. 11). Art. 894 BW spreekt ten onrechte over een akte.  Meer specifiek gaat het om een éénzijdige 

overeenkomst, waarbij enkel de schenker zich verbindt.3 Art. 931 BW vereist echter wel dat de 

overeenkomst de vorm aanneemt van een notariële akte. Een simpele consensus is niet voldoende. 

De notaris zal als officiële ambtenaar tussenkomen in de opmaak van de akte. Hij verleent  

authenticiteit aan het document. Vooraleer een akte kan worden verleden, moet er aan enkele 

voorwaarden zijn voldaan, namelijk: de toestemming en bekwaamheid van beide partijen, een 

geoorloofde oorzaak en bepaald voorwerp.4 Door het stellen van deze vereisten, beoogde de 

wetgever de schenker nog eens doordacht te laten nadenken over zijn gift, alvorens een deel van zijn 

vermogen weg te geven.5 De notaris zal verantwoordelijk zijn om de grondvoorwaarden na te gaan 

wanneer hij de akte opmaakt. Hij is een controlerend orgaan. De akte zal daarna moeten worden 

                                                             
3
 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2009, 3. 

4 Hoewel deze vereisten essentieel zijn in het opmaken van een schenking of om het even welk contract, zullen 

ze in beperkte mate worden besproken wanneer het toepasselijk is in het kader van deze thesis. Bijvoorbeeld 

zie deze bijdrage: Hoofdstuk IV, afdeling III, §2 betreffende de oorzaak. Zie uitgebreid: A. VERBEKE, F. 

BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 496 p. 
5
 A. VERBEKE, “Commentaar bij art. 894 Burgerlijk Wetboek” in J. BAEL, M. COENE, W. PINTENS en A. 

VASTERSAVENDTS (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1992, onder II. B. 



geregistreerd. Het tarief van de registratierechten is afhankelijk van het Gewest in hetwelk de 

schenker zijn officiële verblijfplaats heeft.6 

 

11. Bij de schenking onder levenden zijn er in principe twee partijen betrokken, met name de 

schenker en de begiftigde. De notaris is geen partij bij de akte. De schenking ontstaat pas wanneer de 

begiftigde deze heeft aanvaard.7 Vanaf dan is de schenker definitief verbonden. Er moet op worden 

gelet dat de aanvaarding eveneens voldoet aan de vormvereisten gesteld bij het aanbod.  8 Art. 932 

B.W. bepaalt dat de aanvaarding in principe zal gebeuren in dezelfde akte als degene waarin het 

aanbod plaatsvindt. Uitzonderlijk gebeurt de schenking in twee fases. Derhalve zal wanneer de 

aanvaarding niet in dezelfde notariële akte wordt verwezenlijkt als het schenkingsaanbod, de wet 

bepalen dat de schenking pas tot stand zal komen wanneer de aanvaarding “in uitdrukkelijke 

bewoordingen” in een andere authentieke9 akte wordt neergeschreven en deze aanvaarding 

vervolgens wordt betekend aan de schenker.10 Bij een gefaseerde schenking zou uit het wetsartikel 

kunnen worden afgeleid dat een schenking pas geldig is ten aanzien van de schenker wanneer de 

betekening heeft plaatsgevonden. De begiftigde zou dan al gebonden zijn bij de aanvaarding. Deze 

twee onderscheiden tijdstippen van geldigheid zouden teveel moeilijkheden met zich meebrengen, 

waardoor algemeen wordt aanvaard dat het moment van betekening voor beide partijen geldt als de 

totstandkoming van de schenking. Een stilzwijgende aanvaarding zou bijgevolg nooit toelaatbaar 

worden geacht.11 

 

De vormvereisten gesteld voor de aanvaarding van de begiftigde wegen zwaar door. In het bijzonder 

wanneer er sprake is van een gefaseerde schenking. De aanvaarding wordt immers als essentieel 

aanzien. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden aangewezen. Zoals het beginsel dat een 

persoon nooit tegen zijn wil in eigenaar mag worden van een goed. Daarnaast kunnen ook de zware 

                                                             
6
 Art. 19, 1° en 2° W. Reg.; M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 194-195. 

7 Art. 932 BW. 
8 A. VERBEKE, “Toestemming/Begiftigde” in A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: 
schenking, Gent, Larcier, 2005, 9. 
9 R. BARBAIX, “Notariële akte/België” in A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, 
Gent, Larcier, 113-127. Art. 932, lid 2 BW eist een authentieke akte. De meerderheid gaat ervan uit dat dit 
gelijkgesteld wordt met een notariële akte. Echter het Hof van Beroep van Brussel (Brussel 26 september 1956, 
Pas. 1958, II, 29) ziet dit anders. In een arrest bepaalden ze dat een koninklijk besluit tot aanvaarding van de 
schenking aan de Staat eveneens voldoet. 
10 F. SWENNEN, “Grondvoorwaarden/Bekwaamheid/schenker” in A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met 
effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 11; E. GOOVAERTS en L. WEYTS, “Notariële akte/België” in A. 
VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 91 en 97-98; M. A. 
MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 71; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van 
de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 223-224. 
11 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht. Deel III. Huwelijksstelsels, erfrecht en giften, Brussel, Bruylant, 1971, 
528-529. 



lasten die gepaard gaan met de schenking worden aanzien als reden van weigering. De begiftigde kan 

eveneens dankzij die gift een gevoel hebben dat hij de schenker nu iets verschuldigd is. De wetgever 

zal proberen de begiftigde zoveel mogelijk te beschermen.12 

 

12. Uit art. 894 BW kan eveneens worden afgeleid dat een schenking twee elementen moet bevatten:  

een intentioneel en materieel element. Het eerste element bestaat uit de wil van de schenker om te 

schenken aan de begiftigde. Dit kan niet worden vermoed. Het moet worden bewezen. Het materieel 

element daarentegen houdt in dat de schenker een reële verarming zal moeten meemaken als 

gevolg van de schenking, gepaard gaand met een verrijking van de begiftigde.13 De schenking moet 

immers om niet gebeuren. De schenker zal moeten opletten met het koppelen van modaliteiten, 

meer bepaald lasten aan de schenking. Door deze last zal de begiftigde tevens een prestatie moeten 

verrichten. De éénzijdige overeenkomst zal wederkerig worden.14 Echter wanneer er te zware lasten 

worden opgelegd, kan het voorkomen dat een rechtshandeling om niet, wordt geherkwalificeerd in 

een overeenkomst ten bezwarende titel, waarbij de partijen elk een gelijkwaardige prestatie 

verrichten.15 Het materieel element zal vervolgens niet meer aanwezig zijn. 

 

13. De schenker kan in principe zijn verbintenis naar keuze omschrijven. Niettemin zal dit worden 

beperkt door enkele regels, met name de regels van dwingend recht, openbare orde en de 

aanvaarding door de begiftigde. Er kan bijvoorbeeld een bepaalde last staan in de schenking die de 

begiftigde niet aanstaat en dit zal dan worden aangepast. Waakzaamheid is hier geboden aangezien 

een schenking “dadelijk” en “onherroepelijk” moet zijn. Niet alle voorwaarden gaan hiermee in 

overeenstemming zijn. Deze twee elementen vormen de basis waarrond deze bijdrage wordt 

opgebouwd. 

 

                                                             
12 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht. Deel III. Huwelijksstelsels, erfrecht en giften, Brussel, Bruylant, 1971, 
524-525. 
13A. MAELFAIT, “Vermomde schenking/Veinzing/Gedeeltelijke schenking” in A. VERBEKE (eds.), 
Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 189. 
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14. De schenking is niet de enigste manier om te beschikken over uw vermogen om niet. Er kan ook 

gebruik worden gemaakt van een testament of legaat. Het grote onderscheid met een schenking is 

gelegen in het feit dat een testament geen overeenkomst is. De schenking zal bestaan van zodra de 

toestemming van beide partijen is gegeven, terwijl een testament eenvoudigweg bestaat door de 

wilsuiting van de testator. De begiftigde beslist dan achteraf om deze al dan niet te aanvaarden. Het 

onderwerp van deze bijdrage geeft ook het verschil weer met een testament. Deze laatste zal immers 

niet dadelijk en onherroepelijk zijn. Het testament zal pas uitwerking verkrijgen van zodra de testator 

overlijdt en bijgevolg tot dat moment steeds ad nutum herroepbaar16 zijn. Een schenking zal 

tenslotte onder levenden plaatsvinden, in tegenstelling tot een testament.17 

 

§2. Alternatieve schenkingsvormen 

15. Hoewel art. 894 en 931 BW een notariële akte eisen vooraleer er kan worden gesproken van een 

schenking, is er een tendens tot deformalisering van de schenking. Dit houdt in dat er nog een 

rechtsgeldige schenking tot stand komt, zelfs wanneer de vorm voorzien in de wet niet wordt 

gerespecteerd. Vereist is wel dat de grondvoorwaarden van de klassieke schenking worden 

nageleefd. Een schenking kan bijgevolg de vorm aannemen van een handgift, een onrechtstreekse 

schenking of een vermomde schenking.18 

 

In dit deel van deze  bijdrage zal beperkt worden nagegaan welke inhoudelijke- en vormvereisten 

worden gesteld voor de totstandkoming van dergelijke  schenking, en in hoofdstuk III wordt er 

onderzocht in hoeverre men hierin voorwaarden kan toevoegen. 

 

A. Handgift   

16. Een handgift is een schenking die geschiedt door de materiële overdracht van hand tot 

hand van een lichamelijk roerend goed, zonder gebruik te maken van een geschrift (akte).19 

Dit wordt voornamelijk gekozen om fiscale redenen. Doordat er geen akte wordt gebruikt, 
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zullen er ook geen registratierechten verschuldigd zijn. Dit is een goede formule voor de 

schenker die nog enkele jaren voor zich heeft en bijgevolg de drie jarige wachttermijn na de 

handgift zeker overleeft. Indien de schenker echter sterft in die periode, moeten er alsnog 

successierechten worden betaald en zal het zijn alsof de schenking nooit heeft 

plaatsgevonden.20 

 

B. Onrechtstreekse schenking 

17. Dit is een schenking die plaatsvindt door gebruik te maken van een bepaalde akte, waaruit 

niet blijkt dat men in feite schenkt. Bijvoorbeeld: een akte van verkoop met vervolgens een 

kwijtschelding van schuld. Het is belangrijk dat de verkoop reëel is en dat de partijen 

daadwerkelijk de intentie hadden om de verkoopprijs te  betalen. Daarin ligt het verschil met 

een vermomde schenking, waarbij het nooit de bedoeling was om de verkoopprijs 

daadwerkelijk te betalen.21 Bij een onrechtstreekse schenking mag er geen sprake zijn van 

veinzing. 22 De schenking zal toch rechtsmisbruik zijn en wanneer dit wordt ontdekt, kunnen 

er wel zware, fiscale gevolgen volgen.23 Er heerst een discussie in de rechtsleer betreffende 

de overschrijving tussen twee rekeningen. De meerderheid gaat ervan uit dat dit een 

onrechtstreekse schenking uitmaakt.24 

 

18. Op fiscaal vlak kan worden aangehaald dat er bij deze soort schenking geen 

registratierechten, waaronder schenkingsrechten, zullen moeten worden betaald. 

Onrechtstreekse schenkingen ontsnappen aan de  verplichte registratie behalve wanneer het 

gaat om in België gelegen onroerende goederen.25 Indien de schenking tot stand komt door 

middel van de verkoop van een onroerend goed, zullen er bijgevolg wel registratierechten26 

moeten worden betaald. Het gaat immers over een legitieme verkoop. In elk geval komt het 
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goedkoper uit om deze formule te gebruiken tenzij wanneer de schenker overlijdt binnen de 

drie jaar na de schenking. Er zullen registratierechten worden betaald die vast zijn en geen 

progressieve schenkingsrechten27. In het uitzonderlijk geval dat de schenker overlijdt binnen 

de drie jaar en er kan worden bewezen dat de verkoopprijs niet is betaald28, zullen er 

desondanks zware successierechten moeten worden betaald. 

 

C. Vermomde schenking 

19. Deze schenking ligt verborgen onder de vorm van een rechtshandeling ten bezwarende 

titel waarbij men een tegenprestatie bedingt, met de bedoeling deze niet door te voeren.29 In 

een tegenbrief zal vervolgens iets anders worden overeengekomen.30 Bijvoorbeeld: een 

verkoop die eigenlijk een schenking is doordat de verkoopprijs niet moet worden betaald; 

een lening die niet moet worden terugbetaald;…31  

 

Bij deze alternatieve vorm is er wel degelijk sprake van veinzing maar dit maakt de schenking 

op zich niet nietig.32 Hiervan zal slechts sprake zijn indien de veinzing werd gesteld met het 

doel de openbare orde te ontwijken.33 Wanneer wordt voldaan aan enkele voorwaarden, kan 

er toch tot de geldigheid van een vermomde schenking worden gekomen. Allereerst moet er 

worden voldaan aan de grondvoorwaarden die voor elke schenking vereist zijn, zoals een 

geoorloofde oorzaak,… (zie nr.10).  Daarnaast moet de doorgevoerde rechtshandeling 

volledig geldig zijn qua grond- en vormvereisten. Tenslotte mag naar de buitenwereld toe uit 

niets blijken dat het gaat om een schenking. Door middel van de vermomming probeert men 

enige afgunst bij anderen te vermijden. Indien een verkoop wordt gesloten tegen een 

abnormaal lage prijs kan dit echter wel vermoedens opleveren dat er sprake is van een 

vermomde schenking.34 De kwalificatie van de rechtshandeling hangt derhalve af van de 

intentie van de partijen. Beoogden ze expliciet een verkoop door te voeren, dan zal dit niet 

als gift worden beschouwd. Vond er echter een dubbele rechtshandeling in één 
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overeenkomst ten bezwarende titel plaats, dan kan er wel sprake zijn van een vermomde 

schenking. Er zal dan bijvoorbeeld een verkoop plaatsvinden voor de lage verkoopprijs en 

een schenking voor de rest van de waarde. De verkoper moet wel handelen uit vrijgevigheid. 

Naar buiten toe, zal er slechts een verkoop hebben plaatsgevonden.35  

 

20. Het fiscale aspect van de vermomde schenking kan worden vergeleken met deze van de  

onrechtstreekse schenking (zie nr.18).36 

 

Afdeling II. Schenking met modaliteiten 

 

§1. Wilsautonomie 

 

A. Bij het opstellen van de schenking 

21. Het staat de partijen vrij om de overeenkomst te formuleren zoals ze willen, in zoverre dit 

in overeenstemming is met de bijzondere bepalingen van dwingende aard of degene die de 

openbare orde raken. Dit is gebaseerd op het principe van de wilsautonomie37. De schenking 

is een éénzijdige overeenkomst tussen twee partijen, namelijk de schenker en de begiftigde. 

De schenker verbindt zich en bepaalt de inhoud van zijn verbintenis. Hij is vrij om aan zijn 

verbintenis verschillende modaliteiten38 te koppelen. Wanneer er voorwaarden of termijnen 

worden gekoppeld aan de schenking, is het belangrijk om deze zo gedetailleerd mogelijk te 

omschrijven. De schenker kan bijvoorbeeld bij het gebruik van een voorwaarde, een 

maximumtermijn voorzien waarbinnen deze voorwaarde moet worden gerealiseerd. Of 

wanneer er sprake is van een opschortende voorwaarde, kan er worden omschreven welke 

daden van beheer of beschikking bij de vervulling van de voorwaarde niet worden aangetast 

door de retroactiviteit.39 Het staat de schenker en de begiftigde vrij om de schenking op te 

stellen zoals zij zelf willen. 
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B. Na de totstandkoming van de schenking 

22. De schenker kan na de totstandkoming van de schenking tot het besef komen dat hij toch 

een voorwaarde wou koppelen aan de schenking of indien er reeds een voorwaarde 

aanwezig was, dat hij deze wou aanpassen. Is dit mogelijk? Er zal een onderscheid worden 

aangebracht tussen de voorwaarde sensu stricto  en de last. 

 

I. Betreffende de voorwaarde 

23. Bij gebruik van een authentieke akte om vorm te geven aan de eenzijdige 

verbintenis van de schenker, is het de bedoeling dat deze ook eventuele modaliteiten 

reeds omvat. Ze vormen één geheel. Het is in beginsel niet mogelijk deze achteraf te 

bepalen, zelfs niet met toestemming van de begunstigde40. Sommige auteurs werpen 

op dat de reden hiervan te vinden is in de strijdigheid met het 

onherroepelijkheidsbeginsel. Echter dit kan worden weerlegd door te bepalen dat er 

geen strijdigheid is wanneer er slechts een toevallige voorwaarde wordt gekoppeld 

aan de schenking en niet een voorwaarde waarvan de vervulling of niet-vervulling 

voornamelijk afhankelijk is van de wil van de schenker. Een geldige voorwaarde kan 

worden gevonden in een conventioneel beding van terugkeer.41 

 

De ware reden ligt in het feit dat door de aanvaarding van de schenking zonder 

modaliteiten, de begiftigde de onmiddellijke en definitieve eigenaar werd van de 

geschonken goederen. Aan deze rechten kan niet zomaar nog worden geraakt, alvast 

niet na de aanvaarding van de schenking door de begiftigde. De enigste mogelijkheid 

om dit alsnog te doen is door een nieuwe overeenkomst op te stellen, die dan de toe 

te voegen voorwaarde zou omschrijven. Deze overeenkomst zou in feite neerkomen 

op een tweede schenking. Stel de schenker wil een conventioneel beding van 

terugkeer toevoegen aan zijn schenking, dan kan er een tweede schenking uitgaande 

van de begiftigde naar de oorspronkelijke schenker worden opgesteld, die de 
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voorwaarde zou omvatten. Het zal dan een schenking zijn onder opschortende 

voorwaarde van overleven van de oorspronkelijke schenker. Dit gaat enkele gevolgen 

met zich meebrengen zowel op burgerrechtelijk, met name het gevaar voor 

inkorting, vormvereisten,…  als op fiscaalrechtelijk vlak, met name er zullen opnieuw 

schenkingsrechten moeten worden betaald. Deze nieuwe overeenkomst kan de 

gevolgen van de eerste schenking niet ongedaan maken. Er zal geen sprake zijn van 

terugwerkende kracht. De tweede schenking zal slechts gevolg hebben vanaf de dag 

van aanvaarding.42 

   

24. Tot hier toe ging het voornamelijk om de toevoeging van voorwaarden, maar wat 

met het wijzigen van reeds opgenomen voorwaarden? Stel dat de schenker reeds 

een conventioneel beding van terugkeer heeft toegevoegd aan zijn schenking, echter 

deze is opgesteld dat bij vooroverlijden van de begiftigde, de goederen terugkeren. 

De schenker wil dit uitbreiden naar het vooroverlijden van de begiftigde én de 

afstammelingen. Mijn inziens zou dezelfde techniek kunnen worden toegepast, 

namelijk door gebruik te maken van een nieuwe overeenkomst. Er zou een tweede 

schenking plaatsvinden. Het is niet mogelijk om tussen te komen in de 

oorspronkelijke schenking en de voorwaarde te wijzigen aangezien de begiftigde 

reeds rechten heeft verkregen uit de schenking in het kader van de voorwaarde. 

Deze kunnen niet zomaar worden ingeperkt of uitgebreid. Voor de fiscale en 

burgerrechtelijke gevolgen kan naar hierboven worden verwezen (zie nr.23). 

 

25. Een deel van de rechtsleer gaat niet akkoord met de techniek van de “tweede 

schenking”. Deze schenking zou ook moeten voldoen aan alle grond- en 

vormvereisten van een oorspronkelijke schenking, waaronder de animus donadi. 

Indien  een schenking plaatsvindt van de begiftigde naar de schenker, kan er worden 

opgeworpen dat de wil om vrijgevig te zijn hier niet aanwezig is. De begiftigde zal 

immers geen baat hebben bij het doen van de schenking.43 Hij zal dit eerder doen 
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omwille van druk uitgaande van de schenker, die alsnog die voorwaarde in de 

schenking wil toevoegen of wijzigen. 

 

II. Betreffende de last 

26. Lasten maken een essentieel deel uit van de schenking, in tegenstelling tot de 

voorwaarden (zie nr.23). Ze maken van de schenking een wederzijdse overeenkomst. 

De afweging bij het al dan niet opnemen of wijzigen van een last is heel moeilijk; 

deze kan immers de schenking, die om niet plaatsvindt,  doen herkwalificeren naar 

een handeling ten bezwarende titel. De notaris controleert de geoorloofdheid van de 

last bij de opneming ervan in de authentieke akte. Bijgevolg kan worden 

aangenomen dat lasten niet achteraf kunnen worden toegevoegd in de schenking of 

worden gewijzigd. De Page44 deelt deze mening niet. Hij gaat ervan uit dat lasten 

achteraf nog door middel van een tegenbrief kunnen worden opgesteld. Dit geschrift 

geldt wel slechts inter partes. Derhalve kan de niet-uitvoering niet worden 

opgeworpen aan derden. Het nut van deze tegenbrief is beperkt.45 

 

§2. Soorten modaliteiten 

 

A.    Termijn 

27. Aan de schenking kan een termijn worden gekoppeld, die ervoor zorgt dat de uitvoering 

van de schenking wordt uitgesteld. Het zal gaan om een toekomstig, zeker gebeuren, waarbij 

de enige onzekerheid zich situeert op het vlak van het “wanneer” van de gebeurtenis.46 

 

B.   Voorwaarde in ruime betekenis 

 

28. Het begrip “voorwaarde” aangehaald in art. 953 e.v. BW houdt meer in dan enkel de 

zuivere voorwaarde. Het omvat alles wat de schenker eist van de begiftigde. Rechtspraak en 
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rechtsleer47 gaan ervan uit dat de last eveneens inbegrepen is onder de “voorwaarde.” Deze 

twee begrippen worden in de rechtspraktijk vaak door elkaar gebruikt, zonder dat men weet 

dat er wel degelijk een verschil bestaat. Niet alleen het begrip is verschillend maar eveneens 

de gevolgen die eraan worden gekoppeld bij de al dan niet vervulling ervan.48 

 

I. Voorwaarde sensu stricto 

29. Aan een schenking kunnen één of meerdere voorwaarden worden gekoppeld (zie 

nr.45 ev.), waardoor de schenking afhankelijk wordt gesteld van het al dan niet 

voordoen van een toekomstige, onzekere gebeurtenis. Deze onzekerheid zal met zich 

meebrengen dat ofwel de overeenkomst op zich bestaat en er rechten en 

verplichtingen uit voortvloeien voor de partijen maar de effectieve uitwerking wordt 

opgeschort (opschortende voorwaarde) ofwel de schenking zich onmiddellijk 

voordoet, maar de uitdoving afhankelijk wordt gesteld van een bepaalde gebeurtenis 

(ontbindende voorwaarde).49 Een voorwaarde is een mogelijkheid. De schenker wil 

de begiftigde tot iets bewegen. Er zal geen verplichting worden opgelegd aan de 

begiftigde en deze zal bijgevolg na het aanvaarden van de schenking, de keuze 

behouden om al dan niet de voorwaarde te vervullen en de ermee gepaard gaande 

gevolgen te dragen.50 De schenker kan toch voor enige rechtszekerheid met 

betrekking tot de voorwaardelijke verbintenis zorgen, door een maximumtermijn te 

vermelden in de schenking binnen dewelke de voorwaarde moet worden 

gerealiseerd.51 

   

II. Last 
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30. De last kan worden omschreven als een verplichting rustend op de begiftigde om 

iets te geven, iets te doen of iets niet te doen.52 Indien de begiftigde de schenking 

aanvaardt, zal hij geen vrije wil meer hebben, met betrekking tot het al dan niet 

vervullen van de last.53 Een last kan bedongen worden ten voordele van één van de 

partijen of een derde (art. 1121 BW). Bijvoorbeeld: een schenking met de last om in 

het levensonderhoud van de schenker te voorzien.54 Behalve wanneer de last intuitu 

personae is aangegaan, kan de begiftigde eveneens een derde aanspreken ter 

uitvoering van de tegenprestatie.55 In tegenstelling tot de voorwaarde die de 

verbintenis wel op zichzelf doet ontstaan, maar de uitvoering of uitdoving afhankelijk 

stelt van een extern gebeuren, is de last een essentieel onderdeel van de schenking. 

De last maakt van de schenking een wederkerige overeenkomst. Wanneer deze niet 

wordt vervuld, kan in principe een gerechtelijke ontbinding56 volgen. Dit is een gevolg 

van de regel dat wanneer een last is aanvaard, de begiftigde deze moet nakomen. 

Indien de last specifiek bedongen is ten voordele van de schenker, kan deze laatste 

bij niet vervulling van de last eveneens beroep doen op de gedwongen uitvoering in 

natura. De niet nakoming van een voorwaarde zal daarentegen leiden tot een 

ontbinding van rechtswege (herroepen) op basis van artikel 954 BW.57 

 

31. Sommige rechtspraak gaat er van uit dat een last verboden is, namelijk “een 

voorwaarde is ongeoorloofd indien de vrije optie van de begunstigde door de 

beschikker zou in het gedrang gebracht zijn.”58 Bij de last gebeurt dit wel degelijk. De 

schenker legt immers een verplichting op aan de begiftigde.59 
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Mijn inziens is een last in beginsel wel degelijk geldig. Ten eerste gaat men in de 

rechtspraktijk60 ervan uit dat onder het begrip “voorwaarde” in art. 953-954 BW ook 

een last kan worden begrepen. Daarnaast blijkt uit de strikte bewoording van art. 944 

BW waar men spreekt over de voorwaarde waarvan de uitvoering afhankelijk is van 

de enkele wil van de schenker, dat een last daar niet onder valt. Bij een last gaat de 

uitvoering immers in de handen van de begiftigde liggen. Ten slotte moet er worden 

gekeken naar het gewicht van de tegenprestatie uitgaand van de begiftigde. In 

principe behoudt de schenking zijn vrijgevige aard, ondanks een koppeling aan de  

last. Echter wanneer deze te zwaar blijkt te zijn, kan de schenking worden 

geherkwalificeerd door de rechter naar een handeling ten bezwarende titel. Bij een 

periodieke last is het in het begin niet steeds duidelijk hoe zwaar deze zal zijn in 

vergelijking tot de waarde van het geschonken goed. Om deze onzekerheid te 

verhelpen, kan er een maximumbedrag worden opgenomen in de schenkingsakte, 

boven dewelke de begiftigde niet gaat.61 

 

32. In elk geval is het onderscheid tussen de last en de voorwaarde moeilijk te maken. 

Het beste kijkt men naar de wil van de schenker, met name in hoeverre hij wil dat de 

“voorwaarde” ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 62 Een goede formulering zal 

bijgevolg essentieel zijn.63 

 

III. Voorwaarde-last 

33. De voorwaarde-last is gesitueerd tussen de voorwaarde sensu stricto en de last. 

Een voorwaarde zal een mogelijkheid inhouden en derhalve de vrije wil terwijl een 

last een verplichting is, waar de begiftigde geen keuze heeft. Een andere optie is ook 

de voorwaarde-last. Dit is echter eerder een vergissing.  De partijen verwoorden de 

modaliteiten niet altijd even goed. De schenker zal spreken over een voorwaarde, 

maar zal eerder een last opleggen. De begiftigde zal geen keuze hebben in de 

vervulling van de modaliteit. Het komt dan toe aan de rechter om te bepalen of er 
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sprake is van een voorwaarde of een last.64 Bijvoorbeeld: een schenking met beding 

van (tijdelijke) onvervreemdbaarheid.65 

 

C.    De grijze zone tussen de termijn en de voorwaarde sensu lato 

34. Het is niet altijd even gemakkelijk om het onderscheid tussen de twee voorgaande 

modaliteiten (zie A. en B.) te bepalen. Algemeen kan worden gesteld dat bij een voorwaarde, 

de vraag kan worden gesteld: “wanneer de onzekere gebeurtenis plaatsvindt” en bij de 

termijn eerder: “het tijdstip waarop die onzekere gebeurtenis plaatsvindt.”66 Dit kan het 

beste worden aangetoond door middel van een voorbeeld: wanneer een schenking wordt 

aangegaan onder de voorwaarde van vooroverlijden van bijvoorbeeld de schenker, dan 

koppelt men een externe toekomstige gebeurtenis aan de schenking. Het onzeker karakter 

wordt in vraag gesteld. Dat men doodgaat is een feit, het waar en wanneer een vraag. 

Bijgevolg kan dit worden gekwalificeerd als een schenking van onbepaalde termijn of een 

schenking onder opschortende voorwaarde.67 Het Hof van Cassatie68 beschouwt het 

overlijden van een contractspartij als een schenking onder termijn. In geval van twijfel over 

de interpretatie van de schenking zal een rechter een einde stellen aan de discussie.69  

 

Aangezien de termijn in principe een vaststaand gebeuren is, speelt er niet echt enige 

onzekerheid. De partijen weten immers hoe het afloopt. Met de voorwaarden is het een 

ander geval. De partijen weten niet welke afloop er zal plaatsvinden bij het sluiten van de 

overeenkomst.70 Zal de schenking uitwerking hebben of teniet gaan? Daarom beperkt dit 

onderzoek zich tot de voorwaarden verbonden aan de schenking. 
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HOOFDSTUK II. Grenzen aan de schenkingsvrijheid 

 

Afdeling I. Onherroepelijk en dadelijk 

35. Zoals hierboven aangehaald, wordt de wilsautonomie van de partijen als één van de belangrijkste 

principes in het contractenrecht beschouwd. De partijen kunnen in beginsel vrij contracteren. Artikel 

894 BW vermeldt echter de begrippen: “onherroepelijk” en “dadelijk.” Dit heeft tot gevolg dat er 

slechts sprake is van een schenking wanneer de schenker zich definitief en onmiddellijk ontdoet van 

een deel van zijn patrimonium. Deze begrippen leiden tot een inperking van de contractsvrijheid van 

de partijen.71  

 

§1. Dadelijk 

36. Door de term “dadelijk” toe te voegen aan art. 894 BW, moet hetgeen dat wordt geschonken 

onmiddellijk overgaan op de begiftigde. De schenker mag niet meer kunnen beschikken over het 

geschonken goed. Nochtans kan uit art. 938 BW72 worden afgeleid dat het volstaat dat de begiftigde 

slechts een actueel en werkelijk recht verkrijgt op de geschonken goederen. Het effectief bezit is niet 

vereist73 en derhalve verliest de “dadelijkheid” zijn ware betekenis.74 Het zal bijgevolg mogelijk zijn 

om voorwaarden te koppelen aan de schenking. Hoewel de voorwaarde een element van 

onzekerheid toevoegt aan de schenking, aangezien het niet zeker is dat deze zich voordoet, kan de 

schenking als overeenkomst zelf wel zeker zijn. Deze bestaat en gebeurt dadelijk. De partijen worden 

erdoor gebonden en er vloeien rechten en plichten voor hen uit voort. 

 

37. De problematiek van de “dadelijkheid” is niet van wezenlijk belang voor de ontbindende 

voorwaarde want daar ontstaat de overeenkomst/schenking onmiddellijk. Het is enkel de eventuele 

uitdoving ervan die enige onzekerheid oplevert.  

 

                                                             
71 S. MOSSELMANS, “Onherroepelijkheid/Principe” in A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij 
leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 173-174. 
72

 Art. 938 B.W.: “De behoorlijk aangenomen schenking is voltrokken door de enkele toestemming van de 
partijen; en de eigendom van de geschonken goederen gaat over op de begiftigde, zonder dat enige overgave is 
vereist.” 
73 A. VERBEKE en I. VERVOORT, “Contracten onder voorwaarde” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten kanscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2004, (1) 28; I. VERVOORT, “Termijn/Voorwaarde/Verschil 
(bij leven)” in A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 390-
391. 
74 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 318-319; A. NIJS, A. 
VAN ZANTBEEK EN A. VERBEKE, “Schenken met behoud van bezit”, T.E.P. 2005, 11. 



38. Bij de opschortende voorwaarde speelt dit echter wel een rol. De schenking vereist immers dat de 

giften onmiddellijk overgaan en bij deze voorwaarde wordt de uitvoering van de schenking 

opgeschort. Het kan van belang zijn voor de partijen om te weten dat hun schenking op zich wel 

bestaat.75 Er werd lang getwijfeld aan de aard van de opschortende voorwaarde. De klassieke 

opvatting bepaalde dat de opschortende voorwaarde het bestaan van de overeenkomst afhankelijk 

stelde van een toekomstige, onzekere gebeurtenis. Dit werd echter hevig bekritiseerd vanuit de visie 

dat de opschortende voorwaarde geen invloed had op het bestaan van de overeenkomst, maar 

echter wel op de uitvoering van de uit de overeenkomst voorkomende verbintenissen. Het Hof van 

Cassatie ging met de kritiek akkoord en uitte dit in het princiepsarrest van 5 juni 1981:76 

“Overwegende dat, wanneer bij overeenkomst een verbintenis onder opschortende voorwaarde 

wordt aangegaan, de overeenkomst hangende de voorwaarde niettemin bestaat, ook al is de 

uitvoering van de verbintenis geschorst; dat deze overeenkomst derhalve rechten en verplichtingen 

voor de partijen doet ontstaan en de partij die haar verplichtingen niet nakomt, schadeplichtig kan 

zijn.”77 

 

§2. Onherroepelijk 

39. Het begrip “onherroepelijk”, omschreven in art. 894 BW is niet zomaar toegevoegd aan de 

definitie van schenking. Het bepaalt dat een schenker op geen enkele directe of indirecte wijze mag 

voorzien in een manier om de schenking te herroepen en zo de geschonken goederen terug te 

krijgen. Zelfs de situatie waarbij de schenker enkel voorziet in de mogelijk om te herroepen, zonder 

dat hij dit daadwerkelijk doet, is strijdig.78 Het begrip zal een grote impact hebben op de personen 

betrokken bij de schenking en eveneens derden. Met name: de schenker, deze zal twee keer 

nadenken alvorens hij overgaat tot schenken; de begiftigde, deze wordt beschermd tegen het 

twijfelen van de schenker en derden, deze verkrijgen een zekere graad van rechtszekerheid.79 Dit 

principe werkt ook door bij de verdeling van de nalatenschap van de schenker. De schenkingen zullen 

op chronologische wijze worden toegerekend op het beschikbaar gedeelte, zodat een later schenking 
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een vroegere schenking nooit ongedaan kan maken.80 Maar een te streng toepassen van dit begrip is 

ook niet goed. Het toevoegen van een opschortende of ontbindende voorwaarde aan een schenking 

brengt de theorie van de “onherroepelijkheid” niet in gedrang. De uitwerking en uitdoving van een 

voorwaarde is niet afhankelijk van de uiting van de enkele wil van de schenker, maar door de werking 

van het contract.81 

 

Het is niet altijd even gemakkelijk om te bepalen of het principe van onherroepelijkheid is 

geschonden. Bijvoorbeeld: Ouders schenken een bedrag aan hun minderjarige kinderen en plaatsen 

dit op hun spaarrekening. De ouders kunnen echter nog aan het geschonken geld wanneer ze 

optreden in naam van hun kind. De rechtsleer gaat ervan uit dat er geen sprake is van een inbreuk op  

het onherroepelijkheidsprincipe, aangezien de ouders aan dit geld kunnen in het kader van hun 

ouderlijk beheer. Ze doen dit slechts als vertegenwoordiger van hun kind en niet ten persoonlijke 

titel. Dit wordt bevestigd door de nieuwe voogdijwetgeving, waarbij ouders de machtiging moeten 

vragen aan de vrederechter om te kunnen beschikken over het geld van hun kinderen.82 

 

A. Voor de aanvaarding van de schenking 

40. De schenking is een overeenkomst die pas tot stand komt, wanneer beide partijen hun 

akkoord hebben gegeven. Bijgevolg kan de schenker de schenking enkel nog rechtsgeldig 

(stilzwijgend) herroepen, vooraleer de begiftigde de schenking heeft aanvaard. 83 Vanaf de 

aanvaarding geldt de schenking als wet tussen de partijen.84 Zolang dit nog niet heeft 

plaatsgevonden, is er slechts sprake van een “aanbod tot schenken”. Het gebruik van de term 

“aanbod“ is niet helemaal correct. Er is eerder sprake van een voornemen om te schenken die 
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nog geen deel uitmaakt van het vermogen van de begiftigde.85 Er moet worden opgelet dat dit 

begrip niet wordt verward met de schenkingsbelofte, waarvan algemeen wordt aanvaard dat 

deze nietig is.86 In elk geval heeft het aanbod tot schenken weinig waarde, zelfs indien het zou 

voorkomen in een authentieke akte.87 

 

41. De situatie is verschillend in het gemeen verbintenissenrecht, waar het aanbod reeds voor de 

aanvaarding bindende kracht heeft. De aanbieder zal het aanbod gedurende een welbepaalde, 

redelijke termijn moeten handhaven en kan het bijgevolg niet zomaar intrekken. Gedurende die 

periode, is het derhalve onherroepelijk. De tegenpartij zal de tijd verkrijgen om de optie te 

onderzoeken en eventueel te aanvaarden.88 

 

B. Na de definitieve totstandkoming van de schenking 

I. Principe 

42. Algemeen wordt bepaald dat de partijen niet eenzijdig kunnen terugkomen op hun 

overeenkomst, behalve met wederzijdse toestemming of in de gevallen bepaald in de wet.89 

Het schenkingsrecht gaat nog een stapje verder: het is de schenker zelf verboden om, in het 

gemeen recht geldige modaliteiten te koppelen aan de schenking, opdat hij er rechtstreeks of 

onrechtstreeks op terug kan komen. Dit krijgt de benaming de versterkte 

onherroepelijkheid.90 Aan de  overtreding van deze regel hangt een zware sanctie vast, 
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namelijk de absolute nietigheid. Deze kan worden ingeroepen door iedere belanghebbende 

(daartoe behoort ook de rechter, die dit ambtshalve kan doen). De nietigheid zal echter 

relatief worden bij het overlijden van de schenker, waardoor de nietigheid vatbaar is voor 

bevestiging of vrijwillige uitvoering door de erfgenamen. De nietigheid treft de volledige 

schenking, zelfs wanneer deze te wijten is aan een voorwaarde of last die ingaat tegen het 

onherroepelijkheidsprincipe.91 Indien de schenking deelbaar blijkt te zijn, is het mogelijk om 

de delen die strijdig zijn met het onherroepelijkheidsprincipe te vernietigen en de andere 

delen te laten bestaan. Bijvoorbeeld: een schenking onder de voorwaarde van de verdere 

beschikking door de schenker op enkele welbepaalde geschonken goederen. De schenking is 

vervolgens nietig voor die goederen.92 Ondanks dit zware principe, wordt in het 

schenkingsrecht  aanvaard dat een toevallige of gemengde voorwaarde (zie nr.55) kan 

worden gekoppeld aan de schenking. De wetgever haalt daarnaast eveneens enkele 

verboden bedingen aan in art. 943-946 BW93 (zie nr.61-66). 

 

II. Uitzonderingen 

43. Desalniettemin bepaalt art. 953 BW dat een schenking kan worden herroepen omwille van 

drie redenen, namelijk (1) niet vervulling van voorwaarden (2) ondankbaarheid (3) geboorte 

van kinderen94. Deze gronden kunnen worden aanschouwd als uitzonderingen op het 

beginsel van “onherroepelijkheid”, maar dat zijn ze niet. Men spreekt van de term herroepen 

wanneer de schenker de optie heeft om zijn verbintenis door zijn enkele wil te herroepen. 

Daarvan is hier geen sprake. Het zijn eerder gronden tot ontbinding van de overeenkomst op 

basis van een slechte uitvoering van de voorwaarden of wegens ondankbaarheid. In de 
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M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 5; M. PUELINCKX-COENE, “Deel 3. 

Valkuilen van het schenkingsrecht” in X (ed.), Familiale vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire Cyclus 

Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, 153-154; A. NIJS, A. VAN ZANTBEEK EN A. VERBEKE, “Schenken met 

behoud van bezit”, T.E.P. 2005, 14. 
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rechtsleer95 spreekt men dan ook eerder van ontbinding van de schenking dan van de 

herroeping van de schenking. Dit wordt eveneens bevestigd door het feit dat deze redenen 

worden aangehaald in de wet96 als gronden van herroeping. De schenker kan niet (vooraf) 

verzaken aan zijn recht tot herroepen toegekend door art. 953 BW.97 

 

44. Uit dit alles zou men kunnen afleiden dat het principe van onherroepelijkheid absoluut is. 

Nochtans zijn er wel degelijk echte uitzonderingen op de regel, waaronder de herroeping “ad 

nutum”98 bij schenkingen tussen (aanstaande) echtgenoten99, buiten hun huwelijkscontract. 

Schenkingen tussen echtgenoten worden niet altijd even doordacht gemaakt. De schenker 

kan worden beïnvloed door zijn gevoelens voor de begiftigde. De wetgever wou hierop 

inspelen door de schenker/echtgenoot te beschermen. Pas vanaf het overlijden van de 

schenker, is de schenking definitief.100 Men gaat ervan uit dat een schenkingsakte tussen 

echtgenoten steeds een louter potestatieve voorwaarde bevat, waardoor de schenking 

uitsluitend afhankelijk wordt gemaakt van de wil van echtgenoot/schenker en zijn behoefte 

tot beëindiging.101 Wanneer een schenking zou worden opgenomen in het huwelijkscontract 

van de echtgenoten, zou deze deel uitmaken van de huwelijksvoorwaarden en bijgevolg niet 

ad nutum herroepbaar zijn. Dit is een vaak voorkomend probleem.102 Deze regeling is van 
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openbare orde, waardoor de echtgenoot/schenker niet (vooraf) kan verzaken aan zijn recht 

om te herroepen.103 

Ook bij een contractuele erfstelling is er sprake van herroepelijkheid. Dit is een schenking 

tussen echtgenoten van toekomstige goederen. De schenker beslist al over een deel van zijn 

nalatenschap. Dit wordt aanzien als een uitzondering op het verbod van bedingen 

betreffende toekomstige nalatenschappen.104 

 

Afdeling II. Voorwaarden 

 

§1. Soorten 

45. Algemeen wordt bepaald dat een voorwaarde kan worden opgedeeld naar gelang zijn 

opschortend of ontbindend karakter (zie nr.46). Dit is de basisindeling in de voorwaarden en zal het 

meeste effect hebben op de juridische gevolgen voortkomend van de schenking onder voorwaarde. 

Meer specifiek kan er nogmaals een opdeling plaatsvinden naargelang het toevallig, potestatief en 

gemengd karakter van de voorwaarde (zie nr.47-49). Deze laatste indeling verleent slechts een 

variëteit aan de voorwaarde.105 

 

A. Basisindeling: Naar gelang de gevolgen die een voorwaarde kan 

teweegbrengen106 

46. Een voorwaarde kan ofwel een opschortende of een ontbindende karakter hebben. Bij 

beide voorwaarden zal er een onzekere periode zijn en op het einde van die onzekere 

periode zal ofwel de voorwaarde in vervulling treden ofwel zal ze uit blijven. De beide 

voorwaarden zijn qua gevolgen in principe het spiegelbeeld van elkaar.107  
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1. Ontbindende voorwaarde108: is een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan de 

uitdoving van een verbintenis afhankelijk wordt gemaakt.109         

Bijvoorbeeld: beding van conventionele terugkeer110 (= bij vooroverlijden van de  

begiftigde). 

 

2. Opschortende voorwaarde: is een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan de 

uitvoering van een verbintenis afhankelijk wordt gemaakt.111 Bijvoorbeeld: het 

vooroverlijden van de schenker of het overleven van de begiftigde.112 

 

Wanneer de opschortende voorwaarde zich vervult, zal de schenking met terugwerkende 

kracht ontstaan. Dankzij deze retroactiviteit, kan er geen sprake zijn van strijdigheid met 

het verbod van bedingen betreffende een nog niet opengevallen nalatenschap.113 

 

Zolang de opschortende voorwaarde zich niet heeft gerealiseerd, behoudt de schenker 

het bezit van het goed. Dankzij het Cassatiearrest van 1981114 is het duidelijk dat de 

begiftigde wel degelijk voorwaardelijke rechten verkrijgt. Hij kan over zijn rechten zelf 

beschikken en kan deze bijvoorbeeld in pand geven of over dragen.115 Er heerst echter wel 

een discussie over de vraag of in deze voorwaardelijke rechten, eveneens het 

eigendomsrecht is besloten van het geschonken goed. Indien deze vraag positief wordt 

beantwoord, kan de schenker slechts daden van beheer stellen gedurende de periode dat 

de voorwaarde zich nog niet heeft gerealiseerd. Wanneer wordt uitgegaan van de 
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tegenovergestelde opvatting, dan kan de schenker in die periode zowel daden van beheer 

als van beschikking stellen.116 

 

Sinds 1 januari 2005117 moeten de schenkers opletten bij het gebruik van deze soort 

voorwaarde. De Vlaamse  regering heeft een bepaling118 ingevoegd in het W.Succ., 

waardoor alle roerende schenkingen, gekoppeld aan de opschortende voorwaarde van 

overlijden van de schenker of wat daarmee gelijk wordt gesteld119 , onder het tarief van 

de successierechten vallen (=fictief legaat). In het Brusselse Gewest werd ongeveer 

dezelfde regeling ingevoerd bij een Ordonnantie van 24 februari 2005. In Wallonië zijn ze 

echter nog niet zo ver. Momenteel hebben ze enkel de intentie om een gelijkaardige 

regeling in te voeren. De regeling van het fictief legaat wordt door de wetgever aanzien 

als een oplossing voor het misbruik van de recent ingevoerde, lage schenkingstarieven 

van 3 of 7% voor roerende goederen. Door deze lage tarieven beoogde men ervoor te 

zorgen dat de roerende goederen sneller en definitief worden overgedragen aan een 

jongere generatie. Sommige schenkers wouden echter nog altijd over hun geschonken 

goed beschikken, waardoor ze schonken onder de opschortende voorwaarde van het 

overlijden van de schenker. Zo kwam men tegemoet aan de eisen van de schenker en aan 

die van de begiftigde, die lage schenkingstarieven betaalde in plaats van de hoge, 

progressieve successierechten. De Vlaamse regering vond echter dat door het toevoegen 

van zo een soort voorwaarde, de schenking vergeleken kan worden met een legaat. 

Bijgevolg zullen er successierechten moeten  worden betaald in plaats van 

schenkingsrechten. De schenking en legaat zijn echter volledige andere situaties, die 

onderscheiden gevolgen met zich meebrengen. Deze regeling is aangevochten voor het 

Arbitragehof120 (het huidig Grondwettelijk Hof), maar werd verworpen. Het gebruik van 

deze soort opschortende voorwaarde bij een roerende schenking zal een grote impact 

hebben en zal bijgevolg steeds in het achterhoofd moeten worden gehouden.121 
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B. Specifieke indeling: Naar gelang de vervulling van de voorwaarde afhankelijk 

is van  de wil van de partijen122 

47. De hierboven vermelde voorwaarden kan men nogmaals opdelen. Hoe men dit doet, is 

afhankelijk van de auteur. 

 

I. Meerderheidsopvatting123 

48. Dit wordt ingedeeld naargelang degene wie invloed uitoefent op de vervulling van de 

voorwaarde. 

 

1. Toevallige voorwaarde: deze voorwaarde hangt af van een toevallige en onzekere  

gebeurtenis (of van de wil van een derde) en noch de schenker noch de begiftigde 

hebben een invloed op de vervulling ervan.124 

 

2. Potestatieve voorwaarde: de vervulling van de voorwaarde kan worden beïnvloed 

door de partij die zich verbindt, namelijk de schenker.125 

Dit wordt nogmaals ingedeeld in drie onderverdelingen126 : 

 

- Gewoon (of eenvoudig) potestatief: de schenker stelt een toevallige en 

onzekere voorwaarde, die kan worden beïnvloed door zijn wil. Bijvoorbeeld: Als ik 

mijn onderneming verkoop, schenk ik u een deel van de verkoopsprijs. 
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- Louter  (of zuiver) potestatief: een voorwaarde waarvan de vervulling uitsluitend 

afhankelijk is van de wil van de schenker. Bijvoorbeeld: Ik schenk u mijn huis, voor 

zover ik niet van gedachten verander. 

 

- Gemengd potestatief: ook een toevallige en onzekere voorwaarde, die kan 

worden beïnvloed door de wil van de schenker en een derde. De wil van de schenker 

is niet zo overheersend als bij de andere twee onderverdelingen. Dit brengt 

verschillende gevolgen met zich mee (zie nr.57). Bijvoorbeeld: Als er dit jaar 

dividenden worden uitgekeerd op mijn aandelen, schenk ik deze aan jou; een 

schenking onder de voorwaarde dat het huwelijk van de schenker gaat doorgaan; een 

schenking onder de voorwaarde dat de echtscheiding van de schenker met de 

begiftigde in onderlinge toestemming met succes wordt beëindigd. 127 

 

3. Gemengde voorwaarde: Eén van de contractspartijen kan de uitwerking 

beïnvloeden samen met de tussenkomst van een derde of toeval.128 Bijvoorbeeld: ik 

verkoop u mijn huis, voor zover ik een aanbod krijg tot werken in het buitenland en 

ik dit aanbod aanvaard.129 

 

II. Opvatting volgens De Page 

49. DE PAGE maakt in beginsel gebruik van dezelfde onderverdeling als die van de 

meerderheidsopvatting, echter hij definieert sommige voorwaarden anders. Tevens zal er 

ook geen sprake zijn van een gemengde potestatieve voorwaarde. Hoewel hij de toevallige 

voorwaarde, de potestatieve voorwaarde en de louter potestatieve voorwaarde op dezelfde 

wijze interpreteert, gaat hij voor de gewoon potestatieve voorwaarde en de gemengde 

voorwaarde een onderscheid maken naar gelang het gaat om een bepaalde of onbepaalde 

derde. Een gewoon potestatieve voorwaarde omschrijft hij als een voorwaarde waarvan de 

vervulling afhankelijk is van de wil van de schenker en van een toevallige gebeurtenis of de 

wil van een derde. Bijvoorbeeld: Als ik trouw met iemand. Die iemand is niet bepaald, maar 

de wil van die persoon gaat evenwel doorslaggevend zijn in de vervulling van de voorwaarde. 

In de meerderheidsopvatting zal deze voorwaarde afhankelijk zijn van een toevallige 
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gebeurtenis in samenhang met de wil van de schenker. Er wordt geen wil van een derde 

aangehaald. De gewoon potestatieve voorwaarde volgens DE PAGE, kan het beste worden 

vergeleken met een gemengde voorwaarde in de meerderheidsopvatting. Daar is de 

voorwaarde afhankelijk van de wil van één van de partijen samen met de tussenkomst van 

een derde of toeval. De gemengde voorwaarde bij DE PAGE zal echter de wil van één van de 

partijen in samenhang zien met de wil van een bepaalde derde. De derde is geïdentificeerd. 

Bijvoorbeeld: als die persoon met mij trouwt. De reden achter dit onderscheid tussen de 

bepaalde of onbepaalde derde is niet weergegeven. Alleszins is deze opvatting slechts een 

minderheidsopvatting.130 

 

C. Wat bij een conflict inzake de kwalificatie van de voorwaarde? 

50. De partijen kunnen zich wenden tot een rechter indien er een conflict ontstaat betreffende 

de kwalificatie van de voorwaarde. Dit maakt deel uit van zijn soevereine bevoegdheid. In elk 

geval is deze laatste niet gebonden door de kwalificatie omschreven in de schenkingsakte.131 Hij 

zal de bedoeling nagaan van de partijen en bepalen bij wie de beslissingsmacht ligt. Wanneer 

het blijkt dat uitsluitend de schenker invloed heeft op de totstandkoming van de voorwaarde, 

zal de rechter kunnen afleiden dat er sprake is van een louter potestatieve voorwaarde. 

Voornamelijk bij de kwalificatie van de diverse potestatieve voorwaarden is het onderscheid niet 

altijd even duidelijk.132  Als het nodig is, kan de rechter overgaan tot herkwalificatie van de 

voorwaarde.133 

 

§2. Interpretatie van de voorwaarde 
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A. Nietigheid omwille van art. 900 BW 

51. Artikel 900 BW bepaalt dat een voorwaarde134 nooit zodanig mag worden opgesteld dat ze 

onmogelijk is om uit te voeren135 of strijdig is met de dwingende of openbare wetten136 of goede 

zeden137. De invulling van de begrippen openbare orde en goede zeden evolueren wel doorheen 

de jaren, zoals het begrip overspel.138 Vroeger werd dit begrip geacht strijdig te zijn met de goede 

zeden, nu is het aanvaardbaar. Een onmogelijke of ongeoorloofde voorwaarde zou een nadeel 

vormen voor de begiftigde en om hem te beschermen, is dit artikel uitgewerkt. Het zal immers 

gaan om een voorwaarde die rust in principe op de begiftigde en niet op de schenker. De 

mogelijkheid en geoorloofdheid van de voorwaarde wordt gecontroleerd op het moment van de 

aanvaarding van de schenking door de begiftigde.139  

 

52. Bij een overtreding wordt de voorwaarde “voor niet geschreven” gehouden. De schenking zal 

echter blijven bestaan. Op deze sanctie bestaat één uitzondering, namelijk wanneer een 

onmogelijke voorwaarde erin bestaat om iets niet te doen. De voorwaarde wordt getolereerd 

omdat ze toch geen plichten oplegt aan de begiftigde.140 Volgens DEKKERS is het niet logisch dat 

de nietigheid enkel de voorwaarde treft, aangezien de voorwaarde een deel uitmaakt van de 

schenking. De begiftigde aanvaardt immers de volledige schenking, met inbegrip van de nietige 

voorwaarde. De voorwaarde kan niet worden gescheiden van de schenking op zich, zonder de wil 

van de begiftigde en schenker aan te tasten.141 Hoewel DEKKERS zijn opvatting aanvaardbaar 

lijkt, zou deze redenering een voordeel opleveren voor de schenker en een nadeel voor de 
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 Bijvoorbeeld : Het aangaan van de voorwaarde te trouwen met het lievelingspaard van de schenker. (uit 
M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 95-96. 
136 Bijvoorbeeld: Schenking aan een kind met de last om de nalatenschap van de schenker/ouder te verwerpen. 
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nr.). Bijvoorbeeld: Bergen 27 januari 1976, Rec. Gén. Enr. Not. 1979, 148; Gent 26 april 1918, Pas. 1925, 73. 
138 M. PUELINCKX-COENE, “Van schenkende ouders en mogelijke aanspraken van ex-schoonkinderen”, T. Not. 
2001, 256. 
139 I. VERVOORT, “Termijn/Voorwaarde/Geoorloofdheid (bij leven)” in A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning 
met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 394; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en A. MAELFAIT, 
“Art. 900 BW” in J. BAEL, W. PINTENS, M. PUELINCKX-COENE en A. VASTERAVENDTS (eds.), Erfenissen, 
schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Kluwer, 1992, onder I. 
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 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 200. 
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 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht. Deel III. Huwelijksstelsels, erfrecht en giften, Brussel, Bruylant, 1971, 
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begiftigde, die geen inspraak had bij het opmaken van die voorwaarde. Door de schenking op 

zich te laten bestaan, zonder de voorwaarde, wordt de schenker bestraft voor zijn slechte wil die 

hem dreef tot de opname van deze onmogelijke of ongeoorloofde voorwaarde. Aangezien art. 

900 BW van openbare orde is, zal het ook niet mogelijk zijn voor de schenker om te bepalen in 

zijn schenking dat bij vernietiging van de voorwaarde, de gehele schenking nietig zou zijn. Dit 

geldt ongeacht het akkoord van de begiftigde met deze bepaling. De schenker zal hiertoe immers 

geneigd zijn wanneer hij twijfels heeft bij de geldigheid van de door hem opgestelde 

voorwaarde.142  

 

Het schenkingsrecht wijkt in deze regeling af van het gemeen recht143, die naast de voorwaarde, 

ook de overeenkomst als nietig zou beschouwen.144 Nochtans is het schenkingsrecht niet volledig 

tegenstelbaar: de schenking zal immers niet altijd blijven bestaan nadat de voorwaarde nietig is 

verklaard.145 Allereerst kan op basis van art. 6 BW, bij nietigheid van de voorwaarde, de 

schenking als overeenkomst eveneens nietig worden verklaard wegens strijdigheid met 

bepalingen die de  openbare orde of goede zeden raken.146 Daarnaast bestaat nog de 

mogelijkheid om aan te tonen dat de onmogelijke of ongeoorloofde voorwaarde gelijkgesteld is 

met de determinerende beweegreden van de schenker om een gift te doen. De gehele schenking 

zal eveneens worden getroffen door de nietigheid.147De bewijslast wordt gedragen door de 

schenker of eventueel zijn rechthebbenden. Het is niet mogelijk om de toepassing van art. 900 

BW te ontwijken door te bepalen in de schenkingsakte dat een voorwaarde determinerend is, 

terwijl dit niet zo is.148 De rechter is immers niet verbonden door een verklaring van de schenker 

wanneer hij opmerkt dat er een andere reden was om te schenken (zie nr.50). Deze twee opties 

                                                             
142 R. BARBAIX, “Art. 900 B.W. en de omvang van de nietigheid, bekeken en beoordeeld vanuit het gemene 
verbintenissen- en overeenkomstenrecht”, TBBR 2009, afl. 1, 14; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de 
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 Art. 1172 BW. 
144 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en A. MAELFAIT, “Art. 900 BW” in J. BAEL, W. PINTENS, M. PUELINCKX-
COENE en A. VASTERAVENDTS (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar met 
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146 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en A. MAELFAIT, “Art. 900 BW” in J. BAEL, W. PINTENS, M. PUELINCKX-

COENE en A. VASTERAVENDTS (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1992, onder I. 
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 M.A. MASSCHELEIN,  Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 95 ; M. PUELINCKX-COENE, “Deel 3. 
Valkuilen van het schenkingsrecht” in X (ed.), Familiale vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire Cyclus 
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worden aanzien als een tegemoetkoming aan de schenker, in ruil voor de zware sanctie van het 

voortbestaan van de gift indien de voorwaarde onmogelijk of ongeoorloofd blijkt te zijn.149 

 

A. Nietigheid omwille van art. 944 BW 

53. Art. 944 BW kan worden beschouwd als een kernbepaling, die het principe van de nietigheid 

van de potestatieve voorwaarde voorschrijft. De “potestatieve voorwaarde” is echter een ruim 

begrip die nogmaals is onderverdeeld in drie soorten voorwaarden (zie nr.48). Of de nietigheid 

al deze voorwaarden treft en hoe ver de nietigheid dan gaat, wordt in deze afdeling onderzocht. 

Het potestatief element komt ook voor in andere bedingen. Art. 943, 945 en 946 BW halen 

enkele van deze verboden bedingen aan. Gedurende de analyse van de potestatieve 

voorwaarden zal telkens worden terug gegrepen naar het gemeen recht, waar ook enkele 

bepalingen betreffende de potestatieve voorwaarde worden vermeld. 

 

I. Analyse van het artikel 

 

1. Betreffende de toevallige, potestatieve of gemengde voorwaarde 

54. Er wordt een duidelijke onderscheid gemaakt tussen deze soort voorwaarden om te 

kunnen aantonen dat niet alle voorwaarden even toelaatbaar zijn. Het gemeen 

verbintenissenrecht stelt in art. 1174 BW: “Iedere verbintenis IS nietig, wanneer zij is 

aangegaan onder een potestatieve voorwaarde van de zijde van degene die zich 

verbindt.” Bijgevolg zijn in principe de toevallige en gemengde voorwaarde wel geldig. Dit 

komt doordat de vervulling van de voorwaarde niet afhangt van de enkele wil van de 

schenker maar eerder van een toevallige gebeurtenis of een derde. De schenker zal de 

schenking niet eenzijdig kunnen herroepen.150 

 

55. In het schenkingsrecht zijn er gelijkaardige bepalingen. Art. 944 BW geeft het 

basisbeginsel weer, met name: “Een schenking onder levenden die gedaan is onder de 

voorwaarde waarvan de uitvoering van de enkele wil van de schenker afhangt, is nietig.” 

De nietigheid treft de volledige gift en niet enkel de voorwaarde. De nietigheid is 

                                                             
149 R. BARBAIX, “Art. 900 B.W. en de omvang van de nietigheid, bekeken en beoordeeld vanuit het gemene 

verbintenissen- en overeenkomstenrecht”, TBBR 2009, afl. 1, 14-19. 
150

 A. VERBEKE en I. VERVOORT, “Contracten onder voorwaarde” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE, (eds.), 
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absoluut wanneer de schenker nog leeft en zal relatief worden bij zijn overlijden.151 

Dankzij deze bepaling zal het niet mogelijk zijn om een potestatieve voorwaarde op te 

nemen in de schenking, dit in tegenstelling tot de toevallige of gemengde voorwaarde. 

Dit principe blijft gelden, ongeacht het akkoord van de begiftigde.  

 

2. Betreffende de diverse potestatieve voorwaarden 

56. In tegenstelling tot het gemeen verbintenissenrecht, waarbij enkel de louter 

potestatieve voorwaarde nietig is, worden omwille van de versterkte onherroepelijkheid 

(zie nr.) in het schenkingsrecht zowel de louter potestatieve voorwaarde als de gewoon 

potestatieve voorwaarde nietig verklaard.152 Bijvoorbeeld: Een verkoop van een goed die 

plaatsvindt onder de voorwaarde dat de verkoper zijn bedrijf verkoopt, is in principe 

geldig. Daarentegen wordt deze voorwaarde echter als ongeldig aanzien, wanneer ze 

wordt aangehaald bij een schenking. 

 

57. Wat wel nog een groot element van discussie vormt, is de gemengd potestatieve 

voorwaarde.153 Zoals hierboven aangehaald, is de wil van de schenker hier minder 

doorslaggevend dan bij de louter en gewoon potestatieve voorwaarde. Niet alleen de wil 

van de schenker maar eveneens de wil van een derde of het plaatsvinden van een 

toevallige gebeurtenis zijn van belang. Daarnaast moet de wet in beginsel strikt worden 

geïnterpreteerd en kan er worden aangehaald dat in art. 944 BW slechts van de “enkele 

wil van de schenker” wordt gesproken. Deze argumenten vormen de basis van een 

strekking in de rechtsleer154 die van mening is dat deze soort potestatieve voorwaarde 

wel geldig is. Volgens bepaalde auteurs volgt het Belgische Hof van Cassatie deze 
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opvatting ook. Ze zou zich in haar arresten155 redelijk meegaand opstellen bij de 

beoordeling van deze voorwaarden. Een andere deel van de rechtsleer en rechtspraak156, 

uitgaand van het oude recht, nemen aan dat de schenker zijn wil desalniettemin toch 

essentieel is voor het verwezenlijken van de voorwaarde. De schenker kan de vervulling 

van de voorwaarde door de uiting van zijn wil verhinderen. Waardoor tot geen ander 

besluit kan worden gekomen dan de ongeldigheid van deze voorwaarde. Bij deze 

strekking gaat er tevens niet veel aandacht uit naar het  verschil tussen de opschortende 

of ontbindende aard van de toevallige, onzekere gebeurtenis. Bijvoorbeeld: Een 

schenking onder de voorwaarde van het plaatsvinden van het huwelijk van de schenker 

zelf. Indien deze voorwaarde van opschortende aard is, kan de schenker door zijn enkele 

wil het huwelijk tegen houden, terwijl wanneer het een ontbindend karakter heeft, is niet 

alleen de wil van de schenker doorslaggevend.157  

  

De (on)geldigheid van de gemengde potestatieve voorwaarde is volgens mij afhankelijk 

van enkele elementen. Art. 944 BW spreekt over een voorwaarde waarvan de vervulling 

afhankelijk is van de “enkele” wil van de schenker. Uit de aangehaalde voorbeelden (zie 

nr.48) van de louter en gewoon potestatieve voorwaarden kan er duidelijk worden 

afgeleid dat de wil van de schenker beslissend is. Dit kan niet altijd worden gezegd voor 

de gemengde potestatieve voorwaarde. Mijn mening kan het beste worden aangetoond 

met een voorbeeld, met name: Een schenker stelt zijn schenking afhankelijk van de 

beslissing of er dit jaar dividenden worden uitgekeerd op zijn aandelen. Deze beslissing 

wordt gemaakt door de algemene vergadering der aandeelhouders. Wanneer blijkt dat 

de schenker een grote aandeelhouder is (bijvoorbeeld 80% van de aandelen in handen 

heeft), dan is zijn beslissing doorslaggevend en kan ze vervolgens een immense invloed 
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hebben op de vervulling van de schenking. Dan kan worden bepaald dat de voorwaarde 

ongeldig is. Daarentegen wanneer de schenker slechts een kleine speler is in het geheel, 

heeft zijn beslissing maar een minieme invloed en is de voorwaarde volgens mij geldig. 

Vooraleer men aldus kan oordelen over de gemengde potestatieve voorwaarde, moet de 

feitenrechter de gehele situatie onderzoeken. 

 

58. Hoewel de gewoon potestatieve voorwaarde snel is afgeschreven als nietig (zie nr.56), 

gaan niet alle auteurs hier mee akkoord. De auteur BAEL is de mening toegedaan dat de 

bovenstaande redenering betreffende de gemengde potestatieve voorwaarde eveneens 

kan worden toegepast op de gewoon potestatieve voorwaarde. Art. 944 BW spreekt 

immers over de “enkele wil van de schenker.” Net zoals de gemengde potestatieve 

voorwaarde zal naast de wil van de schenker, ook de wil van een derde of een toevallige 

gebeurtenis in de vervulling van de voorwaarde meespelen. Bijvoorbeeld: Als ik verhuis 

naar Brussel, schenk ik u mijn huis. De totstandkoming van die voorwaarde hangt af van 

de wil van de schenker en externe factoren, zoals een goed huis vinden in Brussel om in 

te wonen. Echter R. BARBAIX gaat terecht in tegen deze opvatting door te bepalen dat 

hoewel de vervulling van de voorwaarde niet volledig afhankelijk is van de wil van de 

schenker, de niet-vervulling van de voorwaarde dat wel is. De schenker kan de realisering 

van de voorwaarde tegen houden door simpelweg te beslissen dat hij niet verhuist. De 

wil van de schenker zal  doorslaggevender zijn dan bij de gemengde potestatieve 

voorwaarde en bijgevolg op grond van art. 944 BW nietig worden verklaard.158 

 

3.  Betreffende de ontbindende of opschortende aard van de potestatieve 

voorwaarden 

59. In het schenkingsrecht is men onverbiddelijk ten aanzien van potestatieve 

voorwaarden. Het feit dat deze opschortend of ontbindend zouden zijn, speelt geen rol.  

60. In het gemeen recht ligt de situatie anders. De rechtspraak en rechtsleer hebben 

algemeen aanvaard (klassieke opvatting) dat de louter potestatieve ontbindende 

voorwaarde aan de nietigheidssanctie ontsnapt. De reden hiervoor is gelegen in de 

vroegere afkeer tegen de opschortende voorwaarden. Men ging ervan uit dat de 

overeenkomst slechts tot stand kwam op het moment dat de voorwaarde zich 

realiseerde. Er is een strekking die tegen deze visie ingaat (moderne opvatting) en vindt 
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dat zowel louter potestatieve opschortende als ontbindende voorwaarden nietig zijn. Het 

Cassatiearrest van 5 juni 1998159 bepaalt immers dat een overeenkomst wel al reeds 

bestaat, zelfs wanneer deze is aangegaan onder een opschortende voorwaarde (zie 

nr.38). Er ontstaan reeds rechten en plichten voor de partijen. Deze visie volgt ook de 

strikte bewoording van art. 1174 BW (zie nr.54), waarin niet uitdrukkelijk is opgenomen 

dat deze regel enkel geldt voor de opschortende voorwaarde. In de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie160 is dit eveneens nergens in uitdrukkelijke termen neergeschreven dat 

de potestatieve ontbindende voorwaarde wel geldig is. Welke strekking precies zal 

worden gevolgd, wordt overgelaten aan de beoordelingsvrijheid van de feitenrechter (zie 

nr.50).161 

 

II. Niet limitatieve toepassingsgevallen van artikel 944 BW 

61. De artikelen in deze afdeling bevatten steeds een verboden potestatief element. Het 

zullen toepassingsgevallen zijn van de algemene regel bepaald in art. 944 BW. Deze 

bepalingen zijn echter niet limitatief. Elk beding waarbij de schenker zich de mogelijkheid 

biedt om éénzijdig terug te komen op zijn schenking, wordt geacht eveneens nietig te zijn.162 

 

1. Art. 943 BW 

“Een schenking onder levenden mag alleen de tegenwoordige goederen bevatten; indien 

zij toekomstige goederen bevat, is zij te dien opzichte nietig.” 

62. De schenking van toekomstige goederen is verboden, echter in het 

verbintenissenrecht163 wordt dit wel toegelaten. Het gaat om goederen die door een 

beslissing van de schenker kunnen behoren tot zijn vermogen. Het potestatief karakter 
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van de voorwaarde weegt hier door. Deze redenering kan niet worden doorgetrokken 

voor toekomstige goederen waar de schenker reeds een actueel en bestaand recht op 

heeft. Dit voorwaardelijke recht wordt als voldoende beschouwd. Deze goederen zullen 

dan in het vermogen van de schenker terechtkomen wanneer de toevallige gebeurtenis, 

die omschreven is in de schenking  plaatsvindt. De schenker zal geen stappen moeten 

ondernemen tot het verkrijgen van deze goederen.164 Daarnaast is deze soort van 

schenking ook strijdig met het dadelijkheidsprincipe (zie nr.36). De schenker moet in 

principe onmiddellijk zijn goed overdragen. Dit kan slechts wanneer het goed reeds in het 

vermogen is van de schenker. Indien de schenker slechts een recht heeft op die goederen, 

wordt dit recht dan overgedragen.165 

 

2. Art. 945 BW 

“Zij is eveneens nietig, indien zij gedaan is onder voorwaarde om andere schulden of lasten 

te voldoen dan die welke ten tijde van de schenking bestonden, of welke uitgedrukt 

mochten zijn, hetzij in de akte van schenking, hetzij in de staat die eraan moet zijn 

gehecht.” 

63. De schenker kan onbeperkt een last opleggen waarbij de begiftigde is gehouden tot het 

voldoen van de tegenwoordige schulden van de schenker.166 Dit is in tegenstelling tot 

toekomstige schulden of lasten. Deze kunnen in principe niet worden bedongen in een 

schenking omdat de schenker zelf kan bepalen of deze schulden en lasten al dan niet 

bestaan. De schenker kan zoveel schulden maken  of zo een zware last opnemen, dat het 

voordeel van de schenking ongedaan wordt gemaakt. Daarnaast kan ook worden gewezen 

op het bestaan van een potestatief element in deze soort voorwaarde. Het zou gaan om 

een potestatief ontbindend beding. De voorwaarde zal bijgevolg niet enkel door de 

nietigheid bepaald in art. 945 BW worden getroffen, maar eveneens door deze in art. 944 

BW. 
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165 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht. Deel III. Huwelijksstelsels, erfrecht en giften, Brussel, Bruylant, 1971, 
540. 
166 R. BARBAIX, “Last en modaliteit/ Verzorging/ Huisvesting en onderhoud” in A. VERBEKE (eds.), 
Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, 550. 



De situatie waarbij de schenker in de schenkingsakte of in een aangehecht stuk de 

toekomstige schuld of last reeds omschrijft, blijft echter vatbaar voor discussie. Er is een 

mildere strekking167 die vertrekt vanuit het standpunt dat wanneer aard en/of omvang 

van de toekomstige schulden of lasten reeds bepaald zijn in de akte, dat ze als geldig 

moeten worden beschouwd. Aangezien ze worden omschreven, kunnen ze worden 

gelijkgesteld met bestaande schulden en lasten. De begiftigde weet immers dat deze 

bestaan en wanneer hij de schenking aanvaardt , verbindt hij er zich toe de schuld te 

betalen of de last uit te voeren. In principe verkrijgen de schuldeisers dan een 

rechtstreeks vorderingsrecht ten aanzien van deze begiftigde. Ze blijven eveneens hun 

vordering tegen de schenker behouden. Binnen deze visie blijft er wel enige onenigheid 

betreffende de woorden “en/of”. Is het voldoende om ofwel de aard te bepalen ofwel 

beide (aard en omvang) ineens op te nemen? Indien enkel de aard zou worden 

opgenomen, kan de voorwaarde geldig zijn voor zover het bepalen van de omvang van de 

toekomstige schuld of last is onttrokken aan de wil van de schenker. Indien echter alleen 

een maximumbedrag (omvang) zou worden bepaald, zou de  schenker vrij schulden 

kunnen aangaan, voor zover hij niet over dat bepaald bedrag gaat. Het 

onherroepelijkheidsprincipe zou in dit geval schade worden toegebracht. De geldigheid 

zal dus niet in gedrang worden gebracht voor zover de aard en de omvang  van de 

toekomstige schulden of lasten bepaald of bepaalbaar zijn. Indien ze enkel bepaalbaar 

zijn, mag de wil van de schenker geen rol spelen. De andere, strengere  strekking neemt 

aan dat zelfs al zijn de toekomstige schulden of lasten gedetailleerd opgenomen in de 

akte, de schenker nog steeds kan bepalen of ze al dan niet ontstaan. Het potestatief 

element overheerst.168 Beide strekkingen zullen het er wel over eens zijn dat de nietigheid 

van de schenking beperkt zal blijven tot de waarde van de last.169  

64. In de rechtsleer wordt vaak de last om de begrafeniskosten te betalen aangehaald als 

het typevoorbeeld van art. 945 BW. De auteur PUELINCK-COENE heeft opgemerkt dat dit 

voorbeeld hier niet helemaal op zijn plaats is. De begrafeniskosten zijn kosten die worden 
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gemaakt voor de schenker en niet door de schenker, waardoor deze kosten in principe 

niet vallen onder art. 945 BW.170 

 

3. Art. 946 BW 

“Ingeval de schenker zich de vrijheid heeft voorbehouden te beschikken over een zaak die 

in de schenking begrepen is, of over een bepaalde geldsom uit de geschonken goederen, 

en hij overlijdt zonder daarover te hebben beschikt, behoort die zaak of die geldsom toe 

aan de erfgenamen van de schenker, niettegenstaande alle daarmee strijdige bedingen en 

bepalingen.” 

65. De schenker koppelt een recht van eigendomsvoorbehoud aan zijn gift. Hij kan blijven 

beschikken over het geschonken goed, bijvoorbeeld door het met een hypotheek te 

bezwaren, het in pand te geven,… De eigendom van dat goed of die geldsom zal dan nooit 

zijn overgedragen. Indien de schenker vervolgens overlijdt, zal er geen nietigheid moeten 

worden gevorderd aangezien de schenking automatisch zonder gevolg blijft.  Er heeft in 

principe nooit een schenking plaatsgevonden. Het gaat hier immers om een wezenlijk 

gebrek in de schenking en dit heeft de absolute nietigheid tot gevolg. Een schenking vindt 

immers dadelijk en onherroepelijk plaats en de schenker kan zich geen recht 

voorbehouden om te kunnen beschikken over het goed of een geldsom. Dit in 

tegenstelling tot het voorbehoud van het recht van vruchtgebruik, dat uitdrukkelijk wordt 

voorzien in de wet171. Een schenker kan daarentegen wel een goed schenken en de 

begiftigde kan vervolgens het beheer overdragen aan de schenker. Dit kan slechts 

achteraf gebeuren. Er mag geen sprake zijn van een overeenkomst die op voorhand is 

gesloten.172 

 

4. Art. 947 BW  

“De vier vorige artikelen zijn niet van toepassing op de schenkingen waarvan sprake in de 

hoofdstukken VIII en IX van deze titel.” 
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66. De regels van de onherroepelijkheid van de schenking, vooral met betrekking tot de 

potestatieve voorwaarde, gelden niet voor de schenkingen tussen (aanstaande) 

echtgenoten, voor zover deze buiten het huwelijkscontract plaatsvonden, noch voor  

schenkingen van derden naar de echtgenoten.173 Zoals hierboven reeds is aangehaald (zie 

nr.44), zullen schenkingen tussen echtgenoten slechts definitief zijn bij het overlijden van 

de schenker/echtgenoot. Deze schenkingen zullen steeds een potestatief element 

bevatten. 
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HOOFDSTUK III: Voorwaarden in alternatieve schenkingsvormen 

67. In deze afdeling wordt nagegaan of het mogelijk is om voorwaarden toe te voegen in de 

alternatieve schenkingsvormen, namelijk de handgift, de vermomde schenking en de 

onrechtstreekse schenking. 

 

Afdeling I. Handgift 

68. Zoals hierboven vermeld (zie nr.16), is de traditio174 essentieel om te kunnen spreken van een 

handgift. Pas wanneer deze heeft plaatsgevonden, is er sprake van een “schenking.” Een 

opschortende voorwaarde zal bijgevolg niet mogelijk zijn. Slechts bij het vervullen van de 

opschortende voorwaarde, zou de buitenbezitstelling plaatsvinden. Een opschortende voorwaarde 

en handgift zijn onverenigbaar.175 Het toevoegen van een ontbindende voorwaarde is echter een 

volledige andere situatie. De schenking realiseert zich onmiddellijk door het plaatsvinden van de 

traditio en kan bij het vervullen van de voorwaarde later eventueel worden ontbonden. Het grote 

probleem die zich hier stelt, is hoe men weet of er een ontbindende voorwaarde is gekoppeld aan de 

handgift? Er is immers geen sprake van een akte. Wanneer de schenker voorwaarden wil koppelen 

aan deze soort schenking, zal hij dit bijgevolg in een (onderhands) stuk176 moeten doen. Dit 

onderhands geschrift mag echter nooit, op straffe van nietigheid van de schenking, de titel van de 

schenking uitmaken. Het geschrift zal slechts als bewijs dienen van de voorwaarden en de 

schenking.177 Een deel van de rechtsleer is de mening toegedaan dat een onderhands geschrift 

slechts tegenwerpelijk is aan derden, wanneer het vaste datum verkrijgt. Anderen gaan daar nog  

verder in en eisen dat die vaste datum tegelijkertijd gebeurt met de traditio. Een (onderhandse) akte 

wordt echter niet altijd als voldoende beschouwd. 
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 A. VERBEKE en I. VERVOORT, “Contracten onder voorwaarde” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
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Om  meer rechtszekerheid te verkrijgen betreffende de datum van opmaak en het bestaan van de 

handgift en de voorwaarden, bestaat er de mogelijkheid om, naast de vaste datum, te werken met 

twee aangetekende brieven.  Voor de traditio verstuurt de schenker door middel van een 

aangetekende zending een brief naar de begiftigde waarin hij meedeelt dat hij deze laatste zal 

begiftigen en onder welke voorwaarden dit onderworpen is. Na de traditio verstuurt de begiftigde 

een aangetekende brief naar de schenker terug met de mededeling dat de schenking heeft 

plaatsgevonden en dat deze is aanvaard onder de omschreven  modaliteiten. De schenking heeft niet 

alleen zekerheid van datum maar heeft eveneens zekerheid van modaliteiten dankzij bovenstaande 

regelingen.178 

 

Afdeling II. Vermomde schenking 

69. Aangezien de schenking zich verschuilt achter een andere rechtshandeling, kunnen volgens 

sommige auteurs geen modaliteiten worden opgenomen in de overeenkomst ten bezwarende titel 

welke de vermomde schenking doet ontstaan. Bij een ontdekking zou de schenking immers nietig 

zijn. Anderen gaan ervan uit dat het wel mogelijk is. Bijvoorbeeld: een verkoopsovereenkomst waarin 

een ontbindende voorwaarde voorkomt, die bepaalt dat bij het vooroverlijden van de begiftigde, het 

goed zou worden terugverkocht aan de verkoper. Dit zou tegenwerpelijk zijn aan derden.179 

 

Een tegenbrief, die vorm geeft  aan het bestaan van de schenking en eventuele modaliteiten, kan wel 

geldig worden opgesteld. Het grote nadeel hierbij is dat dit geschrift niet tegenwerpelijk is aan 

derden. Een tegenbrief zal niet veel zekerheid bieden betreffende de erin omschreven 

voorwaarde(n). Om dit te vermijden, kan er een aangetekende brief worden verstuurd waarin de 

voorwaarden worden opgesomd onder dewelke de schenking plaatsvond.180  
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Afdeling III. Onrechtstreekse schenking 

70. De schenking komt tot stand door middel van een neutrale akte. Voorwaarden kunnen bijgevolg 

moeilijk worden opgenomen in deze akte. Indien de schenker dit per se wil, zal hij moeten gebruik 

maken van een onderhands geschrift ofwel pacte adjoint genoemd. Deze zal dienen tot bewijs van de 

schenking en de modaliteiten erin verwerkt. De regeling betreffende de vaste datum en de twee 

aangetekende brieven, die hierboven is omschreven (zie nr.68), vindt ook toepassing bij de 

onrechtstreekse schenking.181  
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HOOFDSTUK IV: Gevolgen verbonden aan de schenking 

71. Een voorwaarde kan zich situeren in verschillende stadia. Ze kan ofwel hangende zijn ofwel reeds 

vervuld ofwel niet meer worden vervuld. Afhankelijk van in welke fase de voorwaarde zich bevindt, 

zal dit onderscheiden rechtsgevolgen met zich meebrengen voor de schenking zelf en de partijen. 

 

Afdeling I. De voorwaardelijke verbintenis is hangende (pendente 

conditione) 
 

§1. Opschortende voorwaarde 

72. Een opschortende voorwaarde doet de schenking ontstaan maar schorst de uitvoering van de 

voorwaardelijke verbintenis op. Doordat de schenking reeds bestaat, zullen er rechten en plichten uit 

voortvloeien voor de schenker en begiftigde. Echter de partijen zullen tegelijkertijd moeten opletten 

met de handelingen die ze stellen betreffende het geschonken goed.  

Het goed zal zich nog steeds bevinden in het vermogen van de schenker. Zolang de voorwaarde niet 

is vervuld, kan de schenker niet verplicht worden tot uitvoering over te gaan van de schenking. Hij zal 

bijgevolg ook het risico blijven dragen van de eventuele beschadiging of tenietgaan van het goed, 

niettegenstaande de eigendomsoverdracht naar de begiftigde.182 De schenker mag niet proberen 

verhinderen dat de begiftigde de voorwaarde vervult. Hij kan slechts optreden als een goede 

huisvader, die het goed beheert zoals hij zijn eigen goed zou beheren. Wanneer het zou blijken dat 

de schenker de normale vervulling van de schenking onmogelijk zou maken, bepaalt art. 1178 BW dat 

dan de voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan en de totstandkoming van de schenking met zich 

meebrengt.183 

De begiftigde moet zorgen voor de vervulling van de voorwaarde alvorens hij kan beschikken over 

het goed. Dit houdt niet in dat deze geen rechten heeft. Art. 1180 BW bepaalt dat de begiftigde reeds 

voor de vervulling van de voorwaarde, bewarende maatregelen kan nemen ter bescherming van zijn 

goed. Hij kan echter nog geen uitvoeringsmaatregelen treffen.184 
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 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 533-534. 
184 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 195; W. VAN GERVEN en S. 
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 534. 



§2. Ontbindende voorwaarde 

73. Van zodra de begiftigde de schenking heeft aanvaard, zal deze tot stand komen. Het ontbindend 

karakter van de voorwaarde heeft geen invloed op de verwezenlijking van de schenking. De 

verbintenis bestaat en zij zal moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke en 

conventioneel bedongen bepalingen.  Echter bij de vervulling van de voorwaarde, zal de schenking 

met terugwerkende kracht teniet worden gedaan.185 

 

Afdeling II. Voldaan aan de voorwaardelijke verbintenis (eveniente 

conditione) 

74. Eenmaal aan de voorwaarde is voldaan, moet men kijken naar de precieze aard van de 

voorwaarde, met name het opschortend of ontbindend karakter.  

 

§1. Opschortende voorwaarde 

 

  A. Civiele aspecten 

75. Naar aanleiding van de totstandkoming van deze soort voorwaarde, gaat de schenking met 

terugwerkende kracht tot stand komen op de dag waarop de voorwaardelijke verbintenis is 

aangegaan186. De begiftigde wordt geacht reeds vanaf dan eigenaar van de geschonken 

goederen te zijn geweest. Zolang de voorwaarde niet was gerealiseerd, had de schenker nog 

de goederen in zijn macht en kon hij zodoende daden van beheer en beschikking stellen. 

Door de vervulling van de voorwaarde worden alle daden van beschikking187 ongedaan 

gemaakt. Dit principe zou ook moeten worden doorgetrokken naar de daden van beheer. Dit 

wordt echter als hinderlijk ervaren en bijgevolg wordt er aanvaard dat wanneer deze daden 

van beheer te goeder trouw werden gesteld en een normaal karakter vertonen, ze niet 

worden getroffen door de  terugwerkende kracht. Er kan hier wel contractueel van worden 

afgeweken. De vruchten en inkomsten voortgebracht door het geschonken goed zullen 

evenmin worden geraakt door de retroactiviteit omwille van dezelfde reden. Bijgevolg zullen 

de vruchten die tot stand zijn gekomen voor de vervulling van de voorwaarde, toe behoren 
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 Op basis van art. 1179 BW. 
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aan de schenker. Bij de totstandkoming na de vervulling, komen ze in het vermogen van de 

begiftigde terecht.188   

 

Tot dit resultaat zal tevens worden gekomen indien door toedoen van de schenker, de 

vervulling werd verhinderd (fout) en dat zonder deze fout, de voorwaarde zich wel zou 

hebben gerealiseerd (causaal verband). Art. 1178 BW gaat dan uit van de vervulling van de 

voorwaarde.189 

 

B. Fiscale aspecten 

76. De vervulling van de voorwaarde heeft ook fiscaal gezien een grote impact. Art. 16 W.Reg. 

bepaalt dat bij het aangaan van de opschortende schenking, slechts een vast evenredig 

registratierecht verschuldigd is en wanneer de opschortende voorwaarde zich realiseert, het 

normale schenkingstarief verschuldigd zal zijn. Het is immers pas wanneer de voorwaarde 

zich verwezenlijkt, dat de schenking en bijgevolg de eigendomsoverdracht zich ook 

voordoen. In de rechtspraak deed zich wel een hevig debat voor omtrent de vraag op welk 

tijdstip men zich hoefde te plaatsen voor het bepalen van het tarief en de waarde van het 

goed. Het Hof van Cassatie190 heeft dit opgelost door te oordelen dat de datum van de 

vervulling van de voorwaarde doorslaggevend was. 

 

§2. Ontbindende Voorwaarde 

 

       A. Civiele aspecten 

77. De schenking wordt automatisch ongedaan gemaakt bij de realisering van deze 

voorwaarde. Deze goederen gaan met terugwerkende kracht terug naar de schenker, voor 

zover die nog leeft. De rechter zal slechts tussenkomen wanneer de begiftigde weigert de 

geschonken goederen af te geven. Voor de teruggave is het niet vereist te doen aan een 
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bepaalde formaliteit. Indien het echter gaat om een onroerend goed, is het niettemin 

aangeraden de vervulling neer te schrijven in een authentieke akte en deze te laten 

overschrijven op het hypotheekkantoor. Bij de teruggave is het belangrijk een onderscheid te 

maken naargelang het geschonken goed nog identificeerbaar is. Wanneer een welbepaald 

goed werd geschonken, dan zal dat goed herkenbaar blijven gedurende de schenking en bij 

de vervulling terugkeren. Dit in tegenstelling tot de schenking van geld of vervangbare zaken. 

Bij deze zal het eigendomsrecht van de begiftigde onmiddellijk definitief zijn, ongeacht de 

ontbindende voorwaarde. De schenker verkrijgt slechts een schuldvorderingsrecht op de 

geschonken gelden van dezelfde waarde en de goederen van dezelfde soort en 

hoeveelheid.191 

 

Gedurende de schenking kan de begiftigde handelingen stellen met betrekking tot het 

geschonken goed. Bij de vervulling van de voorwaarde, blijven echter niet alle gedane 

handelingen bestaan. De daden van beheer (welke nodig waren voor het onderhoud van het 

goed) gesteld door de begiftigde te goeder trouw, blijven in principe behouden. Dit in 

tegenstelling tot de daden van beschikking die getroffen worden door de nietigheid “ex 

tunc”. De daden van beschikkingen komen immers aan de essentie van het geschonken goed, 

bijvoorbeeld de verkoop van het goed aan een derde. Bijgevolg kan worden afgeleid dat 

zolang de ontbindende voorwaarde zich niet heeft gerealiseerd, de geschonken goederen de 

facto onvervreemdbaar zijn. Dit kan worden omzeild door bijvoorbeeld de schenker te laten 

tussenkomen in de verkoop en hem ermee te laten instemmen of te bepalen in de 

schenkingsakte dat bij de vervulling van de voorwaarde, er geen sprake zal zijn van 

terugwerkende kracht,…192 De vruchten die voortgebracht zijn door het geschonken goed 

voor de vervulling van de voorwaarde, blijven toebehoren aan de begiftigde. Hieromtrent 

kunnen er soms hevige meningsverschillen ontstaan. Om discussies achteraf te vermijden, is 

het nuttig dat men in de schenking afspraken maakt betreffende de wijze van het 

terugkomen van de goederen en hetgeen de begiftigde behoudt. Tussen de partijen kan er 

bijvoorbeeld worden vastgelegd in de schenkingsakte dat de daden van beschikking, net 

zoals de daden van beheer, worden gesteld door de schenker.193 
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B. Fiscale aspecten 

78. Bij de vervulling komen ook fiscale aspecten te kijken. Aangezien bij dit soort voorwaarde 

de schenking zich onmiddellijk realiseert, zal het schenkingtarief reeds vanaf het begin 

worden geheven. Op basis van art. 208 W. Reg. kan dit tarief bij de realisering van de 

ontbindende voorwaarde niet meer worden teruggeëist, behalve wanneer voldaan is aan de 

in de wet bepaalde gevallen. Art. 209, 3° W. Reg. is daar één van (zie nr.84). Deze bepaling 

spreekt echter over de gerechtelijke ontbinding, niet over de ontbinding van rechtswege. De 

reeds geheven rechten zullen bijgevolg niet vatbaar zijn voor terugvordering.194 

 

Afdeling III. Het tenietgaan van de schenking 

79. Een schenking kan tot een einde komen door de herroeping of ontbinding van een schenking 

wegens, de niet vervulling van een voorwaarde. Daarnaast bestaat ook nog de mogelijkheid dat de 

oorzaak tot schenken verdwijnt tijdens de schenking en er bijgevolg ook een einde komt aan de 

schenking.195 

 

§1. Herroepen/Ontbinden (deficiente conditione) 

 

A. Tussen de schenker en begiftigde 

 

           I. Civiele aspecten 

80. Door de opname van een “voorwaarde sensu lato” in de schenkingsakte door de 

schenker, zal kunnen worden afgeleid dat de schenker deze voorwaarde als essentieel 

beschouwd.196 Wanneer er bijgevolg niet of niet substantieel werd voldaan aan de 

gestelde voorwaarde, moet de schenking ongedaan worden gemaakt. De schenking zal 

worden herroepen door degene die er belang bij heeft, met name de schenker of 

erfgenamen van deze laatste.197  Aangezien de schenker, indien deze nog leeft, zelf moet 

optreden om de schenking te herroepen, kan ik afleiden dat in het geval dat de schenker 
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na de voltrekking van de schenking zou willen verzaken aan de voorwaarde bepaald in 

de schenking, hij dan het beste niet reageert bij de niet vervulling van de voorwaarde 

(stilzwijgende verzaking). Het is ook mogelijk dat hij dit uitdrukkelijk doet. Er geldt hier 

één beperking, namelijk indien het gaat om een last bedongen in het voordeel van een 

derde. De schenker kan slechts verzaken voor zover de derde de last nog niet heeft 

aanvaard.198 

 

81. In het geval de schenker een voorwaarde sensu stricto heeft ingelast, dan zal de niet 

uitvoering van de voorwaarde leiden tot een ontbinding van rechtswege op grond van 

art. 954 BW (zie nr.30). Deze herroeping gebeurt niet automatisch. De belanghebbenden 

zullen bewijs moeten aanbrengen dat er een voorwaarde bestond en dat de begiftigde 

die niet heeft volbracht.199 

 

82. Wanneer er daarentegen een last is bedongen, dan zal bij de niet uitvoering een 

vordering tot de gerechtelijke ontbinding kunnen worden ingesteld op grond van art. 

1184 BW. Na zijn overlijden komt deze vordering toe aan de rechtsopvolgers en 

eventueel de schuldeisers door middel van een zijdelingse vordering. Indien het zou 

blijken dat het gaat om een last bedongen ten voordele van de schenker,  dan zal deze, 

naast de gerechtelijke ontbinding, eveneens de mogelijk hebben om de gedwongen 

uitvoering in natura te eisen, voor zover dit mogelijk is natuurlijk200. De keuze komt dan 

uitsluitend toe aan de schenker.201 Na zijn overlijden komt de keuze toe aan de 

hierboven vermelde personen. En nog meer specifieker is wanneer het een last ten 

voordele van een derde zou zijn, dan kan deze derde niet de gerechtelijke 

ontbinding/herroeping eisen, maar enkel de gedwongen uitvoering.202 Wanneer een 

belanghebbende een eis instelt tot gerechtelijke ontbinding, zal er wel een zwaardere 

bewijslast bestaan dan bij de ontbinding van de schenking die een voorwaarde bevat. 

Het zal niet voldoende zijn aan te tonen dat niet voldaan is aan de omschreven last. Er 

moet worden bewezen dat er daadwerkelijk een voldoende ernstige wanuitvoering 

plaatsvond ten gevolge van een fout van de begiftigde. De feitenrechter oordeelt 

soeverein en zal nagaan of de niet uitvoering voldoende zwaar is om de ontbinding te 
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rechtvaardigen.203 De wetgever heeft geen criteria voorzien voor de rechter over hoe hij 

moet oordelen. De rechtspraak en rechtsleer hebben echter wel enkele algemene 

voorwaarden uitgewerkt aan de hand van welke de rechter zijn beslissing kan nemen, 

zoals de omvang van de tekortkoming (eventueel een gedeeltelijke ontbinding van de 

schenking), aard van de tekortkoming (of er een mogelijkheid bestaat om toch de 

uitvoering van de last te bekomen), de werkelijke bedoeling van de schenker,… De 

rechter kan wel een respijttermijn toekennen aan de begiftigde, gedurende dewelke hij 

nog de last kan uitvoeren (art. 1184, lid 3 BW). De niet uitvoering van de last moet 

kunnen worden toegewezen aan een fout van de begiftigde. Indien het een fout zou 

uitmaken van de schenker of een derde, kan dit niet leiden tot de ontbinding van de 

schenking. Er heerst een discussie of de ontbinding al dan niet het gevolg kan zijn van 

een toeval of overmacht. In tegenstelling tot het gemeen recht die dit niet zou toelaten, 

wordt dit wel aanvaard in het schenkingsrecht.204 

 

Zou het mogelijk zijn om een beding op te nemen in de schenkingsakte opdat de 

herroeping van rechtswege, met name zonder enig bewijsmateriaal voorhanden, 

gebeurt bij niet vervulling van een last? Hoewel art. 956 BW dit uitdrukkelijk verbiedt, is 

deze bepaling slechts van suppletief recht. De partijen kunnen er bijgevolg contractueel 

van afwijken door middel van een uitdrukkelijk ontbindend beding. Daarmee ontnemen 

ze wel de soevereine beoordelingsvrijheid van de rechter. Deze laatste zal vervolgens 

slechts kunnen nagaan of aan de voorwaarde al dan niet werd voldaan.205 Deze 

overeenkomst zal echter niet tegenwerpelijk zijn aan derden, behalve indien ze er 

vrijwillig in zijn tussengekomen.206 

 

83. De wet bepaalt dat een herroeping slechts ex nunc uitvoering heeft. De herroeping 

geldt slechts voor de toekomst. Voor verbintenissen om niet, zoals de schenking, maakt 

de wetgever echter een uitzondering. De herroeping vindt ex tunc plaats en de schenker 
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en de begiftigde moeten terug in hun oorspronkelijke positie worden geplaatst.207 Om de 

gevolgen verbonden aan de herroeping van de schenking te kunnen bepalen, moet er 

een onderscheid worden gemaakt naar gelang de voorwaarde een opschortend of 

ontbindend karakter heeft. 

 

Bij de herroeping van een schenking met een ontbindende voorwaarde, zullen de 

geschonken goederen retroactief terugkomen bij de schenker of bij zijn overlijden, zijn 

rechtsverkrijgenden. De door de begiftigde gedane handelingen die betrekking hebben 

op de goederen, bijvoorbeeld een hypotheek, verdwijnen en de goederen komen in hun 

oorspronkelijke toestand terug.208 In principe gebeurt dit in natura, zo niet bij 

equivalent.209 De begiftigde is verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of vergaan 

van het geschonken goed, voor zolang dit goed onder zijn toezicht staat. Behalve indien 

het goed dit door toeval zou hebben ondergaan. Eventuele onkosten die de begiftigde 

draagt ten gevolgde van zijn beheer, kan hij doorrekenen aan de schenker bij herroeping 

van de schenking. Zolang de ontbindende voorwaarde hangende was, kon de begiftigde 

daden van beheer en beschikking stellen. Deze worden niet allemaal getroffen door de 

terugwerkende kracht.210 Er wordt echter enige nuancering aangebracht. Algemeen211 

wordt er aanvaard dat de verrichte daden van beheer blijven en enkel de daden van 

beschikking, omdat deze zo vergaand zijn, retroactief zijn. Desalniettemin nemen 

bepaalde auteurs212aan dat eveneens de daden van beheer worden getroffen.213 De 

vruchten voortgebracht voor de vervulling van de voorwaarde zullen ook niet retroactief 

terecht komen bij de schenker. Ze blijven in principe toebehoren aan de begiftigde. 
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Bij de koppeling van een opschortende voorwaarde aan de schenking, zullen de 

geschonken goederen bij de schenker blijven. Slechts bij de vervulling van de 

voorwaarde, komen de goederen bij de begiftigde terecht. In de periode waarin de 

voorwaarde hangende was, kon de schenker optreden als een goede huisvader en daden 

van beheer stellen. Het kon ook zijn dat hij daden van beschikking heeft gesteld, die 

wanneer de voorwaarde zich zou realiseren ongedaan zouden zijn gemaakt. Art. 954 BW 

bepaalt dat bij de herroeping van de schenking, alle goederen in de handen van de 

schenker terugkeren, vrij van alle lasten en hypotheken waarmee zij door de begiftigde 

mochten zijn bewaard. Deze bepaling schrijft over handelingen gesteld door de 

begiftigde, maar deze heeft geen handelingen gesteld, behalve eventuele bewarende 

maatregelen (zie nr.72). Art. 954 BW is vervolgens enkel toepasselijk voor herroeping 

wegens de niet vervulling van de ontbindende voorwaarde. Mijn inziens zullen alle 

handelingen gesteld door de schenker in de periode waarin de voorwaarde hangende 

was, blijven bestaan. Eveneens de daden van beschikking. 

 

II. Fiscale aspecten 

84. Bij de herroeping van de schenking komen ook fiscale aspecten kijken. De vraag die 

zich in deze situatie stelt is of men regelmatig geheven rechten kan terugkrijgen. Bij de 

schenking met een opschortende voorwaarde zal er slechts een vast evenredig 

registratierecht zijn betaald en bij de ontbindende voorwaarde echter al de gehele 

schenkingsrechten. Volgens art. 208 W.Reg. is dit niet mogelijk, welke ook de latere 

gebeurtenissen zijn. De wet maakt echter wel zelf enkele uitzonderingen, waaronder art. 

209, 3° W.Reg., die stelt dat een recht die geheven is wegens een overeenkomst, kan 

worden teruggevorderd op voorwaarde van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of 

arrest die de ontbinding of herroeping uitspreekt en voor zover er een gerechtelijke 

procedure tot ontbinding of herroeping is aangevangen maximum één jaar na het sluiten 

van de overeenkomst. Het komt zelden voor dat cumulatief is voldaan aan deze 

voorwaarden. De schenker moet bijvoorbeeld al binnen een jaar na de schenking 

opmerken dat niet voldaan is aan de gestelde voorwaarde. Dit kan indien de schenker 

een maximum termijn van één jaar heeft voorgeschreven in de schenkingsakte voor de 

vervulling van de voorwaarde. De wetgever heeft de vereisten in art. 209, 3° W.Reg. juist 



bepaald met de bedoeling dat er zelden teruggave van schenkingsrechten kan worden 

geëist.214 

 

B. Ten aanzien van derden 

85. Algemeen wordt bepaald dat bij herroeping/ontbinding van de schenking, de aan derden 

verleende rechten vervallen.215 Afhankelijk van de aard van het geschonken goed, bestaan er  

specifieke beschermingsmechanismen die de derde te goeder trouw kan tegenwerpen aan 

de schenker, die het goed terugeist. Daarnaast worden ook enkele technieken opgeworpen 

die, ongeacht de aard van het goed, de derde-verkrijger kunnen helpen in zijn verweer. 

  

       I. Roerende goederen        

86. In het geval dat de begiftigde het goed reeds heeft overgedragen (verkocht, 

geschonken) aan een derde, gaat de schenker bij de herroeping ook ten aanzien van hem 

zijn rechten kunnen laten gelden.216 De derde heeft echter een bescherming tegen die 

terugwerkende kracht, met name artikel 2279 BW die bepaalt dat wanneer een derde te 

goeder trouw217 is, het “bezit van het geschonken roerend goed geldt als vermoeden van 

eigendom.”218 Dit geldt echter wel  slechts voor de lichamelijk roerende goederen.219 

Aangezien de schenker zich niet kan wenden tot de derde bezitter, verkrijgt hij echter wel 

een persoonlijke vordering tegen de begiftigde voor de waarde van de geschonken 

goederen. Het is niet altijd even duidelijk welke waarde hierbij in acht moet worden 

genomen, met name wanneer de waarde van het ontstaan van de schenking verschillend 

is met de waarde op het moment van de ontbinding of herroeping van de schenking.220 
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II. Onroerende goederen 

87. Een derde bezit hier niet dezelfde bescherming als bij de overdracht van een 

geschonken lichamelijk roerend goed. Onroerende goederen zijn in beginsel van grotere 

waarde dan roerende goederen, waardoor de regel van art. 2279 BW hier niet geldt. Dit 

werd alvast gedacht in vroegere tijden. Door het ontstaan van aandelen, 

waardepapieren… weet men nu dat dit niet steeds zo is. Bij de overdracht van onroerende 

goederen, moet de akte worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. In deze akte 

wordt de voorwaarde duidelijk vermeld. De derde-verkrijger wordt geacht kennis te 

hebben van de schenking en de voorwaarde. Derhalve zal de vervreemding niet 

tegenwerpelijk zijn aan de oorspronkelijke schenker. 221 Dit zal voornamelijk van belang 

zijn wanneer de schenking en de voorwaarden hebben plaatsgevonden in alternatieve 

schenkingsvorm. Bijvoorbeeld: lasten opgenomen in een tegenbrief, zullen niet 

tegenwerpelijk zijn.222 

Desondanks deze niet-tegenwerpelijkheid, kan de derde-verkrijger zich toch proberen te 

beroepen op eerder algemene beschermingsmechanismen. Zoals de verkrijgende 

verjaring. Art. 2262 BW haalt een dertigjarige verjaringstermijn aan voor alle zakelijke 

rechtsvorderingen. En specifiek voor de eigendomsoverdracht van onroerende goederen, 

bepaalt art. 2265 BW een tienjarige verjaringstermijn, indien de ware eigenaar woont 

binnen het rechtsgebied van het hof van beroep waarin het onroerend goed is gelegen en 

een twintigjarige termijn indien hij buiten dit rechtsgebied woont.223 Indien aan de 

schenking een geldelijke of te begroten last zou zijn gekoppeld, dan kan de schenker 

slechts een vordering tot ontbinding van de schenking instellen, voor zover zijn voorrecht 

bewaard is gebleven.224 Dit voorrecht verkrijgt de schenker wanneer de schenkingsakte is 

overgeschreven op het hypotheekkantoor. Het voorrecht kan echter tenietgaan of 

vervallen door verjaring (wel hernieuwbaar) of doordat de schenker de 

hypotheekbewaarder ontslaat van de ambtshalve inschrijving van het voorrecht of vraagt 

voor de doorhaling van het voorrecht. Indien het voorrecht echter nog bestaat, kan de 

derde ook altijd aanbieden om het kapitaal uit te keren.225 226 
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III. Zowel voor roerende als onroerende goederen 

88. De derde-verkrijger kan, naast de bovenvermelde specifieke mogelijkheden (zie nr.86 

en 87), steeds aanbieden de last zelf uit te voeren en zo de schenking laten bestaan.227 Dit 

is slechts mogelijk voor zover de last dit toelaat en derhalve niet intuitu personae is 

opgesteld. Daarnaast kan de derde alle verweermiddelen, die de begiftigde kan 

opwerpen tegen de schenker, zelf  gebruiken. Deze zijn immers gebonden aan het goed 

en door de overdracht  komen ze toe aan de derde-verkrijger. Bijvoorbeeld: de schenker 

verzaakt aan zijn recht tot herroeping ten aanzien van de begiftigde. Dan kan de schenker 

dit niet meer inroepen ten aanzien  van de derde.228 

 

§2. Verval van de schenking 

  

A. Princiepsarrest: Hof van Cassatie van 16 november 1989 

89. Het Cassatiearrest  van 16 november 1989229 heeft een grote impact gehad op het beginsel 

van  de “onherroepelijkheid” van de schenking. De feiten waren de volgende: Een zoon 

kocht, met het geschonken geld van zijn ouders, samen met zijn echtgenote de blote 

eigendom aan van een onroerend goed en gaf het vruchtgebruik aan zijn ouders. Wanneer 

de begiftigde ging scheiden, vroeg de vader het geld terug aangezien het huwelijk tussen de 

begiftigde en zijn schoondochter de hoofdreden was om te schenken. Door te scheiden, 

verviel de oorzaak van de schenking en bijgevolg de schenking ook. Het Hof van Beroep ging 

niet akkoord met deze redenering omdat de reden van het verval niet uitdrukkelijk was 

opgenomen in de schenkingsakte, echter het Hof van Cassatie gaf de schenker gelijk. Cassatie 

stelde  dat wanneer de oorzaak van de schenking verdween, dit tot gevolg kon hebben dat de 

verbintenis van de schenker verviel230, mits voldaan werd aan enkele voorwaarden. Door de 

schenking te laten vervallen, geeft men gehoor aan de wil van de schenker. De oorzaak moet 

wel verdwijnen door een gebeurtenis buiten de wil van de schenker en die gebeurtenis moet 

bepaalde omstandigheden hebben gewijzigd die onlosmakelijk verbonden waren met de 
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schenking en de enige bestaansredenen waren om te schenken.231 Het arrest bracht veel 

kritiek teweeg. De rechtszekerheid van de begiftigde en derden wordt in het gedrang 

gebracht door een rechtshandeling vervallen te laten verklaren, eventueel jaren na de 

totstandkoming, zonder enige duidelijke wettelijke of contractuele basis. Daarnaast kan ook 

worden aangehaald dat de oorzaak niet gemakkelijk is te bepalen en het helpt niet dat art. 

1132 BW stelt dat de oorzaak niet expliciet moet worden opgenomen in de 

schenkingsakte.232 

 

Algemeen kan worden bepaald dat dit arrest het begrip “onherroepelijkheid” uitholt. 

Ditzelfde resultaat wordt eveneens bereikt door het gebruik van voorwaarden in de 

schenking. 

 

B. Evolutie in Cassatierechtspraak 

90. Op 21 januari 2000 werd er een Cassatiearrest233 geveld die enige invloed kan hebben op 

het verval van de schenking. De feiten zijn als volgt: Een vader onterft zijn zoon omwille van 

een mogelijke veroordeling die de zoon kan oplopen als gevolg van een bankoverval. De 

vader stelt een testament op waarin hij zijn kleinzonen als algemeen legatarissen aanstelt. De 

zoon kan veroordeeld worden tot een zware schadevergoeding en de testator wilt niet dat 

zijn geld hieraan wordt besteed. Wanneer de vader sterft, verzaakt om deze zelfde reden de 

zoon aan de nalatenschap van zijn vader. Hoewel de zoon in eerste aanleg is veroordeeld, 

wordt hij in beroep vrijgesproken. Als gevolg hiervan, vecht de zoon het testament aan 

wegens het verval van de oorzaak, namelijk de zoon is vrijgesproken. In eerste aanleg en in 

hoger beroep krijgt de zoon gelijk op basis van de theorie van het princiepsarrest (zie nr.38). 

Het Hof van Cassatie bevestigt diezelfde theorie maar bepaalt echter dat het 

testament/legaat enkel vervallen kan worden verklaard wanneer de gebeurtenis die de 

determinerende bestaansreden (oorzaak) wijzigt, zich voordoet voor het overlijden van de  

testator. Meer bepaald voordat het testament onherroepelijk is geworden. Echter het verval 

nam slechts plaats na het overlijden van de schenker.234 
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Zou het mogelijk zijn om de toepassing van dit arrest uit te breiden tot het verval van de 

“schenking”? De theorie inzake verval is verschillend bij beide giften. Een natuurlijk persoon 

stelt een legaat op tijdens zijn leven. Deze treedt echter pas in werking na zijn overlijden. 

Zolang de testator leeft, kunnen er zich omstandigheden voordoen die de oorzaak van de gift  

kunnen veranderen en kan de testator het testament herroepen. Het arrest laat dit toe 

zolang het legaat nog niet in werking is getreden. Een schenking zal echter reeds in werking 

treden tijdens het leven van de schenker, namelijk door de aanvaarding van de begiftigde. 

Het Cassatiearrest van 1989 laat toe dat zolang de schenker leeft, er zich omstandigheden 

kunnen voordoen die de hoofdreden om te schenken kunnen wijzigen. Indien de theorie van 

het Cassatiearrest van 2000 zou worden toegepast op de schenking, dan zou er slechts verval 

plaatsvinden wanneer de gebeurtenis die de oorzaak wijzigt, plaatsvindt tussen het aanbod 

van de schenker en de aanvaarding van de begiftigde (= gefaseerde schenking). Aangezien 

beide fases zich meestal samen voordoen in één authentieke akte, is het eerder zelden dat 

deze situatie zich zou voordoen.235 Er gelden inzake drie opvattingen betreffende de 

toepassing op de schenking. De eerste strekking236 bepaalt dat het Cassatiearrest van 2000 

zich niet specifiek uitspreekt over het verval van de schenking, waardoor tot zolang dit niet is 

gebeurd, de theorie van het oude Cassatiearrest van 1989 blijft gelden. De tweede 

strekking237 is de mening toe gedaan dat het verval van de schenking wegens verdwijning van 

de oorzaak geen enkele waarde meer heeft. De schenking wordt immers onherroepelijk op 

het moment van de aanvaarding, waardoor de oorzaak slechts kan vervallen gedurende dat 

kleine tijdsbestek, als er al één is. Hieruit wordt afgeleid dat het Hof van Cassatie geen belang 

meer hechtte aan de theorie inzake het verval van de schenking wegens verdwijning van de 

oorzaak. Een derde strekking nam aan dat enkel wanneer er sprake was van een gefaseerde 
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schenking, er een verdwijning van de oorzaak kon optreden. De theorie heeft bijgevolg nog 

enige waarde, voor zover ze valt binnen die periode.238 

 

91. Doordat er onzekerheid bleef bestaan betreffende het verval van de schenking, heeft het 

Hof van Cassatie zich uitgesproken in een arrest239 van 12 december 2008. In het arrest was 

er sprake van een man die schenkingen deed aan zijn vriendin, waardoor deze met dat 

geschonken geld haar appartement kon verbouwen. Na de verbouwing maakte ze een einde 

aan de relatie. De man herroept de schenking op grond van het verdwijnen van de oorzaak, 

namelijk de relatie. Het Hof van Beroep willigt de eis in van de man. Het Hof van Cassatie 

verbreekt echter het arrest. Cassatie neemt een duidelijk standpunt in met betrekking tot 

alle overeenkomsten240en beslist dat het bestaan van een oorzaak moet  worden beoordeeld 

op het ogenblik van de totstandkoming van de rechtshandeling. Een latere verdwijning van 

de oorzaak, tast de geldigheid van de rechtshandeling niet aan. Zo zal in casu het beëindigen 

van de relatie geen afbreuk doen aan de gedane schenkingen. Het Hof stelt ook dat dit  

uitdrukkelijk geldt voor schenkingen. Daardoor wordt afstand gedaan van de eerste strekking 

(zie nr.90). Het Hof heeft zich immers expliciet uitgesproken over de schenking. De theorie 

van het Cassatiearrest van 1989 geldt niet meer. Enkel de tweede en derde strekking blijven 

over. De auteur MASSHELEIN sluit zich, volgens mij terecht aan bij de derde strekking. Het 

Hof bepaalt immers: “De latere verdwijning ervan  heeft in de regel geen gevolgen…”. 

Uitzonderingen zullen bijgevolg mogelijk blijven. De redenering van het arrest van 2000 zal 

blijven gelden, met name dat een oorzaak kan verdwijnen voor het onherroepelijk worden 

van het testament. Bij de schenking zal dit dan mogelijk zijn bij de gefaseerde schenking. 

Enkel wanneer de oorzaak verdwijnt voor de aanvaarding, kan een schenking vervallen. Dit 

gebeurt echter zelden, waardoor nog weinig waarde kan worden gegeven aan deze theorie. 

Het Hof laat in zijn redenering wel de mogelijkheid open om het verdwijnen van de oorzaak 

te kunnen aanhalen als een niet-vervulling van een voorwaarde (dit zal dan een stilzwijgende 

ontbindende voorwaarde zijn) of wegens ondankbaarheid.241 

 

C. Vage grens tussen de oorzaak en de voorwaarden van de schenking 
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92. In de praktijk blijkt het onderscheid tussen de oorzaak van de schenking en de 

voorwaarden in de schenking niet altijd even duidelijk. Hoewel beide begrippen de grenzen 

van de schenking uitweiden, zijn ze nochtans volledig verschillend op het vlak van definiëren 

en mogelijke gevolgen. De oorzaak is een geldigheidsvereiste voor het tot stand komen van 

een overeenkomst (zie nr.10), terwijl een voorwaarde slechts een modaliteit is van de 

overeenkomst. In geval van een vergelijking tussen de gevolgen van beide concepten, zal er 

gebruik worden gemaakt van de ontbindende voorwaarde, aangezien bij deze voorwaarde de 

schenking onmiddellijk bestaat.242 Het zal een vergelijkbare situatie opleveren bij het verval 

van de oorzaak waar de schenking eveneens al bestaat. Bij de vervulling van de ontbindende 

voorwaarde zal de schenking met terugwerkende kracht worden ontbonden (zie nr.77)243, 

terwijl bij het verdwijnen van de hoofdreden van de schenker om te schenken, de schenking 

tot een einde zal worden gebracht ex nunc, aangezien de geldigheidsvereiste van de 

schenking is aangetast.244 

  

Op basis van de aangegeven theoretische aspecten is het niet moeilijk een onderscheid te 

bepalen. Echter in de praktijk gaat het er allemaal niet zo eenvoudig aan toe. De rechter zal 

moeilijkheden ondervinden bij het bepalen van de determinerende beweegreden van de 

schenker en de vraag of deze niet eerder een voorwaarde inhoudt. In het hierboven 

aangehaalde Cassatiearrest van 1989 (zie nr.89) is er sprake van een huwelijk tussen een 

zoon en schoondochter. De vader schenkt aan de zoon door middel van een vermomde 

schenking. De vader haalt het verval van de schenking aan op basis van een einde van het 

huwelijk. Het huwelijk is bijgevolg de oorzaak van schenking. De rechtsleer245 heeft de nodige 

kritiek hierop aangebracht. Volgens hen was het huwelijk niet de oorzaak maar eerder het 

fiscaal voordeel dat het huwelijk opbracht. Het huwelijk zou ten hoogste een ontbindende 

voorwaarde kunnen uitmaken. 246 

 

Om het onderscheid goed voor ogen te houden, zou de schenker het best zijn 

determinerende beweegreden opnemen in de schenkingsakte of eventuele voorwaarden 

duidelijk aanduiden. Volgens mij zou dit er alvast voor zorgen dat enkele moeilijkheden 
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kunnen worden ontweken. In elk geval is deze verklaring niet bindend voor een rechter 

wanneer deze de oorzaak tot schenken moet achterhalen.247  
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HOOFDSTUK V: Analyse van de voor de praktijk relevante 

toepassingsgevallen 

93. Hoewel de bovenvermelde theorie interessant is, kan het nuttig zijn om eens te kijken naar hoe 

deze theorie zijn uitwerking verkrijgt in de praktijk. In een schenking komen vaak dezelfde 

voorwaarden aan bod, zoals het conventioneel beding van terugkeer. In deze afdeling worden de 

meest voorkomende bedingen besproken en geanalyseerd. 

 

Afdeling I. Schenking met de last om de kosten te betalen van een rusthuis 

indien de schenker daar zou terecht komen 

94. De schenker weet niet hoe zijn financiële toestand er later zal uitzien. Momenteel heeft de 

schenker voldoende ruimte om te schenken maar er kunnen zich onvoorziene omstandigheden 

voordoen, die een financiële put zouden creëren. De schenker wil enige zekerheid creëren door 

middel van het stellen van deze voorwaarde. Moest hij zich ooit bevinden in die situatie, dan zou de 

begiftigde hem te hulp moeten komen. Doordat er zoveel onzekerheid bestaat aangaande het al dan 

niet terecht komen in een rusthuis en de daarmee gepaard gaande kosten, is de schenking in feite 

een kanscontract. Er zal een last worden opgelegd aan de begiftigde, die deze laatste moet nakomen. 

Deze last is van opschortende aard, aangezien de last slechts moet worden nagekomen wanneer de 

schenker dit nodig vindt. De ongeldigheid van dit beding kan echter worden opgeworpen op basis 

van art. 944 en 945 BW, namelijk dat het gaat om toekomstige schulden die door de enkele wil van 

de schenker kunnen ontstaan.  Een last waarbij de begiftigde zich ertoe verbindt de kosten te dragen 

van het rusthuis zijn inderdaad toekomstige schulden maar of het potestatief element hier aanwezig 

is, is vatbaar voor discussie. Uitgaand van de opvatting dat een voorwaarde betreffende toekomstige 

schulden geldig is, wanneer deze naar aard en omvang wordt omschreven in de schenking (zie nr.63), 

zal de schenker de last integreren in zijn schenking. Hij vertrekt wel vanuit het standpunt dat het in 

principe niet nodig zal zijn voor de begiftigde om tussen te komen. Daarnaast wordt het 

toepassingsgebied van art. 945 BW omzeild. Art. 954 BW bepaalt dat een potestatieve voorwaarde in 

hoofde van degene die zich verbindt, nietig is. De begiftigde is echter degene die zich ertoe verbindt 

de last uit te voeren. Hij zal geen invloed hebben op het al dan niet ontstaan van de last. De schenker 

gaat alleen naar een rusthuis wanneer hij niet meer zelfstandig kan leven. Het enigste argument dat 

wel degelijk kan worden aangehaald ten voordele van de ongeldigheid van deze last, is dat de 

omvang niet bepaald is. Deze mag niet afhangen van de willekeur van de schenker. Dit kan worden 

opgelost door duidelijk de situatie te omschrijven wanneer de schenker zou moeten worden 

opgenomen in een rusthuis. Bijvoorbeeld door te bepalen dat de schenker eerder naar een 



goedkoper rusthuis zou gaan dan naar een dure serviceflat. Er zal een evenwicht worden gecreëerd 

tussen de bescherming van de begiftigde, die niet te zware schulden mag dragen en de bescherming 

van de schenker, die erop mag rekenen dat er voor hem wordt gezorgd wanneer hij dat zelf niet 

meer kan.248 

 

Afdeling II. Schenking onder de voorwaarde niet te hertrouwen 249 

 

95. Door de inlassing van deze voorwaarde, tast de schenker de vrijheid van de begiftigde aan om te 

hertrouwen. Alles hangt echter af van de schenker en wat deze precies wil beogen met de inlassing 

van dergelijke voorwaarde. Indien de schenker druk wil uitoefenen op de begiftigde en deze laatste 

wil verplichten om de voorwaarde na te leven, dan is de voorwaarde ongeoorloofd op basis van art. 

900 BW wegens strijdigheid met de goede zeden (zie nr.51). Er wordt dan eerder van een last 

gesproken dan van een voorwaarde. De rechter zal enkel de last nietig verklaren, tenzij wanneer 

deze wordt beschouwd als de oorzaak van de schenking (zie nr.). Het zou een heel ander verhaal zijn 

indien de schenker geen druk zou hebben uitgeoefend op de begiftigde, met name dat die beperking 

van de echtscheidings- of huwelijksvrijheid slechts het gevolg was van de totstandkoming van een 

toevallige onzekere gebeurtenis.250 Bijvoorbeeld: Een voorwaarde waarbij werd gesteld dat het 

vruchtgebruik uitdoofde wanneer de begiftigde/echtgenoot een tweede huwelijk zou aangaan. De 

schenker beoogde niet een tweede huwelijk te verhinderen van de begiftigde, maar slechts in een 

bijkomende zorg te voorzien die zou wegvallen wanneer een tweede huwelijk zou zijn aangegaan, 

vermits de nieuwe echtgenoot dan ging voorzien in die zorg.251 
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Afdeling III. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik (of quasi-

vruchtgebruik) 

 

§1. Algemeen 

 

A. Civiele aspecten 

96. De schenker zal in casu de blote eigendom schenken aan de begiftigde, maar behoudt zelf 

het vruchtgebruik. Hij kan dit vruchtgebruik ook schenken aan een derde, bijvoorbeeld de 

echtgenote van de schenker. Doordat deze soort schenking uitdrukkelijk wordt voorzien in de 

wet252, kan de geldigheid van het beding geen voorwerp uitmaken van discussie. Ze zal 

tevens een wettige uitzondering uitmaken op het verbod van bedingen betreffende 

toekomstige nalatenschappen.253 Door te schenken met een voorbehoud van vruchtgebruik, 

behoudt de schenker de controle van het geschonken goed en ontvangt de inkomsten 

verder.254 De blote eigendom van het goed gaat onmiddellijk over naar de begiftigde, 

waardoor deze voorwaarde alvast niet strijdig is met het principe van de “dadelijkheid” van 

de schenking.255 Dit vruchtgebruik is een tijdelijk recht, namelijk bij overlijden van de 

schenker verkrijgt de begiftigde de volle eigendom van het goed. Het zal ook een zakelijk 

recht uitmaken. De schenker kan immers “beschikken” over zijn recht. Indien nodig kan dit 

recht worden vervreemd ofwel door de vruchtgebruiker/schenker ofwel door derden ( zoals 

beslag,… ). Echter aangezien het vruchtgebruik ook een persoonlijk karakter heeft, kan het 

voorkomen dat de oorspronkelijke vruchtgebruiker zal blijven worden aanzien als 

vruchtgebruiker nadat het vruchtgebruik is overgedragen. Dit kan worden vermeden door de 

toestemming te verkrijgen van de blote eigenaar met de overdracht van het vruchtgebruik.256 

Deze soort schenking wordt vaak gebruikt aangezien ze voordelen meebrengt voor zowel de 

schenker/vruchtgebruiker, die zijn goed nog even behoudt, als de begiftigde, die reeds de 

blote eigendom heeft verkregen.257 
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97. In het kader van het vruchtgebruik wordt er een onderscheid aangehaald tussen het 

eigenlijk en oneigenlijke vruchtgebruik. Indien men spreekt over het eigenlijke vruchtgebruik, 

heeft er een schenking plaatsgevonden van niet verbruikbare goederen. Bijvoorbeeld: een 

stuk grond. De schenker die het vruchtgebruik behoudt, beschikt slechts over een beperkt 

gebruiks- en genotsbevoegdheid. Hij kan niet beschikken over het goed. Indien hij dit toch 

zou doen, tast hij het geschonken goed en bijgevolg het recht  van de blote 

eigenaar/begiftigde aan. Het is niet altijd duidelijk hoe ver de schenker bij de uitoefening van 

zijn bevoegdheid mag gaan. Daarom wordt er aangeraden samen afspraken uit te werken in 

de schenkingsakte. Bij het overlijden van de schenker is de restitutieplicht van toepassing. De 

begiftigde die nu volle eigenaar is geworden, heeft het recht het geschonken goed terug te 

nemen.258 

 

98. Vindt er daarentegen eerder een oneigenlijke vruchtgebruik of quasi vruchtgebruik plaats, 

dan heeft er een schenking plaatsgevonden van verbruikbare goederen. Bijvoorbeeld: geld 

(behalve een waardevolle antieke munt), drank,… . Deze geschonken goederen gaan door 

eenmalig gebruik al teniet. De schenker beschikt over ruimere bevoegdheden, bijna dezelfde 

als deze van een volwaardige eigenaar. Hij zal kunnen beschikken over het goed. Dit is in 

overeenstemming met de bestemming van het goed. Het gebruik kan immers niet worden 

onderscheiden van de beschikking. Op het einde van het vruchtgebruik, zal de begiftigde een 

vordering bij equivalent verkrijgen. De begiftigde heeft recht op ofwel een nominaal bedrag, 

indien het goed bij aanvang van het vruchtgebruik was geschat ofwel een gelijke hoeveelheid 

van de geschonken goederen die dezelfde hoedanigheid hebben, wanneer het goed niet 

werd geschat.259 De begiftigde zal gedurende het vruchtgebruik wel een mogelijkheid tot 

controle bezitten. Naast dit controlerecht, kan de begiftigde/blote eigenaar eventueel 

voorzien in een zekerheid ter bescherming van zijn rechten. Het grootste voordeel van dit 

quasi vruchtgebruik ligt in de mogelijkheid van de schenker om verder te beschikken over het 

geschonken goed. Er zou kunnen worden aangehaald dat dit strijdig is met het principe van 

de onherroepelijkheid. Echter omwille van de aard/bestemming van de verbruikbare 

goederen kan het niet anders.260 

                                                             
258 M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 114-115. 
259 Art. 587 BW. 
260 A. NIJS, A. VAN ZANTBEEK EN A. VERBEKE, “Schenken met behoud van bezit”, T.E.P. 2005, 19-21; A. 
VERBEKE, “Vruchtgebruik/ Bevoegdheid vruchtgebruiker/ Verslijtbare goederen/ Quasi-vruchtgebruik” in A. 
VEBEKE  (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, 384-387; M.A. 
MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 115-116. 



 

99. Het figuur van het quasi-vruchtgebruik biedt vele mogelijkheden in de familiale 

vermogensplanning, voornamelijk omdat het een ruimere beschikkings- en 

vervreemdingsbevoegdheid voor de vruchtgebruiker oplevert. In de rechtsleer wordt vaak de 

vraag gesteld of dit regime kan worden toegepast op de niet-verbruikbare goederen. Het ligt 

niet in de aard van deze goederen om bij het eerste gebruik reeds teniet te gaan. De 

bestemming van een goed kan echter worden veranderd door de wil van de partijen.261 Dit 

samen gezien met het feit dat de wettelijke vruchtgebruikregeling van suppletief recht is, 

maakt het mogelijk voor de partijen om contractueel te voorzien in een regime van het 

quasi-vruchtgebruik voor de niet-verbruikbare goederen. Dit wordt algemeen262 als 

aanvaardbaar geacht. De partijen zullen dan in een notariële schenkingsakte afspraken 

maken betreffende dit regime en zullen de restitutieplicht in de vorm van de geschatte 

waarde of de teruggave van een gelijk aantal gelijksoortige zaken bepalen. Bijvoorbeeld: Een 

vruchtgebruiker mag het niet-verbruikbare goed vervreemden, mits de toestemming van de 

blote eigenaar en op het einde van het vruchtgebruik zal een bedrag worden teruggegeven 

gelijk aan de geschatte waarde van het oorspronkelijk goed. Naast de restitutieverplichting, 

bezit de blote eigenaar nog over een permanent controlerecht en wanneer voorzien door de 

vruchtgebruiker, een zekerheid. In de rechtspraktijk wordt wel de vraag gesteld of zo een 

regime tegenwerpelijk is aan derden. Dit kan positief worden beantwoord, mits 

overschrijving van de notariële akte op het hypotheekkantoor voor onroerende goederen en 

door zich te beroepen op art. 2279 BW voor roerende goederen. 263  

 

Niettemin blijft een deel van de rechtsleer264 terughoudend ten aanzien van deze 

mogelijkheid. De toepassing van het quasi-vruchtgebruik op niet-verbruikbare goederen zou 

neerkomen op een schending van het onherroepelijkheidsbeginsel, meer bepaald art. 946 
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BW. Dit kan worden weerlegd door aan te halen dat de schenker hoewel hij een  ruime 

beschikkingsbevoegdheid verkrijgt, dit slechts als vruchtgebruiker heeft. Met name hij zal 

een doelgebonden beheer moet houden en zal op het einde een restitutieplicht hebben. De 

begiftigde bezit eveneens een permanent controlerecht.265 Mijn inziens is er bijgevolg geen 

strijdigheid met het onherroepelijkheidsbeginsel en kan er geldig op het regime van quasi-

vruchtgebruik beroep worden gedaan voor niet-verbruikbare goederen.  

 

B.  Fiscale aspecten 

100. Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik zal aan dezelfde schenkingsrechten 

onderworpen zijn als van een schenking van volle eigendom van een onroerend goed. De 

rechten worden berekend op basis van de waarde van de gehele eigendom. De blote 

eigenaar wordt immers van rechtswege volle eigenaar van het onroerend goed bij het 

overlijden van de vruchtgebruiker. Er zullen geen bijkomende schenkingsrechten moeten 

worden betaald. Om enig misbruik te vermijden, heeft de wetgever dezelfde 

schenkingsrechten ingevoerd. Sinds 1 januari 2004 geldt dit principe tevens voor roerende 

goederen.266 

 

§2. Varianten 

101. Uitgaand van het principe dat indien het zwaardere geldig is en het minder zwaardere eveneens  

geldig is, kan aan een schenking tevens een voorbehoud worden gekoppeld van een recht van 

bewoning en gebruik of een recht om het goed te verhuren.267 

 

102. Daarnaast is het mogelijk om te schenken met voorbehoud van blote eigendom. De begiftigde 

verkrijgt bijgevolg het vruchtgebruik van het goed. De schenker/blote eigenaar zal, ter bescherming 

van zijn belangen, het beste een verbod van onvervreemdbaarheid (zie nr.103)  koppelen aan zijn 

schenking. Zo kan de begiftigde het goed niet overdragen, met een hypotheek bezwaren,… Dit is 
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geldig voor zover het verbod in tijd is beperkt en het een degelijke bestaansreden heeft, met name 

de bescherming van de schenker zijn goed.268 

 

Afdeling III. Schenking met beding van onvervreemdbaarheid of 

onoverdraagbaarheid 

 

§1. Theorie 

103. Door het opleggen van deze ontbindende voorwaarde of last wil de schenker bekomen dat het 

geschonken goed niet wordt vervreemd door de begiftigde na de schenking. Verscheidene motieven 

kunnen hiervoor worden aangehaald, bijvoorbeeld het gaat om een erfstuk dat zich al jaren in de 

familie bevindt; ouders die schenken aan hun insolvabele kind, die willen vermijden dat de 

schuldeisers beslag kunnen leggen op het goed en dan eventueel verkopen; … Hoewel deze 

voorwaarde een goede oplossing zou kunnen inhouden voor sommige schenkers, is dit niet alleen in 

strijd met  de vrijheid om te kunnen beschikken over zijn eigendom en deze bijgevolg te 

ontvreemden (art. 544 BW) maar eveneens met het vrij verkeer van goederen, die de openbare orde 

raakt. De schenker voorziet in principe een mogelijkheid om terug te komen op de schenking, 

waardoor het onherroepelijkheidsbeginsel wordt geschonden (art. 893 en 953 BW). Desalniettemin 

aanvaardt de meerderheid van de Belgische rechtspraak en rechtsleer269 de geldigheid van deze 

clausule wanneer cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden, met name (1) er moet een 

maximum termijn worden bepaald, bijvoorbeeld tot aan het overlijden van de schenker en (2) de 

onvervreemdbaarheid moet een ernstig en rechtmatig belang dienen, bijvoorbeeld het rustig genot 

van de schenker of de jeugdige leeftijd van de begiftigde en de onervarenheid die daarmee gepaard 

gaat. Er is echter nog maar zelden voldaan aan beide voorwaarden.  

 

104. In elk geval zal dit beding slechts inter partes uitwerking bieden. Bijgevolg zal ,wanneer de 

begiftigde het goed uit zichzelf vervreemdt, de schenking worden ontbonden of worden herroepen 

naar gelang het gaat om een ontbindende voorwaarde of last.  In tegenstelling tot vroeger270, is deze 

regeling niet tegenstelbaar aan derden. Bij gedwongen vervreemding of beslag uitgaand van derden, 

zal het wel mogelijk zijn om het geschonken goed te ontvreemden van de begiftigde. Dankzij dit 

derdenbeslag is deze voorwaarde van onvervreemdbaarheid niet meer zo nuttig. 
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Onvervreemdbaarheid wordt niet meer gelijkgesteld met onbeslagbaarheid. De schuldeisers kunnen 

zich verhalen op de gift, in strijd met de bedoeling van de schenker om deze gift te doen. Beoogde de 

schenker deze laatste mogelijkheden (zoals het derdenbeslag) eveneens onder de clausule te laten 

vallen, dan wordt deze voorwaarde voor niet geschreven271 gehouden, behalve wanneer het beding 

de determinerende beweegreden uitmaakte om te schenken en dan zal de gehele schenking nietig 

worden verklaard.272 Indien deze er toch zouden onder vallen, dan kan worden gesteld dat er 

zakelijke werking wordt toegeschreven aan de onvervreemdbaarheidsclausule en dit in strijd is met 

het numerus clausus beginsel van de zakelijke rechten.273 Er wordt echter een uitzondering voorzien 

voor de om niet gevestigde lijfrente, die wel onbeslagbaar kan worden gemaakt door de schenker.274 

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met enkele beperkingen, zoals  het feit dat de 

onbeslagbaarheid enkel tegenwerpelijk is ten aanzien van schuldeisers, waarvan hun schuldvordering 

is gedagtekend voor de totstandkoming van de lijfrente,…275 

  

§2. Variante: De uitsluitingsclausule 

105. Een speciaal geval van de voorwaarde van onvervreemdbaarheid is de uitsluitingsclausule. De 

schenker koppelt aan de schenking een voorwaarde waardoor de begiftigde het geschonken goed, 

die van nature uit eigen is276, niet mag inbrengen in het gemeenschappelijk vermogen. Vroeger was 

deze clausule van groter belang omdat de echtgenoten nog vaak trouwden onder het stelsel van de 

algehele gemeenschap. Alle goederen zijn gemeenschappelijk, eveneens de geschonken goederen. 

Heden ten dage wordt er nog zelden gekozen voor dit laatste huwelijksvermogensstelsel. Doorgaans 

zullen echtgenoten getrouwd zijn onder het wettelijk stelsel en zullen de geschonken goederen 

bijgevolg terecht komen in het eigen vermogen van de  echtgenoot/begiftigde. De begiftigde kan 
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echter wel eigen goederen inbrengen in het gemeenschappelijk vermogen. Dit zou de voornaamste 

reden zijn om een uitsluitingsclausule toe te voegen in de schenking.277 

Bij de beoordeling van de ongeldigheid van deze clausule, kunnen er twee argumenten worden 

aangehaald. Ten eerste dat het goed wordt onttrokken aan het vrij verkeer van goederen en ten 

tweede dat het eigendomsrecht van de begiftigde wordt beperkt.  De voorstanders van de 

uitsluitingsclausule ontkrachten dit, door te bepalen dat het goed enkel ten aanzien van de 

echtgenoot van de begiftigde onvervreemdbaar zal zijn. De clausule heeft slechts een beperkte 

impact, waardoor ze door de meerderheid van de rechtsleer wordt aanzien als geldig. 

Niettegenstaande zijn geringe impact, kan dit toch een vergaande invloed hebben op de 

echtgenoten. Bijvoorbeeld indien de begiftigde de geschonken woning, die als gezinswoning wordt 

gebruikt, wil inbrengen in het gemeenschappelijk vermogen. Deze voorwaarde zal voornamelijk 

voorkomen bij een  ouder/schenker die zijn schoonkind niet kan uitstaat en wil omzeilen dat het 

geschonken goed ooit in het bezit komt van die echtgenoot.278 Een veiligere manier om tot hetzelfde 

resultaat te komen, is door gebruik te maken van een conventioneel beding van terugkeer (zie 

nr.108). Deze clausule is voorzien in de wet (art. 951 BW) en geeft aanleiding tot een feitelijke 

onvervreemdbaarheid, alvast tot aan het overlijden van de schenker(s).279  

106. Bepaalde schenkers vinden dat de doorsnee onvervreemdbaarheidsclausule te weinig impact 

heeft. De vruchten van het geschonken goed worden immers als een gemeenschappelijk goed 

beschouwd.280 Aangezien de echtgenoten niet hebben gerekend op de schenking en het eerder een 

bonus voor hen is, kan worden bepaald dat de schenker geen rekening moet houden met de regels 

van hun huwelijksvermogensstelsel. De uitsluitingsclausule kan bijgevolg worden uitgebreid tot de 

vruchten van het geschonken goed.281 

 

                                                             
277 M. PUELINCKX-COENE, “Van schenkende ouders en mogelijke aanspraken van ex-schoonkinderen”, T. Not. 
2001, 251-252. 
278 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en A. MAELFAIT, “Art. 900 BW” in J. BAEL, W. PINTENS, M. PUELINCKX-
COENE en A. VASTERAVENDTS (eds.), Erfenissen, schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1992, onder III.B.6; M. PUELINCKX-COENE, 
“Deel 3. Valkuilen van het schenkingsrecht” in X (ed.), Familiale vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire 
Cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, 170-172; M. PUELINCKX-COENE, “Van schenkende ouders en 
mogelijke aanspraken van ex-schoonkinderen”, T. Not. 2001, 254-256; R. BARBAIX, “Last en modaliteit/ 
Uitsluitingsclausule” in A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 
2009, 530-531. 
279

 M. PUELINCKX-COENE, “Van schenkende ouders en mogelijke aanspraken van ex-schoonkinderen”, T. Not. 

2001, 255. 
280 Art. 1405, 2. BW. 
281 M. PUELINCKX-COENE, “Deel 3. Valkuilen van het schenkingsrecht” in X (ed.), Familiale vermogensplanning. 
XXXste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, 172. 



Afdeling V. Schenking met een conventioneel beding van terugkeer 
 

§1. Het wettelijk beding van terugkeer 

107. Het wettelijk beding van terugkeer bepaalt dat een geschonken goed, in zoverre het zich nog in 

natura bevindt in de nalatenschap, automatisch terugkeert naar de schenker wanneer de begiftigde 

en eventueel zijn afstammelingen overlijden voor de schenker.282 Bijvoorbeeld: een ouder schenkt 

aan zijn kinderloos kind. Deze bepaling is stilzwijgend opgenomen in elke schenking. Dit wordt 

voornamelijk gebruikt omdat de goederen zonder de betaling van successierechten terugkeren naar 

de schenker. Het goed wordt immers geacht nooit de nalatenschap te hebben verlaten. Omwille van 

de strenge vereisten is het toepassingsgebied eerder beperkt en kan de clausule niet steeds zijn nut 

aantonen.283 

 

§2. Conventioneel beding van terugkeer 

108. Als oplossing heeft de wetgever de mogelijkheid geïntroduceerd om een beding van terugkeer 

conventioneel284 te bepalen. Het mag echter geen bevestiging zijn van het wettelijke beding van 

terugkeer. Dit conventionele beding wordt aanzien als een ontbindende voorwaarde bij 

vooroverlijden van de begiftigde en eventueel zijn afstammelingen. De schenker is niet noodzakelijk 

de ascendent van de begiftigde. De schenker zal uitdrukkelijk moeten bepalen of het beding zich al 

dan niet uitbreidt tot de afstammelingen van de begiftigde. Indien de schenker heeft nagelaten dit te 

doen, zal de rechter beslissen. Dikwijls is er reeds bij het overlijden van de begiftigde alleen, 

toepassing van dit beding.285 De schenker beoogt in beginsel enkel de begiftigde te bevoordelen en 

wanneer deze zou overlijden voor de schenker, zou hij het geschonken goed terug willen. Dat is de 

voornaamste reden voor de invoering van dergelijk beding. Bijgevolg zal het niet zo vaak worden 

uitgebreid tot de afstammelingen.286  
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Daarnaast kan dit recht enkel  ten gunste van de schenker worden bepaald en niet in het voordeel 

van de nalatenschap, anders wordt het voor niet geschreven gehouden op basis van art. 900 BW. 

Deze regel is eigenlijk logisch aangezien de goederen moeten terugkeren naar de oorspronkelijke 

eigenaar, met name de schenker. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de schenker overlijdt, de 

voorwaarde geen rol meer speelt. Indien de schenker bepaalt dat het goed zou  moeten terugkeren 

naar een derde, dan zou het een erfstelling over de hand uitmaken. Dit is verboden op grond van art. 

896 BW. Het kan voorkomen dat er meerdere schenkers zijn en dan zullen deze overeenkomen dat 

het goed naar één van hen of naar hen allen zal terugkeren. Bij begunstiging van meer dan één 

schenker, zal het goed terugkeren naar hen, die op het moment van vooroverlijden van de 

begiftigde, nog in leven zijn. De schenker kan eveneens bepalen dat het goed slechts terugkomt 

indien de begiftigde overlijdt voor de schenker of voor zijn langstlevende echtgenoot. Derhalve 

wanneer de begiftigde overlijdt na de schenker maar voor de langstlevende echtgenoot, keren de 

goederen terug naar de nalatenschap van de schenker. Ze komen niet terecht in het vermogen van 

de langstlevende echtgenoot aangezien deze voorwaarde enkel ten gunste van de schenker speelt. 

Het goed zal uiteindelijk toch bij de langstlevende echtgenote belanden indien zij bijvoorbeeld de 

enige erfgenaam is. Wanneer de schenker beoogt het goed in elk geval naar de langstlevende 

echtgenoot te laten terugkeren, kan deze gebruik maken van een beding van terugval (zie nr.114).287 

109. Om het geschonken goed daadwerkelijk terug te krijgen, moet het goed identificeerbaar zijn 

gebleven. Een som geld zal dat bijvoorbeeld niet zijn en de schenker zal bijgevolg enkel een 

voorwaardelijk recht verkrijgen ten belope van hetzelfde bedrag.288 Dit probleem kan worden 

opgevangen door in de schenking een clausule van zaakvervanging in te lassen, die samen moet 

worden bekeken met het conventioneel beding van terugkeer. Indien het geschonken goed is 

vervangen door een ander goed, kan dat vervangingsgoed vervolgens terugkeren bij vooroverlijden 

van de begiftigde.  
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Bij vervulling van de voorwaarde, keren de goederen terug, zonder lasten en schulden. Indien het 

goed is vervreemd of onder hypotheek gesteld, verdwijnt dit automatisch.  Derhalve kan worden 

gesteld dat er tot aan de vervulling van de voorwaarde of het overlijden van de schenker, er een 

vervreemdingsverbod geldt (zie nr.103). De daden van beheer die te goeder trouw zijn gesteld en 

reeds verkregen vruchten worden echter behouden door de begiftigde. Indien het gaat om 

identificeerbare, roerende goederen, kan een derde verkrijger het goed wel behouden door art. 2279 

BW op te werpen (zie nr.86).289 Zoals hierboven is aangehaald zijn er verscheidene manieren om het 

vervreemdingsverbod te omzeilen. Specifiek op het conventioneel beding van terugkeer, kan er 

worden bedongen dat de schenker zich ertoe verbindt enkel datgene wat overschiet van het 

geschonken goed terug te krijgen bij de vervulling van de voorwaarde. De schenker zal bijgevolg 

enkel voorwaardelijke rechten hebben. Er zou kunnen worden opgeworpen dat dit gaat om een 

beding betreffende de nog niet opengevallen nalatenschap van de begiftigde, maar de vervulling van 

de voorwaarde haalt de goederen juist uit het vermogen, waardoor ze geen deel uitmaken van de 

nalatenschap van de begiftigde.290 

 

§3. Vergelijking tussen het wettelijk en conventioneel beding van terugkeer 

110. Een leek zal niet snel het onderscheid tussen beide clausules kunnen aantonen. Hoewel beide 

bedingen inderdaad op elkaar gelijken, is het terrein waarin beide clausules hun uitwerking 

verkrijgen verschillend. In beide gevallen is er sprake van vooroverlijden van de begiftigde. Echter de 

wettelijk terugkeer zal worden gebruikt in het kader van het erfrecht, terwijl een bedongen 

terugkeer zich afspeelt in het kader van de ontbindende voorwaarden. Doordat deze plaatsvinden in 

een ander kader, kunnen er daaruit nog onderlinge verschillen ontstaan. Zoals het steeds stilzwijgend 

inbegrepen zijn van een wettelijke terugkeer, daar waar een conventioneel beding steeds 

uitdrukkelijk moet worden opgenomen. Aangezien  deze laatste daadwerkelijk moet worden 

voorzien, kan er eveneens afstand van worden gedaan. Bij een wettelijke terugkeer is dit niet 

mogelijk.  Een conventioneel terugkeer kan daarnaast ook meer aangepast zijn aan de specifieke 

noden van de schenker.291 

                                                             
289 A. VERBEKE en I. VERVOORT, “Contracten onder voorwaarde” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten kanscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2004, (1) 33-34; M. PUELINCKX-COENE,  “Schenkingen 
onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, 
Gent, Larcier, 2005, 410-411. 
290 M. PUELINCKX-COENE,  “Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE (eds.), 
Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 411;  M. COENE, “Commentaar bij 
artikel 951 BW.” in J. BAEL (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2003, onder I.A.2.b. 
291 M. COENE, “Commentaar bij artikel 951 BW.” in J. BAEL (ed.), Erfenissen, schenkingen en testamenten: 

artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2003, onder 



 

Afdeling VI. Schenking onder de ontbindende voorwaarde van de niet 

verwerping van de nalatenschap 

111. Deze voorwaarde komt vaak voor in situaties waarbij een ouder, die minimum vijf292 kinderen 

heeft en één ervan kampt met financiële moeilijkheden, een som geld reeds aan deze laatste 

schenkt.  Hoewel de ouder schenkt aan slechts één kind, wil hij tevens de gelijkheid tussen zijn vijf 

kinderen bewaren. Er zou geen sprake zijn van een probleem indien de begiftigde de nalatenschap 

aanvaardt en de schenking bijgevolg als een voorschot op zijn erfdeel wordt aanzien. Bij de 

verwerping van de nalatenschap daarentegen, zal de schenking worden aangerekend op het 

beschikbaar deel waardoor het reservataire deel wordt verminderd en de andere kinderen minder 

krijgen. De schenker zal dit oplossen door deze voorwaarde aan zijn schenking te koppelen.293 

112. In principe is dit strijdig zijn met het verbod van bedingen betreffende toekomstige 

nalatenschappen en moet het bijgevolg als ongeoorloofd worden gekwalificeerd. Echter wanneer de 

schenker niet beoogt een verplichting op te leggen aan de begiftigde (last) en het eerder aanziet als 

een onzekere gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen (voorwaarde), is deze voorwaarde 

geldig.294 De begiftigde heeft de keuze al dan niet de nalatenschap te verwerpen. Wanneer hij echter 

ervoor kiest tegen deze voorwaarde in te gaan, zal hij niet enkel zijn nalatenschap verliezen maar 

eveneens de schenking.295 

 

Afdeling VII. Schenking met een last die de onverdeeldheid oplegt 

113. Niemand kan worden gedwongen om in onverdeeldheid te blijven.296 Deze bepaling raakt de 

openbare orde, waardoor op basis van art. 900 BW de voorwaarde voor niet geschreven kan worden 

gehouden (zie nr.51-52). Partijen kunnen echter samen een overeenkomst sluiten, waarbij de 

onverdeeldheid wordt opgelegd. Er wordt wel een maximum termijn van vijf jaar voorzien. Deze is 
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voor verlenging vatbaar. Het onderscheid tussen deze vrijwillige onverdeeldheid en een last in een 

schenking is gelegen in het feit dat de schenker de onverdeeldheid verplicht opgelegd aan de 

begiftigde. Aangezien het gaat om een gedwongen onverdeeldheid, wordt de last als ongeldig 

aanzien.297 Als alternatief kan de schenker ervoor kiezen om de onverdeeldheid te laten ontstaan in 

een wettelijk aanvaardbaar kader. Bijvoorbeeld: Een schenking onder de last om de geschonken 

goederen binnen een voorziene termijn in te brengen in een door hen op te richten vennootschap 

met rechtspersoonlijkheid. De begiftigden krijgen vervolgens aandelen van die vennootschap en 

kunnen dan eventueel dividenden bemachtigen. De goederen zullen in beginsel in onverdeeldheid 

blijven binnen die vennootschap.298 

 

Afdeling VIII. Schenking met beding van terugval 

 

§1. Een klassiek beding van terugval 

114. Bij een schenking met een beding van terugval zal het goed aan de begiftigde worden geschonken 

onder de voorwaarde dat indien deze begiftigde overlijdt voor een derde, het goed aan deze derde 

toekomt. Bijvoorbeeld: Een ouder schenkt een goed aan zijn gehandicapt kind, en bedingt hierbij dat 

wanneer het kind overlijdt voor zijn oudere broer, het goed naar zijn oudere broer gaat. Een beding 

van terugval omvat een combinatie van een opschortende en ontbindende voorwaarde. In het 

voorbeeld zijn er in beginsel twee schenkingen, één aan het gehandicapt kind onder de ontbindende 

voorwaarde van overlijden en één aan de broer onder de opschortende voorwaarde van het 

vooroverlijden van het kind. Aangezien er eveneens een opschortende voorwaarde wordt 

geïncorporeerd in deze schenking, kan de schenking enkel de vorm aannemen van een notariële 

akte. Een handgift, onrechtstreekse schenking of een vermomde schenking zal bijgevolg niet mogelijk 

zijn. De schenkingen moeten worden aanvaard tijdens het leven van de schenker, alvorens ze 

rechtsgeldig zijn. De begiftigden zullen vervolgens moeten bestaan op het ogenblik van de 

aanvaarding. Een schenking aan een nog niet geboren kind is niet mogelijk.299 
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115. Het gebruik van dit beding brengt veel kritiek met zich mee. Allereerst wordt opgeworpen dat dit 

beding strijdig is met art. 951 BW, die het conventioneel beding van terugkeer omschrijft. Dankzij dit 

beding gaat het goed bij vooroverlijden van de begiftigde, terugkeren naar de oorspronkelijke 

eigenaar, namelijk de schenker (zie nr.108). In principe keert bij het beding van terugval het goed 

terug, maar niet naar de schenker. Het goed komt terecht bij een derde. Dit is verboden volgens de 

leer van art. 951 BW. Een conventioneel beding van terugkeer kan enkel ten gunste van de schenker 

worden bedongen. Er is een deel van de rechtsleer die hier terecht tegen in gaat en zodoende 

bepaalt dat er geen sprake is van het verbod. Het beding van terugkeer beoogt immers de situatie 

van het vooroverlijden van de begiftigde voor de schenker, terwijl het beding van terugval het 

vooroverlijden van de begiftigde voor een derde als aanvangspunt neemt. Daarnaast moet art. 951 

BW. worden aanzien als een uitzondering op het verbod van bedingen betreffende toekomstige 

nalatenschappen. Een uitzonderingsbepaling moet altijd restrictief worden geïnterpreteerd. 

Aangezien er een volledige andere situatie voor handen is bij beide bedingen, kan worden 

geconcludeerd dat het verbod van art. 951 BW niet toepasselijk is op het beding van terugval.300 

Daarnaast kan eveneens worden aangehaald dat het beding van terugval een verboden erfstelling 

over de hand inhoudt. Een schenking wordt nietig geacht wanneer een goed wordt geschonken aan 

de begiftigde onder de last het goed te bewaren en aan een derde uit te keren.301 Er zullen twee 

overdrachten plaatsvinden. De eerste naar de begiftigde, die een bewaarplicht heeft en bij overlijden 

van deze laatste, naar de derde. Aan de schenking is er zodoende een ontbindende voorwaarde 

gekoppeld. Hoewel logisch kan worden aangenomen dat het hier inderdaad gaat om een verboden 

erfstelling over de hand, wordt bij nader onderzoek van het beding van terugval duidelijk dat het er 

niet onder valt. Allereerst is er geen sprake van een dubbele overdracht. Bij het beding van terugval 

gaat het goed niet noodzakelijk terecht komen bij de derde. Indien de voorwaarde zich voordoet, 

gaat men ervan uit dat de eerste schenking zich nooit heeft voorgedaan. Het goed wordt zogezegd 

geschonken van de oorspronkelijke schenker aan de tweede begiftigde/derde. Er zal in beginsel maar 

één schenking plaats hebben gevonden. Indien de voorwaarde zich niet zou hebben voorgedaan, 

blijft het goed bij de (eerste) begiftigde. Er vindt bijgevolg maar één schenking plaats. Er zal, 

ongeacht welke situatie, steeds maar één schenking plaatsvinden. De bewaarplicht komt ook niet 

voor in het beding van terugval. Dit is eerder een juridische onvervreemdbaarheid, terwijl het beding 
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van terugval die door de werking van de ontbindende voorwaarde eerder een feitelijke 

onvervreemdbaarheid teweeg brengt. De eerste begiftigde kan vrij beslissen over het goed.302 

Ten slotte zou men ook kunnen zeggen dat dit beding strijdig is met het verbod van bedingen 

betreffende toekomstige nalatenschappen. Immers door te bepalen dat de goederen geschonken aan 

de eerste begiftigde, bij zijn overlijden terecht komen bij de tweede begiftigde, worden er reeds 

overeenkomsten gesloten betreffende de nalatenschap van de eerste begiftigde. Echter door een 

ontbindende voorwaarde toe te voegen aan de schenking, zullen de goederen door de vervulling van 

de voorwaarde, nooit geacht deel te hebben uitgemaakt van de nalatenschap van de eerste 

begiftigde. Ze maakten reeds deel uit van het vermogen van de tweede begiftigde.303 

 

§2. Het terugvallend vruchtgebruik 

 

A. Civiele aspecten 

116. Het beding van terugval304 kan ook worden gebruikt in het kader van een schenking met 

voorbehoud van vruchtgebruik. De schenker schenkt zijn goederen onder voorbehoud van 

vruchtgebruik aan de begiftigde, waarbij hij bedingt dat bij zijn overlijden, het vruchtgebruik 

toekomt aan een derde. Enkel voor zover die derde dan zelf nog leeft. Meestal is dit de 

echtgenote of de samenwonende partner. Het vruchtgebruik zal hier terugvallen aan de 

derde onder de ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van de schenker.305
 

117. De geldigheid van dit beding in het kader van het verbod van erfovereenkomsten kan wel 

in vraag worden gesteld. Indien de derde tussenkomt in de schenkingsakte en het 

vruchtgebruik aanvaardt, zullen er geen louter eventuele rechten worden toegekend aan de 

derde en zal er geen inbreuk zijn op het verbod. De schenker kan immers niet terugkomen op 
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deze afspraak. Wanneer de derde echter niet tussenkomt, zal er sprake zijn van een beding 

ten gunste van derde in de schenkingsakte. Dit kent wel louter eventuele rechten toe aan de 

derde. De schenker kan dit beding immers herroepen tot aan de aanvaarding door de derde. 

Echter een derdenbeding die uitvoerbaar is bij het overlijden van de schenker, zal in principe 

geen beding uitmaken betreffende de toekomstige nalatenschap van de schenker.306 Het 

terugvallend vruchtgebruik kan bijgevolg geldig worden toegevoegd in een schenking. 

 

 B. Fiscale aspecten: het fictief legaat 

118. In principe wordt het terugvallend vruchtgebruik in de schenking toegepast omwille van 

fiscale redenen. De schenker wil vermijden dat er hoge successierechten worden betaald, 

terwijl het mogelijk is om de goederen reeds te schenken aan het lage schenkingtarief van 3 

of 7%. Dit geldt slechts voor roerende goederen. De schenker zal tijdens zijn leven echter nog 

willen beschikken over zijn goederen. Er wordt aan beide eisen tegemoet gekomen door een 

schenking te stellen onder de opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van de 

schenker. De wetgever is niet gelukkig met deze regeling aangezien niet alleen de hoge 

successierechten worden omzeild, maar er eveneens gebruik wordt gemaakt van de lage 

schenkingsrechten. Het onherroepelijkheidsprincipe wordt ook geschonden. Om dit te 

verhelpen heeft de wetgever het Decreet van 24 december 2004 (zie nr.46) ingevoerd. De 

schenking van roerende goederen onder de opschortende voorwaarde van vooroverlijden 

van de schenker, zal onder het tarief van de successierechten vallen.  

 

119. Dit is verschillend van de situatie waarbij twee (of meer) schenkers een roerend goed aan 

de begiftigde schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Wanneer één van de schenkers 

sterft, wast het vruchtgebruik aan bij de andere. Deze langstlevende zou op basis van art. 4, 

3° W.Succ. successierechten moeten betalen. Desalniettemin beschouwt de administratie het 

bekomen van het vruchtgebruik door de langstlevende als een last opgelegd aan de 

begiftigde, die een tegenprestatie inhoudt voor zijn eigen schenking.307 
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§3.  Mag de schenker dit nu toevoegen? 

120. Rekening houdend met het voorzichtigheidsbeginsel, is het beter om het klassiek beding van 

terugval niet toe te passen. Er wordt veel kritiek geuit betreffende de ongeldigheid van dit beding. 

Tegen deze kritiek kunnen steeds argumenten worden opgeworpen, echter het is nog steeds 

gevaarlijk en een rechter die wordt aangesproken bij een conflict betreffende het beding, kan toch 

een voorkeur uiten voor de opgeworpen kritiek en bijgevolg de nietigheid van het beding 

uitspreken.308 

Specifiek met betrekking tot het terugvallend vruchtgebruik, zal deze regeling nog weinig nut hebben 

sinds het Decreet van 2004. Wanneer er echter onroerende goederen worden geschonken, zal het 

fictief legaat niet van toepassing zijn en kan het wel interessant zijn dit beding toe te voegen. Er 

zullen hier wel geen lage schenkingsrechten van 3 of 7% worden betaald, maar de schenkingsrechten 

zullen nog steeds lager zijn dan de successierechten. 

 

                                                             
308 M. PUELINCKX-COENE, “Deel 3. Valkuilen van het schenkingsrecht” in X (ed.), Familiale vermogensplanning. 

XXXste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, 197. 



HOOFDSTUK VI: Rechtsvergelijkend werk 

121. Het onherroepelijkheidsbeginsel is een zeer uiteenlopend onderwerp, niet alleen in België maar 

eveneens in andere landen. Hoewel het onherroepelijkheidsbeginsel zwaar doorweegt in het 

Belgisch schenkingsrecht, is dit niet noodzakelijk zo in het recht van andere landen. Het zou te 

vergaand zijn om in deze bijdrage een echt rechtsvergelijkend onderzoek te voeren. Echter het is 

belangrijk een basis weer te geven van hoe dit principe zich precies ontwikkelt in het recht van onze 

buurlanden, met name Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het Belgische schenkingsrecht leunt 

duidelijk meer aan bij het Franse recht, terwijl het Nederlands recht en het Duits recht eerder met 

elkaar gemeenschappelijke punten hebben. Daarom worden deze landen ook samen behandeld.309 

 

Afdeling I. Frankrijk (& België) 

122. Het Franse schenkingsrecht heeft de meeste gelijkenissen met ons recht. Het burgerlijk recht is 

immers geïnspireerd op dezelfde tekst van het Burgerlijk Wetboek van 1804. Hoewel er wijzigingen 

zijn aangebracht in beide rechtsstelsels, blijven de grote lijnen dezelfde, vooral in het kader van het 

schenkingsrecht. Er zijn slechts minieme verschilpunten en deze bevinden zich niet in het principe 

van onherroepelijkheid en de voorwaarden aan de schenking. Het is dan ook niet aangewezen hier 

verder op in te gaan. Indien men wil weten hoe het Franse schenkingsrecht en meer bepaald de 

onherroepelijkheid in elkaar zit, kan worden verwezen naar het Belgisch schenkingsrecht. In het 

Franse schenkingsrecht zal er bijvoorbeeld ook sprake zijn van het versterkte  

onherroepelijkheidsprincipe (zie nr.42).  De schenker kan bijgevolg niet eenzijdig terugkomen op de 

schenking, noch mag deze laatste bedingen hebben ingevoegd in de schenking, die het hem mogelijk 

maken om rechtstreeks of onrechtstreeks terug te komen op de schenking.310 

 

Afdeling II. Nederland & Duitsland 

123. Deze twee landen worden samen behandeld omdat het schenkingsrecht in beide rechtsstelsels 

met elkaar vergelijkbaar zijn. Ze hebben dezelfde principes betreffende het onderwerp van deze 

bijdrage. 
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124. In beide stelsels is er geen specifiek onherroepelijkheidsbeginsel voor het schenkingsrecht. Ze 

kennen wel het beginsel in het gemeen recht, maar verder gaat dat niet. Een versterkte 

onherroepelijkheid zal bijgevolg niet bestaan. Het zal dus mogelijk zijn om bedingen te koppelen aan 

de schenking waardoor de schenker rechtstreeks of onrechtstreeks kan terugkomen op zijn 

schenking. In het Duits recht heeft er nooit enig principe van versterkte onherroepelijkheid bestaan, 

terwijl dit in het Nederlands recht wel zo was.311 Het Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) is  

geïnspireerd op de Code Napoléon van 1804. Ze hebben daar veel bepalingen uit overgenomen, 

waaronder de versterkte onherroepelijkheid. Nederland besefte echter dat er problemen verbonden 

waren aan dit principe. Een schenking zal vaak plaatsvinden doordat een oudere generatie reeds een 

deel van zijn vermogen wil doorgeven aan de jongere generatie, zonder dat daaraan zware fiscale 

lasten worden gekoppeld. Echter de schenker ziet niet graag zijn vermogen slinken, zonder dat hij 

nog enig controle heeft over de geschonken goederen. Wanneer de schenker deze controle zou 

willen behouden, zou dit strijdig zijn met het principe van de onherroepelijkheid. Dit zou leiden tot 

minder schenkingen en een stagnering van de economie. Daarom heeft Nederland sinds 1 januari 

2003 het onherroepelijkheidsbeginsel afgeschaft en zal slechts de gemeenrechtelijke 

onherroepelijkheid van toepassing zijn.312 

 

In beide rechtsstelsels is het ook mogelijk om een herroepingsvoorbehoud te voorzien in de 

schenking. Dit laat toe aan de schenker om wanneer hij het wil de schenking ad nutum te 

herroepen.313 In Nederland werd deze mogelijkheid expliciet bepaald in art. 177, 2de lid NBW. Indien 

de schenker de herroeping inroept, zal de rechter dit toetsen aan de beginselen van redelijkheid en 

billijkheid. In het Duitse recht is er geen specifieke bepaling, maar R. BARBAIX gaat ervan uit dat 

dezelfde regeling mogelijk is. De rechter zal bij de toetsing naar rechtsmisbruik, rekening houden met 

de goede trouw. In dit recht zal vervolgens moeten worden teruggegrepen naar het gemeen recht 

indien de schenker wil beroep doen op een herroepingsvoorbehoud.314 
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125. In België en in Frankrijk is er een traditionele indeling in de voorwaarden, namelijk de toevallige, 

potestatieve en gemengde voorwaarde. Deze indeling bestaat niet in het Nederlands of Duits 

burgerlijk recht, maar wordt wel aangenomen in de praktijk.315 

 

126. In de Code Napoléon was er een bepaling die stelde dat een louter potestatieve  voorwaarde 

nietig is (naar analogie met ons art. 944 BW), echter Nederland, die wel de Code Napoléon als 

basistekst gebruikte, heeft deze bepaling niet overgenomen in het NBW. Ze namen aan dat deze 

regel logisch was. Echter door het wegvallen van het versterkte onherroepelijkheid gaf dit tot gevolg 

dat het mogelijk zou zijn om louter potestatieve (opschortende) voorwaarde te koppelen aan de 

schenking. Hoewel kan worden opgeworpen dat Nederland misschien toch beter een bepaling zoals 

art. 944 BW had opgenomen in hun wetboek, ziet Nederland dit anders. De schenking is als 

overeenkomst nog steeds onderworpen aan de regels van het gemeen verbintenissenrecht, waarin 

wordt bepaald dat een louter potestatieve voorwaarde niet mogelijk is. In het Duitse recht bestaat 

evenmin zo een bepaling. Maar net zoals Nederland gaan ze ervan uit dat er dan beroep kan worden 

gedaan op het  onherroepelijkheidsbeginsel van het gemeen recht en deze verbiedt wel de 

toevoeging van een louter opschortende voorwaarde.316 

127. Een voorwaarde kan eveneens onmogelijk of ongeoorloofd zijn. In het Belgisch schenkingsrecht 

baseert men zich vervolgens op art. 900 BW die de nietigheid van de voorwaarde met zich 

meebrengt. In het Nederlandse en Duitse recht wordt voornamelijk de intentie van de partijen 

gevolgd indien er sprake is van dergelijke  voorwaarde. In Nederland zal de nietigheid slechts een 

deel van de schenking raken (bijvoorbeeld enkel de ongeoorloofde of onmogelijke voorwaarde), 

behalve indien kan worden aangetoond dat de gehele schenking nietig moet zijn.317 Het Duits recht is 

het spiegelbeeld van het Nederlands recht. Hierbij zal de nietigheid de gehele schenking raken, tenzij 

er kan worden aangetoond dat de nietigheid slechts op een deel van de schenking mogelijk is.318 

128. Naast een voorwaarde is het ook mogelijk om een last te koppelen aan de schenking. In het 

Nederlands en Duits recht maken ze expliciet een onderscheid tussen de last en een echte 

tegenprestatie. Wanneer het gaat om een echte tegenprestatie moeten de regelen van het gemeen 

verbintenissenrecht worden gebruikt, terwijl wanneer het gaat om een last, zijn de regelen van het 

schenkingsrecht toepasselijk.319 
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129. Deze korte rechtsvergelijking kan worden afgesloten met de opmerking dat er in het Nederlands 

en Duits burgerlijk recht meer aandacht wordt besteed aan het gemeen verbintenissenrecht dan aan 

het specifiek schenkingsrecht, terwijl dit in het Belgisch en Frans recht juist omgekeerd is. 

 



Besluit 

 

130. De schenking is een krachtig instrument in het kader van de familiale vermogensplanning. De 

schenker kan reeds goederen doorgeven tijdens zijn leven en er zal, naargelang de graad van 

verwantschap, slecht een “klein” percentage van schenkingsrechten op moeten worden betaald. Dit 

in vergelijking tot de goederen verkregen door middel van een nalatenschap, waarbij de 

successierechten veel hoger liggen. Desalniettemin zal de schenker, ondanks zijn gift, toch nog enige 

zeggenschap willen behouden over het geschonken goed. Het onherroepelijkheidsbeginsel laat dit 

echter niet toe. Immers een schenker kan niet eenzijdig terug komen op zijn gift. In het 

schenkingsrecht geldt er zelf een versterkte onherroepelijkheid: de schenker mag geen bedingen 

koppelen aan zijn schenking die hem toelaten rechtstreeks of onrechtstreeks terug te komen op zijn 

schenking. Nederland zag dit probleem al langer en schafte daarom deze versterkte 

onherroepelijkheid af. Het onherroepelijkheidsbeginsel vervat in art. 894 BW stelt grenzen aan de 

contractsvrijheid van de partijen, meer bepaald aan de vrijheid van de schenker aangezien deze zich 

verbindt. 

131. Art. 953 BW voorziet een uitzondering op het onherroepelijkheidsbeginsel, namelijk wanneer de 

voorwaarden in de schenking niet worden vervuld. De schenker mag dus modaliteiten toevoegen aan 

zijn schenking, voor zover er geen afbreuk wordt gedaan aan het onherroepelijkheidsprincipe. Er 

kunnen verschillende modaliteiten worden gekoppeld aan de schenking, namelijk een termijn, een 

voorwaarde,… Deze bijdrage beperkt zich tot de voorwaarde aangezien de afloop van de verbintenis 

niet zeker is. Het kan alle kanten op gaan. Een termijn voegt daarentegen een zeker en toekomstig 

gebeuren toe aan de schenking, enkel het “wanneer” is onzeker. 

132. De voorwaarde wordt vaak verward met de last. Een last valt eigenlijk onder de voorwaarde 

sensu lato. Een voorwaarde sensu stricto biedt slechts een mogelijkheid aan. De begiftigde heeft de 

keuze deze al dan niet te vervullen en  zal dan ook de gevolgen dragen. Een last daarentegen is een 

essentieel onderdeel ervan en wanneer de begiftigde de schenking aanvaardt, moet deze ook 

worden uitgevoerd. 

133. Een voorwaarde kan vervolgens worden opgedeeld naargelang verschillende criteria. De 

basisindeling onderscheidt de voorwaarden naargelang de gevolgen die een voorwaarde kan teweeg 

brengen, namelijk een opschortende of ontbindende voorwaarde. Daarnaast kan een voorwaarde 

ook worden opgedeeld naargelang de vervulling van de voorwaarde afhankelijk is van de wil van de 

partijen.  De meerderheidsopvatting komt dan tot de toevallige, potestatieve en gemengde 



voorwaarde. De  potestatieve voorwaarde kan nogmaals worden ingedeeld in de louter, gewoon en 

gemengde potestatieve voorwaarde. 

134. De schenker kan niet alle van de hierboven ingedeelde voorwaarden koppelen aan de schenking. 

Dit zou in strijd zijn met het onherroepelijkheidsbeginsel. Art. 944 BW verbiedt de voorwaarde 

waarvan de vervulling afhankelijk is van de enkele wil van de schenker (potestatieve voorwaarde). 

Een schenker kan bijgevolg wel een toevallige of gemengde voorwaarde koppelen aan zijn schenking. 

Een potestatieve voorwaarde kan nogmaals worden ingedeeld in drie soorten. Door de versterkte 

onherroepelijk worden al deze voorwaarden nietig verklaard, zowel de louter, gewone als gemengde 

voorwaarde. Echter over deze laatste is er wel enige discussie. De wil van de schenker is daar niet zo 

doorslaggevend als bij de andere twee. Mijn inziens hangt het af van de mate van invloed dat de 

schenker heeft in de vervulling van de voorwaarde in vergelijking tot de wil van de derde of  een  

gebeurtenis. De nietigheid beperkt zich niet tot de voorwaarde, maar brengt de gehele schenking tot 

een einde. 

 In het Burgerlijk Wetboek zijn er verschillende bepalingen te vinden die een voorwaarde nietig 

verklaren omwille van het potestatief karakter, namelijk art. 943, 945 en 946 BW. Deze kunnen 

worden beschouwd als toepassingsgevallen van de kernbepaling (art. 944 BW).  

De schenker kan ook geen onmogelijke of ongeoorloofde voorwaarden invoegen in de schenking op 

grond van art. 900 BW. Echter enkel de voorwaarde wordt hier getroffen door de nietigheid. 

135. Het is alleszins niet gemakkelijk om te bepalen over welke soort voorwaarde het gaat. In het geval 

van een conflict betreffende de kwalificatie van de voorwaarde, zal de rechter oordelen. De 

kwalificatie van de partijen in de schenkingsakte bindt de rechter alvast niet. 

136. De voorwaarde kan ook verschillende fases doorlopen en aan de hand van welke fase waarin ze 

zich bevindt, zullen er telkens andere juridische en fiscale gevolgen van toepassing zijn. De 

voorwaarde kan ofwel hangende zijn, ofwel vervuld zijn ofwel niet vervuld zijn en dit laatste geeft 

aanleiding tot de herroeping of ontbinding van de schenking. Telkens zal er een onderscheid worden 

gemaakt naargelang het ontbindend of opschortend karakter van de voorwaarde.  

Wanneer de voorwaarde hangende is, is er geen probleem voor de ontbindende voorwaarde 

aangezien de schenking bestaat, maar wel voor de opschortende voorwaarde. De uitvoering is 

immers opgeschort. Het kan van belang zijn voor de begiftigde om te weten dat de schenking wel 

degelijk bestaat en ze voorwaardelijke rechten toekent aan hem. 



Een voorwaarde kan ook vervuld zijn. Bij de vervulling van de opschortende voorwaarde, komt de 

schenking met terugwerkende kracht tot stand. De retroactiviteit treft de daden van beschikking 

maar niet de daden van beheer en de reeds ontstane vruchten. Op fiscaal vlak zullen de 

schenkingsrechten nu eindelijk moeten worden betaald. Bij het ontstaan was immers slechts een vast 

evenredig registratierecht verschuldigd. De vervulling van de ontbindende voorwaarde daarentegen 

brengt een einde aan de schenking. De goederen komen in hun oorspronkelijke toestand terug bij de 

schenker. Er geldt in principe een de facto onvervreemdbaarheidsverbod tot aan de vervulling van de 

voorwaarde. Deze vervulling heeft geen invloed op de reeds betaalde schenkingsrechten. Art. 208 

W.Reg. laat niet toe hiervan iets terug te krijgen. 

Ten slotte kan een voorwaarde ook niet vervuld worden en kan de schenking worden 

herroepen/ontbonden. Bij een voorwaarde sensu stricto zal er sprake zijn van een ontbinding van 

rechtswege op grond van art. 954 BW. Er zal enkel moeten worden bewezen dat de voorwaarde niet 

is vervuld. Een last daarentegen brengt de gerechtelijke ontbinding op grond van art. 1184 BW met 

zich mee. De bewijslast zal veel zwaarder zijn. Het zal ook mogelijk zijn voor de schenker om een 

beding op te nemen in zijn schenking waarbij de herroeping van rechtswege gebeurt bij de niet 

nakoming van een last. Er zal alweer een onderscheid worden gemaakt tussen het opschortende of 

ontbindend karakter van de voorwaarde sensu lato. De goederen keren in elk geval terug naar de 

schenker of bij een opschortende voorwaarde, blijven ze gewoon bij de schenker. De herroeping kan 

ook worden bekeken vanuit fiscaal vlak. Voor de opschortende voorwaarde kan het vast 

schenkingsrecht niet worden teruggekregen. Echter voor de ontbindende voorwaarde kan art. 209, 

3° W.Reg. worden aangehaald. De schenkingsrechten kunnen worden teruggevorderd wanneer de 

ontbinding/herroeping  wordt uitgesproken in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest en 

voor zover de gerechtelijke procedure tot ontbinding of herroeping zijn aanvang nam  binnen een 

jaar na de totstandkoming van de schenking. Dit gebeurt zelden.  

Het kan goed zijn dat een derde reeds rechten heeft verkregen gedurende de periode dat de 

voorwaarde hangende was. De goederen keren echter door de herroeping/ontbinding terug naar de 

schenker. De derde heeft enkele beschermingsmechanismen naargelang het gaat om een roerend 

goed (zoals art. 2279 BW) of een onroerend goed (zoals de verkrijgende verjaring).  

137. De herroeping of ontbinding van de schenking is niet de enige mogelijkheid dat een einde stelt 

aan de schenking. Het is ook goed mogelijk dat de schenking vervalt. Na enkele cassatiearresten is 

men tot de conclusie gekomen dat een schenking kan vervallen wanneer de determinerende 

beweegreden om te schenken (oorzaak) verdwijnt voor het definitief tot stand komen van de 

schenking. Dit is slechts mogelijk bij een gefaseerde schenking, namelijk indien het aanbod tot 

schenken en de aanvaarding in een andere akte plaatsvinden. Vroeger werd meer waarde gehecht 



aan dit verval aangezien de oorzaak ook mocht verdwijnen gedurende het leven van de schenker. Dit 

gaat regelrecht in tegen het onherroepelijkheidsprincipe. Het is niet steeds duidelijk wat precies het 

verschil is tussen de oorzaak en de voorwaarden van de schenking. De voorwaarden zijn modaliteiten 

en kunnen de oorzaak van de schenking zijn, maar evengoed ook niet. 

138. Ter afsluiting wil ik nog enig advies geven aan de schenker. Wanneer iemand een schenking 

wenst te verrichten,zal hij moeten opletten bij de formulering van zijn verbintenis. De wilsautonomie 

maakt hem meester van zijn verbintenis, echter dit wordt beperkt door regels van dwingend recht en 

openbare orde, zoals het onherroepelijkheidsbeginsel. Dit geldt vooral wanneer hij voorwaarden 

formuleert waarbij de totstandkoming in grote mate afhangt van de enkele wil van de schenker. De 

feitenrechter zal uiteindelijk beslissen, maar dit kan langs beide kanten uitdraaien. 
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