
                                           Faculteit Rechtsgeleerdheid
                                                    Universiteit Gent

                                        

                       De onherroepelijkheid van de schenking

                                          Masterproef van de opleiding
                                               Master in het notariaat

                                                   Academiejaar 2009-2010

                                              Davina De Clippel
                                                      Studentennummer: 00906320

                                                Promotor: Professor Bael Jan
                                         Commissaris: Meneer Devos Stan



2

          INHOUDSTAFEL

INLEIDING

HOOFDSTUK 1: DE KENMERKEN VAN EEN SCHENKING.

1.  De schenking is een overeenkomst.

2. De schenking is een overeenkomst waarbij het geschonken goed dadelijk word

overgedragen.

3. Het geschonken goed moet onherroepelijk worden overgedragen

HOOFSTUK 2: HISTORIEK VAN DE ONHERROEPELIJKHEID.

1. Oorsprong.

2. Ratio legis.

A. De bescherming van de schenker

B. De bescherming van de begiftigde.

C. De rechtszekerheid.

HOOFDSTUK 3: DE WETTELIJKE ONHERROEPELIJKHEID.

1. Het gemene verbintenissen –en overeenkomstenrecht.

A. Algemeen

B. Uitzonderingen.

2. Het schenkingenrecht.

A. Algemeen

B. Uitzonderingen

1. Artikel 1096 BW.

a) Het beginsel

b) Het toepassingsgebied

c) Vorm van de herroeping

d) De gevolgen van de herroeping

e) Het voordeel op het gebied van successieplanning

2. Artikel 953 BW.

3. Artikel 954 BW.

a) Het beginsel

b) Het toepassingsgebied



3

4. Artikel 955 BW.

a) Het beginsel

b) Het toepassingsgebied

3. Besluit.

HOOFDSTUK 4: DE CONTRACTUELE ONHERROEPELIJKHEID.

1. Inleiding

2. Het gemene verbintenissen – en overeenkomstenrecht

A. Artikel 1174 BW: de klassieke opvatting.

B. Artikel 1174 BW: de moderne opvatting.

C. De partijbeslissing

3. Het schenkingenrecht

A. De contractuele onherroepelijkheid in het Belgische recht

1. Het toepassingsgebied.

2. Draagwijdte van de versterkte onherroepelijkheid.

3. Het arrest van het Hof van Cassatie van 26 januari 1984.

4. Bijzondere toepassingen

a) Artikel 943 BW.

- Toekomstige goederen.

- Tegenwoordige goederen.

b) Artikel 945 BW.

- Tegenwoordige schulden of lasten.

- Toekomstige schulden of lasten.

c) Artikel 946 BW.

d) Artikel 947 BW.

5. Sanctie.

a) Omvang van de nietigheid.

b) Aard van de nietigheid.

B. De contractuele onherroepelijkheid in het Nederlandse recht.

4. Besluit.

5. De onherroepelijkheid van de schenking behouden?

BIBLIOGRAFIE



4

                                                         INLEIDING

De schenking is één van de meest gekende instrumenten van successieplanning. Ouders zijn

vaak bereid om tijdens hun leven al een deel van hun vermogen naar de volgende generatie

over te hevelen om de progressiviteit van de successierechten te doorbreken en om hun

kinderen een financieel steuntje in de rug te geven. Toch gaat deze wil tot schenken vaak

gepaard met enige terughoudendheid. Eén van de redenen is dat de schenking, in tegenstelling

tot het testament, in principe onherroepelijk is. Nochtans heeft de schenking als grote

voordeel dat men er diverse modaliteiten aan kan koppelen. Hierbij moet men zich de vraag

stellen hoever men hierin kan gaan. Zo kan men nooit een voorwaarde aan een schenking

koppelen waarop de schenker invloed kan uitoefenen. Dit is de zogenaamde potestatieve

voorwaarde. Naast de beperkingen die worden opgelegd in het gemene verbintenissenrecht

voorziet het schenkingenrecht in bijkomende beperkingen.

De onherroepelijheid van de schenking is een wezenskenmerk van de schenking. Samen met

het vereiste van dadelijkheid vormen zij het koningspaar van de schenking. Deze kenmerken

beperken de contractuele vrijheid van partijen wanneer zij een schenkingsovereenkomst

wensen te sluiten. Voor deze masterproef werd dan ook geprobeerd het onderwerp van de

onherroepelijkheid van de schenking te benaderen vanuit beide invalshoeken. Zowel de

onherroepelijkheid in het gemene verbintenissen – en overeenkomstenrecht werd onderzocht

als de onherroepelijkheid in het schenkingenrecht.

In een eerste hoofdstuk worden de kenmerken van de schenking besproken. Artikel 894 BW

verwijst naar de grondvereisten van een schenking die nader worden geanalyseerd.

Vervolgens wordt in een tweede hoofdstuk nagegaan wat de oorsprong en ratio legis zijn van

de onherroepelijkheid van de schenking. In een derde hoofdstuk onderzoeken we de wettelijke

onherroepelijkheid zowel in het gemene verbintenissenrecht als in het schenkingenrecht.

Tenslotte gaan we na of er contractueel kan afgeweken worden van de onherroepelijkheid van

de schenking en vergelijken we het Belgische recht met het Nederlandse recht.
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HOOFSTUK 1: DE KENMERKEN VAN EEN SCHENKING.

Volgens artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek is een schenking onder levenden een akte

waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten

voordele van de begiftigde die ze aanneemt.1 In dit artikel worden de verschillende

kenmerken van de schenking onmiskenbaar omschreven.

Wanneer men dit artikel samen leest met de artikelen 893 BW en 895 BW kan men een

duidelijk onderscheid maken tussen de schenking en het testament. Terwijl de schenking een

overeenkomst is waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van een bepaald goed

ontdoet, is het testament een rechtshandeling die slechts uitwerking krijgt op het ogenblik van

het overlijden en is zij herroepbaar tot dat ogenblik.2 Het testament heeft als grote voordeel

dat de testator gedurende zijn leven het gebruik van en de controle over zijn goederen

behoudt. Hij kan bij gewijzigde omstandigheden op zijn testament terugkomen of het

wijzigen.

De schenking daarentegen wordt vaak de koningin van de Belgische estate planning genoemd

omdat een schenking fiscaal gunstiger word behandeld en men een schenking kan

modaliseren. Het nadeel van de schenking is dat de schenker geen controle meer heeft over de

geschonken goederen van zodra de begiftigde de schenking heeft aanvaard. Hij heeft immers

de goederen onherroepelijk geschonken.3

1. De schenking is een overeenkomst.

De schenking is in de eerste plaats een overeenkomst onder de levenden. Daarnaast is zij ook

een overeenkomst om niet, een plechtige overeenkomst en een éénzijdige overeenkomst.

Wanneer men beweert dat het gaat om een overeenkomst, bepaalt artikel 894 BW nochtans

dat de schenking een akte is. Op voorstel van MALEVILLE werd in het ontwerp van het

Burgerlijk Wetboek de schenking gedefinieerd als: ‘ La donation entre vifs est un acte par

                                                
1 Art. 894 BW.
2 Art. 893 BW en art. 895 BW.
3 R. BARBAIX en A. VERBEKE, ‘Commentaar bij artikel 894 BW’ in J.BAEL e.a. (eds), Erfenissen ,
schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl., afl. 37, 11.
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lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement en faveur du donataire de la

propriété de la chose donnée’.4

Volgens NAPOLEON was de term ‘overeenkomst’ ongeschikt omdat dit zou betekenen dat er

wederkerige rechten en plichten zouden worden opgelegd. De rechtsleer is echter unaniem

van oordeel dat de schenking wel degelijk een overeenkomst is.5

In ons Belgisch recht komt de schenking pas tot stand nadat de begiftigde het

schenkingsaanbod heeft aanvaard. Met andere woorden wanneer de aanvaarding niet is

gebeurd, is de schenking niet tot stand gekomen en kan de schenker de schenking steeds

herroepen. Er is sprake van herroeping wanneer de schenker, zelf en zelfstandig, door zijn

enkele wil, geheel of gedeeltelijk kan terugkomen op een eerder gedane schenking.  Doordat

de schenking een overeenkomst is, zijn in principe de regels van het gemene

verbintenissenrecht - en overeenkomstenrecht van toepassing. We gaan hier verder uitgebreid

op in.6

2. De schenking is een overeenkomst waarbij het geschonken goed dadelijk word

overgedragen.

Uit artikel 894 BW kunnen we afleiden dat de dadelijkheid een tweede kenmerk van de

schenking is. De schenker moet zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak

ontdoen. Wat is nu juist de rol van de dadelijkheid en onherroepelijkheid van de schenking?

De meerderheid van de rechtsleer is van mening dat de dadelijkheid en onherroepelijkheid

feitelijk iets toevoegen aan de grenzen van de gemeenrechtelijke contractvrijheid.7

Deze twee kenmerken van de schenking hebben een bijzondere draagwijdte, die strenger is

dan in het gemene verbintenissen - en overeenkomstenrecht. De schenking is een

overeenkomst waarbij men het eigendomsrecht van een goed of een beperkter zakelijk recht

                                                
4 R. BARBAIX en A. VERBEKE, ‘artikel 894 BW’, Comm. Erfr.,12.
5 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge. Tome VIII/1, Brussel, Bruylant, 1962, 41; W. PINTENS,
B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, UP
Leuven, 2002, 430.
6 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking. Hoe anders is de overeenkomst schenking en
waarom? Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia,
2008, 3 nr 2.
7 A. NIJS, A. VAN ZANTBEEK en A. VERBEKE, ‘Schenken met behoud van bezit’, TEP 2005, 10.
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op een goed wenst over te dragen. Hierbij is enkel vereist dat de schenker op het ogenblik van

de schenking een werkelijk en actueel recht op het geschonken goed overdraagt.8

Men moet dus niet overgaan tot een onmiddellijke materiële overdracht van de zaak. De

begiftigde verkrijgt een opeisbare vordering tot afgifte van het geschonken goed.9

3. Het geschonken goed moet onherroepelijk worden overgedragen.

Het meest essentiële kenmerk van de schenking is haar onherroepelijk karakter. Jammer

genoeg heeft de wetgever nagelaten dit principe te definiëren zodat de onherroepelijkheid

wordt vormgegeven in de artikelen 943 tot en met 947 BW. Waarom heeft de wetgever dit

kenmerk opgenomen in de definitie van de schenking wanneer een overeenkomst in principe

altijd onherroepelijk is op grond van de bindende kracht van de overeenkomst volgens artikel

1134 BW?

Belgische rechtspraak en rechtsleer zijn unaniem van oordeel dat deze onherroepelijkheid van

de schenking een versterkte onherroepelijkheid is. Men spreekt ook over de

onherroepelijkheid van de tweede graad. Dit wil zeggen dat men aan de gemeenrechtelijke

onherroepelijkheid nog iets toevoegt, namelijk de schenker mag zich noch direct noch

indirect, door het opnemen van een last of een modaliteit, het recht voorbehouden om op een

later ogenblik op de schenking terug te komen.10

Een onderzoek naar de oorsprong, ratio legis en draagwijdte van deze onherroepelijkheid

dringt zich op. Men moet hierbij twee vragen stellen. In de eerste plaats moet men zich

afvragen in hoeverre de wet een contractpartij toestaat om een overeenkomst éénzijdig te

wijzigen. Dit is de zogenaamde wettelijke onherroepelijkheid. Tevens moet men zich ook de

vraag stellen of het mogelijk is om in een overeenkomst een clausule op te nemen dat aan (één

van de) partijen het recht verleent om de overeenkomst te herroepen. Dit is de zogenaamde

contractuele onherroepelijkheid.11

                                                
8 Cass. 3 april 1970, R.W. 1970-71, 126.
9 E. DE WILDE D’ESTMAEL, ‘Les donations’, in Rép. Not., III, Successions, donations et testaments, VII,
Brussel, Larcier, 1995, 191, 205.
10 S. MOSSELMANS, ‘Onherroepelijkheid/principe’ in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds),
Handboek Estate planning, Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, Brussel, Larcier, 2009, 206.
11 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 386.
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            HOOFDSTUK 2: HISTORIEK VAN DE ONHERROEPELIJKHEID.

1. Oorsprong.

Een oud adagium luidt als volgt: ”Donner et retenir ne vaut”. Eens men iets gegeven heeft,

blijft het gegeven. Deze regel verwoordt de essentie van de onherroepelijkheid van de

schenking. Het adagium stamt zowel uit het Romeinse recht als uit het oude Franse recht.

Uit artikel 274 van de Coutume de Paris kunnen we afleiden dat het adagium “gegeven is

gegeven” twee betekenissen had. Enerzijds had dit adagium in het Romeinse recht het een

technisch-juridische betekenis namelijk dat de schenking essentieel een zakelijke

overeenkomst is waarvan men bewust moest zijn van de ernst. Men moest zich dan ook

dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoen. Wanneer de schenker het

geschonken goed nog steeds in zijn bezit had, was er geen sprake van een schenking. 12

Gaandeweg zwakte de technische betekenis van het adagium af door de invoering van de

traditio in de Franse costuimen. Ook hier werd de schenking nog steeds beschouwd als een

gevaarlijke rechtshandeling die zoveel mogelijk moest ontmoedigd worden.  Het adagium

kreeg een tweede betekenis namelijk dat de schenker zich geen enkel middel mocht

voorbehouden om rechtstreeks of onrechtstreeks op de schenking terug te komen. Enkel deze

laatste betekenis werd in de Code Napoléon overgenomen. 13

Vandaag echter wordt in ons Burgerlijk Wetboek de schenking niet meer gezien als een

zakelijke overeenkomst. Waar vroeger de feitelijke overdracht van het goed vereist was voor

de geldige totstandkoming van de schenking, is tegenwoordig enkel nog de materiële

overdracht verplicht bij de handgift.

                                                
12 M. GRIMALDI, Droit civil, Libéralités. Partages d’ascendants, Parijs, Litec, 2000, 152 ; K.
VANWINCKELEN, ‘Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning ‘, in W. PINTENS en J. DU
MONGH (eds) Themis Familiaal vermogensrecht, Brugge, Die keure, 2004, 49.
13 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 543.
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2. De ratio legis.

Vroeger had de regel van de onherroepelijkheid van de schenking een waarschuwings – en

beschermingsfunctie. De schenker moest duidelijk gemaakt worden wat de ernst was van het

doen van een schenking door de onmiddellijke afgifte van de zaak. 14

Vandaag zijn er verschillende redenen die de onherroepelijkheid van de schenking staven.

Men kan drie beweegredenen onderscheiden: de bescherming van de schenker, de

bescherming van de begiftigde en de rechtszekerheid.

A. De bescherming van de schenker.

Omdat de schenking gezien word als een gevaarlijke rechtshandeling die het vermogen van de

schenker aantast, moet hij tegen zichzelf beschermd worden. De onherroepelijkheid van de

schenking werkt dan afschrikkend en zou de schenker twee keer doen nadenken voor hij

overgaat tot deze rechtshandeling. Maar is dit in de praktijk werkelijk zo?

BARBAIX werpt terecht argumenten op die hier aan twijfelen. Vooreerst speelt de notaris een

belangrijke rol bij schenkingen in notariële vorm. Hij geeft partijen immers onpartijdig advies

en kan zo de schenker behoeden om een onbezonnen schenking te doen. Niet alle schenkingen

zijn echter in notariële vorm. Handgiften, onrechtstreekse schenkingen en vermomde

schenkingen zijn eveneens geldig. Hier kan men zich de vraag stellen of de veel soepelere

vormvereisten voor deze laatste soort schenkingen wel voldoende bescherming bieden.15

Daarnaast kan men eveneens de sanctie bij de miskenning van de onherroepelijkheid van de

schenking bekritiseren. De sanctie van de nietigheid van de hele schenking bij niet-naleving

van de onherroepelijkheid doet de schenker niet grondig nadenken over zijn geplande

schenking. Integendeel, wanneer enkel het herroepingsbeding zou worden nietig verklaard en

de schenking voor het overige zou blijven bestaan kan men stellen dat juist dan de schenker

word gedwongen om na te denken over de schenking.16

                                                
14 S. MOSSELMANS, ‘Onherroepelijkheid/principe’ in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds),
Handboek Estate planning, Algemeen deel 2, Schenking, Brussel, Larcier, 2009, 208.
15 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 545.
16 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 547.
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B. De bescherming van de begiftigde.

De versterkte onherroepelijkheid van de schenking zou ook ingegeven zijn ter bescherming

van de begiftigde. Het is enigszins eigenaardig dat men de begiftigde wil beschermen terwijl

hij uit een schenking enkel voordeel haalt.

Nochtans moet de begiftigde een zekere dankbaarheid aan de dag leggen tegenover de

schenker. De schenker zou zijn macht kunnen misbruiken en de begiftigde kunnen chanteren

om te handelen zoals de schenker eist, op straffe van het verliezen van het voordeel van de

schenking. Daarom dat men niet wenst dat de schenker op zijn schenking kan terugkomen.17

C. De rechtszekerheid.

Wanneer men schenkingen herroepbaar zou maken, komt het eigendomsrecht van de

geschonken goederen in gevaar. De goederen worden dan immers onvervreemdbaar als

gevolg van hun precaire titel. Door de onherroepelijkheid van de schenking staat het

eigendomsrecht van het goed vast en creëert men bijgevolg een grote rechtszekerheid.

BARBAIX betwist deze rechtsgrond en argumenteert dat de schenkingstitel in ieder geval een

precaire titel is.18

             HOOFDSTUK 3: DE WETTELIJKE ONHERROEPELIJKHEID.

1. Het gemene verbintenissen - en overeenkomstenrecht.

A. Algemeen.

In ons Belgische verbintenissen – en overeenkomstenrecht is het principe van de vrijheid en

gelijkheid het uitgangspunt. Iedere persoon is vrij om een overeenkomst te sluiten. Ons

verbintenissen – en overeenkomstenrecht is georganiseerd rond vier basisprincipes: de

wilsautonomie, het consensualisme, de bindende kracht van de overeenkomst en de uitvoering

te goeder trouw.19

Het belangrijkste principe is ongetwijfeld de bindende kracht van de overeenkomst. Wanneer

partijen een contract hebben gesloten, strekt deze overeenkomst hen tot wet. Met andere

                                                
17 M. GRIMALDI, ‘Donations et testaments. Donations entre vifs. Irrévocabilité des donations par volonté du
donateur. Clauses prohibées. Etat estimatif des donations mobilières. Art. 943 à 948 C.c.’ in Juris-classeur civil,
Parijs, Editions du juris-classeur, 2004, 7.
18 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 549.
19 A. VAN OEVELEN, ‘Hoofdlijnen in de ontwikkeling van het algemene verbintenissen – en
overeenkomstenrecht 1964-2000 ‘, T.P.R. 2003, 319.
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woorden geldt deze overeenkomst tussen partijen als wet. Volgens artikel 1134 tweede lid

BW kan een overeenkomst enkel worden herroepen door wederzijdse toestemming of door

een wet.20 Deze gebondenheid aan de overeenkomst geldt zowel tussen partijen als voor de

rechter.

B. De uitzonderingen.

Partijen kunnen met wederzijdse toestemming volgens artikel 1134 BW hun overeenkomst

‘herroepen’. De herroeping van een overeenkomst is de mogelijkheid van een contractspartij

om door een éénzijdige rechtshandeling een eerder gesloten overeenkomst teniet te doen. In

het licht van artikel 1134 BW sluiten de partijen een nieuwe overeenkomst om de gevolgen

van de vroegere overeenkomst uit te wissen zodat men niet kan spreken van een werkelijke

herroeping.

In het kader van intuitu personae overeenkomsten worden er specifieke wettelijke

uitzonderingen voorzien. Zo heeft men bij lastgeving ( art. 2004 BW), bewaargeving ( art.

1944 BW)  en aanneming van werk ( art. 1794 BW) een eenzijdig opzeggingsrecht voor één

van de partijen voorzien.21

Inzake lastgeving werd de grondslag voor deze opzeggingsmogelijkheid bestudeerd. Bepaalde

auteurs zijn van mening dat het onbezoldigde karakter van de lastgeving de afwijking van het

gemene recht rechtvaardigt. Nochtans bestaat deze opzeggingsmogelijkheid ook bij de

bezoldigde lastgeving. Anderen verkondigen dat deze opzeggingsmogelijkheid wordt

gerechtvaardigd op grond van het intuitu personae - karakter en de eigen aard van de

lastgevingsovereenkomst.22 Wanneer de lastgevingsovereenkomst in het belang van beide

partijen is aangegaan neemt de rechtspraak en rechtsleer aan dat de opzeggingsmogelijkheid

niet bestaat.23

De belangrijkste uitzondering op de bindende kracht van de overeenkomst is het

opzeggingsrecht bij overeenkomsten van onbepaalde duur. De rechtspraak en rechtsleer

                                                
20 Art. 1134 BW
21 Art. 2004 BW, art. 1944 BW en art. 1794 BW
22 Kh. Antwerpen 17 december 1941, J.P.A. 1942, 29; Antwerpen 5 maart 2001, T.B.H. 2002, 116 noot S.
RUTTEN; W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegheid. Rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene theorie van
bewind over andermans vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, 307. B. TILLEMAN, Lastgeving in Algemene
praktische rechtsverzameling, Deurne, Kluwer, 1997, 301-302.
23 Cass 28 juni 1993, R.W. 1993-94, 1425 noot A. VAN OEVELEN.
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aanvaard dat iedere partij het recht heeft om een overeenkomst van onbepaalde duur op te

zeggen.24

2. Het schenkingenrecht.

A. Algemeen.

Daar de schenking een overeenkomst is, is zij onderworpen aan het principe van de bindende

kracht van de overeenkomst en daarmee samenhangend de principiële onmogelijkheid tot

herroeping. Er zijn voornamelijk twee redenen waarom de wetgever gekozen heeft voor de

bijzondere onherroepelijkheid van schenkingen. Enerzijds was de wetgever wantrouwig ten

aanzien van schenkingen en wilde hij de betrokken partijen beschermen. Immers door de

onherroepelijkheid van de schenking wordt de schenker beschermd tegen al te lichtzinnig

schenken. Anderzijds zou de herroepbaarheid van de schenking het normale rechtsverkeer

belemmeren aangezien er rechtsonzekerheid zou kunnen ontstaan omtrent de

eigendomsrechten van het geschonken goed.25 Toch heeft de wetgever in een aantal

uitzonderingen voorzien.

B. Uitzonderingen.

1. Artikel 1096 BW.

a) Het beginsel.

Artikel 1096 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle schenkingen tussen echtgenoten

tijdens het huwelijk, anders dan bij huwelijkscontract gedaan, steeds herroepelijk zijn.

De wetgever wantrouwt deze schenkingen omwille van het feit dat zij het gevolg kunnen zijn

van chantage of andere onbehoorlijke beïnvloeding vanwege de andere echtgenoot.

Men heeft de echtgenoten tegen zichzelf willen beschermen en bijgevolg de schenkingen te

allen tijde eenzijdig herroepbaar gemaakt.26 De schenking zal maar definitief worden bij het

overlijden van de schenker. Kortom ze is slechts geldig mits ze tot het overlijden van de

schenker wordt behouden. De schenking tussen echtgenoten geeft de begiftigde - echtgenoot

maar een precaire titel die door de schenkende echtgenoot kan worden teniet gedaan.

                                                
24 Bergen 23 februari 1988, Jur. Liège 1988, 578; R. KRUITHOF, H. MOONS en C. PAULUS ‘Overzicht van
rechtspraak 1965-1973.Verbintenissen’, T.P.R. 1975, 449.
25 S. MOSSELMANS, ‘Onherroepelijkheid/principe’ in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds),
Handboek Estate planning, Algemeen deel 2, Schenking, Brussel, Larcier, 2009, 208.
26 P. DELNOY, ‘Flux et reflux de la révocabilité des donations entre époux’ in Liber Amicorum Prof. Dr. G.
Baeteman, Gent, story-scientia, 1997, 97-98.
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De ad nutum herroepelijkheid van deze schenkingen is aan geen enkele controle

onderworpen. Het herroepingsrecht is absoluut en raakt de openbare orde. Men moet geen

enkel motief leveren om zich op deze herroeping te beroepen.27 De echtgenoten kunnen noch

rechtstreeks, noch onrechtstreeks er zich toe verbinden de schenking niet te herroepen.

In Frankrijk maakt men voor schenkingen tussen echtgenoten een onderscheid tussen

schenkingen van tegenwoordige goederen en schenkingen van toekomstige goederen.

Schenkingen van tegenwoordige goederen tussen echtgenoten zijn niet langer herroepelijk

wanneer zij worden uitgevoerd tijdens het huwelijk. Deze laatste schenkingen zijn sinds de

wijziging in 2004 van artikel 1096 Code Civil in Frankrijk enkel herroepbaar wanneer ze

slechts uitwerking hebben bij het overlijden van de schenker.28

b) Het toepassingsgebied.

Deze herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten buiten het huwelijkscontract dekt

een ruime lading. Het gaat om alle mogelijke schenkingen die echtgenoten elkaar kunnen

doen. Niet alleen de formele schenkingen, maar ook de handgiften, de onrechtstreekse

schenkingen en de vermomde schenkingen. Gaat het echter om gelegenheidsgeschenken, die

normaal zijn, gelet op het vermogen van de schenker, dan ontsnappen deze aan de

herroepelijkheid.29

Hebben we te maken met een vermomde of een onrechtstreekse schenking dan kunnen er

twijfels rijzen in verband met het voorwerp van de schenking. Wanneer een echtgenote met

het geld dat haar geschonken werd door de andere echtgenoot, een goed aankoopt kan men

zich de vraag stellen of de schenking slaat op dat aangekocht goed of op de geldsom. Het Hof

van Cassatie heeft in een arrest van 15 november 1990 duidelijk laten blijken dat het

voorwerp van de schenking in dergelijke omstandigheden wel degelijk het ter beschikking

gestelde geld is.30

                                                
27 Gent 18 maart 2004, R.A.B.G. 2005, 745.
28 M. VAN QUICKENBORNE bijgewerkt door N. NIJBOER, ‘Commentaar bij artikel 1096 BW’, in J. BAEL
e.a. (eds), Erfenissen, schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak
en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, 107.
29 Cass 3 april 1970, Rev. Not. B. 1971, 605; A. KLUYSKENS, Beginselen van het burgerlijk recht III, De
schenkingen en testamenten, Antwerpen, Standaard, 1958, 458.
30 Cass 15 november 1990, J.T. 1991, 518 noot L. VOGEL.
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Het recht van de echtgenoot - schenker om zijn schenking te herroepen is strikt persoonlijk en

kan dus niet worden uitgeoefend door de schuldeisers van de schenker of diens erfgenamen.31

Aangezien het recht om de schenking te herroepen slechts eindigt bij het overlijden, kan de

schenking dus steeds worden herroepen na echtscheiding. Men kan echter na echtscheiding

ook afstand doen van het herroepingsrecht. Deze afstand is dan wel definitief en

onherroepelijk.

c) Vorm van de herroeping.

Op geen enkele wijze bepaalt het Burgerlijk Wetboek hoe de herroeping moet gebeuren. Zij

kan dus zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend plaatsvinden. Men spreekt van een uitdrukkelijke

herroeping wanneer de schenker duidelijk en expressis verbis zijn wil te kennen geeft de

schenking te willen herroepen.

In een arrest van 25 maart 1959 van het hof van beroep te Luik is de rechter van mening dat

een gewone brief ondertekend door de schenker volstaat.32 De herroeping zal stilzwijgend

geschieden door elke handeling van de schenker waaruit zijn intentie om de schenking

ongedaan te maken ondubbelzinnig blijkt.Uit een arrest van het hof van beroep van Gent van

28 juni 1985 blijkt dat de wil om te herroepen wel degelijk moet vaststaan.33

In Frankrijk oordeelde het hof van beroep van Parijs echter in een arrest van 28 januari 1969

dat een aan een notaris gerichte brief een ondubbelzinnige wilsuiting is om een schenking te

herroepen. In casu schreef een vrouw tijdens de procedure tot echtscheiding met haar man,

een brief naar haar notaris waarin zij meedeelde dat haar huwelijk een grote vergissing was.

Zij schreef dat de echtscheiding werd uitgesproken op een bepaalde datum maar voegde eraan

toe: ‘Het schijnt dat mijn man nog rechten kan laten gelden op mijn nalatenschap zolang het

vonnis niet is overgeschreven. Kan U me zeggen of dit juist is, of moet ik enkele stukken

ondertekenen?’ Enkele dagen later sterft de vrouw onverwacht zonder enige schenking te

hebben herroepen. Het hof concludeerde dat de brief een ondubbelzinnige wilsuiting was van

de vrouw om de schenking te herroepen die zij gedaan had in het voordeel van haar ex-

echtgenoot.34

                                                
31 M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, ‘Overzicht van rechtspraak. Giften (1993-
1998)’, T.P.R. 1999, 970.
32 Luik 25 maart 1959, Ann. Not. 1959, 107.
33 Gent 28 juni 1985, T.G.R. 1986, 6.
34 Hof Parijs 28 januari 1969, Rép. Défernois 1969, 49032 noot A. RAISON.
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d) De gevolgen van de herroeping.

De herroeping heeft terugwerkende kracht. Dit wil zeggen dat de rechten die de begiftigde op

het geschonken goed heeft toegestaan, ontbonden worden.35 De schenking wordt geacht nooit

te hebben bestaan en het geschonken goed keert terug naar het vermogen van de schenker

alsof het dit nooit heeft verlaten. Men veronderstelt dat je als derde – verkrijger/begiftigde van

een onroerend goed het precaire karakter van de titel van uw medecontractant kent, daar een

schenking van een onroerend goed word overgeschreven op het hypotheekkantoor. Gaat het

echter over een lichamelijk roerend goed dan kan de derde - verkrijger eventueel de

toepassing van bezit geldt als titel (art. 2297 BW) vorderen.36

e) Het voordeel op het gebied van successieplanning.

De schenking tussen echtgenoten, en in het bijzonder haar herroepelijk karakter, is een handig

instrument inzake successieplanning. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: Stel dat een

echtpaar, gehuwd onder het wettelijke stelsel, twee kinderen heeft en tijdens het huwelijk een

gemeenschappelijk vermogen gespaard heeft van 200 000 euro roerende goederen.

Van die 200 000 euro roerende goederen wil men 66 666 euro reserveren voor de

langstlevende echtgenoot en de resterende 133 333 euro komt volgens het erfrecht toe aan hun

kinderen. Wanneer men bij het overlijden van één van de echtgenoten die 66 666 euro doet

toekomen aan de langstlevende onder hen, dan zijn er successierechten verschuldigd op de

helft zijnde 33 333 euro. Dit wil men juist vermijden!

De ouders gaan daarom best naar de notaris en laten hun huwelijksstelsel zodanig aanpassen

dat het vermogen van 66 666 euro elk voor de helft (33 333 euro) naar hun eigen vermogens

wordt overgeheveld. Daarna gaat de man over tot een schenking aan zijn  vrouw van zijn 33

333 euro en de vrouw doet hetzelfde en schenkt haar 33 333 euro aan haar man. Na deze

schenkingen hebben zij dus beiden opnieuw 33 333 euro in hun eigen vermogens.

Wanneer de man overlijdt, kan het totale vermogen van 66 666 euro toch bij de vrouw

terechtkomen zonder successierechten te moeten betalen. De 33 333 euro die de vrouw heeft

                                                
35 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge. Tome VIII/1, les libéralité, les donations, Brussel,
Bruylant, 1962, 869.
36 S. MOSSELMANS, ‘Onherroepelijkheid/principe’ in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds),
Handboek Estate planning, Algemeen deel 2, Schenking, Brussel, Larcier, 2009, 219.
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gekregen door de schenking van haar man komt haar definitief toe want de schenkende

echtgenoot is overleden en kan die schenking dus niet meer herroepen. De andere 33 333 euro

die zich bij de overleden echtgenoot bevindt, kan zij terugkrijgen door die 33 333 euro die ze

geschonken had aan haar man te herroepen. De man wordt verondersteld nooit eigenaar te zijn

geweest van die 33 333 euro zodat deze gelden zich dan ook niet in zijn nalatenschap

bevinden en er geen successierechten op verschuldigd zijn wanneer die 33 333 euro terugkeert

naar de langstlevende echtgenote.37

2. Artikel 953 BW.

Volgens artikel 953 BW kan een schenking onder levenden niet worden herroepen dan

wegens niet-vervulling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid

en wegens geboorte van kinderen.38

Het gaat hier echter om een schijnuitzondering omdat er geen sprake is van een herroeping

stricto sensu van de schenking. De beëindiging van de schenking is hier uitgelokt daar het een

gevolg is van een gedraging van de begiftigde en niet van de schenker. De herroeping van de

schenking voltrekt zich hier onafhankelijk van de enkele wil van de schenker daarom spreekt

men beter van een grond tot ontbinding van de overeenkomst.39

Op limitatieve wijze worden de redenen opgesomd in artikel 953 BW waardoor een schenking

kan worden ‘herroepen/ontbonden’ namelijk het niet vervullen van de voorwaarden

waaronder de schenking is gedaan, de ondankbaarheid en de geboorte van kinderen. Deze

laatste grond werd door de Wet van 31 maart 1987 geschrapt als grond tot ontbinding van een

schenking.40 De wetgever is echter vergeten artikel 953 BW aan te passen. Dat dit een

vergetelheid van de wetgever is bevestigd het Hof van Cassatie in een arrest van 7 mei 2007.41

                                                
37 www.taxforius.be
38 Artikel 953 BW
39 R. BARBAIX, ‘Commentaar bij artikel 953 BW’, in J. BAEL e.a. (eds), Erfenissen, schenkingen en
testamenten: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer,
2005,8.
40 Wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, B.S. 27 mei 1987.
41 Cass 7 mei 2007, Not. Fisc. M. 2009, 49-56 met noot H. Casman
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De schenking zal van rechtswege ontbonden worden wanneer de geboorte van het kind dateert

van voor de inwerkingtreding van de Wet van 31 maart 1987.

Als het kind geboren wordt na de inwerkingtreding van de Wet van 31 maart 1987 zal de

schenking niet van rechtswege ontbonden worden, ook al dateerde de schenking van voor

deze inwerkingtreding.42

Wanneer de schenker op het ogenblik van de schenking geen kinderen heeft, zal het

doorgaans niet de bedoeling zijn van de schenker om zijn (later geboren) kinderen te

benadelen. Wil hij, na de geboorte van zijn eerste kind, op de schenking terugkomen dan was

men van mening dat de schenker zich kon beroepen op het verval van de schenking wegens

het verdwijnen van de oorzaak.43 Deze theorie werd door het mijlpaalarrest van het Hof van

Cassatie van 12 december 2008 echter afgekeurd.44

3. Artikel 954 BW.

a) Het beginsel.

Indien de begiftigde de aan de schenking verbonden voorwaarden niet vervult, heeft de

schenker volgens artikel 954 BW het recht de schenking te ‘herroepen’. Artikel 954 BW

bepaalt immers: ‘ In geval van herroeping wegens niet-vervulling van de voorwaarden, keren

de goederen in handen van de schenker terug, vrij van alle lasten en hypotheken waarmee zij

door de begiftigde mochten zijn bezwaard; en de schenker heeft tegen derden, houders van de

geschonken onroerende goederen, alle rechten die hij tegen de begiftigde zelf zou hebben.’45

Ook hier is het terminologisch juister te spreken van de ontbinding van de schenking in plaats

van de herroeping .

b) Het toepassingsgebied.

De schenker, die de ontbinding eist op grond van het niet - vervullen van de voorwaarden,

moet zowel het bestaan van de voorwaarde als het niet - vervullen ervan bewijzen. De term

‘voorwaarde’ is echter misleidend.

                                                
42 M. PUELINCKX-COENE, ‘Schenkingen en de geboorte achteraf van een kind bij de schenker’, R.W. 1988-
89, 57.
43 M. PUELINCKX-COENE, ‘Schenkingen en de geboorte achteraf van een kind bij de schenker’, R.W. 1988-
89, 57.
44 B. VERLOOY, ‘De latere verdwijning van de oorzaak van een schenking onder levenden’, R.A.B.G 2009, afl
12, 817-822. noot onder Cass 12 december 2008.
45 Art. 954 BW.
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 De ‘voorwaarde’ is in de technische – juridische zin van het woord de toekomstige, onzekere

gebeurtenis waarvan de uitvoering of het voortbestaan van een verbintenis afhankelijk wordt

gesteld. Ze werkt opschortend of ontbindend. Er is sprake van een opschortende voorwaarde

wanneer de uitvoering van de verbintenis afhankelijk wordt gemaakt van de vervulling van de

voorwaarde.46

De voorwaarde zal echter ontbindend werken wanneer de vervulling ervan van rechtswege het

tenietgaan van de overeenkomst met zich meebrengt.47 In artikel 954 BW verwijst men niet

naar de voorwaarde in zijn technisch – juridische betekenis maar naar alles wat de schenker

van de begiftigde wil gedaan krijgen.48

Hiertoe behoort ook de last die andere juridische gevolgen teweeg brengt. De last is

verschillend van de voorwaarde daar zij de begiftigde oplegt om iets te geven, te doen of te

laten, ten voordele van de schenker, een derde of de begiftigde zelf. De last vormt, in

tegenstelling met de voorwaarde, een essentieel bestanddeel van de overeenkomst met als

sanctie bij wanprestatie de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.49

Alle schenkingen onder ‘voorwaarden’, ongeacht hun vorm en hun aard vallen onder het

toepassingsgebied van artikel 954 BW.

4. Artikel 955 BW.

a) Het Beginsel.

Dit artikel bepaalt dat: ‘Een schenking onder levenden kan alleen in de volgende gevallen

wegens ondankbaarheid herroepen worden:

1° Indien de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd;

2° Indien hij zich tegenover hem heeft schuldig gemaakt aan mishandelingen, misdrijven of

grove beledigingen;

3° Indien hij weigert hem levensonderhoud te verschaffen.’50

                                                
46 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu,
1994, 37-42.
47 Art. 1168 BW; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 193.
48 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, deel III, Huwelijksstelsels, erfrecht en giften, Brussel, Bruylant,
1971, 558.
49 Brussel 3 december 1992, R.W. 1992-1193, 1342.
50 Art. 955 BW
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Het gaat hier om onheuse gedragingen van de begiftigde ten aanzien van de schenker. De

schenker kan de ontbinding van de schenking vorderen in deze limitatief opgesomde gevallen

van ondankbaarheid.51 Of de ingeroepen feiten voldoende ernstig zijn om de ontbinding van

de schenking wegens ondankbaarheid te rechtvaardigen, beoordeeld de feitenrechter.52

b) Het toepassingsgebied.

De limitatief opgesomde gevallen van ondankbaarheid geven aanleiding tot een

civielrechtelijke sanctie namelijk de ontbinding en moeten daarom restrictief worden

geïnterpreteerd. Met de aanslag op het leven van de schenker wordt aangenomen dat het

vereist en voldoende is dat de begiftigde het inzicht had om de schenker te doden. Zo kan niet

enkel moord en doodslag aanleiding geven tot ontbinding van de schenking maar ook de

poging tot moord of doodslag.53 Desondanks is er geen veroordeling van de begiftigde vereist

om de schenking te ontbinden. Mishandelingen, misdrijven en grove beledigingen vormen de

tweede grond van ondankbaarheid. Het gaat hier ook om morele mishandeling zoals een

bejaarde schenkster tegen haar wil huisvesten in een bejaardentehuis.54

In het kader van de ‘grove beledigingen’ moet de begiftigde de bijzondere intentie hebben om

de schenker te beledigen. Zo wordt overspel steeds vermoed te zijn gepleegd met de

bedoeling te beledigen.55 De laatste grond van ondankbaarheid is de weigering

levensonderhoud te verschaffen. Het gaat hier om een positieve verplichting. Er wordt

nochtans aan de begiftigde geen echte onderhoudsverplichting opgelegd en er is geen

gedwongen uitvoering mogelijk.

De begiftigde zal enkel kunnen worden aangesproken door de schenker wanneer deze

behoeftig is en de begiftigde in staat is om levensonderhoud te verschaffen. De schenking zal

maar kunnen ontbonden worden wanneer de begiftigde op onrechtmatige wijze geweigerd

heeft in dit levensonderhoud te voorzien.56

                                                
51 F. DEBUCQUOY, ‘De gronden tot herroeping van de schenking onder levenden wegens ondankbaarheid’,
T.B.B.R 2004, 531.
52 R. BARBAIX, ‘Commentaar bij artikel 955 BW’ in Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Kluwer, 2005,
41.
53 Gent 18 oktober 1985, T. Not 1986, 172.
54 Luik 13 februari 2002, Rev. Not. B. 2002, 300; Brussel 23 oktober 1987, J.L.M.B. 1989, 5.
55 Bergen 29 april 1987, Pas. 1987, II, 162; Brussel 24 september 1991, J.L.M.B. 1992, 618.
56 Luik 25 februari 2002, J.LM.B. 2002, 1019.
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3. Besluit.

Wanneer men de wettelijke onherroepelijkheid in het schenkingenrecht vergelijkt met het

gemene verbintenissen – en overeenkomstenrecht dan kan men besluiten dat de

uitgangspunten identiek zijn. De schenking is een overeenkomst en dus onherroepelijk. Zowel

het gemene recht als het schenkingenrecht voorziet hier echter uitzonderingen op.

De belangrijkste uitzondering in het schenkingenrecht is zonder twijfel de schenkingen tussen

echtgenoten buiten huwelijkscontract. De andere wettelijke uitzonderingen zijn slechts

schijnuitzonderingen. Frankrijk heeft de herroepingsmogelijkheid met betrekking tot

schenkingen van tegenwoordige goederen tussen echtgenoten uitgesloten wanneer zij wordt

uitgevoerd tijdens het huwelijk. Zou het niet beter zijn dat België dit onderscheid ook maakt?

Is deze verregaande uitzondering op de bindende kracht van de overeenkomst wel

gerechtvaardigd?

            HOOFDSTUK 4: DE CONTRACTUELE ONHERROEPELIJKHEID.

1. Inleiding.

Uit de artikelen 943-946 BW vloeit voort dat de onherroepelijkheid van de schenking een

versterkte onherroepelijkheid is, een onherroepelijkheid van de tweede graad. Zoals gezegd,

impliceert dit niet alleen dat de schenker niet de mogelijkheid heeft de overeenkomst

éénzijdig te beëindigen maar dat hij daarenboven zich ook niet rechtstreeks of onrechtstreeks

contractueel het recht kan voorbehouden de schenking op een later ogenblik ongedaan te

maken.57

Men kan zich de vraag stellen of, en zo ja in hoeverre, partijen in het gemene verbintenissen –

en overeenkomstenrecht contractueel aan één van hen een éénzijdig beslissingsrecht kunnen

toekennen over het voortbestaan of de invulling van hun contractuele rechten.

De hoofdregel in het schenkingenrecht is artikel 944 BW: ‘Een schenking die gedaan is onder

voorwaarden waarvan de uitvoering van de enkele wil van de schenker afhangt, is nietig.’58

De artikelen 943, 945 en 946 BW zijn bijzondere toepassingen hiervan.

                                                
57 S. MOSSELMANS, ‘Onherroepelijkheid/principe’ in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds),
Handboek Estate planning, Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, Brussel, Larcier, 2009, 206.
58 Art. 944 BW
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Er bestaan tussen het schenkingenrecht en het gemene recht parallellen. Zo ziet men een

gelijkenis tussen artikel 944 BW en artikel 1174 BW, dat stipuleert dat: ‘een verbintenis nietig

is wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde langs de kant van diegene die

zich verbindt.’59 We gaan dan ook de contractuele onherroepelijkheid onderzoeken in het

gemene recht en in het schenkingenrecht.

2. Het gemene verbintenissen – en overeenkomstenrecht.

    A. Artikel 1174 BW: de klassieke opvatting.

De definitie van een potestatieve voorwaarde is omschreven in artikel 1170 BW namelijk: ‘De

potestatieve voorwaarde is deze waarbij één van de contracterende partijen de vervulling

ervan kan doen plaatshebben of verhinderen.’ Men maakt daarbij ook een onderscheid tussen

de louter of zuivere potestatieve voorwaarde enerzijds en de gewone of eenvoudige

potestatieve voorwaarde anderzijds. De louter potestatieve voorwaarde is de voorwaarde

waarbij de vervulling totaal afhankelijk is van de enkele wil van degene die zich verbonden

heeft. Bijvoorbeeld ‘Ik schenk u dit goed, als ik het wil of als ik niet van idee verander.’60

De voorwaarde waarbij de uitvoering van de verbintenis afhankelijk is van een toekomstige

en onzekere gebeurtenis, die diegene die zich verbindt zelf kan doen plaatsvinden of

verhinderen is de gewone of zuivere potestatieve voorwaarde. Een typisch voorbeeld hiervan

is: ‘Als ik verhuis, schenk ik u mijn huis.’61

Artikel 1174 BW is volgens de klassieke opvatting enkel van toepassing op de louter

potestatieve opschortende voorwaarde van de zijde van de schuldenaar. Met andere woorden

is de potestatieve voorwaarde enkel verboden wanneer de potestativiteit bestaat aan de zijde

van de schuldenaar. De schuldenaar zal zich enkel van de verbintenis kunnen bevrijden door

zich te onthouden van de verwezenlijking van de gebeurtenis.62

    B. Artikel 1174 BW: de moderne opvatting.

De hoven en rechtbanken hanteren vandaag niet langer de definities van de klassieke auteurs.

De rechtspraak definieert het begrip ‘ loutere potestatieve voorwaarde’ in de zin van artikel

                                                
59 Art. 1174 BW
60 Art. 1170 BW; Antwerpen 15 december 1997, T.B.B.R. 1998, 352.
61 M. PUELINCKX-COENE, ‘Valkuilen van het schenkingsrecht’ in X. (ed), Familiale vermogensplanning.
XXX Post-universitaire cyclus Willy Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 204.
62 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 391.
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1174 BW ruimer dan de klassieke opvatting. Men schakelt de voorwaarden die afhankelijk

zijn van de loutere wil en de voorwaarden die afhankelijk zijn van een gebeurtenis, die in de

macht van de schuldenaar ligt, gelijk.

Zo besliste de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dat wanneer men een verbintenis tot

bouwen aangaat onder de opschortende voorwaarde van de aankoop van een bouwgrond, dit

louter potestatief is.63

Volgens de klassieke opvatting zou deze voorwaarde een gewone potestatieve voorwaarde

zijn want de verwezenlijking zou gedeeltelijk afhangen van de kandidaat-kopers en

gedeeltelijk van een externe, toevallige gebeurtenis namelijk het vinden van de juiste

bouwgrond.

De moderne opvatting beschrijft een voorwaarde als louter potestatief wanneer de

verwezenlijking ervan afhankelijk is van de enkele wil van de schuldenaar of van een

gebeurtenis die volledig in zijn macht ligt. Spreken we van een gewone potestatieve

voorwaarde dan moet de vervulling van de gebeurtenis afhankelijk zijn van een voorval

buiten de wil van de schuldenaar en ook van een externe toevallige gebeurtenis.64

Een gemengde potestatieve voorwaarde is de voorwaarde waarbij de verwezenlijking van de

toekomstige en onzekere gebeurtenis afhankelijk gemaakt wordt van de wil van de beschikker

en van een derde. ‘Ik schenk u gedurende een bepaalde periode de dividenden die zullen

uitgekeerd worden voor aandelen die ik bezit.’ is een voorbeeld van een schenking onder

gemengde potestatieve voorwaarde. Hierdoor verwatert het onderscheid tussen de gemengde

potestatieve voorwaarde en de gewone potestatieve voorwaarde. Wanneer het externe element

een bepaalde derde is dan zal de voorwaarde gemengd zijn. Is daarentegen dit element een

toevallige gebeurtenis of een onbepaalde derde dan hebben we te maken met een gewone

potestatieve voorwaarde.65

                                                
63 Rb. Antwerpen 26 maart 1981, R.W. 1981-1982, 1837 met noot R. DELWICHE.
64 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge. Tome VIII/1, Brussel, Bruylant, 1962, 229-230.
65 M. COENE, ‘Commentaar bij art. 944 BW’, in J.BAEL e.a. (eds), Erfenissen , schenkingen en testamenten:
artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2002, losbl., afl.
22, 56.
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Is een schenking gedaan onder een gemengde potestatieve voorwaarde geldig? Hierover

bestaat betwisting in de rechtspraak en rechtsleer. Een eerste zienswijze bouwt voort op het

oude recht en is van oordeel dat wanneer de schenker de vervulling van de voorwaarde kan

verhinderen, het principe van de onherroepelijkheid van de schenking is geschonden. Bij de

gemengde potestatieve voorwaarde is deze onherroepelijkheid dan ook geschonden.66

Een ander deel van de Franse en Belgische rechtspraak is van mening dat deze zienswijze in

strijd is met artikel 944 BW en dat dit artikel restrictief moet worden geïnterpreteerd en het

enkel gaat om ‘de enkele wil van de schenker’. Hierdoor aanvaardt men de schenking onder

een gemengde potestatieve voorwaarde.67

Voegt artikel 944 BW nu iets toe aan artikel 1174 BW? Hierop moet men bevestigend

antwoorden want artikel 944 BW van het schenkingenrecht heeft een ruimer

toepassingsgebied aangezien het niet enkel de louter potestatieve opschortende voorwaarde in

de persoon van degene die zich verbonden heeft verbiedt, maar ook elke louter en gewone

potestatieve opschortende en ontbindende voorwaarde. Zo zal ik mijn huis niet geldig kunnen

wegschenken onder de voorwaarde dat ik verhuis. Wanneer ik bij de schenking van mijn huis

mezelf het recht voorbehoud op die schenking terug te komen binnen een bepaalde termijn,

zal dit ook geen geldige schenking zijn.

C. De partijbeslissing.

De Belgische rechtspraak en rechtsleer aanvaarden de figuur van de partijbeslissing. Partijen

kunnen de aanpassing van het voorwerp van hun overeenkomst opdragen aan één van hen via

een beding van partijbeslissing. Met andere woorden kunnen partijen in hun

verbintenis/overeenkomst aan één van de partijen de bevoegdheid geven om éénzijdig de

inhoud van de rechten en de plichten van de andere partij nader te bepalen of zelfs te

wijzigen.68

Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de wederpartij niet onderworpen is aan de

willekeur van de andere contractspartij. De rechter zal steeds de bevoegdheid van de

beslissende partij toetsen aan de verplichting van de uitvoering te goeder trouw en het verbod

van rechtsmisbruik.

                                                
66 P. DELNOY, ‘Chronique de jurisprudence, les libéralités (1981-87)’, J.T. 1989, 320.
67 Cass fr. 30 augustus 1880, D.P. 1880, 464; L. RAUCENT, ‘Examen de jurisprudence, les libéralités et les
succssions’, R.C.J.B. 1989, 685.
68 J. RONSE, ‘Marginale toetsing in het privaatrecht’, T.P.R. 1977, 212.
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De mogelijkheid van een beding van partijbeslissing doet geen afbreuk aan de beginselen van

wilsautonomie en contractvrijheid want beide partijen zullen immers met deze partijbeslissing

moeten instemmen.

Men aanvaardt zelfs vandaag in de rechtspraak en de rechtsleer dat de bepaling van het

voorwerp van de verbintenis kan gebeuren aan de hand van een partijbeslissing.69

De vaststelling van het voorwerp van de verbintenis bij partijbeslissing is een zuivere

toepassing van artikel 1129 BW dat voorschrijft dat het voorwerp van een verbintenis steeds

bepaalbaar moet zijn. Het voorwerp van de verbintenis is hier wel degelijk bepaalbaar

aangezien het dat voorwerp is dat door één van de partijen zal worden aangeduid.

De clausule van partijbeslissing moet zelf wel voldoende bepaalbaar zijn. Kortom zal men

duidelijk moeten bepalen welke partij de beslissingsbevoegdheid heeft om het voorwerp van

de verbintenis vast te stellen.70

3. Het schenkingenrecht.

    A. De contractuele onherroepelijkheid in het Belgische recht.

Zoals reeds aangegeven, is de Belgische rechtspraak en rechtsleer van mening dat de

onherroepelijkheid van de schenking een versterkt karakter heeft. In de artikelen 943-946 BW

gaat men verder in op de draagwijdte van deze onherroepelijkheid van de tweede graad.

Artikel 944 BW is de basisregel en voornoemde artikelen zijn toepassingen van deze regel.

1. Het toepassingsgebied.

Alle gewone schenkingen, ongeacht hun vorm ( in notariële vorm, handgiften, onrechtstreekse

schenkingen), hun inhoud (schenkingen als voorschot op erfdeel of schenkingen bij

vooruitmaking) en aan wie ze zijn gedaan, vallen onder de regel van de versterkte

onherroepelijkheid.71

                                                
69 Brussel 21 november 1996, T.B.H. 1997, 745 met noot J.P. BUYLE; M.E. STORME, ‘De bepaling van het
voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing’, T.P.R. 1988, 1262.
70 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 414-418.
71 M. GRIMALDI, ‘Donations et testaments. Donations entre vifs. Irrévocabilité des donations par volonté du
donateur. Clauses prohibées. Etat estimatif des donations mobilières. Art. 943 à 948 C.c.’ in Juris-classeur civil,
Parijs, Editions du juris-classeur, 2004, 5.
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Deze onherroepelijkheid is echter niet van toepassing op de schenkingen ten voordele van het

huwelijk volgens artikel 947 BW. Zij zijn noch herroepelijk, noch versterkt onherroepelijk.

De gemeenrechtelijke regeling van de onherroepelijkheid is hier van toepassing. Dit wil

zeggen dat deze schenkingen in principe onherroepelijk zijn maar dat de partijen een beding

in hun overeenkomst kunnen inlassen dat één van hen het recht verleent rechtstreeks of

onrechtstreeks op de schenking terug te komen.72

De ratio legis van deze afwijking op de versterkte onherroepelijheid is dat de wetgever van

mening was dat deze schenkingen ten voordele van het huwelijk een behartigenswaardig

belang nastreven. Zij bevorderen immers het huwelijk en de kinderen die eruit zullen geboren

worden.73

2. Draagwijdte van de versterkte onherroepelijkheid.

We moeten de precieze aard en draagwijdte van de versterkte onherroepelijkheid onderzoeken

omdat hierover betwistingen bestaan.

Artikel 944 BW stelt duidelijk dat er geen voorwaarde kan worden verbonden aan een

schenking waarvan de uitvoering afhankelijk is van de enkele wil van de schenker. Immers

wanneer de schenker er voor kan zorgen dat de voorwaarde zich voordoet of juist niet, dan

houdt hij zich onrechtstreeks een middel voor om op de schenking terug te komen of de

schenking doorgang te laten vinden. Enkel de potestativiteit aan de zijde van de schenker is

verboden.74

In de praktijk van de estate planning rijzen er vragen betreffende de geldigheid van een

beding dat aan de schenking een last koppelt die moet worden voldaan op het eerste verzoek

van de schenker. Bijvoorbeeld ouders die nog in goede gezondheid zijn en een schenking aan

hun kinderen doen maar daarbij bedingen dat wanneer het hen financieel minder voor de wind

gaat, de begiftigden hun maandelijks een bepaalde som geld dienen te betalen wanneer zij dat

                                                
72 K. VANWINCKELEN, ‘Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en
onherroepelijke schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning ‘, in W. PINTENS en J. DU
MONGH (eds) Themis Familiaal vermogensrecht, Brugge, Die keure, 2004, 56.
73 M. COENE, ‘Commentaar bij art. 947 BW’, in J.BAEL e.a. (eds), Erfenissen , schenkingen en testamenten:
artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2002, losbl., afl.
22, 74.
74 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal
vermogensrecht, Leuven, UP Leuven, 2002, 482.
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vragen. Of deze last moet uitgevoerd worden, hangt af van de loutere wil van de ouders. Is

deze modaliteit, die louter potestatief is, onverenigbaar met de versterkte onherroepelijkheid

van de schenking?

Volgens BARBAIX niet. Zij argumenteert terecht dat wanneer de uitvoering van de last niet

gevraagd word door de schenker, hij niet kan terugkomen op zijn schenking maar enkel het

emolumentum van de schenking kan vergroten. De last die wordt opgenomen door de

begiftigde is een verbintenis ten voordele van de schenker. Het is niet de schenker die zich

verbonden heeft tot de last maar de begiftigde. Doordat het potestatieve element enkel

betrekking heeft op de voldoening van de last en niet bestaat bij degene die zich verbonden

heeft maar enkel bij degene in wiens voordeel werd bedongen, komt de bijzondere

onherroepelijkheid van de schenking hier niet in het gedrang.75

COENE meent bovendien dat door de last te aanvaarden, de begiftigde een verbintenis

aangaat die onder toepassing valt van artikel 1174 BW. Er wordt volgens haar geen inbreuk

gepleegd op de onherroepelijkheid van de schenking daar de verwezenlijking van de

opschortende voorwaarde die aan de last verbonden is, afhangt van de loutere wil van diegene

in wiens voordeel de last werd opgenomen.76

Artikel 944 BW wijkt af van het gemene recht doordat zij niet enkel de louter potestatieve

voorwaarde verbiedt maar ook de gewone potestatieve voorwaarde. Dit is althans de gangbare

opvatting. Zo zullen de voorwaarden ‘dat ik me (niet) bedenk’ en ‘dat ik (niet) verhuis’ nietig

zijn conform artikel 944 BW. Over de grondslag van deze uitbreiding is echter discussie.

BAEL verdedigt in zijn proefschrift een andere opvatting. Hij is namelijk van oordeel dat

artikel 944 BW enkel betrekking heeft op de louter potestatieve voorwaarden en niet op de

gewoon potestatieve en gemengde voorwaarden.77 Artikel 944 BW spreekt immers enkel over

“ de voorwaarde waarvan de uitvoering van de enkele wil van de schenker afhangt”. Hieruit

kan men afleiden dat het niet van toepassing is wanneer de verwezenlijking van de

voorwaarde ook de tussenkomst van een derde of van een toevallig extern gebeuren vereist.

                                                
75 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 460.
76 M. COENE, ‘Commentaar bij art. 944 BW’, in J.BAEL e.a. (eds), Erfenissen , schenkingen en testamenten:
artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2002, losbl., afl.
22, 62.
77 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, proefschrift Ugent 2002, 651.
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BAEL steunt zich op de voorbereidende werkzaamheden van het Burgerlijk Wetboek en is

van mening dat deze opvatting in de lijn ligt van het arrest van het Belgische Hof van Cassatie

van 26 januari 1984.78

BARBAIX verkondigt in haar proefschrift duidelijk een andere mening. Zij argumenteert dat

de schenker nog altijd de macht heeft om de voorwaarde al dan niet te vervullen en hij zich

dus van zijn engagement kan bevrijden ook al is er tussenkomst van een derde of van een

toevallig gebeuren. 79

Zij legt dit uit aan de hand van een voorbeeld. Stel dat men een schenking doet onder de

klassieke potestatieve voorwaarde ‘dat ik morgen naar Brussel verhuis’.

De verwezenlijking van deze voorwaarde hangt niet enkel af van de wil van de schenker maar

ook van externe factoren zoals het feit dat je een geschikt huis moet vinden om in Brussel te

wonen. Nochtans kan ik door geen enkele poging te ondernemen om een huis te vinden,

beslissen dat de voorwaarde zich niet voordoet. Met andere woorden kan de niet-

verwezenlijking van de voorwaarde dus integraal afhankelijk zijn van de enkele wil van de

schenker. Wat is dan het verschil met de schenking onder de voorwaarde ‘dat ik wil’? Zijn

deze beide schenkingen niet ongeldig? 80

3. Het arrest van het Hof van Cassatie van 26 januari 1984.

De feiten die aanleiding gaven tot het arrest van 26 januari 1984 zijn als volgt: Dokter L. deed

op 20 augustus 1975 een onrechtstreekse schenking (een kwijtschelding van een schuld) aan

een dienstbode (De R.) onder de opschortende voorwaarde dat hij in dienst zou blijven van de

schenker tot aan diens dood en onder de voorwaarde dat de begiftigde maandelijks een staat

van inkomsten en uitgaven zou voorleggen aan de schenker. De erfgenamen van de schenker

waren van oordeel dat het hier ging om een louter potestatieve voorwaarde en dus zou deze

schenking volgens artikel 944 BW nietig zijn.

In haar arrest van 17 maart 1982 oordeelde het hof van beroep te Brussel echter dat de

voorwaarde om in dienst te blijven tot aan de dood van de schenker en maandelijks

                                                
78 Cass 26 januari 1984, R.W. 1984-85, 2325.
79 R. BARBAIX, Hoe anders is de overeenkomst schenking, en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het
contractuele statuut van de schenking. Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de
Rechten aan de Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, s.l., 2007, 463.
80 R. BARBAIX ibid
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verantwoording af te leggen geen louter potestatieve voorwaarde is. Hiertegen stapten de

erfgenamen naar het Hof van Cassatie en wierpen op dat het hof van beroep fout was door te

beslissen dat de voorwaarde geen potestatieve voorwaarde van de zijde van de schenker zou

zijn.

De erfgenamen waren van mening dat de potestiviteit gelegen was in het feit dat de schenker

de begiftigde te allen tijde kon ontslaan en zo de verwezenlijking van de voorwaarde zou

verhinderen. Er is dus volgens hen wel degelijk sprake van een voorwaarde afhankelijk van de

enkele wil van de schenker en dus moet deze schenking conform 944 BW nietig zijn.

Het Hof van Cassatie bevestigt het arrest van het hof van beroep op grond van de volgende

overwegingen:

“Overwegende dat het arrest, enerzijds zegt ‘ dat de vermindering van het terug te betalen

bedrag was onderworpen aan een voorwaarde waarvan appellante de geldigheid betwist; dat

ze hierin bestond dat De R. dezelfde diensten aan dokter L. zou blijven verstrekken en dat hij

maandelijks een staat van ontvangsten en uitgaven zou overleggen. ’Dat daaruit niet volgt dat

het Hof van Beroep zou hebben geoordeeld dat de verplichting voor verweerder om zijn

diensten voort te zetten aan de kwijtschelding van de schuld een potestatief karakter zou

hebben verleend, en dat die grond evenmin impliceert dat het Hof van Beroep van mening zou

zijn geweest dat het niet ging om een door de dokter L. opgelegde voorwaarde;

Overwegende dat het arrest, anderzijds, antwoordt op de conclusie van eiseres volgens welke

de voorwaarde waaraan de schenking was onderworpen louter potestatief was; dat de door

de schenker opgelegde voorwaarde om dezelfde diensten te blijven verstrekken en om

maandelijks een staat van ontvangsten en van zijn uitgaven over te leggen, niet potestatief is

in de zin van artikel 944 van het Burgerlijk Wetboek.

Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat de schenking niet was

gedaan onder een louter potestatieve voorwaarde, doch onder een voorwaarde waarvan de

schenker de verwezenlijking niet door zijn enkele wil kon beletten.” 81

Doordat het Hof van Cassatie de voorwaarde niet heeft gekwalificeerd, bestaat er discussie

over de draagwijdte en waarde van dit arrest.

                                                
81 Cass 26 januari 1984, R.W. 1984-85, 2325.
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Volgens BAEL kunnen we uit dit arrest afleiden dat het gaat om een gewoon potestatieve

voorwaarde. In tegenstelling tot de klassieke opvatting, concludeert hij dat we uit dit arrest

kunnen besluiten dat artikel 944 BW enkel de louter potestatieve voorwaarde verbiedt en niet

de gewoon en gemengde potestatieve voorwaarde.82

PUELINCKX - COENE daarentegen meent dat we uit dit arrest kunnen opmaken dat

schenkingen onder een gemengde voorwaarde buiten het toepassingsgebied van artikel 944

BW vallen.83

Anderen wijzen erop dat het Hof veronderstelde dat de schenker totaal niet de bedoeling had

de begiftigde te ontslaan. Men kan hier dan ook volgens hen niet spreken over een

voorwaarde die potestatief is van de zijde van de schenker maar integendeel van de zijde van

de begiftigde zodat de schenking geldig is.84

Volgens BARBAIX verdient deze laatste zienswijze de voorkeur omdat het Hof zich niet mag

uitspreken over de kwalificatie van de voorwaarde. Dat zou immers een feitelijke beoordeling

zijn waartoe het Hof zich niet mag lenen. Zij is van mening dat het hof van beroep een juist

arrest heeft geveld en dat de voorwaarde enkel in één richting werkt namelijk dat de schenker

met die voorwaarde enkel de bedoeling had te voorkomen dat de begiftigde zelf ontslag zou

nemen.85

DELNOY interpreteert dit arrest in die zin dat de schenking gebeurde om de dienstbode aan te

sporen zijn diensten verder te zetten en rekening af te leggen. Hij ziet in de voorwaarde eerder

een last, waarvan de uitvoering uitsluitend afhing van de wil van de begiftigde.86

De relevantie van deze discussie is groot omdat er verschillende meningen zijn over het al dan

niet geldig zijn van in de praktijk vaak voorkomende clausules. Zo kan men zich de vraag

stellen of men een schenking kan doen onder de opschortende of ontbindende voorwaarde al

dan niet in het huwelijk te treden. Hoe kwalificeren we deze voorwaarde?

                                                
82 . BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, proefschrift Ugent 2002, 651.
83 M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak, Giften 1985-1992”, T.P.R. 1994, 1679.
84 P. DELNOY, ‘Chronique de jurisprudence, les libéralités (1981-87)’, J.T. 1989, 328.
85 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 467-468.
86 P. DELNOY, ‘Chronique de jurisprudence, les libéralités (1981-87)’, J.T. 1989, 328.
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Sommigen benadrukken dat deze voorwaarde potestatief is aangezien de schenker altijd kan

weigeren te trouwen. Volgens het Franse Hof Van Cassatie is steeds de wil van een derde

noodzakelijk en hebben we te maken met een gemengde voorwaarde. De andere partner moet

immers akkoord gaan om in het huwelijk te treden.87

4. Bijzondere toepassingen.

a) Artikel 943 BW.

Dit artikel bepaalt dat een schenking enkel tegenwoordige goederen van de schenker mag

bevatten. Toekomstige goederen mogen geen deel uitmaken van een schenking. In het

gemene recht daarentegen laat artikel 1130 BW uitdrukkelijk toe dat toekomstige goederen

het voorwerp kunnen zijn van een overeenkomst.88

- Toekomstige goederen.

Het gaat om goederen waarop de schenker op het ogenblik van de schenking nog geen rechten

heeft, zelfs geen voorwaardelijke rechten. Wanneer men deze goederen zou schenken doet

men afbreuk aan de onherroepelijkheid van de schenking omdat de schenker zelf kan

beslissen om die goederen al dan niet te verwerven. Deze toekomstige goederen zullen per

slot van rekening maar in het vermogen van de schenker vallen door zijn optreden. Met

andere woorden kan de schenker zelf beslissen om te ontsnappen aan zijn verbintenis en dus

zal deze schenking nietig zijn.89

Toekomstige goederen worden verder ingedeeld in twee groepen: de relatief toekomstige

goederen en de absoluut toekomstige goederen. De eerste categorie van goederen zijn

goederen die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst wel bestaan, maar niet

toebehoren aan diegene die de verbintenis aangaat. Hiertegenover bestaan de absoluut

toekomstige goederen op het ogenblik van het aangaan van de verbintenis nog niet.

Nochtans is het voldoende dat het absoluut toekomstig goed op het ogenblik van het aangaan

van de verbintenis kan bestaan om het voorwerp van een verbintenis te kunnen uitmaken. Het

ontstaan ervan mag worden verwacht of moet minstens mogelijk zijn zoals een huis op plan of

de huurinkomsten van een nog niet verhuurd goed.90

                                                
87 Cass fr. 30 augustus 1880, D.P. 1880, 464.
88 Art. 943 BW en art. 1130 BW.
89 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 480.
90 M. COENE, ‘Commentaar bij artikel 943 BW’, Artikelsgewijze commentaar, 2002,afl 22, 54.
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- Tegenwoordige goederen.

Men spreekt van een tegenwoordig goed in de zin van artikel 943 BW wanneer het goed op

het ogenblik van de schenking deel uitmaakt van het vermogen van de schenker. Hiertoe

behoren ook de goederen die, zo zij totstandkomen, meteen aan de schenker zullen toebehoren

en waarop hij een zeker en actueel recht heeft. Voorbeelden hiervan zijn de vruchten van een

onroerend goed dat de schenker in volle eigendom heeft of de dividenden van zijn aandelen in

een vennootschap. De schenking van een rente wordt eveneens als een schenking van een

tegenwoordig goed beschouwd. Het gaat immers om een actuele schuldvordering die alleen

maar verspreid is in de tijd.91

b) Artikel 945 BW.

Met dit artikel wil men voorkomen dat de begiftigde van een schenking er zich zou toe

verbinden “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.”92

De begiftigde is, in tegenstelling tot de algemene legataris of de legataris ten algemene titel,

niet gehouden de schulden van de erflater/schenker te betalen. De reden is eenvoudig, de

begiftigde is immers een rechtsopvolger onder bijzondere titel.93 Toch moet men een

onderscheid maken naargelang de soorten lasten en schulden die ten laste van de begiftigde

gelegd worden.

- Tegenwoordige schulden of lasten.

Men kan altijd en onbeperkt bestaande schulden of lasten aan een schenking koppelen. De

omvang van de schenking zal dan verminderen door de omvang van de last. Waarom wordt er

hier geen afbreuk gedaan aan de onherroepelijkheid van de schenking? Enerzijds zal de

begiftigde die een schenking aanvaardt, de omvang kennen van de schuld die vaststaat op het

ogenblik van de schenking.

                                                
91 E. DE WILDE D’ESTMAEL, ‘Les donations’, in Rép. Not., III, Successions, donations et testaments, VII,
Brussel, Larcier, 1995, 191, 12.
92 Art. 945 BW
93 M. GRIMALDI, ‘Donations et testaments. Donations entre vifs. Irrévocabilité des donations par volonté du
donateur. Clauses prohibées. Etat estimatif des donations mobilières. Art. 943 à 948 C.c.’ in Juris-classeur civil,
Parijs, Editions du juris-classeur, 2004, 36.
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Anderzijds kan de schenker, na de aanvaarding van de begiftigde, op geen enkele wijze

invloed uitoefenen op deze specifieke lasten en schulden van de schenking.94 Wanneer echter

de schenking en de last evenredig zijn, kunnen we niet meer spreken van een schenking maar

van een handeling ten bezwarende titel.95

Indien de lasten en schulden opgenomen zijn in de akte van schenking zelf of een aangehechte

akte, heeft de begiftigde als voordeel dat zijn verbintenis vaststaat. Hij is immers in dat geval,

enkel verbonden tot die schulden en lasten die in de akte zijn opgenomen.

Desalniettemin moeten de schulden en lasten die aan een schenking gekoppeld worden vaste

datum hebben van voor de schenking.

- Toekomstige schulden of lasten.

Toekomstige schulden of lasten zijn schulden of lasten die op het ogenblik van de schenking

nog niet bestaan, zelfs niet onder voorwaarde of op termijn. Deze schulden of lasten koppelen

aan een schenking maakt de schenking in beginsel zoals voorgeschreven door artikel 945 BW

nietig. De schenking zal immers nietig zijn omdat de schenker de mogelijkheid krijgt de

schenking uit te hollen en zo onrechtstreeks op zijn schenking terug te komen. 96

Sommigen zijn van oordeel dat dit artikel is ingegeven om de begiftigde van de schenking te

beschermen. Hij moet per slot van rekening, op het ogenblik van de aanvaarding van de

schenking, weten waartoe hij zich verbindt. Dit kan enkel gebeuren als hij op dat ogenblik de

omvang van de schuld kent. Zo is bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, met

een beding dat het vruchtgebruik bij het overlijden van de eerste vruchtgebruiker terugvalt op

een derde, vereist dat de begunstigden op het ogenblik van de schenking zijn aangeduid. Op

die manier zal de begiftigde van de blote eigendom de omvang van het vruchtgebruik kunnen

inschatten.97

Kan men echter bepaalde toekomstige schulden aan een schenking koppelen?

                                                
94 M. COENE, ‘Commentaar bij artikel 945 BW’, Artikelsgewijze commentaar, 2001,afl 21, 30.
95 M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, ‘Overzicht van rechtspraak. Giften (1993-
1998)’, T.P.R. 1994, 779.
96 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge. Tome VIII/1, Brussel, Bruylant, 1962, 668; M.
GRIMALDI, ‘Donations et testaments. Donations entre vifs. Irrévocabilité des donations par volonté du
donateur. Clauses prohibées. Etat estimatif des donations mobilières. Art. 943 à 948 C.c.’ in Juris-classeur civil,
Parijs, Editions du juris-classeur, 2004, 11.
97 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 502.
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Hierover bestaat discussie in de rechtsleer. Artikel 945 BW spreekt over een uitzondering

voor die toekomstige lasten of schulden‘ welke zijn uitgedrukt in een schenkingsakte of in de

staat die daaraan moet worden gehecht.’ Hoe moet deze uitzondering worden geïnterpreteerd?

Men onderscheid hierin twee stromingen. Een eerste beweging is van mening dat een

toekomstige schuld aan de schenking kan worden verbonden wanneer de omvang van de

schuld onttrokken is aan de willekeur van de schenker. Anderzijds verkondigt een tweede

stroming dat ook het ontstaan zelf van de schuld naast de omvang van de schuld onttrokken

moet zijn aan de enkele wil van de schenker. Men kan maar, volgens deze laatste stroming,

een toekomstige schuld koppelen aan een schenking wanneer ieder element van potestativiteit

is uitgesloten.98

DE PAGE meent dat een toekomstige schuld aan een schenking kan worden verbonden op

voorwaarde dat ze naar aard en/of omvang vaststaat. De omvang van de verbintenis van de

begiftigde staat vast en de schenker kan de schenking niet uithollen. “Le passif, encore que

futur, est convenu et limité.”99 De last voor de begiftigde om te voorzien in het

levensonderhoud van de schenker of de kosten van dit levensonderhoud te dragen is een

voorbeeld van een toekomstige last die gekoppeld kan worden aan een schenking. Gaan

partijen hier geen maximumbedrag vastleggen dan moet de omvang van de schuld onttrokken

zijn aan de wil van de schenker.

RAUCENT wijst op het probleem wanneer de begiftigde de last van het levensonderhoud van

de schenker gaat dragen. Hier is een potestatief element in de persoon van de schenker

aanwezig doordat de schenker zelf de schulden aangaat.100

PUELINCKX - COENE meent nochtans dat deze last geldig is omdat men vooraf kan

preciseren wat er juist verstaan wordt onder de kosten van het levensonderhoud. Daarnaast

voert zij ook aan dat een schenking, zoals elke overeenkomst, te goeder trouw moet worden

uitgevoerd en dus de kosten van levensonderhoud moeten gezien worden in het licht van

                                                
98 M. GRIMALDI, ‘Donations et testaments. Donations entre vifs. Irrévocabilité des donations par volonté du
donateur. Clauses prohibées. Etat estimatif des donations mobilières. Art. 943 à 948 C.c.’ in Juris-classeur civil,
Parijs, Editions du juris-classeur, 2004, 11 ; F. LAURENT, Principes de droit civil, XII, 1874, nr434-439 ; L.
RAUCENT, les libéralités, 1991, nr141 ; H. DE PAGE, Traité VIII/1, 669.
99 H. DE PAGE, Traité VIII/1, 667-669.
100 L.RAUCENT, les libéralités, 1991, nr 109. 
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normale kosten van levensonderhoud. Hierdoor verdwijnt het potestatieve element in de

persoon van de schenker.101

BARBAIX verdedigt de stelling dat de schenking onder last een toekomstige schuld te

voldoen slechts in strijd is met de onherroepelijkheid van de schenking wanneer de schenker

zelf het ontstaan, de aard én de omvang van de lasten in de hand heeft. Een last kan volgens

haar aan een schenking worden gekoppeld wanneer deze last minstens naar aard of omvang

bepaald of bepaalbaar is in de schenkingsakte.102

c) Artikel 946 BW.

Artikel 946 BW is het derde artikel dat de essentiële onherroepelijkheid van de schenking

beklemtoond. Dit artikel verbiedt namelijk dat de schenker zich het recht zou voorbehouden

achteraf nog over een deel of het geheel van de geschonken goederen te kunnen beschikken.

Artikel 946 BW bepaalt immers: “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”.103

Elke beschikking, ongeacht of zij onder kosteloze titel of onder bezwarende titel is gebeurd,

valt onder de toepassing van dit artikel. Het verbod treft eveneens elk voorbehoud, zowel het

voorbehoud over het eigendomsrecht van de goederen te blijven beschikken als een beperkter

voorbehoud zoals het voorbehoud het goed te hypothekeren of in pand te geven.104

De reden voor dit verbod is duidelijk, wanneer de schenker nog over het geschonken goed zou

kunnen beschikken, kan hij onrechtstreeks op de gedane schenking terugkomen of deze

uithollen. Het feit dat de schenker nog over de goederen kan beschikken, maakt een

potestatieve ontbindende voorwaarde uit. Of de schenker van zijn voorbehouden

beschikkingsrecht gebruik maakt of niet is irrelevant. De sanctie blijft de nietigheid.

                                                
101 M. COENE, ‘Commentaar bij artikel 945 BW’, Artikelsgewijze commentaar, 2001,afl 21, 30.
102 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 508.
103 Art. 946 BW
104 Rb Mechelen 8 oktober 1996, T. Not. 1996, 457; H. DE PAGE, Traité VIII/1, 670.
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In de praktijk werd al dikwijls de vraag gesteld of men artikel 946 BW niet overtreedt

wanneer ouders geld storten op een spaarrekening op naam van hun minderjarige kinderen.

De ouders kunnen immers nog over de geschonken gelden beschikken.

COENE, RAUCENT en STAQUET zijn van mening dat men hier niet zondigt tegen artikel

946 BW omdat de ouders dit beschikkingsrecht niet hebben op grond van een recht dat zij

zich als schenkers voorbehouden, maar omdat zij automatisch als ouders, in de uitoefening

van hun ouderlijk gezag het beheer hebben over de goederen van hun minderjarige

kinderen.105

Kunnen deze verrichtingen wel überhaupt gezien worden als schenkingen? In een arrest van

het hof van beroep te Antwerpen van 17 januari 2000 oordeelde het Hof dat het plaatsen van

gelden door een ouder op een spaarboekje op naam van het minderjarige kind, niet

gekwalificeerd kan worden als een definitieve schenking omdat in dergelijk geval de intentie

om te schenken pas ontstaat op het ogenblik dat het kind meerderjarig is. Met andere woorden

meent het Hof dat die gelden eigendom blijven van de ouder tot aan de meerderjarigheid van

het kind.106

Dit arrest kan met de nodige twijfel onthaald worden. Het hof spreekt zich immers niet uit

over het feit of artikel 946 BW al dan niet overtreden werd. Daarnaast is het mijns inziens

nogal eigenaardig te impliceren dat een schenking pas totstandkomt op het ogenblik van de

meerderjarigheid. Komt een schenking niet tot stand op het ogenblik van de aanvaarding door

de begiftigde? Was de bedoeling om te schenken in casu er al niet op het ogenblik van het

storten van de gelden, ook al was het kind niet meerderjarig?

d) Artikel 947 BW.

Volgens dit artikel zijn de vier vorige artikelen niet van toepassing op de schenkingen

waarvan sprake is in de hoofdstukken VIII en IX van de titel over schenkingen en

testamenten.107

                                                
105 M. COENE, ‘Commentaar bij artikel 946 BW’, Artikelsgewijze commentaar, 2002 afl 22, 68; L. RAUCENT
en J. STAQUET, ‘Examen de jurisprudence (1980-88), Les libéralités et les successions’, R.C.J.B. 1989, 665.
106 Antwerpen 17 januari 2000, R.W. 2000-01, 272.
107 Art. 947 BW
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De versterkte onherroepelijkheid zal dus niet van toepassing zijn op schenkingen van

tegenwoordige goederen bij huwelijkscontract door derden of door de echtgenoten gedaan, op

contractuele erfstellingen bij huwelijkscontract door derden of door echtgenoten gedaan en op

schenkingen tussen echtgenoten van tegenwoordige of toekomstige goederen buiten

huwelijkscontract gedaan.108

Deze schenkingen wijken af van het principe van de versterkte onherroepelijkheid maar niet

van artikel 1134 BW. Het principe van de bindende kracht van de overeenkomst is met andere

woorden nog steeds van toepassing. Dit wil zeggen dat de partijen een beding in hun

overeenkomst kunnen inlassen die (één van) hen de mogelijkheid geeft om op de schenking

terug te komen. Zoals reeds aangegeven, vond de wetgever dat deze schenkingen het huwelijk

zouden bevorderen. De regel ‘ donner et retenir ne vaut’ zou hier dan ook niet op zijn plaats

zijn daar deze juist tot doel had schenkers te ontmoedigen.

5. Sanctie.

Alle schenkingen die gebeurd zijn in strijd met de versterkte onherroepelijkheid zijn nietig.

Deze nietigheid heeft echter in het schenkingenrecht bijzondere kenmerken wat de aard en de

omvang ervan betreft.

a) Omvang van de nietigheid.

Uit artikel 946 BW kunnen we afleiden dat de nietigheid de hele schenking aantast. Wanneer

echter het voorwerp van de schenking deelbaar is, kan ook de nietigheid partieel zijn. De

versterkte onherroepelijkheid is dan enkel geschonden ten aanzien van een aantal goederen.109

b) Aard van de nietigheid.

Rechtspraak en rechtsleer nemen aan dat de nietigheid valt onder het regime van de artikelen

1339 – 1340 BW. Dit betekent dat de aard van de nietigheid verschilt naargelang de schenker

al dan niet nog in leven is.110

                                                
108 M. COENE, ‘Commentaar bij art. 947 BW’, in J.BAEL e.a. (eds), Erfenissen , schenkingen en testamenten:
artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2002, losbl., afl.
22, 72.
109 S. MOSSELMANS, ‘Onherroepelijkheid/principe’ in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds),
Handboek Estate planning, Vermogensplanning met effect bij leven:Schenking, Brussel, Larcier, 2009, 175; A.
NIJS, A. VAN ZANTBEEK en A. VERBEKE, ‘Schenken met behoud van bezit’, TEP 2005, 14.
110 M. COENE, ‘Commentaar bij art. 894 BW’, in J.BAEL e.a. (eds), Erfenissen , schenkingen en testamenten:
artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl., afl.
37, 55.
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Tijdens het leven van de schenker zal een aantasting van de principiële onherroepelijkheid

van de schenking wordt gesanctioneerd met absolute nietigheid. Dit wil zeggen dat alle

belanghebbenden, ook de schenker zelf, de nietigheid van de schenking kunnen opwerpen.111

De schenker heeft de mogelijkheid de schenking over te doen ditmaal op een correcte wijze.

Er komt dan een nieuwe schenking van latere datum tot stand wat onprettige gevolgen kan

hebben bij de vereffening en verdeling van de nalatenschap.

Gedurende het leven van de schenker is deze nietigheid niet vatbaar voor bevestiging.

Bevestiging is de rechtshandeling, die uitgaat van de erfgenamen, waarbij zij afstand doen van

de mogelijkheid de nietigheid van de rechtshandeling te vorderen. De verjaringstermijn is

sinds de wet van 10 juni 1998 gewijzigd. Waar vroeger een vordering tot nietigverklaring bij

absolute nietigheid moest ingesteld worden binnen de dertig jaar, is dit nu teruggebracht tot

tien jaar. 112

Na het overlijden van de schenker wordt de nietigheid omgezet in een relatieve nietigheid.

Hier kunnen de erfgenamen in overeenstemming met artikel 1340 BW de nietige schenking

wel bevestigen. Omdat de nietigheid na het overlijden van de schenker, een relatief karakter

heeft, verjaart de vordering na tien jaar. Deze termijn begint voor de erfgenamen te lopen op

het ogenblik van de schenking.113

Het onderscheid tussen het absoluut of relatief karakter van de nietigheid is van belang met

betrekking tot de personen die de nietigheid kunnen vorderen. Iedere belanghebbende kan

gedurende het leven van de schenker de nietigheid opwerpen. Is de schenker echter overleden

dan kunnen enkel de erfgenamen of rechtsverkrijgers van de schenker de nietigheid inroepen.

Dit onderscheid was in de negentiende eeuw afhankelijk van de aard en intensiteit van het

gebrek waarmee de rechtshandeling was geschonden. Wanneer er een gebrek aan de

geldigheidsvereisten werd vastgesteld leidde dit tot een absolute nietigheid. De schenking was

echter relatief nietig wanneer er een slechts een tekortkoming werd geconstateerd.114

                                                
111 Luik 13 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 257.
112 Art. 2262 BW en 2262 bis BW; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN,
Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, UP Leuven, 2002, 493.
113 M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, ‘Overzicht van rechtspraak. Giften (1993-
1998)’, T.P.R. 1999, 959.
114 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 537-539.
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Vandaag wordt het onderscheid gebaseerd op de aard van het door de wetgever nagestreefde

doel. Men spreekt van absolute nietigheid wanneer een regel het algemeen belang beschermt

of de openbare orde raakt. Gaat men louter privé-belangen van de partijen raken dan is de

nietigheid relatief. Het is enigszins eigenaardig te noemen dat men in de rechtspraak en

rechtsleer de nietigheid van de onherroepelijkheid van de schenking afhankelijk maakt van

het leven of het overlijden van de schenker. VERBEKE en BARBAIX zijn dan ook van

mening dat de nietigheid ook gedurende het leven van de schenker slechts een relatieve

nietigheid is, ingevoerd ter bescherming van de familie van de schenker.115

B. De contractuele onherroepelijkheid in het Nederlandse recht.

In tegenstelling tot het Belgische recht, kent het Nederlandse recht geen specifieke regels in

verband met de onherroepelijkheid van de schenking. Volgens artikel 7:175 lid 1 NBW is de

schenking een overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste

van het eigen vermogen van de andere partij, de begiftigde verrijkt.116

In Nederland is met de invoering van het nieuwe erfrecht in januari 2003 ook het

schenkingenrecht gewijzigd. Onder het oude Nederlandse schenkingenrecht werd de eis van

onherroepelijkheid nog gesteld maar onder de nieuwe titel 7.3 van het Nederlands Burgerlijk

Wetboek is dit niet langer het geval.117 In deze nieuwe titel geeft artikel 7:177 tweede lid

NBW de mogelijkheid aan de schenker om bij de schenking de bevoegdheid te bedingen om

de schenkingsovereenkomst te herroepen. Het herroepingsvoorbehoud gebeurt aan de hand

van een verklaring tot de begiftigde gericht of bij testament zonder mededeling aan de

begiftigde. Men kan zelfs bedingen dat na het overlijden van de schenker de erfgenamen

eveneens de schenking kunnen herroepen.118

Het herroepingsvoorbehoud kan twee vormen aannemen in het Nederlandse recht. Ofwel kan

het worden gevestigd als een voorwaardelijke verkrijging of als een voorwaardelijke

verbintenis. Wanneer het herroepingsvoorbehoud uitgedrukt is als een voorwaardelijke

                                                
115 R. BARBAIX en A. VERBEKE , ‘Commentaar bij art. 894 BW’, in J.BAEL e.a. (eds), Erfenissen ,
schenkingen en testamenten: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl., afl. 37, 57.
116 Art. 7:177 tweede lid Nederlands Burgerlijk Wetboek
117 C. ASSERS en S. PERRICK, Erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2009, 268.
118 A. VERBEKE, ‘Onherroepelijkheid/rechtskeuze voor Nederlands recht’ in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en
H. DERYCKE (eds), Handboek Estate planning, Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, Gent,
Larcier, 2009, 223.
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verkrijging dan zal het geschonken goed van rechtswege terugvallen in het vermogen van de

schenker. De schenking werd dan gedaan onder de ontbindende voorwaarde van herroeping.

De begiftigde moet telkens toestemming vragen aan de schenker voor de vervreemding van

het geschonken goed. Als het voorbehoud echter werd geformuleerd als een voorwaardelijke

verbintenis doet de herroeping een verplichting ontstaan in hoofde van de begiftigde om het

geschonken goed terug te geven. De begiftigde heeft dan een terugleveringsplicht.119

Bijzondere gevolgen kunnen gekoppeld worden aan het feit dat er in Nederland geen

versterkte onherroepelijkheid is. In de eerste plaats kan aan de schenking een potestatieve

opschortende voorwaarde worden verbonden. Daarnaast kan de schenker zelf bepalen in

welke volgorde de schenkingen zullen worden ingekort. Dit is ondenkbaar in ons

rechtssysteem!120

4. Besluit.

Wat de contractuele onherroepelijkheid betreft zien we dat er een groot verschil bestaat tussen

het gemene verbintenissenrecht en het schenkingenrecht. In het gemene verbintenissen – en

overeenkomstenrecht kunnen partijen een beding van partijbeslissing in hun contract inlassen

waarbij aan één van hen of beiden het recht verleend word op eenzijdige en bindende wijze de

omvang of het lot van hun contractuele verhouding te bepalen of te beëindigen. Met andere

woorden is in beginsel hun overeenkomst onherroepelijk maar kunnen zij contractueel de

herroepelijkheid overeenkomen.

De onherroepelijkheid in het schenkingenrecht gaat veel verder dan de wettelijke

onherroepelijkheid. Artikel 944 BW is de algemene regel en artikel 943-946 BW zijn hier

niet-limitatieve toepassingen van. Als we spreken over de versterkte onherroepelijkheid in het

schenkingenrecht impliceert dit dat niet enkel de schenker niet de mogelijkheid heeft om te

schenking te herroepen maar dat hij zich noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, het recht mag

voorbehouden om op zijn schenking terug te komen of te wijzigen.

De rechtspraak en rechtsleer, anders dan in het gemene verbintenissenrecht, stellen zich streng

op bij de invulling van dit principe. Over de draagwijdte van artikel 944 BW bestaat discussie.

                                                
119 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 555-560.
120 L.C.A. VERSTAPPEN, “Schenking naar nieuw recht”, in M.J.A. VAN MOURIK, Handboek nieuw erfrecht,
Deventer, Kluwer, 2002, derde druk, 555.
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In het Nederlands recht is de onherroepelijkheid voor schenkingen afgeschaft met als gevolg

dat de gemeenrechtelijke regeling van toepassing is en de schenker een

herroepingsvoorbehoud kan inlassen in zijn schenking.

5. De onherroepelijkheid van de schenking behouden?

Als verantwoording voor de versterkte onherroepelijkheid van de schenking werpt men

enerzijds zowel de bescherming van de schenker als de begiftigde op. Anderzijds moet ook de

rechtszekerheid beschermd worden.

Hoe kan men deze redenen in overeenstemming brengen met de sanctie van de nietigheid van

de gehele schenking? Zou men niet beter enkel het beding van herroeping van de schenking

nietig verklaren zodat de schenker juist de ernst van zijn schenking zou inzien en dit hem

weerhoudt van lichtzinnig te schenken. Immers waar vroeger de wetgever argwanend stond

tegenover schenkingen ter bescherming van het familiepatrimonium, heeft men nu de

schenking fiscaal voordeliger gemaakt waarbij de wetgever het doen van schenkingen juist

aanmoedigt.

Men kan zich eveneens de vraag stellen waarom de wetgever de onherroepelijkheid niet heeft

gedefinieerd als het dan toch een wezenlijk kenmerk van de schenking is. De uitzondering van

schenkingen tussen echtgenoten buiten huwelijkscontract is eveneens bekritiseerbaar. Is het

niet discriminerend dat deze uitzondering enkel geldt voor gehuwden en niet voor wettelijke

samenwoners?

De onherroepelijkheid van de schenking mag mijn inziens behouden blijven. Wanneer men de

schenking zou herroepbaar maken, zou het rechtsverkeer al te zeer belemmerd worden. De

begiftigde heeft nooit het volle eigendomsrecht over het geschonken goed en moet met een

bang hart afwachten tot wanneer het tijdstip komt dat de schenker het goed terugvraagt. Toch

mag de wetgever meer duidelijkheid scheppen. Het begrip ‘potestativiteit’ werd niet duidelijk

gedefinieerd waardoor er discussie ontstaat in de rechtspraak en rechtsleer. De wetgever zou

moeten definiëren welke voorwaarden onder de toepassing van artikel 944 BW vallen om

discussies uit te sluiten.
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