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INLEIDING 

1. Het Burgerlijk Wetboek vereist dat voor de geldige totstandkoming van een 

rechtshandeling vier constitutieve elementen verenigd zijn. Elk van de partijen moet (1) zijn 

toestemming geven en (2) bekwaam zijn om een contract aan te gaan. De verbintenis moet 

bovendien (3) een bepaald voorwerp en (4) een geoorloofde oorzaak hebben. 

De aanwezigheid van deze vier elementen moet beoordeeld worden op het ogenblik van de 

totstandkoming van de rechtshandeling.1 Indien één of meer van deze voorwaarden niet 

aanwezig zijn op het moment van het tot stand komen van de rechtshandeling, voorziet de wet 

de nietigheid van de rechtshandeling. Deze sanctie heeft een retroactieve werking. Dit heeft 

tot gevolg dat de nietige rechtshandeling uit het rechtsverkeer wordt gehaald met 

terugwerkende kracht, alsof ze nooit bestaan heeft.2 Quod nullum est, nullum producit 

effectum. 

2. We weten met zekerheid dat de toestemming en de bekwaamheid enkel aanwezig moeten 

zijn bij de totstandkoming van de rechtshandeling. Indien een contractspartij naderhand zijn 

bekwaamheid verliest of zijn toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op het 

voortbestaan van de door hem gestelde rechtshandeling. Dit is anders wat betreft de oorzaak 

of het voorwerp. Indien het voorwerp van een overeenkomst wegvalt, waardoor de uitvoering 

van die overeenkomst in natura onmogelijk wordt, dan zal de overeenkomst vervallen. Dit 

principe werd door het Hof van Cassatie in het arrest van 14 oktober 2004 verheven tot 

algemeen rechtsbeginsel.3 Minder duidelijk is de invloed van het wegvallen van de oorzaak 

nadat de rechtshandeling tot stand kwam. Of er ook hier verval kan optreden, zal ik in mijn 

masterproef trachten te verduidelijken. Ik zal hierbij een bijzondere aandacht besteden aan het 

verval van de schenking.  

3. Het doel van verval bij schenkingen is ervoor te zorgen dat de schenker na de schenking 

nog enige controle behoudt bij gewijzigde omstandigheden zodat hij de schenking kan 

herroepen indien het behoud ervan onbillijk is geworden en de wettelijke herroepingsgronden 

geen oplossing bieden. Zo wil een ouderpaar vaak de schenking die zij gedaan hebben aan 

hun kind en schoonkind kunnen recupereren indien het huwelijk tussen hen niet standhoudt. 
                                                
1 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 671. 
2 S. STIJNS en H. GEENS, “Glorie en teloorgang van het verval van rechtshandelingen wegens de verdwijning 
van hun subjectieve oorzaak. Een duiding van het cassatiearrest van 12 december 2008 inzake schenkingen” in 
W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 300-
301, nr. 3. 
3 Cass. 14 oktober 2004, RW 2005-06, 858-860. 



Wanneer verval ingevolge het verdwijnen van de oorzaak door de rechtspraak wordt 

afgewezen, moeten we op zoek gaan naar andere technieken om die controle te kunnen 

behouden. Ook deze problematiek zal besproken worden.  

4. Ik zal eerst dieper ingaan op de rechtsfiguur “verval” (I). Daarna wordt er ten eerste 

nagegaan of verval zich kan voordoen bij het verdwijnen van het voorwerp (II) en ten tweede 

bij het verdwijnen van de oorzaak (III). Dit laatste zal ik doen aan de hand van drie cassatie-

arresten. Vervolgens ga ik na of verval wegens het verdwijnen van de oorzaak in het 

Belgische recht wenselijk is (IV en V).  Nadien behandel ik de mogelijke rechtsgevolgen van 

het verval van de schenking (VI). Tenslotte worden er enkele mogelijke alternatieven voor 

verval bij schenkingen besproken (VII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK I: Verval: begripsverklaring en grondslag. 

Afdeling 1: Begripsverklaring. 

5. Om na te gaan of verval zich kan voordoen, nadat de oorzaak van een rechtshandeling 

verdwenen is, moeten we eerst een omschrijving van dit begrip geven. 

Nergens in de wet vinden we een definitie of een omschrijving terug van het begrip verval. 

Uit de rechtsleer kunnen wel een aantal steeds terugkerende elementen afgeleid worden.4 

Hieruit kunnen we de volgende omschrijving van het begrip “verval” opstellen. 

Verval kan zich enkel voordoen bij geldig ontstane rechtshandelingen waarbij een gebeurtenis 

zich voordoet na het ontstaan. Deze gebeurtenis is vreemd aan de wil van partijen en doet de 

oorzaak of het voorwerp verdwijnen na de geldige totstandkoming van de rechtshandeling. 

Hierdoor wordt de uitvoering in natura van de rechtshandeling onmogelijk gemaakt. In 

principe wordt verval enkel toegepast op rechtshandelingen die nog geen rechtsgevolgen 

geressorteerd hebben en heeft het een ex nunc werking. Het is een wijze van beëindiging die 

van rechtswege plaatsvindt. 

 

Afdeling 2: Grondslag van de leer van het verval. 

6. De grondslag van het verval is de onmogelijkheid tot uitvoering in natura van de 

verbintenis waardoor deze verbintenis vervallen verklaard moet worden.5 Deze 

onmogelijkheid in natura is een relatief begrip, net zoals bij overmacht.6 Als we de 

rechtspraak omtrent het verval analyseren, merken we op dat de rechters een zeer ruime 

interpretatie geven aan de “onmogelijkheid tot uitvoering” van de verbintenis.7 Zelfs de 

onverenigbaarheid van uitvoering met de wil van de beschikker, wordt als een onmogelijkheid 

beschouwd. Deze ruime interpretatie werd oorspronkelijk beperkt tot testamenten en later 

                                                
4 Y. BUFFELAN-LANORE, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, Parijs, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1963, 154-161. 
5 F. PARISIS, “Vers un principe général de caducité des libéralités consécutive à l’effacement de leur cause?”, 
TBBR 1994, 312, nr. 59. 
6 P.A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément essentiel à leur 
formation, Brussel, Bruylant, 1998, 64. 
7 Cass. 21 september 1989, Arr.Cass. 1989-90, 92;  Brussel 3 december 1987, JT 1988, 137. 



tijdelijk uitgebreid naar de schenkingen.8 De vermoedelijke achterliggende reden is dat de wil 

van de beschikker meer beschermingswaardig is omwille van zijn vrijgevigheid.  

Deze grondslag houdt tevens in dat een verbintenis maar kan vervallen, indien er sprake is 

van een onmogelijkheid tot uitvoering in natura. Het verval spreekt aldus enkel over het lot 

van de verbintenis, maar zegt niets over de aansprakelijkheid van partijen.9  

 

Afdeling 3: Onderscheid met verval van een recht, ontbinding, herroeping, nietigheid en 

overmacht als wijzen van beëindiging van rechtshandelingen. 

7. Hieronder zal een overzicht gegeven worden van de verschilpunten tussen het verval en 

andere wijzen van beëindiging van rechtshandelingen, alsook het verschil tussen het verval 

van een recht en het verval van een rechtshandeling. Op die manier kan er een nauwkeuriger 

beeld geschetst worden van de rechtsfiguur van de caduciteit. 

§1. Onderscheid tussen verval van een rechtshandeling en verval van een recht. 

8. Het begrip “verval” dekt in de Nederlandse taal heel wat verschillende ladingen. Door een 

deel van de rechtsleer wordt “verval” gelijkgesteld met het Franse “caducité”. Dit heeft 

betrekking op het verval van een rechtshandeling, waar mijn masterproef betrekking op heeft. 

Daarnaast kan “verval” ook vertaald worden naar het Franse “déchéance”, wat verwijst naar 

het verval van een recht.10  

Verval van een recht mag geenszins gelijkgesteld worden met het verval van een 

rechtshandeling. Dit laatste heeft betrekking op een rechtshandeling waarvan de oorzaak of 

het voorwerp verdwijnt na de geldige totstandkoming. Hierdoor wordt de uitvoering van de 

rechtshandeling onmogelijk en moet omwille van “la nature des choses”  de rechtshandeling 

wel vervallen. De gebeurtenis die leidt tot het verdwijnen van oorzaak of voorwerp moet 

vreemd zijn aan de wil van de partijen. Verval van een rechtshandeling vertelt aldus niets over 

de eventuele aansprakelijkheid van de partijen. 

                                                
8 Zie infra randnr. 28 e.v. 
9 M.A. MASSCHELEIN, “De invloed van de oorzaak na totstandkoming van de overeenkomst”, RABG 2006, 62, 
nr. 4. 
10 M.A. MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht. La déchéance, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 1, nr. 1. 



Verval van een recht daarentegen is een sanctie voor een tekortkoming die wél toegerekend 

kan worden aan een rechthebbende. Door deze tekortkoming verliest hij zijn recht. Een 

voorbeeld hiervan is de figuur van de verjaring.11   

§2. Onderscheid tussen verval en nietigheid. 

9. Nietigheid is een sanctie die in ons recht gekleefd wordt aan de rechtshandeling, indien één 

of meer van de vier geldigheidsvoorwaarden voor het tot stand komen van een 

rechtshandeling niet vervuld zijn op het ogenblik van de totstandkoming van de 

rechtshandeling. Deze sanctie heeft een retroactieve werking en werkt terug ab initio. 12 

Nietigheid vereist rechterlijke tussenkomst en zal dus niet van rechtswege plaatsvinden.13 

Verval daarentegen, is geen sanctie, maar een gevolg van feitelijke omstandigheden. Indien 

met name de oorzaak of het voorwerp verdwijnt door een gebeurtenis onafhankelijk van de 

wil van de partijen, zal de rechtshandeling vervallen. In principe heeft verval enkel een ex 

nunc-werking en treedt het in van rechtswege.14 

§3. Onderscheid tussen verval en de gerechtelijke ontbinding. 

10. De gerechtelijke ontbinding, zoals geponeerd in artikel 1184 BW, is een sanctie die 

aangewend kan worden door de niet-schuldige contractspartij tegen de wederpartij waaraan 

een contractuele tekortkoming toegerekend kan worden. Het toepassingsgebied van de 

gerechtelijke ontbinding is beperkt tot de wederkerige contracten en vereist de tussenkomst 

van de rechter. Het heeft een ex tunc-werking en geeft een antwoord op de vraag naar 

aansprakelijkheid van partijen.15  

Het verval geeft daarentegen enkel een antwoord op de vraag wat het lot is van een 

verbintenis waarvan oorzaak of voorwerp wegvalt na de totstandkoming ervan.  

Bovendien doet de gerechtelijke ontbinding zich voor bij overeenkomsten die reeds een begin 

van uitvoering kennen, terwijl verval in principe enkel kán toegepast worden ten aanzien van 
                                                
11 M.A. MASSCHELEIN, Het verval van een recht in het materieel privaatrecht. La déchéance, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 3-4, nr. 2. 
12 T. DE LOOR, “Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen 
van voorwerp of oorzaak”, RW 1995-96, 776, nr. 58. 
13 Y. BUFFELAN-LANORE, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, Parijs, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1963, 115-116. 
14 Hoewel dit betwist wordt in de rechtsleer met betrekking tot het verval van schenkingen, als gevolg van de 
onduidelijke uitspraak van het Hof van Cassatie op 16 november 1989. 
15 T. DE LOOR, “Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen 
van voorwerp of oorzaak”, RW 1995-96, 775, nr. 56. 



rechtshandelingen die nog geen begin van uitvoering kennen, aangezien er een 

onmogelijkheid tot uitvoering in natura moet zijn.16 

§4. Onderscheid tussen verval en overmacht. 

11. Zowel bij overmacht als bij verval doet er zich een gebeurtenis voor waardoor de 

uitvoering van de verbintenis onmogelijk is geworden. Daar waar dit bij verval gaat om een 

definitieve onmogelijkheid tot uitvoering, kan overmacht zowel aanleiding geven tot een 

definitieve als een tijdelijke onmogelijkheid tot uitvoering.  Wel hebben ze beiden geen 

retroactieve werking. 

Daarenboven geeft overmacht een antwoord op de vraag naar de bevrijding van de 

contractspartijen, wat bij verval geenszins het geval is. Daar wordt, zoals eerder vermeld, 

enkel een antwoord gegeven op de vraag wat het lot is van de overeenkomst.17 

§5. Onderscheid tussen verval en herroeping. 

12. De rechtsfiguur van de herroeping kan enkel toegepast worden ten aanzien van eenzijdige 

rechtshandelingen en rechtshandelingen ten kosteloze titel. Het is steeds het gevolg van een 

wilsuiting door diegene die zich mag beroepen op de herroepingsgrond terwijl verval enkel 

kan intreden indien de verdwijning van het voorwerp of de oorzaak vreemd moet zijn aan de 

wil van de partijen.18 

 

Afdeling 4: Verband met de imprevisieleer. 

13. Het verval vertoont gelijkenissen met de imprevisieleer. Deze leer houdt de mogelijkheid 

in een contract aan te passen indien in de loop van haar uitvoering een wijziging van 

omstandigheden plaatsvindt die de uitvoering van het contract bemoeilijken. De 

imprevisieleer wordt in België niet aanvaard.19 Pacta sunt servanda, zoniet komt de bindende 

kracht van een overeenkomst in het gedrang. Het zou ook de rechtszekerheid niet ten goede 

komen.  
                                                
16 Y. BUFFELAN-LANORE, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, Parijs, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1963, 139-140. 
17 T. DE LOOR, “Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen 
van voorwerp of oorzaak”, RW 1995-96, 775-776, nr. 57. 
18 T. DE LOOR, “Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen 
van voorwerp of oorzaak”, RW 1995-96, 775, nr. 55. 
19 Cass. 30 oktober 1924, Pas. 1925, I, 565; Cass. 20 april 2006, RABG 2007, 143; Brussel 20 december 1971, 
JT 1972, 465; Luik 27 juni 1995, JLMB 1996, 100. 



Meer en meer komt België met dit standpunt internationaal gezien in een geïsoleerde positie 

terecht. De stugge houding die het Hof van Cassatie op 12 december 2008 heeft aangenomen 

ten aanzien van het verval van schenkingen kan in verband worden gebracht met de 

verwerping van de imprevisieleer.20 Dat zij hiermee meer en meer in een geïsoleerde positie 

terechtkomt, komt des te meer tot uiting nu Frankrijk in zijn nieuwe verbintenissenrecht wel 

de imprevisieleer uitdrukkelijk erkent in de wet.21 

Bovendien blijkt de laatste jaren uit de rechtspraak echter dat er in bepaalde gevallen wel 

toepassing wordt gemaakt van de imprevisieleer op een onrechtstreekse wijze, namelijk via 

het inroepen van de beperkende werking van de goede trouw.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Zie infra randnr. 63 e.v. 
21 Art. 1131 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription : “La convention valablement 
formée devient caduque par la disparition de l’un de ses éléments constitutifs ou la défaillance d’un élément 
extrinsèque auquel était subordonnée son efficacité”. 
22 Cass. 16 december 1982, Arr. Cass. 1982-83, 578; Cass. 19 september 1983, RCJB 1986, 282; Cass. 18 
februari 1988, RW 1988-89, 1226; Cass. 14 april 1994, RW 1994-95, 434. 



HOOFDSTUK II: Verval van de rechtshandeling wegens het verdwijnen van het 

voorwerp. A l’impossible, nul n’est tenu. 

Afdeling 1: Het verval wegens verdwijning van het voorwerp in de wet. 

14. De wet erkent het verval wegens het teloorgaan van het voorwerp niet als een algemene 

wijze van tenietgaan van een verbintenis. Wel zijn er een aantal wettelijke toepassingen van 

terug te vinden in het Burgerlijk wetboek zoals artikel 1722 BW en 1741 BW, die betrekking 

hebben op de vernietiging of het tenietgaan van de onroerende verhuurde zaken.   

 

Afdeling 2: De evolutie in de rechtspraak. 

§1. Ten aanzien van rechtshandelingen ten bezwarende titel. 

15. In de rechtspraak23 en rechtsleer24 bestaat er evenwel eensgezindheid over het feit dat het 

verval zich kan voordoen indien ten gevolge van het wegvallen van het voorwerp, de 

uitvoering van de verbintenis in natura materieel onmogelijk is geworden.  

Reeds in een arrest van 27 juni 1946 maakte het Hof van Cassatie toepassing van het verval 

op een verbintenis waarvan het voorwerp weggevallen was. Het Hof oordeelde in volgende 

bewoordingen: “in wederkerige contracten, wanneer de verplichtingen van een partij door 

overmacht wegvallen, daardoor de overeenstemmende verplichtingen van de andere partije 

wegvallen” 25 

Het verval van rechtshandelingen wegens het verdwijnen van hun voorwerp wordt algemeen 

aanvaard door de rechtspraak sedert het cassatie-arrest van 28 november 1980.26 Dit arrest 

had betrekking op het verval van een pachtovereenkomst. Het verpachte goed, voorwerp van 

de overeenkomst, was tenietgegaan waardoor de uitvoering van de pachtovereenkomst 

materieel onmogelijk geworden was. De rechter sprak dan ook het verval van de 

                                                
23 Luik 7 februari 1985, JT 1985, 251; Brussel 3 december 1987, JT 1988, 137; Kh. Brussel 28 november 2005, 
RW 2007-08, 492. 
24 C. CAUFFMAN, “Het verval van verbintenissen wegens het teloorgaan van hun voorwerp erkend als algemeen 
rechtsbeginsel” (noot onder Cass. 14 oktober 2004), RW 2005-06, 860, nr. 1. 
25 Cass. 27 juni 1946, Arr.Verbr. 1946, 249. 
26 Cass. 28 november 1980, Arr.Cass. 1980-81, 352. 



overeenkomst uit. De meerderheid van de rechtsleer sloot zich aan bij deze zienswijze van het 

Hof van Cassatie.27 

Op 12 december 1991 heeft het Hof van Cassatie voorgaande uitspraak bevestigd.28 Dit keer 

werd een eenzijdige verkoopbelofte vervallen verklaard aangezien het gebouw waarop de 

belofte betrekking had, compleet vernield was zodat de overeenkomst zonder voorwerp viel.  

Op 14 oktober 2004 erkent het Hof van Cassatie uiteindelijk het verval van rechtshandelingen 

wegens het wegvallen van het voorwerp na haar totstandkoming als een algemeen 

rechtsbeginsel.29 

§2. Ten aanzien van rechtshandelingen om niet. 

16. Er dient opgemerkt te worden dat de zaken, waarin het Hof zich moest uitspreken over het 

verval wegens het verdwijnen van het voorwerp, steeds betrekking hadden op 

rechtshandelingen ten bezwarende titel. Aangezien het Hof dit principe uitdrukkelijk erkent 

als een algemeen rechtsbeginsel, mag worden aangenomen dat dit eveneens geldt voor de 

rechtshandelingen om niet.30  

§3. Toepassingsvoorwaarden en gevolg van het verval. 

17. Uit de rechtspraak kunnen twee toepassingsvoorwaarden afgeleid worden. Vooreerst moet 

een gebeurtenis zich voordoen, die het voorwerp van de verbintenis doet verdwijnen. 

Bovendien moet deze verdwijning de uitvoering in natura van de verbintenis onmogelijk 

maken. Wanneer beide voorwaarden vervuld zijn, zal de overeenkomst vervallen. 

Het gevolg van het verval is dat de overeenkomst van rechtswege tenietgaat en dit vanaf het 

ogenblik dat de gebeurtenis die het voorwerp doet verdwijnen zich voordeed. Met andere 

woorden het verval bepaalt enkel wat het lot is van de verbintenis, maar zegt niets over de 

gevolgen van het tenietgaan ervan, met name wie aansprakelijk is voor het tenietgaan van de 

verbintenis en de hieruit voortvloeiende kosten moet dragen. 
                                                
27 C. CAUFFMAN, “Het verval van verbintenissen wegens het teloorgaan van hun voorwerp erkend als algemeen 
rechtsbeginsel” (noot onder Cass. 14 oktober 2004), RW 2005-06, 860, nr. 1; T. DE LOOR, “Het verval als wijze 
van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen van voorwerp of oorzaak”, RW 1995-96, 
766-770; P.A. FORIERS, “Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de 
leur cause”, RCJB 1987, 97. 
28 Cass. 12 december 1991, Pas. 1992, I, 2874. 
29 Cass. 14 oktober 2004, RW 2005-06, 859. 
30 S. STIJNS en H. GEENS, “Glorie en teloorgang van het verval van rechtshandelingen wegens de verdwijning 
van hun subjectieve oorzaak. Een duiding van het cassatiearrest van 12 december 2008 inzake schenkingen” in 
W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 303, 
nr. 6. 



HOOFDSTUK III: Verval van rechtshandelingen wegens het verdwijnen van de 

oorzaak. 

Afdeling 1: Situatie vóór 16 november 1989. 

§1. De klassieke opvatting omtrent het verval wegens verdwijning van de oorzaak. 

18. Een rechtshandeling wordt steeds gesteld omdat men daar een bepaalde drijfveer voor 

heeft. Wat indien deze drijfveer verdwijnt door omstandigheden die zich voordoen na de 

geldige totstandkoming van de rechtshandeling ? Kan in zo’n geval de rechter de 

rechtshandeling ook vervallen verklaren zoals na het wegvallen van het voorwerp ?  

Vooraleer men deze vraag kan beantwoorden is het van belang erop te wijzen dat in 

tegenstelling tot het verdwijnen van het voorwerp, het verdwijnen van de oorzaak er niet toe 

leidt dat de uitvoering van de verbintenis materieel onmogelijk wordt. Uit de rechtspraak 

echter, blijkt dat de rechters het begrip “onmogelijkheid tot uitvoering” soms zeer ruim 

interpreteren en dat de loutere onverenigbaarheid van de uitvoering met de wil van de 

beschikker al voldoende kan zijn.31 

Op de vraag of het verdwijnen van de oorzaak bij rechtshandelingen kan leiden tot verval, 

vinden we in de wet geen antwoord. Nergens in de wet wordt het verdwijnen van de oorzaak 

erkent als een algemene wijze van tenietgaan van rechtshandelingen. We zullen dus terug 

moeten grijpen naar de rechtspraak en rechtsleer.  

19. Uit de rechtspraak32 en rechtsleer33 kunnen we afleiden dat traditioneel het verval van 

rechtshandelingen wegens het verdwijnen van de oorzaak afgewezen wordt als grond van 

tenietgaan van rechtshandelingen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen 

rechtshandelingen om niet en rechtshandelingen ten bezwarende titel.  

Hoewel er sinds het inwerkingtreden van de Code civil nooit eensgezindheid bestond over de 

inhoud van het begrip « oorzaak », bestond er wel unanimiteit omtrent de rol van de oorzaak 

                                                
31 M.A. MASSCHELEIN, “De invloed van de oorzaak na totstandkoming van de overeenkomst”, RABG 2006, 62, 
nr. 3. 
32 Cass. 13 november 1969, RCJB 1970, 261; Cass. 28 november 1980, Arr.Cass. 1980-81, 352; Bergen 31 
januari 1979, Pas. 1979, II, 43.  
33 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 842; P.A. FORIERS, 
“Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause”, RCJB 1987, 
110; P. VAN OMMESLAGHE, “Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et dans la doctrine 
moderne”, RCJB 1970, 335. 



na de totstandkoming van de rechtshandeling, namelijk dat zij daar geen rol speelde.34 Dit 

betekent dat het bestaan van de oorzaak enkel beoordeeld hoeft te worden op het ogenblik van 

het tot stand komen van de rechtshandeling om haar geldigheid te beoordelen. Indien de 

oorzaak op een later tijdstip wegvalt, dan had dit geen enkele invloed op het voorbestaan van 

de verbintenis. Samenvattend kan gesteld worden dat de oorzaak traditioneel beschouwd werd 

enkel als een bestaansvereiste en niet als een voortbestaansvereiste. Dit principe bleef 

overeind tot zo’n twintig jaar geleden.  

§2. Eén uitzondering: de testamenten. 

20. Op dit principe werd één uitzondering aanvaard. Deze uitzondering is praetorisch 

gegroeid. De Belgische rechtspraak en rechtsleer aanvaarden dat testamenten, in tegenstelling 

tot alle andere rechtshandelingen, wel konden vervallen indien door omstandigheden de 

determinerende beweegreden verdwenen is en de uitvoering van het testament bijgevolg niet 

meer zou overeenstemmen met de wil van de erflater.35 De grondslag van het verval is hier 

aldus de ruim geïnterpreteerde onmogelijkheid tot uitvoering, aangezien de uitvoering niet 

zou overeenstemmen met de wil van de erflater. Het verval van een testament werd op die 

wijze verbonden aan de wil van de erflater om zijn testament te herroepen. Door het 

aanvaarden van de theorie van het verval wordt de wil van de testator maximaal geëerbiedigd.  

21. Waarom aanvaardde de rechtspraak en een deel van de rechtsleer dit enkel bij de 

testamenten en niet bij schenkingen onder de levenden ? Het belangrijkste argument dat 

hiervoor in de rechtsleer wordt aangehaald is dat van de rechtszekerheid. Tussen beide 

beschikkingsvormen zijn er enkele belangrijke verschilpunten. Een schenking is een 

overeenkomst waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak 

ontdoet, terwijl een testament een eenzijdige rechtshandeling is waarbij de testator beschikt 

over zijn goederen voor de tijd dat hij er niet meer zal zijn.36 Er is bijgevolg een verschil in 

het tijdstip van uitvoering van de rechtshandeling. Het testament krijgt maar uitwerking op het 

ogenblik van het overlijden van de testator, terwijl de schenking onder levenden 

onmiddellijke uitwerking krijgt. Het aanvaarden van het verval bij schenkingen zou in 

                                                
34 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 842. 
35 T. DE LOOR, “Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen 
van voorwerp of oorzaak”, RW 1995-96, 770, nr. 38; R. DILLEMANS,  Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, 
VII, Testamenten, Antwerpen, Standaard, 1971, 453-454; S. NUDELHOLE, “Une donation est-elle frappée de 
caducité par la disparition de sa cause, survenue postérieurement à la conclusion du contrat?”, RCJB 1993, 104. 
36 R. BARBAIX, “De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de 
contractvrijheid”, TEP 2008, 190-191, nr. 187. 



tegenstelling tot bij de testamenten wel een afbreuk doen aan de rechtszekerheid aangezien 

men dan terug kan komen op een rechtshandeling die reeds uitvoering heeft gekregen.37  

Een tweede verklaring kan volgens NUDELHOLE gevonden worden in de aard van het 

testament als laatste wilsuiting.38 Het testament wordt vermoed de wil van de erflater, op de 

laatste dag van zijn leven, te bevatten. Er is bovendien een wettelijk vermoeden dat de wil van 

de erflater blijft bestaan tot op de dag van zijn overlijden.39 Op dat moment wordt zijn wil als 

het ware bevroren. Het is dan ook op het ogenblik van zijn overlijden dat de aanwezigheid 

van een oorzaak moet nagegaan worden. Deze verklaring werd bevestigd door het Hof van 

Cassatie in zijn arrest van 21 januari 2000. 

Eén van de meest bekende voorbeelden uit de rechtspraak met betrekking tot de aanvaarding 

van het verval van een testament wegens het verdwijnen van de oorzaak is het arrest van 

Marie-Louise G.40 Marie-Louise G. trouwt op 22-jarige leeftijd maar wordt twaalf jaar later al 

weduwe. Ze had geen kinderen uit haar eerste huwelijk. Op 36-jarige leeftijd hertrouwt ze. 

Wanneer ze een jaar later nog steeds kinderloos is, maakt ze een testament op waarbij ze 

enerzijds, de goederen die ze geërfd heeft van haar ouders nalaat aan de kinderen van haar zus 

Julienne, anderzijds, de rest van haar bezittingen toewijst aan haar nieuwe echtgenoot. Op 13 

augustus 1927 bevalt Marie-Louise tegen alle verwachtingen in van een tweeling, waarvan 

één zoontje overleeft. De oorzaak van het testament, namelijk kinderloos zijn, is verdwenen. 

De rechter heeft het testament ongeldig verklaard. Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat het 

ongeldig verklaren geen afbreuk doet aan de rechtszekerheid aangezien het testament op dat 

ogenblik nog geen uitwerking had gekregen. Indien Marie-Louise G. een schenking had 

gedaan in plaats van een testament op te maken, zou dit wel het geval zijn geweest.  

22. Er zijn in de rechtspraak wel enkele uitspraken terug te vinden waarbij de rechter het 

verval van testamenten, waarvan de oorzaak verdwenen was, niet aanvaardde.41 Maar dat was 

omdat de erfgenamen er niet in geslaagd waren aan te tonen dat de door hen aangegeven 

oorzaak, de doorslaggevende beweegreden was van het testament. We kunnen aldus besluiten 

                                                
37 L. BRACKE, “Het nagestreefde doel versus de rechtszekerheid”, Not.Fisc.M. 1998, 109; P. DELNOY, “La 
caducité des libéralités pour disparition de leur cause” (noot onder Cass. 16 november 1989), Ann. dr. Liège 
1990, 350; M.A. MASSCHELEIN, “Het verval van de schenking wegens het verdwijnen van de oorzaak: einde 
van een lang verhaal?”, TBBR 2009, 241, nr. 4. 
38 S. NUDELHOLE, “Une donation est-elle frappée de caducité par la disparition de sa cause, survenue 
postérieurement à la conclusion du contrat?”, RCJB 1993, 105. 
39 Cass. 29 maart 1958, Pas. 1958, I, 845. 
40 Gent 14 maart 1957, T.Not. 1957, 140. 
41 Brussel 28 september 1966, Pas. 1967, II, 134; Antwerpen 9 november 1988, Rev.not.b. 1989, 483; Rb. 
Mechelen 24 december 1980, Rec.gén.enr.not. 1982, 174. 



dat de rechtspraak het verval wegens verdwijning van de oorzaak algemeen aanvaardt bij 

testamenten en dat de meerderheid van de doctrine zich bij deze opvatting aansluit. 

§3. Artikel 1039 tot en met 1043 van het Burgerlijk Wetboek: wettelijke toepassingsgevallen 

van het verval wegens verdwijning van de oorzaak? 

23. In het Burgerlijk wetboek worden uitdrukkelijk een aantal gevallen vermeld waarbij een 

verbintenis vervalt. Deze gevallen situeren zich bijna uitsluitend in familiaal 

vermogensrechtelijke sfeer. Van een algemene erkenning van verval als grond van tenietgaan 

van een verbintenis, is er aldus geen sprake. 

Zo stelt art. 1039 BW dat iedere uiterste wilsbeschikking vervalt indien de begunstigde de 

erflater niet overleeft. Art. 1040 BW zegt dat indien aan een testamentaire beschikking een 

opschortende voorwaarde wordt verbonden, dit legaat vervalt als de benoemde erfgenaam of 

legataris, vóór de vervulling van de voorwaarde, komt te overlijden. 

Een andere toepassing van verval vinden we terug in art. 1042 BW waarin vermeld wordt dat 

een legaat vervalt indien de gelegateerde zaak, hetzij tijdens het leven van de erflater, hetzij 

na zijn overlijden, maar dan wel buiten ieder toedoen en elke schuld van de erfgenaam om, 

tenietgaat. 

Ten slotte lezen we in art. 1043 BW dat een uiterste wilsbeschikking vervalt wanneer de 

benoemde erfgenaam deze verwerpt of onbekwaam wordt deze te verkrijgen. 

24. Art. 1042 BW gaat duidelijk over een toepassing van het verval van een rechtshandeling 

wegens verdwijning van het voorwerp. Of de drie andere gevallen echter beschouwd kunnen 

worden als wettelijke toepassingen van de theorie van het verval wegens verdwijnen van de 

oorzaak, wordt betwist.  

Volgens een minderheidsopvatting kunnen voormelde wetsartikels inderdaad beschouwd 

worden als een wettelijke toepassing van verval wegens verdwijnen van de oorzaak.42 Dit 

wordt dan verklaard vanuit het intuitu personae-karakter van het legaat. De begunstigde van 

het legaat kan beschouwd worden als de oorzaak van het opmaken van het legaat. Valt die 

persoon weg, voor om het even welke reden, dan vervalt het legaat wegens het verdwijnen 

van de oorzaak. 

                                                
42 T. DE LOOR, “Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen 
van voorwerp of oorzaak”, RW 1995-96, 770, nr. 37; S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 105. 



Volgens de meerderheid van de doctine daarentegen, dienen deze gevallen beschouwd te 

worden als toepassingen van verval, niet wegens het verdwijnen van de oorzaak, maar wel om 

afzonderlijke redenen.43 Ik sluit me aan bij deze opvatting. 

25. Het Franse recht voorziet in tegenstelling tot het Belgische recht uitdrukkelijk in de wet 

dat een testament vervalt wegens het verdwijnen van de oorzaak. Artikel 504, tweede lid van 

de Code civil stelt: “Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu’il ne soit 

pas établi que, depuis l’ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui avait déterminé le 

testateur à disposer”. 

§4. Artikel 1088 van het Burgerlijk Wetboek: wettelijke toepassing van verval wegens 

verdwijnen van de oorzaak? 

26. Niet alleen met betrekking tot legaten, maar ook met betrekking tot schenkingen, vermeldt 

de wet een geval waarin de rechtshandeling vervalt. Art. 1088 BW stelt dat een schenking, 

gedaan ten voordele van het huwelijk, vervalt indien het huwelijk er niet op volgt.  

Kan dit beschouwd worden als een wettelijke toepassing van verval wegens verdwijnen van 

de oorzaak ? Sommige rechtsgeleerden menen van wel.44 Anderen stellen daarentegen dat 

deze schenking werd gedaan onder de opschortende voorwaarde van de voltrekking van het 

huwelijk tussen schenker en begiftigde.45 DE LOOR kan zich niet vinden in deze opvatting. 

Op die manier wordt het huwelijk immers ondergeschikt gemaakt aan de schenking, terwijl 

volgens haar het net omgekeerd is.46 Een derde opvatting omtrent de betekenis van art. 1088 

BW bestaat erin dat het niet voltrekken van het huwelijk de nietigheid van de schenking tot 

gevolg heeft in plaats van verval. Zo stelt NUDELHOLE dat er bij de niet-voltrekking van het 

huwelijk na de schenking, geen geldige totstandkoming van de schenking is.47 Mijns inziens 

kan deze stelling niet bijgetreden worden aangezien de nietigheid het ontbreken van één van 

de vier geldigheidsvoorwaarden op het ogenblik van de totstandkoming sanctioneert. Art. 
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46 T. DE LOOR, “Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen 
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1088 BW heeft het daarentegen over het niet voltrekken van het huwelijk nadat de schenking 

reeds gedaan werd.  

§5. Besluit. 

27. We kunnen besluiten dat de klassieke opvatting inhoudt dat het verval van een 

rechtshandeling wegens het verdwijnen van de oorzaak enkel aanvaard wordt bij testamenten. 

Bij alle andere soorten rechtshandelingen, waaronder ook de schenking, wordt dit niet 

aanvaard onder meer in het licht van de rechtszekerheid.  

Aan deze klassieke opvatting komt een einde op 16 november 1989, wellicht onder invloed 

van het Franse recht.48 Dan zal het Hof van Cassatie voor de eerste keer het verval aanvaarden 

van een schenking onder de levenden wegens het verdwijnen van haar oorzaak.  

 

Afdeling 2: Situatie na 16 november 1989. 

§1. Arrest van het Hof van Cassatie: 16 november 1989. 

a. Feiten. 

28. Een ouderpaar koopt in 1974 en 1977 twee onroerende goederen aan. De blote eigendom 

van de goederen wordt aangekocht door hun enige zoon en schoondochter. Zelf behouden ze 

het vruchtgebruik. De aankoop van de blote eigendom wordt wel nagenoeg volledig 

gefinancierd door de vader. Op die manier tracht de vader de hoogte van de successierechten, 

bij zijn overlijden en dat van zijn echtgenote, te drukken. Enkele jaren later besluiten de zoon 

en schoondochter uit de echt te scheiden. Ondertussen is de moeder reeds overleden. De vader 

stapt naar de rechtbank in de hoop het deel van de schoondochter terug te kunnen vorderen. 

Zoniet zal zij de blote eigendom op een deel van de goederen behouden. De rechtbank van 

eerst aanleg kwalificeert de door de vader gefinancierde aankoop van de blote eigendom als 

een onrechtstreekse schenking aan de zoon en schoondochter. 

Om zijn vordering te staven voerde de vader vooreerst aan dat hij de schenking gedaan had 

omwille van de gunstige fiscale gevolgen dat het teweeg zou brengen bij het overlijden van 

hem en zijn echtgenote. Door de echtscheiding tussen zijn zoon en schoondochter vielen 

volgens hem deze fiscale voordelen weg zodat de schenking zonder oorzaak viel.  

                                                
48 Cass. 16 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 371. 



Het hof van beroep te Luik weerlegt dit argument door erop te wijzen dat de fiscale situatie 

van de schoondochter in het licht van artikel 9 van het Wetboek Successierechten er alleen 

maar op verbeterd is nu zij uit de echt gescheiden is. Zij hoeft nu zelfs helemaal geen 

successierechten meer te betalen bij het overlijden van haar ex-schoonvader. 

Daarnaast voerde de vader ook aan dat de schenking vervallen verklaard moest worden omdat 

hij het behoud van de schenking afhankelijk had gemaakt van het blijven bestaan van een 

huwelijksband tussen de twee begiftigden. Maar ook dit middel wordt door het hof van beroep 

afgewezen. Volgens het Hof was verval immers enkel mogelijk ofwel als het bedongen werd 

in de schenkingsakte ofwel indien deze mogelijkheid voorzien werd in de wet, quod non.  

b. Uitspraak van het Hof van Cassatie. 

b.1. Met betrekking tot de leer van het verval. 

29. De vader gaat met succes in cassatie. Hij stelt dat het hof van beroep helemaal niet 

geantwoord heeft op zijn argument dat de schenking zijn bestaansreden verloren heeft want de 

achterliggende reden van de schenking was het ontwijken van successierechten. Het Hof 

stelde enkel vast dat de fiscale situatie van de vrouw verbeterd was.  

Het Hof van Cassatie aanvaardt dit middel en oordeelde dat de uitspraak van het hof van 

beroep te Luik veel te restrictief was door te stellen dat verval zich enkel kan voordoen in de 

door de wet limitatief opgesomde gevallen of door een in de schenkingsakte opgenomen 

beding.  

Het Hof van Cassatie stelt in haar uitspraak het volgende : “wanneer de doorslaggevende 

beweegreden van de schenking door een voorval buiten de wil van de schenker vervalt of 

verdwijnt, kan de feitenrechter vaststellen dat die schenking vervallen is, als zij, volgens de 

bewoordingen zelf van die beschikking of volgens de uitleg van de wil van de beschikker, 

onlosmakelijk is verbonden met de omstandigheden die eraan ten gronde lagen en die haar 

enige reden van bestaan uitmaken”. 

i. Twee toepassingsvoorwaarden. 

30. Het Hof van Cassatie stelt hier voor de eerste maal dat er een ongeschreven regel bestaat 

volgens dewelke een schenking kan vervallen wegens het verdwijnen van de subjectieve 

oorzaak, zonder vermelding in de wet of in de schenkingsakte. Er moeten wel cumulatief twee 

voorwaarden vervuld zijn. 



Vooreerst moet de doorslaggevende beweegreden die de schenker ertoe aangezet heeft de 

schenking te doen, waarmee zij onlosmakelijk verbonden is en haar enige reden van bestaan 

uitmaakt, weggevallen zijn. 

Ten tweede moet deze beweegreden weggevallen zijn buiten de wil van de schenker om. Deze 

toepassingsvoorwaarde moet voorkomen dat de onherroepelijkheid van de schenking wordt 

aangetast.  

ii. Het begrip “doorslaggevende beweegreden”. 

31. In het arrest wordt er gesproken van dé hoofdzakelijke beweegreden. Het lijkt erop dat er 

maar één beweegreden kan zijn die van doorslaggevend belang was voor de schenking en 

waarvan haar verdwijnen tot het verval van de schenking kan leiden.  

Wat betreft de eerste voorwaarde, is het volgens het Hof van Cassatie niet van belang of de 

doorslaggevende beweegreden al dan niet uitdrukkelijk in de schenkingsakte werd 

opgenomen.49 Wanneer dit niet vermeld werd in de akte, is het de taak van de rechter te 

achterhalen wat nu juist het doorslaggevend motief was van de schenker. Aan een schenking 

liggen vaak meerdere redenen ten grondslag. De rechter zal bijgevolg een onderscheid moeten 

maken tussen de louter omringende omstandigheden en de omstandigheid die wel van 

doorslaggevend belang was bij het doen van de schenking.  

Men stelt in de rechtsleer voor om met het oog op de rechtszekerheid de doorslaggevende 

beweegreden in de schenkingstitel te vermelden. Maar BUYSSENS wijst erop dat dit de 

rechtszekerheid niet verhoogt. De wederpartij kan steeds in rechte trachten om aan te tonen 

dat de in de schenkingstitel opgenomen oorzaak, niet de doorslaggevende reden is, maar wel 

een andere niet-opgenomen oorzaak.50 

BARBAIX merkt op dat de rechter voorzichtig moet zijn met feitelijke vermoedens.51 Het feit 

dat een schenking plaatsvond tussen twee echtgenoten betekent volgens haar niet 

noodzakelijk dat het voortduren van het huwelijk steeds de doorslaggevende beweegreden van 

de schenker was. 

                                                
49 Op basis van art. 1132 BW. 
50 F. BUYSSENS, “Verval van oorzaak bij liberaliteiten” in Vormingsmiddag van de Koninklijke Federatie van 
het Belgisch Notariaat op 8 december 2009, 3-4, nr. 9. 
51 R. BARBAIX, Hoe anders is de overeenkomst schenking, en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het 
contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 771, nr. 1040. 



32. Uit dit arrest blijkt dat het niet steeds eenvoudig is het doorslaggevend motief van de niet-

doorslaggevende elementen te onderscheiden. RAUCENT was immers van mening dat de 

subjectieve oorzaak van de schenking het fiscale voordeel is en niet het voortduren van het 

huwelijk zoals door het Hof van Cassatie werd aangehaald. In casu werd enkel de blote 

eigendom van de goederen geschonken en verkregen de zoon en schoondochter slechts het 

vruchtgebruik ervan na het overlijden van het ouderpaar. Dit maakt het niet aannemelijk dat 

de schenking werd ingegeven om de instandhouding van het huwelijk te bewerkstelligen. 

Wanneer het een schenking in volle eigendom was, zou de instandhouding van het huwelijk 

als doorslaggevende beweegreden veel geloofwaardiger geweest zijn.  

Dit laatste dient men volgens RAUCENT eerder te kwalificeren als een stilzwijgend 

ontbindende voorwaarde.52 Het Hof van Cassatie zegt wel dat er maar één determinerende 

reden kan zijn, maar is blijkbaar zelf niet in staat steeds een correct onderscheid te maken 

tussen de determinerende reden en louter omringende omstandigheden. PARISIS stelt voor om 

de oorzaak te identificeren met het doel dat de schenker nastreeft bij het doen van de 

schenking.53 

iii. Verval of stilzwijgend ontbindende voorwaarde? 

33. Er wordt door bepaalde rechtsgeleerden opgeworpen dat het hier gaat om een vraag naar 

de toepassing van een stilzwijgend ontbindende voorwaarde eerder dan de vraag naar de 

toepassing van de theorie van het verval wegens het verdwijnen van de oorzaak. 54 

Het is dan ook van belang even stil te staan bij de verschillen tussen de begrippen oorzaak en 

voorwaarde.  

Vooreerst is de oorzaak een essentieel element van de overeenkomst, zonder dewelke een 

overeenkomst niet op een geldige wijze tot stand kan komen. De oorzaak is het antwoord op 

de vraag naar waarom de schenker de schenking heeft gedaan. 

                                                
52 L. RAUCENT, “Objet et cause des libéralités: les arrêts de la Cour de Cassation du 16 novembre 1989 et du 15 
novembre 1990” in L. RAUCENT en J.-L. RENCHON (eds.), Patrimoin XV: Quinze années d’application de la 
réforme des régimes matrimoniaux, Brussel, Bruylant, 1991, 34, nr. 16. 
53 F. PARISIS, “Vers un principe général de caducité des libéralités consécutive à l’effacement de leur cause?”, 
TBBR 1994, 286, nr. 8. 
54 S. NUDELHOLE, “Une donation est-elle frappée de caducité par la disparition de sa cause, survenue 
postérieurement à la conclusion du contrat?”, RCJB 1993, 110-111, nr. 36; J. ROMAIN, “Clarifications 
concernant la théorie de la caducité des actes juridiques, en particulier des libéralités testamentaires, par 
disparition de leur cause-déterminant”, RCJB 2004, 113 



Een voorwaarde is daarentegen enkel een modaliteit die gekoppeld kàn worden aan een 

verbintenis, maar zonder dewelke een verbintenis geldig kan bestaan. 55 

Ten tweede verschilt de voorwaarde, in tegenstelling tot de vier constitutieve elementen van 

de rechtshandeling die telkens dezelfde zijn, van geval tot geval.  

Ten derde maakt artikel 1132 BW het niet verplicht om de oorzaak expliciet op te nemen in 

de schenkingsakte, terwijl men mag aannemen dat aan een ontbindende voorwaarde deze 

plicht wel wordt opgelegd.56 Maar een ontbindende voorwaarde is wel geldig vanaf het 

ogenblik dat erover wilsovereenstemming bestaat.57 

Ten vierde is een voorwaarde een toekomstige en onzekere gebeurtenis. Ook hier verschilt de 

voorwaarde van de determinerende beweegreden. De voorwaarde is een situatie waarvan de 

schenker weet dat ze zich kan voordoen, terwijl de determinerende beweegreden eerder gaat 

om situaties die de schenker niet had kunnen voorzien.58 VAN EESTER is dan ook van 

mening dat het verschil tussen voorwaarde en oorzaak ligt in “het al dan niet onverwachte 

karakter van de gebeurtenis die de schenking of het testament tenietdoet”.59 Dit is een manier 

om in de praktijk een onderscheid te maken tussen verval enerzijds en de stilzwijgend 

ontbindende voorwaarde anderzijds.  

Ook de gevolgen van het vervullen van een ontbindende voorwaarde en het verval zijn 

verschillend. Zo stelt het Hof van Cassatie dat de rechter, na het verdwijnen van de oorzaak, 

het verval van de schenking kan vaststellen, terwijl de ontbinding wegens het vervullen van 

de ontbindende voorwaarde van rechtswege plaatsvindt.60 

Op het eerste zicht lijkt het onderscheid tussen beide noties eenvoudig en klaar. Maar uit de 

praktijk blijkt dat de twee zeer moeilijk uit elkaar te halen zijn, vooral als de voorwaarde 

afhankelijk is van de wil van de begiftigde. 

                                                
55 R. BARBAIX, De algemene geldigheidsvereisten bij schenkingen, III, Mechelen, Kluwer, 2003, 91, nr. 147. 
56 M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, “Overzicht van rechtspraak. Giften (1993-1998)”, 
TPR 1999, 815, nr. 56. 
57 A. VERBEKE en I. VERVOORT, “Oorzaak, voorwaar(-de) oorzaak van onduidelijkheid” in Liber Amicorum 
Jacques Herbots, Mechelen, Kluwer, 2002, 528. 
58 M.A. MASSCHELEIN, “De invloed van de oorzaak na totstandkoming van de rechtshandeling”, RABG 2006, 
64, nr. 6; F. PARISIS, “Vers un principe général de caducité des libéralités consécutive à l’effacement de leur 
cause?”, TBBR 1994, 289, nr. 11. 
59 R. VAN EESTER, “Het verval van testamenten en schenkingen onder levenden door het verdwijnen of 
wegvallen van de oorzaak”, Not. Fisc. M. 2008, 49. 
60 R. BARBAIX, Hoe anders is de overeenkomst schenking, en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het 
contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 778, nr. 1046. 



b.2. Met betrekking tot het begrip “oorzaak”. 

34. In de wet vinden we nergens een omschrijving terug van het oorzaak-begrip zodat we 

moeten terugvallen op rechtspraak en rechtsleer. STIJNS omschrijft op een gevatte wijze de 

oorzaak als “de juridische, economische en maatschappelijke grondslag voor de 

gebondenheid van partijen”. 61 

Er kunnen grosso modo (de anti-causalisten buiten beschouwing gelaten) twee opvattingen 

omtrent de inhoud van het begrip oorzaak onderscheiden worden : een klassieke en een 

moderne opvatting. De klassieke opvatting is een zuiver objectieve en monistische opvatting : 

bij een rechtshandeling ten bezwarende titel bestaat de oorzaak van een verbintenis in het 

voorwerp van de tegenprestatie, 62 bij rechtshandelingen om niet nam men aanvankelijk aan 

dat de oorzaak gelegen was louter in de wil om te begiftigen of de animus donandi.63 

De moderne causa-leer meent dat de oorzaak geen objectief maar een subjectief begrip is, 

namelijk het zijn de determinerende beweegredenen die de partijen ertoe aangezet hebben een 

gift te doen.64  

35. Het Hof van Cassatie heeft aan deze discussie een einde gesteld en geeft in zijn arrest van 

16 november 1989 zelf een omschrijving van het begrip oorzaak bij giften.65 Deze 

omschrijving kiest niet voor de klassieke noch voor de moderne causaleer maar combineert 

beide opvattingen. Volgens Cassatie ligt “de oorzaak niet uitsluitend in het 

begiftigingsoogmerk van de schenker, maar in de hoofdzakelijke beweegredenen die bij hem 

hebben voorgezeten en die hem ertoe gebracht hebben de schenking of gift te doen”. De 

oorzaak van de schenking heeft bijgevolg een subjectieve en een objectieve component. 

Hieruit blijkt dat het Hof een voorstander is van de moderne opvatting zonder de klassieke 

opvatting uit te sluiten. STIJNS kan zich vinden in de omschrijving van het Hof en is van 

mening dat de moderne opvatting een meer volledig antwoord geeft op de vraag waarom 

                                                
61 S. STIJNS en H.GEENS, “Glorie en teloorgang van het verval van rechtshandelingen wegens de verdwijning 
van hun subjectieve oorzaak. Een duiding van het cassatiearrest van 12 december 2008 inzake schenkingen” in 
W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 304, 
nr. 9; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2001, 8, nr. 6. 
62 Cass. 29 september 1972, Arr. Cass. 1973, 121; Cass. 13 maart 1981, RW 1982-83, 1049. 
63 S. NUDELHOLE, “Chronique d’une mort annoncée: la condamnation, par la Cour de Cassation, du prétendu 
principe de la caducité des donations par disparition de leur cause”, Act. dr. fam. 2009, 152, nr. 2. 
64 P. VAN OMMESLAGHE, “Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et dans la doctrine 
moderne”, RCJB 1970, 354-357. 
65 Cass. 16 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 37, bevestigd door Cass. 21 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 168. 



iemand een gift heeft gedaan.66 Daarenboven omvatten de subjectieve beweegredenen meestal 

ook de objectieve oorzaak of de wil om te begiftigen. 

36. Op 14 maart 2008 heeft het Hof van Cassatie deze dualistische zienswijze omtrent het 

oorzaak-begrip ook bevestigd ten aanzien van rechtshandelingen ten bezwarende titel.67 De 

oorzaak verwijst, in tegenstelling tot de klassieke opvatting, niet alleen meer naar haar 

“voorwerp-oorzaak”68, maar ook naar de subjectieve motieven van de contractspartijen.  

Ook deze evolutie werd positief onthaald door de rechtsleer. Volgens STIJNS en GEENS kan 

de oorzaak in de praktijk zeker en vast twee functies hebben.69 De objectieve oorzaak laat toe 

na te gaan wat het nut is van de rechtshandeling en de subjectieve oorzaak maakt het mogelijk 

om de al dan niet geoorloofdheid van de persoonlijke drijfveren van de contractspartners te 

achterhalen. 

Ook het Franse Hof van Cassatie heeft in een uitspraak van 12 juli 1989 bevestigd dat de 

oorzaak bij rechtshandelingen ten bezwarende titel een dualistisch begrip is.70 

37. Beide oorzaken, de subjectieve en de objectieve oorzaak, kunnen wegvallen na het geldig 

tot stand komen van een rechtshandeling. Wanneer de objectieve oorzaak wegvalt, de 

“voorwerp-oorzaak”, zal men zich kunnen beroepen op het algemeen rechtsbeginsel volgens 

hetwelk de rechtshandeling die zonder voorwerp verwordt en waarvan bijgevolg de uitvoering 

onmogelijk wordt, vervalt.  

De vraag in het arrest van 16 november 1989 was of dit ook doorgetrokken mocht worden 

naar een geval waarbij de subjectieve oorzaak, namelijk de determinerende beweegreden, 

wegvalt bij een schenking. Deze vraag werd door Cassatie positief beantwoord. 

 

 

                                                
66 S. STIJNS en H.GEENS, “Glorie en teloorgang van het verval van rechtshandelingen wegens de verdwijning 
van hun subjectieve oorzaak. Een duiding van het cassatiearrest van 12 december 2008 inzake schenkingen” in 
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69 S. STIJNS en H.GEENS, “Glorie en teloorgang van het verval van rechtshandelingen wegens de verdwijning 
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c. Verval wegens verdwijnen van de oorzaak: een algemeen rechtsbeginsel ? 

38. Het arrest van 16 november 1989 maakt een einde aan de klassieke opvatting dat verval 

wegens verdwijning van de oorzaak zich enkel kan voordoen bij testamentaire beschikkingen. 

Deze uitspraak wordt in de rechtsleer dan ook wel eens een “Copernicaanse revolutie” 

genoemd.71 Voortaan zal een schenking, buiten de wettelijke herroepingsgronden en zonder 

enig contractueel beding, kunnen vervallen verklaard worden.  

Toch brengt deze uitspraak ook enige verwarring met zich mee… 

Zo was er in de rechtsleer twijfel of er sprake kan zijn van een algemeen rechtsbeginsel 

volgens hetwelk een rechtshandeling vervalt wegens verdwijning van de oorzaak. Het arrest 

van het hof van beroep werd door het Hof van Cassatie verbroken omdat het hof van beroep : 

“ het algemeen beginsel van het verval van de rechtshandeling ten gevolge van het verdwijnen 

van haar oorzaak miskent” De eisers maakten van dezelfde termen gebruik in hun middel. Of 

Cassatie het beschouwd als een algemeen rechtsbeginsel is niet met zekerheid af te leiden uit 

het arrest zelf. Er wordt enkel gesteld dat het wegvallen van de oorzaak tot het verval van de 

schenking kan leiden. Over rechtshandelingen ten bezwarende titel wordt niets gezegd.  

39. Deze onduidelijkheid heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van verschillende 

opvattingen in de doctrine. Een deel van de rechtsleer was van oordeel dat het verval, 

ingevolge het cassatie-arrest, enkel toegepast kon worden ten aanzien van rechtshandelingen 

ten kosteloze titel.72 In tegenstelling tot de klassieke opvatting die de leer van het verval 

wegens het verdwijnen van de oorzaak afwees, zowel voor de rechtshandelingen om niet als 

ten bezwarende titel, stellen zij dat dit arrest tot gevolg heeft dat er een tweedeling is ontstaan 

tussen deze twee categorieën van rechtshandelingen. Enkel bij de rechtshandelingen om niet 

wordt verval onder de reeds vermelde voorwaarden aanvaard. Een meerderheid onder hen 

leidde uit het arrest af dat het verdwijnen van de subjectieve oorzaak voortaan als een 

algemene grond van verval bij schenkingen beschouwd kan worden.73  

                                                
71 S. NUDELHOLE, “Une donation est-elle frappée de caducité par la disparition de sa cause, survenue 
postérieurement à la conclusion du contrat?”, RCJB 1993, 108, nr. 32. 
72 S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
108-109. 
73 L. BRACKE, “Het nagestreefde doel versus de rechtszekerheid”, NFM 1998, 103; P. DELNOY, “La caducité 
des libéralités pour disparition de leur cause”, Ann. dr. Lg. 1990, 349-350; M.A. MASSCHELEIN, “Het verval 
van de schenking wegens het verdwijnen van de oorzaak: het einde van een lang verhaal?”, TBBR 2009, 241, nr. 
3. 



Het maken van het onderscheid tussen deze twee groepen van rechtshandelingen kon 

verklaard worden door de aard van de rechtshandelingen. Het feit dat er bij de giften geen 

tegenprestatie geleverd wordt, maakt het meer aanvaardbaar om de wil van de schenker te 

beschermen en het mogelijk te maken bij gewijzigde omstandigheden de gift te laten 

terugkeren naar de schenker.74  

Andere rechtsgeleerden zoals SIMONART75  en een deel van de rechtspraak76 waren zelfs 

geneigd om deze aanvaarding van de leer van het verval door te trekken naar de 

rechtshandelingen ten bezwarende titel. Volgens hen is er nu geen overtuigend tegenargument 

meer omdat schenkingen, net als rechtshandelingen ten bezwarende titel, onmiddellijk 

uitwerking krijgen. De rechtszekerheid wordt dus evenveel aangetast indien verval toegestaan 

zou worden bij rechtshandelingen ten bezwarende titel.  

d. Reactie van de rechtsleer op het arrest. 

40. NUDELHOLE vond dat Cassatie met zijn uitspraak een eerder afwachtende houding heeft 

aangenomen.77 Ze wilde door haar uitspraak nagaan aan de hand van de eropvolgende 

commentaren hoe de rechtsleer tegenover het concept van het verval stond in de hoop zo zelf 

meer klaarheid te krijgen omtrent de materie. Maar de commentaren waren enorm 

uiteenlopend. Er waren zowel tegenstanders als voorstanders.  

d.1. De rechtszekerheid en onherroepelijkheid van de schenking als voornaamste 

argumenten tegen de uitbreiding van verval naar schenkingen. 

41. Het arrest van 16 november ’89 werd door een groot deel van de rechtsleer minder positief 

onthaald. Zo zijn NUDELHOLE en FORIERS zeker geen voorstanders van de aanvaarding van 

het verval bij schenkingen, laat staan deze aanvaarding uit te breiden naar rechtshandelingen 

ten bezwarende titel.78 Zij voeren hiervoor in hoofdzaak twee argumenten aan.  

Ten eerste is het verval, niettegenstaande de strenge toepassingsvoorwaarden zoals 

geformuleerd door het Hof van Cassatie, strijdig met art. 1134, lid 1 BW. Het doet immers 
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een afbreuk aan de bindende kracht van de overeenkomst.79 De bindende kracht van een 

overeenkomst houdt in dat geen van de partijen de mogelijkheid heeft om eenzijdig de 

overeenkomst te beëindigen. Bovendien stelt artikel 894 BW dat de schenker het goed 

onherroepelijk moet overdragen. Deze versterkte onherroepelijkheid komt ook in het gedrang. 

De onherroepelijkheid van de schenking houdt in dat één van de partijen zich niet het recht 

mag voorbehouden om eenzijdig de overeenkomst te beëindigen.80  

BARBAIX is niet akkoord met de opvatting dat de onherroepelijkheid van de schenking 

aangetast wordt door het aanvaarden van de theorie van het verval wegens verdwijning van de 

oorzaak. Het cassatie-arrest van 16 november 1989 stelt immers als toepassingsvoorwaarde 

dat het wegvallen van de oorzaak moet gebeurd zijn buiten de wil van de schenker om. Deze 

toepassingsvoorwaarde waarborgt de bindende kracht van de overeenkomst en meer specifiek 

de onherroepelijkheid van de schenking op afdoende wijze volgens BARBAIX.81 

Hiertegen wordt opgeworpen dat de aanvaarding van de theorie van het verval met betrekking 

tot schenkingen, niettegenstaande deze toepassingsvoorwaarde, toch een afbreuk doet aan de 

onherroepelijkheid van de schenking omdat men verval kan vorderen in gevallen waarin het 

Burgerlijk wetboek niet voorzag in de herroepbaarheid van de schenkingen of indien niet 

voldaan was aan de vereisten voor de toepassing van artikel 953 BW.82   

Volgens FORIERS is de aanvaarding van de theorie van het verval tevens strijdig met de 

bepaling van artikel 1134 BW omdat deze aanvaarding inhoudt dat er een ontbindende termijn 

of voorwaarde aan de schenking wordt gekoppeld zonder dat de partijen dit overeengekomen 

waren.83 

42. Ten tweede tast het aanvaarden van verval bij schenkingen de rechtszekerheid aan zowel 

tussen schenker en begiftigde als ten aanzien van derde-verkrijgers.84 De regel van het verval 
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bestond al ten aanzien van legaten, maar is nieuw ten aanzien van schenkingen onder de 

levenden. In het eerste geval bracht de toepassing echter weinig risico’s mee voor derden-

verkrijgenden. Legaten krijgen hun uitwerking immers pas na het overlijden van de erflater. 

Door de regel van de caduciteit nu ook toe te passen op schenkingen worden deze veel 

fragieler. Schenkingen kunnen zonder vermelding in de wet noch in de schenkingsakte 

vervallen verklaard worden waarna zij teruggeven zullen moeten worden aan de schenker.85  

Men kan er nog inkomen dat de begiftigden die geen tegenprestatie hebben moeten leveren, 

verval moeten ondergaan. Maar het is totaal onredelijk indien men hetzelfde zou verwachten 

van derde-verkrijgers van een geschonken goed, die wél een tegenprestatie hebben moeten 

leveren.86 Het geval waarin de begiftigde het geschonken goed reeds vervreemd heeft, nog 

voor de gebeurtenis die de oorzaak doet wegvallen zich heeft voorgedaan, is niet uit de lucht 

gegrepen.  

Indien het gaat om een roerend goed, kan de bezitter zich nog beroepen op artikel 2279 BW. 

Gaat het daarentegen om een onroerend goed, dan moet het goed teruggegeven worden aan de 

oorspronkelijke schenker. Dit brengt met zich mee dat de kredietwaardigheid van geschonken 

onroerende goederen aanzienlijk daalt. Ze worden als het ware uit de handel genomen. 87 

43. Er wordt in de rechtsleer voorgesteld dit risico te beperken door te bepalen dat verval 

enkel toegelaten is op voorwaarde dat de belangen van derden gevrijwaard zullen worden.88 

Hetzelfde probleem doet zich namelijk voor bij de herroeping van een schenking wegens 

ondankbaarheid. Ook in zulke gevallen is het niet ondenkbaar dat de begiftigde het 

geschonken goed reeds vervreemd heeft. Daarom schrijft artikel 958 BW voor dat derden de 

rechten die zij op het goed hebben verkregen vóór de inschrijving van de eis in de registers 

van de hypotheekbewaarder, kunnen behouden. In dat geval zal de begiftigde de waarde van 

het goed, op het ogenblik van het instellen van de eis, moeten teruggeven aan de schenker. 

Eenzelfde derdenbescherming kan ingebouwd worden bij het verval. 
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44. BARBAIX is van oordeel dat deze bescherming voor derden niet meer noodzakelijk is als 

gevolg van de derde toepassingsvoorwaarde, ingevoegd door het arrest van cassatie van 21 

januari 2000. Hierin bepaalt het Hof dat een testament enkel kan vervallen indien haar 

oorzaak wegvalt voor het overlijden van de erflater en bijgevolg voor het testament 

uitgevoerd werd. Daarenboven heeft het verval volgens haar enkel een ex tunc-werking en 

werkt het, in tegenstelling tot andersluidende rechtspraak89 en rechtsleer90, niet terug in de tijd 

tot de gebeurtenis zich voordeed waardoor de oorzaak verdween.91 

45. Bovendien merkt zij op dat niet elke wijziging in omstandigheden kan leiden tot verval. 

Blijkens het cassatie-arrest van 1989 kan enkel het verdwijnen van de doorslaggevende 

beweegreden waarmee de schenking onlosmakelijk verbonden was en die haar enige reden 

van bestaan uitmaakt aanleiding geven tot het verval van de schenking. Dit betekent met 

andere woorden ook dat enkel wegens het wegvallen van de subjectieve oorzaak de schenking 

vervallen verklaard kan worden. Als de objectieve oorzaak of de animus donandi daarentegen 

wegvalt, leidt dit niet tot verval. Zo zal de schenking wel blijven bestaan als enkel de wil om 

te begiftigen of de genegenheid tussen schenker en begiftigde verdwijnt.92 

46. Een derde kritiek is het gebrek aan precisering van de gevolgen van het verval.93 Zo geeft 

de uitspraak geen antwoord op de vraag of het verval al dan niet terugwerkt in de tijd, noch of 

het verval van rechtswege intreedt dan wel een rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit samen 

met de andere onduidelijkheden, voortvloeiend uit het arrest, komen de rechtszekerheid niet 

ten goede.  

d.2. Bescherming van de wil van de schenker als voornaamste argument voor de 

uitbreiding van verval naar schenkingen. 

47. Er waren ook rechtsgeleerden die deze radicale ommekeer als positief beschouwden 

aangezien op die manier de wil van de schenker ten volle gewaarborgd wordt. 94 Dit is naar 
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mijn mening een belangrijk pluspunt van de theorie van het verval bij schenkingen. Zo had 

het ouderpaar het goed nooit geschonken indien ze geweten hadden dat hun zoon en 

schoondochter enige tijd later uit de echt zouden scheiden. Uit latere arresten met betrekking 

tot het verval van schenkingen blijkt eveneens dat het verval het mogelijk maakt om de wil 

van de schenker te eerbiedigen en bovendien om schenkingen, die volledig indruisen tegen 

het rechtvaardigheidsgevoel, ongedaan te maken.   

d.3. Het arrest gezien vanuit de leer van het verval. 

48. MASSCHELEIN is van oordeel dat dit arrest indruist tegen de leer van het verval.  

Vooreerst omdat één van de toepassingsvoorwaarden, met name de voorwaarde dat de 

oorzaak weggevallen moet zijn buiten de wil van de schenker om, indruist tegen het principe 

dat verval geen antwoord geeft op de vraag wie aansprakelijk is.95 BUFFELAN-LANORE 

vermeldt daarentegen in haar proefschrift bij de omschrijving van “caducité” deze 

toepassingsvoorwaarde wel als één van de kenmerken eigen aan het verval. 96 

Bovendien wordt de overeenkomst vervallen verklaard nadat zij reeds volledige uitwerking 

heeft verkregen,97 terwijl de grondslag van het verval inhoudt dat er een onmogelijkheid is om 

de verbintenis in natura uit te voeren.  

Ten laatste wordt het verval toegepast ex tunc, terwijl verval in principe slechts een ex nunc- 

werking heeft. Zoals reeds veelvuldig aangehaald in de rechtsleer brengt dit bovendien de 

rechtszekerheid in het gedrang.98 

e. Vergelijking met het Franse recht. 

49. De uitspraak van  het Belgische Hof van Cassatie breekt met de klassieke opvattingen 

omtrent het verval en is zonder twijfel te bestempelen als een princiepsarrest. Dit 

princiepsarrest is in overeenstemming met de Franse opvatting omtrent het verval.  Zo was er 

reeds een arrest van het Franse Hof van Cassatie op 14 mei 1985 waarin verval wegens het 
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verdwijnen van de oorzaak aanvaard werd ten aanzien van schenkingen.99 De feiten zijn 

vergelijkbaar met het Belgische arrest van 16 november 1989. Er werd een schenking gedaan 

door een man aan de echtgenote van zijn gehandicapte broer. Een aantal maanden later vroeg 

die echtgenote de echtscheiding aan. Het Franse Hof van Cassatie was van oordeel dat de 

affectieve band, die aan de basis lag van de schenking, onafscheidbaar was van de 

huwelijksband. De schenking werd dan ook vervallen verklaard.  

Op 11 februari 1986 heeft het Franse Hof van Cassatie ook een voorziening verworpen tegen 

een beslissing waarbij een schenking werd nietigverklaard.100 De schenking was ingegeven 

door fiscale voordelen maar door de retro-actieve inwerkingtreding van een nieuwe fiscale 

wet vielen die fiscale voordelen weg. Het gaat hier evenwel niet om verval, wel om 

nietigheid. De retro-actieve werking van de wet maakt dat de oorzaak reeds afwezig was bij 

de totstandkoming van de rechtshandeling en dus niet wegviel op een later tijdstip. 

 

§2. Het arrest van het Hof van Cassatie van  21 januari 2000. 

50. In een tweede arrest, uitgesproken door het Hof van Cassatie op 21 januari 2000, wordt 

aan de twee toepassingsvoorwaarden, namelijk dat de determinerende beweegreden, die 

onlosmakelijk verbonden is met de schenking en haar enige bestaanreden uitmaakt, 

weggevallen moet zijn buiten de wil van de schenker, een derde voorwaarde toegevoegd.101 

Op die manier werd het toepassingsgebied van de leer van het verval voor een eerste maal 

ingeperkt. 

Deze keer moest het Hof zich echter niet uitspreken over het verval van een schenking, maar 

wel over het verval van een testament en de akten van verwerping van een nalatenschap. Over 

de vraag of de gevolgen alleen van toepassing zijn op testamenten of doorgetrokken kunnen 

worden naar schenkingen onder de levenden, bestaat er in de doctrine geen eensgezindheid. 

a. Feiten. 

51. De feiten die aanleiding gegeven hebben tot het cassatie-arrest luiden als volgt : Een man 

was betrokken in een strafprocedure wegens oplichting en heling. In die periode stelde zijn 

vader een testament op. Hij was bang dat zijn enige zoon veroordeeld zou worden en zijn 
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schuldeisers met de erfenis zouden gaan lopen. Daarom besloot hij zijn drie kleinkinderen aan 

te stellen als algemene legatarissen en op die manier zijn nalatenschap veilig te stellen. Kort 

na het overlijden van de vader wordt de zoon vrijgesproken na een herziening van zijn proces. 

Hij verzoekt de rechter het verval uit te spreken van enerzijds, het authentiek testament van 

zijn vader en anderzijds, de akten van verwerping van de nalatenschap van zijn moeder en 

vader. Het doorslaggevend motief voor het opstellen van het testament en de akten van 

verwerping is, na zijn vrijspraak, verdwenen. Dit motief was onlosmakelijk verbonden met de 

schenking en maakte haar enige reden van bestaan uit. Het lijdt ook geen twijfel dat het 

motief weggevallen was buiten de wil van de testator om.  

In eerste aanleg102 wordt de vordering van de man toegestaan en worden door de rechter 

zowel het testament als de akten van verwerping van de nalatenschap vervallen verklaard. Dit 

werd later bevestigd in hoger beroep. De beroepsrechters stelden dat een testament kon 

vervallen ongeacht het tijdstip van het verdwijnen van de oorzaak. Bij het verdwijnen van de 

oorzaak zowel vóór als na het overlijden van de testator kan verval van het testament intreden.  

Deze twee uitspraken liggen volledig in de lijn van het cassatie-arrest van 16 november 1989.  

b. Uitspraak van het Hof van Cassatie. 

52. Het Hof van Cassatie verbreekt echter het arrest van de rechter in hoger  beroep. Eén van 

de kleinkinderen van de erflater voert voor het Hof volgende argumenten aan. Vooreerst 

meent hij dat verval van het testament enkel mogelijk is indien de oorzaak verdwenen is vóór 

het overlijden van de testator, wat hier niet het geval is. Ten tweede verwijt hij het hof van 

beroep de begrippen verval en nietigheid door elkaar te halen en ten laatste voert hij aan dat 

verval niet kan toegepast worden op rechtshandelingen die geen testamenten of schenkingen 

onder de levenden zijn. Cassatie volgt deze redenering.  

b.1. Met betrekking tot het testament. 

53. Wat betreft het testament is er volgens het Hof inderdaad voldaan aan de twee 

toepassingsvoorwaarden zoals voorgeschreven door het cassatiearrest van 16 november 1989. 

Toch willigt Cassatie de vordering tot verval niet in, omdat ze van oordeel is dat de 

verdwijning van de oorzaak zich voor moet hebben gedaan vóór het overlijden van de testator. 

Ze voegt aldus nog een derde toepassingsvoorwaarde toe. Het Hof verantwoordt de 

toevoeging van deze tijdsvoorwaarde als volgt : “daar het testament een uiterste 
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wilsbeschikking is die slechts voltrokken wordt en uitwerking heeft bij het overlijden van de 

erflater, de oorzaak ervan, in de zin van de doorslaggevende beweegreden die bij de schenker 

heeft voorgezeten, tot op dat ogenblik moet bestaan”. Deze verantwoording staat zeer dicht 

bij de verklaring van NUDELHOLE waarom het verval enkel toegepast werd op testamenten 

en niet op schenkingen onder de levenden. 

54. Het principe zelf van verval blijft overeind, alsook de voorwaarde dat de oorzaak moet 

verdwijnen door een gebeurtenis die losstaat van de wil van de schenker. De twee 

toepassingsvoorwaarden zijn dus ook van toepassing op testamenten. Deze opvatting werd in 

de rechtsleer reeds verdedigd door DE LOOR en FORIERS.103 

Tot voor dit arrest werd aangenomen dat ook het verdwijnen van de oorzaak na het overlijden 

van de erflater een invloed kan hebben op het verder bestaan van het testament. Hieraan wordt 

nu definitief een einde gesteld en dit komt ongetwijfeld de rechtszekerheid ten goede. 

b.2. Met betrekking tot de akten van verwerping van de nalatenschap. 

55. Wat betreft de akten van verwerping van de nalatenschap stelt het Hof dat deze niet 

vervallen verklaard kunnen worden. Akten van verwerping zijn eenzijdige en uitdrukkelijke 

rechtshandelingen waardoor een persoon afstand doet van zijn recht op de nalatenschap. Een 

verwerping kan evenwel niet beschouwd worden als een schenking zodat de rechtspraak van 

het Hof van Cassatie uit 1989 niet van toepassing is op deze rechtshandelingen. Aangezien die 

rechtspraak een uitzondering is op de algemeen aanvaarde regel dat de oorzaak enkel 

beoordeeld moet worden op het ogenblik van de totstandkoming van de rechtshandeling, kan 

er geen sprake zijn van verval van een akte van verwerping.  

56. Hieruit kan men afleiden dat de theorie van het verval enkel toegepast kan worden op 

testamenten en schenkingen onder de levenden. Deze uitzonderingen moeten op een 

restrictieve wijze geïnterpreteerd worden en kunnen niet naar analogie toegepast worden op 

andere rechtshandelingen zoals bijvoorbeeld akten van verwerping. De oorzaak van deze 

rechtshandelingen fungeert enkel als bestaansvereiste en niet als voortbestaansvereiste.  
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c. Invloed van het arrest op het verval van schenkingen: onduidelijkheid. 

57. Het grootste probleem van dit arrest is de onduidelijkheid omtrent de gevolgen ervan voor 

de schenkingen onder levenden. Het arrest van 21 januari 2000 gaat immers over het verval 

van een testament. We moeten ons hierbij de vraag stellen of de derde toepassingsvoorwaarde 

ook moet toegepast worden op het verval van een schenking. Zo ja, hoe moet deze 

voorwaarde dan geformuleerd worden met betrekking tot schenkingen onder de levenden.  

Er kunnen drie visies onderscheiden worden.  

Vooreerst zijn er rechtsgeleerden en rechters die van oordeel zijn dat sinds het arrest van 2000 

het verval van schenkingen  niet meer bestaat.104 MASSCHELEIN en TAILLIEU vinden dit een 

stap te ver en zijn van oordeel dat het nog te vroeg is om zo’n drastische wending af te leiden 

uit het arrest.105 Bovendien leidden voornoemde auteurs uit de bewoordingen van dit arrest a 

contrario af dat indien de akten van verwerping van de nalatenschap wél als schenking 

gekwalificeerd zouden zijn geweest, het Hof het verval wel had toegepast. 

Een ander deel van de rechtsleer meent dat het arrest juist geen enkele invloed heeft op het 

verval van schenkingen.106 Zij verantwoorden het gemaakte onderscheid tussen schenkingen 

en testamenten door te wijzen op het onherroepelijk karakter van de schenking en de 

herroepbaarheid van een testament. Dit is bevreemdend, aangezien het in dit arrest helemaal 

niet gaat om herroeping, maar wel om verval. Deze twee begrippen zijn geenszins 

synoniemen en mogen dus niet gelijkgesteld worden met elkaar.  

Een derde visie luidt dat de toegevoegde tijdsvoorwaarde ook moet gelden bij het verval van 

een schenking. Hoe deze voorwaarde dan verwoord moet worden, blijft onduidelijk.  

Sommigen menen dat ook bij schenkingen de doorslaggevende beweegreden verdwenen moet 

zijn voor het overlijden van de schenker.107 Dit is volgens BARBAIX niet juist. Zij stelt dat het 

overlijden van de schenker niet relevant is in de verhouding schenker – begiftigde.  
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Anderen zijn dan weer van oordeel dat verval sindsdien enkel nog mogelijk is zolang de 

schenking nog geen uitwerking kreeg.108 Dit stemt overeen met de omschrijving van het 

begrip verval door BUFFELAN-LANORE.109 Zo ook verdedigt FORIERS de stelling dat 

schenkingen onder de levenden enkel kunnen vervallen vooraleer ze uitwerking hebben 

gekregen.110 In tegenstelling tot testamenten, die uitwerking krijgen bij het overlijden van de 

testator, krijgen schenkingen uitwerking van zodra de overeenkomst gesloten is. STIJNS vindt 

dit een logische verklaring aangezien bij schenkingen niet vereist is dat de wil van de 

schenker blijft bestaan tot aan zijn overlijden en men vermoedt dit ook niet.111  

Dit heeft tot gevolg dat verval bij schenkingen in de eerste plaats mogelijk is als de oorzaak 

verdwijnt op een tijdstip tussen het ontstaan van de schenking en de uitwerking ervan. Dit 

betekent dat verval enkel kan toegepast worden ten aanzien van een schenkingsaanbod, dat 

nog niet aanvaard werd door de begiftigde. Verval kan zich aldus enkel voordoen bij de 

gefaseerde schenking, namelijk een schenking waarvan aanbod en aanvaarding niet in 

eenzelfde akte geschieden.  Op die manier is de analogie met het testament compleet, 

aangezien een schenkingsaanbod net zoals een testament op elk ogenblik herroepen kan 

worden.  

In de tweede plaats zouden schenkingen, die pas uitwerking krijgen bij het overlijden van de 

beschikker, volgens deze opvatting ook nog kunnen vervallen, zoals de schenking met 

eigendomsoverdracht bij overlijden of schenkingen gedaan onder de opschortende 

voorwaarde van vooroverlijden van de schenker.112 

58. Willen de partijen dat een schenking tenietgaat bij verdwijning van de determinerende 

beweegreden nadat ze reeds uitwerking heeft gekregen of waarvan aanbod en aanvaarding 

plaatsvonden in één en dezelfde akte, moet de schenkingsakte dit verdwijnen expliciet of 

impliciet opnemen als een ontbindende voorwaarde.   
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De verdeeldheid omtrent de gevolgen van dit arrest op het verval van schenkingen liet zich 

ook voelen in de rechtspraak. Sommige rechters aanvaardden nog steeds het verval113, terwijl 

anderen weigerden dit nog toe te passen ten aanzien van schenkingen.114 Dit betekende dat 

rechtzoekenden die zich in eenzelfde situatie bevonden in verschillende rechtbanken op een 

verschillende wijze beoordeeld werden. Deze rechtsonzekerheid kan geïllustreerd worden aan 

de hand van enkele uitspraken omtrent verval tussen 2000 en 2008. 

Zo is er een arrest van het hof van beroep te Gent van 24 november 2005.115 De zaak gaat 

over de verkoop van een onroerend goed door een man aan zijn vriendin. Maar de verkoop 

was eigenlijk een vermomde schenking. De betaling van de prijs was geveinsd. De schenking 

werd gedaan met het oog op een later volgend huwelijk. Enige tijd later werd de relatie 

verbroken door de vrouw. Het hof van beroep oordeelde dat de oorzaak van de schenking 

hierdoor weggevallen was. De schenking werd vervallen verklaard en dit met terugwerkende 

kracht tot op het ogenblik dat de gebeurtenis die de determinerende beweegreden deed 

wegvallen. 

Er is een tweede arrest van het hof van beroep te Antwerpen waarbij schenkingen vervallen 

werden verklaard wegens het verdwijnen van de doorslaggevende beweegreden.116 Er werden 

een aantal bankoverschrijvingen gedaan en er werden door de schenker een aantal facturen 

betaald voor de bouw van een huis op een grond die aan de schoonzoon van de schenker 

toebehoorde. Wanneer de schoonzoon en dochter uit de echt wilden scheiden, vorderde de 

vader de geschonken sommen terug omdat de oorzaak, namelijk de begunstiging van een 

gezinsleven, was weggevallen. Het hof van beroep heeft dit verval toegestaan.  

In een aantal andere gevallen wees de rechter de toepassing van het verval ten aanzien van de 

schenking af. 117 Zo was er een vonnis van de rechbank van eerste aanleg te Luik op 6 oktober 

2003. Twee ongehuwde partners hadden een woning in onverdeeldheid aangekocht. Nadat ze 

reeds twaalf jaar samen met hun kinderen in de woning gewoond hadden, verzocht één van de 

partners, die de woning betaald had en werken had laten uitvoeren aan de woning, het verval 

van deze schenking. De vordering werd afgewezen door de rechter.118 
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De rechtspraak heeft verval wel afgewezen in het geval het ging om een overeenkomst ten 

bezwarende titel. Zo werd een vordering tot verval van een overeenkomst van aanwas 

afgewezen door het hof van beroep te Antwerpen.119 

d. Toevoeging van de tijdsvoorwaarde: een positieve wending ? 

59. Het toevoegen van deze derde toepassingsvoorwaarde voor het verval heeft als gevolg dat 

het toepassingsgebied van de leer van het verval sterk ingeperkt wordt. Door de bijkomende 

tijdsvoorwaarde komen immers minder testamenten in aanmerking voor verval. Het Hof 

wilde hiermee vermoedelijk tegemoet komen aan de golf van kritiek na haar uitspraak op 16 

november 1989.  

De toevoeging van de nieuwe voorwaarde werd verklaard vanuit de aard van het testament. 

De oorzaak moet bij een testament slechts bestaan tot aan het overlijden van de testator. 

Vanaf dat ogenblik wordt het testament definitief en heeft het wegvallen van de oorzaak geen 

belang meer. Volgens een groot deel van de doctrine is dit echter geen bevredigende 

verklaring voor het toevoegen van de tijdsvoorwaarde.120 Bovendien is dit eerder strijdig met 

de algemene strekking volgens dewelke men zoveel mogelijk rekening houdt met de wil van 

de erflater bij het uitvoeren van zijn laatste wilsbeschikking. 

60. Aanvankelijk werd deze inperking ook positief onthaald door auteurs. Door enkel het 

wegvallen van de oorzaak vóór het overlijden van de erflater in aanmerking te nemen, wordt 

de rechtszekerheid sterker gewaarborgd.121 Zoniet kunnen erfenissen die reeds jaren geleden 

verdeeld werden, plots op de helling komen te staan.  

Later kwam er meer kritiek op deze inperking. Zo stelt BARBAIX dat het middel zijn doel 

mist. De tijdsvoorwaarde had als doel de rechtszekerheid te bevorderen. Maar deze 

voorwaarde waarborgt op geen enkele manier dat de verdwijning ook gekend was voor het 

overlijden van de erflater. Het is mogelijk dat het verdwijnen van de oorzaak pas na het 
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overlijden boven water komt, nadat de nalatenschap reeds verdeeld werd. Op deze manier 

wordt de rechtszekerheid niet gediend.122  

Ook NEUTS is een tegenstander van de nieuwe voorwaarde. Hij is van oordeel dat de wil van 

de testator op die manier te weinig gewaarborgd wordt.123 Hij vindt dat de wil van een 

overleden testator meer beschermenswaardig is dan die van een nog in leven zijnde testator, 

daar deze eerste niet meer over de mogelijkheid beschikt zijn testament te herroepen. Het staat 

vast dat in dit arrest de vader zijn nalatenschap had willen doen toekomen aan zijn zoon 

indien hij geweten had dat zijn zoon onschuldig was en de nalatenschap bijgevolg niet in de 

handen van schuldeisers terecht zou komen. 

Daarenboven merkt NEUTS op dat indien de oorzaak verdwijnt voor het overlijden van de 

erflater, deze steeds de mogelijkheid heeft om zijn testament te herroepen, tenzij hij niet meer 

voldoet aan de geldigheidsvereisten gesteld door artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek. De 

door het Hof toegevoegde derde toepassingsvoorwaarde kan dus enkel spelen ten voordele 

van erfgenamen indien de erflater niet meer bekwaam is het testament te herroepen of indien 

hij dit niet gedaan heeft wegens nalatigheid.124  

e. Verduidelijking van de toepassing van verval op rechtshandelingen ten bezwarende titel. 

61. Het arrest bevat wel een verduidelijking omtrent de onzekerheid die bestond ingevolge het 

arrest van 16 november 1989 met betrekking tot het toepassingsgebied van het verval wegens 

verdwijning van de oorzaak.125  

Sommige rechtsgeleerden breidden het toepassingsgebied uit naar rechtshandelingen ten 

bezwarende titel, anderen waren van oordeel dat dit beperkt diende te worden tot 

rechtshandelingen om niet. Het Hof maakt aan deze discussie een einde. Het spreekt zich 

namelijk ook uit over het verval van de akten van verwerping. Het Hof van Cassatie 

oordeelde dat deze akten geen schenkingen zijn maar overeenkomsten ten bezwarende titel. 

Bovendien is Cassatie van oordeel dat “het bestaan van de oorzaak moet beoordeeld worden 
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op het ogenblik van de totstandkoming van de handeling waarvan zij een geldigheidsvereiste 

is en dat de latere verdwijning ervan in de regel geen gevolgen heeft voor de geldigheid van 

de handeling”. Cassatie stelt aldus duidelijk dat overeenkomsten ten bezwarende titel niet 

vervallen als hun oorzaak verdwijnt na de hun geldige totstandkoming.126 Dit heeft tot gevolg 

dat het toepassingsgebied van caduciteit nu beperkt blijft tot liberaliteiten, namelijk de 

schenkingen onder de levenden en de testamenten. Deze laatste categorie bestond al langer, de 

eerste categorie is toegevoegd geweest door het arrest van 16 november 1989.  

Sinds dit cassatie-arrest kunnen we ook met zekerheid vaststellen dat er geen algemeen 

rechtsbeginsel is van verval van een rechtshandeling wegens het verdwijnen van de 

oorzaak.127 

62. Ondanks deze opheldering door de uitspraak van Cassatie op 21 januari 2000, bleven heel 

wat twistpunten onopgelost. Dit was een onhoudbare situatie in het licht van de 

rechtszekerheid. Het Hof van Cassatie heeft getracht met zijn arrest van 12 december 2008 

meer duidelijkheid te brengen. Of zij hierin geslaagd is, kan enigszins betwijfeld worden… 

 

§3. Het arrest van het Hof van Cassatie van 12 december 2008. 

a. Feiten.128 

63. Een man heeft een relatie met een vijf jaar oudere vrouw. Ze beslissen om samen een 

woning aan te kopen in Knokke-Heist. Aanvankelijk zou het huis in onverdeeldheid zowel op 

naam van de man als op naam van de vrouw staan. Maar van dit plan wordt afgeweken en in 

de uiteindelijke aankoopakte wordt enkel de naam van de vrouw als eigenaar van het huis 

vermeld. Nochtans wordt drie vierde van de aankoopprijs betaald door de man. De vrouw 

betaalt één vierde van de koopprijs en gaat hiervoor een hypothecaire lening aan. Na de 

aankoop besluit het koppel een hele reeks renovatiewerken aan de woning te laten uitvoeren. 

Deze werken worden quasi integraal betaald door de man.  De vrouw neemt haar intrek in het 

huis onmiddellijk na afloop van de renovatiewerken. Wanneer enige tijd later ook de man wil 

verhuizen naar de woning, verbreekt de vrouw de relatie en weigert zij haar ex-vriend toegang 

tot de woning.  
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Daarop trekt de man naar de rechtbank waar hij de financiering van de woning, alsook de 

kosten voor renovatie wenst terug te vorderen van de vrouw. Hij voert aan dat deze 

schenkingen vervallen verklaard dienen te worden omdat de determinerende beweegreden van 

de schenking verdwenen is. Hij had dit immers gedaan om zijn relatie met de oudere vrouw te 

bestendigen. Het hof van beroep volgt de redenering van de man. Deze uitspraak lag volledig 

in lijn met de uitspraak van het Hof van Cassatie van 16 november 1989. De twee 

toepassingsvoorwaarden voor het verval, zoals vooropgesteld in laatstgenoemd arrest, waren 

voldaan want de determinerende beweegreden was onlosmakelijk verbonden met de 

schenking en maakte haar enige reden van bestaan uit. Bovendien was deze beweegreden 

verdwenen buiten de wil van de schenker om. De man zou deze schenking nooit gedaan 

hebben indien hij geweten had dat de vrouw hem kort daarop in de steek zou laten en zelf had 

hij geen enkele reden gegeven om de relatie te beëindigen. Daarnaast bestempelt het hof van 

beroep het gedrag van de vrouw als berekend.  

De schenker wordt bijgevolg gerechtigd de door hem geschonken gelden, gebruikt ter 

financiering van de woning en renovatiewerken terug te vorderen van de vrouw. 

b. Uitspraak van het Hof van Cassatie. 

64. De vrouw gaat in cassatie. Ze argumenteert dat het bestaan van de oorzaak, op basis van 

de artikelen 1108 en 1131 BW enkel beoordeeld dient te worden op het ogenblik van de 

totstandkoming van de rechtshandeling en dat indien de oorzaak naderhand verdwijnt, dit 

geen invloed heeft op de geldigheid van de rechtshandeling. Daarenboven stelt ze dat de 

artikelen 894 en 953 BW inhouden dat de schenking onherroepelijk en volmaakt is, eens ze 

geldig tot stand gekomen is en dat het latere wegvallen van de oorzaak niet kan leiden tot 

verval van de schenking.  

Op 12 december 2008 doet het Hof een verrassende uitspraak. Ze oordeelt het volgende: “Het 

bestaan van een oorzaak in de zin van de artikelen 1108 en 1131 BW moet in beginsel worden 

beoordeeld op het ogenblik van de totstandkoming van de rechtshandeling waarvan zij een 

geldigheidsvereiste is. De latere verdwijning ervan heeft in de regel geen gevolgen voor de 

geldigheid van de rechtshandeling. Dit geldt ook voor schenkingen onder de levenden. 

Schenkingen kunnen daarenboven slechts worden herroepen in de omstandigheden geviseerd 

bij artikel 953 BW. De oorzaak van een schenking ligt niet uitsluitend in het 

begiftigingsoogmerk van de schenker maar in de doorslaggevende beweegreden die hem ertoe 

gebracht heeft de gift of de schenking te doen. Het loutere feit dat latere voorvallen niet 



sporen met de hoofdzakelijke beweegreden die de schenker had aangezet de schenking te 

doen, tast op zich de geldigheid van de schenking niet aan, onverminderd de mogelijkheid een 

geldige schenking te herroepen wegens het niet vervullen van een voorwaarde of wegens 

ondankbaarheid.” 

Het Hof van Cassatie bevestigt hiermee haar vroegere opvatting omtrent het oorzaak-begrip. 

c. Geen revolutionaire uitspraak. 

65. De uitspraak van 12 december 2008 is minder revolutionair dan op het eerste gezicht lijkt. 

Vooreerst grijpt ze terug naar de traditionele opvatting over de theorie van het verval van 

rechtshandelingen. Wat opvalt is dat deze uitspraak volledig in overeenstemming is met de 

uitspraak van het hof van beroep te Luik, het arrest dat door Cassatie verbroken werd op 16 

november 1989. Cassatie was toen van oordeel dat de visie van het hof van beroep te 

beperkend was en dat het verdwijnen van de subjectieve oorzaak een algemene grond van 

verval was voor schenkingen. De rechtspraak en rechtsleer waren aanvankelijk unaniem van 

oordeel dat de oorzaak enkel moest beschouwd worden als een geldige bestaansvereiste en 

verder geen enkele rol speelde inzake het voortbestaan van de rechtshandeling in het 

algemeen verbintenissenrecht.129 

66. Daarnaast ligt dit arrest tevens in de lijn van de uitspraak van 21 januari 2000, waar een 

eerste beperking op het toepassingsgebied van het verval wegens verdwijning van de oorzaak 

wordt ingelast.130 Bovendien kan men, indien men de derde toepassingsvoorwaarde ook gaat 

toepassen op schenkingen, zoals door een aantal rechtsgeleerden werd voorgezeten,  stellen 

dat het toepassingsgebied van beide arresten grotendeels gelijklopend is. De derde 

voorwaarde had dan immers tot gevolg dat enkel schenkingen waarvan de oorzaak verdwijnt 

vooraleer de schenking onherroepelijk is geworden, vervielen. Dit zou zich enkel voordoen 

bij de gefaseerde schenking, die zelden voorkomt in de praktijk. Zo werden de facto de 

schenkingen reeds uitgesloten van het toepassingsgebied van het verval wegens verdwijning 

van de oorzaak door het cassatie-arrest van 21 januari 2000 en wordt dit bevestigd in de 

uitspraak van 12 december 2008.  
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d. Het Hof laat ruimte voor nuances. 

67. Toch blijkt dat het Hof het verval niet helemaal heeft willen uitsluiten aangezien het Hof 

stelt dat het latere verdwijnen van de doorslaggevende beweegreden in de regel geen invloed 

heeft op de geldigheid van rechthandelingen.  

Er lijkt dus wel degelijk plaats te zijn voor uitzonderingen. Wat deze uitzonderingen zijn, 

heeft het Hof in het midden gelaten. Dit heeft in de rechtsleer aanleiding gegeven tot vele 

discussies.  Het Hof zelf doet in zijn uitspraak uitschijnen dat het kan gaan om de in de wet 

opgenomen mogelijkheden tot herroeping van de schenking, meer bepaald wegens 

ondankbaarheid of wegens de niet-vervulling van de lasten.131  

68. BARBAIX, STIJNS en GEENS zijn echter van oordeel dat de vermelding van het Hof dat 

de schenking herroepen kan worden wegens het niet-vervullen van voorwaarden en wegens 

ondankbaarheid niet als uitzonderingen mogen beschouwd worden. Zij stellen dat het gaat om 

twee gevallen van herroeping, of nog, ontbinding want ondankbaarheid en het niet-vervullen 

van voorwaarden maken een tekortkoming uit op de contractuele plichten van de 

begiftigde.132 De wet bepaalt dat in dit geval dat de wederpartij de ontbinding van de 

overeenkomst, i.c. de schenking mag inroepen. Maar dit zijn geenszins toepassingen van het 

verval wegens het verdwijnen van de oorzaak.  Het verval is immers niet het gevolg van een 

contractuele tekortkoming, wel van het verdwijnen van de doorslaggevende beweegreden .  

69. BARBAIX stelt dat het mogelijk is dat het Hof met de bewoordingen “in de regel” het 

verval wegens verdwijning van de oorzaak misschien wel nog wil toelaten in het Belgisch 

recht mits het vervullen van een aantal voorwaarden. Of dit de werkelijke betekenis is van de 

uitspraak van Cassatie en wat dan juist deze toepassingsvoorwaarden moeten zijn, zal in de 

toekomst door het Hof nog verduidelijkt moeten worden. 

70. In het licht van de derde toepassingsvoorwaarde, ingevoerd door het cassatiearrest van 21 

januari 2000, kunnen we ons afvragen of het wegvallen van de oorzaak voor het aanvaarden 

van het schenkingsaanbod als uitzondering beschouwd kan worden.  Indien we deze vraag 

positief beantwoorden, gaat men volgens SEYNS voorbij aan het bestaande verschil tussen 
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herroeping en verval.133 Verval doet zich voor indien een rechtshandeling haar oorzaak 

verliest na haar geldige totstandkoming, terwijl herroeping aan de testator of de schenker het 

recht geeft om tot aan zijn dood de rechtshandeling te herroepen.  Het schenkingsaanbod kan 

herroepen worden, maar nooit vervallen, aangezien de schenking nog niet tot stand gekomen 

is. 

Bovendien kan er geen sprake zijn van verval indien er enkel sprake is van een 

schenkingsaanbod en de rechtshandeling aldus nog niet totstandgekomen is. Er kan dan enkel 

sprake zijn van nietigheid van de schenking. De oorzaak, één van de vier geldigheidsvereisten 

van elke rechtshandeling, was dan immers niet aanwezig bij de totstandkoming van de 

schenking. 

MASSCHELEIN134 is nochtans van oordeel dat de gefaseerde schenking kan beschouwd 

worden als één van de in het arrest bedoelde uitzonderingen.135 Bij een gefaseerde schenking 

zou de schenking kunnen vervallen indien hun oorzaak verdwijnt vooraleer het 

schenkingsaanbod aanvaard wordt door de begiftigde. MASSCHELEIN meent dat de uitspraak 

van Cassatie van 2008 geen einde heeft gemaakt aan de aanvaarding van het verval wegens 

het verdwijnen van de oorzaak bij legaten. Omwille van de gelijkenissen die bestaan tussen 

het legaat en het schenkingsaanbod, namelijk dat ze beiden herroepbare eenzijdige 

rechtshandelingen zijn, kan verdedigd worden dat ook bij de gefaseerde schenking het verval 

mogelijk blijft.136 De gefaseerde schenking doet zich in de praktijk evenwel zelden voor zodat 

het belang van deze uitzondering minimaal is. 

71. SEYNS en VAN DEN HOVE D’ERTSENRYCK zijn ervan overtuigd dat het Hof met zijn 

arrest van 12 december 2008 definitief het verval van rechtshandelingen uit heeft willen 

sluiten. Het Hof doelt wellicht daarom op het door haar vermelde artikel 953 BW, nl. de 

schenking kan enkel herroepen worden in de door de wet bepaalde gevallen.  

72. Andere auteurs zijn van oordeel dat het mogelijk is dat het Hof met de woorden « in de 

regel » impliciet verwijst naar zijn arrest van 21 januari 2000 en zo het verval van testamenten 
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bevestigt.137 Uit het arrest van 12 december 2008 kan niet met zekerheid afgeleid worden of 

verval ook uitgesloten wordt met betrekking tot testamenten.138 Deze strekking wordt ook 

bijgetreden in de rechtspraak. Zo werd er in een arrest van het hof van beroep te Luik in 2010 

nog toepassing gemaakt van de leer van het verval wegens verdwijning van de oorzaak ten 

aanzien van testamenten.139 

We kunnen besluiten dat het Hof van Cassatie zijn bewoordingen uit het arrest van 12 

december 2008 verder zal moeten toelichten in toekomstige uitspraken of dat de wetgever 

hiertoe het initiatief moet nemen.  

e. De invloed van het arrest op de toepassing van de leer van het verval ten aanzien van 

testamenten. 

73. Met het arrest van 12 december 2008 lijkt het Hof volledig terug te grijpen naar de 

klassieke opvatting omtrent het verval, zoals die bestond vóór het arrest van 16 november 

1989. De leer van het verval lijkt hierdoor niet meer van toepassing te zijn, noch voor 

schenkingen, noch voor andere rechtshandelingen om niet. Dit kan afgeleid worden uit de 

algemene bewoordingen van het Hof in het arrest van 12 december 2008. Het Hof stelt in haar 

uitspraak : “De latere verdwijning ervan heeft in de regel geen gevolgen voor de geldigheid 

van de rechtshandeling”, waarna ze zegt dat dit ook geldt voor schenkingen onder de 

levenden. 

74. Nochtans wijzen SEYNS en VAN DEN HOVE D’ERTSENRYCK er op dat het Hof 

eigenlijk niet de bevoegdheid heeft zich uit te spreken over andere rechtshandelingen dan de 

schenking.140 Het Hof werd enkel gevat over het laatste een uitspraak te doen. De algemene 

regel die zij verwoordt in haar uitspraak kan beschouwd worden als een obiter dictum, wat in 

ons continentaal rechtssysteem niet aanvaard wordt. Wellicht wou het Hof hiermee haar 

principiële afkeuring van de leer van het verval beklemtonen.141  
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75. Het Hof heeft zich echter niet uitgesproken over het testament. Uit dit arrest kan dan ook 

niet met zekerheid afgeleid worden dat het verval wegens het verdwijnen van de oorzaak bij 

testamenten niet meer mogelijk is. Het Hof zal zijn standpunt hieromtrent in een volgende 

uitspraak moeten verduidelijken.  

76. Op basis van deze uitspraak, kan men aannemen dat het Hof in dat geval, waarschijnlijk 

zal oordelen in dezelfde zin als in zijn uitspraak van 12 december 2008, namelijk dat ook met 

betrekking tot de testamenten verval uitgesloten is. Nochtans zijn er een aantal goede 

argumenten die pleiten voor het behoud van verval bij testamenten. In de eerste plaats wordt 

er in tegenstelling tot de schenkingen, bij testamenten geen afbreuk gedaan aan de 

rechtszekerheid door de aanvaarding van de theorie van het verval. Bovendien sluit deze 

zienswijze het best aan bij het respecteren van de laatste wil van de testator. 

77. In de overwegingen van het arrest stelt het Hof dat het bestaan van een oorzaak enkel 

beoordeeld  dient te worden op het ogenblik van de totstandkoming van een rechtshandeling. 

Het latere wegvallen van de oorzaak heeft geen invloed op de geldigheid van de 

rechtshandeling. Daarna zegt het Hof dat dit ook geldt voor schenkingen onder de levenden. 

Voortaan zullen aldus ook de schenkingen onder de levenden voor hun geldigheid, net zoals 

de andere rechtshandelingen, enkel beoordeeld moeten worden op het moment van hun 

totstandkoming. Dit heeft tot gevolg dat in de toekomst schenkers er zich van bewust moeten 

zijn dat als ze een gift doen aan een kind, schoonkind of buitenhuwelijkse partner ze zich niet 

meer kunnen beroepen op het wegvallen van de determinerende beweegreden om hun 

schenking terug te vorderen. Men zal zich hiervoor enkel nog kunnen beroepen op een 

wettelijke bepaling of op een uitdrukkelijk in de schenkingsakte opgenomen beding. Zo kan 

de determinerende beweegreden als ontbindende voorwaarde opgenomen worden in de 

schenkingsakte.142  

f. Het Hof verwart geldigheid met nietigheid. 

78. Daarnaast is er nog een andere kritiek op het arrest die vaak terugkomt in de rechtsleer. De 

meerderheid van de rechtsleer meent dat het Hof van Cassatie de begrippen nietigheid en 

verval met elkaar verwart.143 Het Hof spreekt immers van de geldigheid van de 

                                                
142 Zie infra randnr. 108 e.v. 
143 S. STIJNS en H. GEENS, “Glorie en teloorgang van het verval van rechtshandelingen wegens de verdwijning 
van hun subjectieve oorzaak. Een duiding van het cassatiearrest van 12 december 2008 inzake schenkingen” in 
W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 318-
319, nr. 30. 



rechtshandeling. Maar dit heeft betrekking op nietigheid in plaats van verval. Het verschil 

tussen beiden ligt in het tijdstip waarop de geldigheidsvereiste verdwijnt. Indien de oorzaak 

ontbreekt op het ogenblik van de totstandkoming van de rechtshandeling, kan dit leiden tot 

nietigheid, die terugwerkt ex tunc. Indien daarentegen de oorzaak pas verdwijnt nadat de 

rechtshandeling geldig tot stand gekomen was, tastte dit niet de geldigheid van de 

rechtshandeling aan, maar kon het wel een invloed hebben op het geldig voortbestaan van de 

rechtshandeling. De rechtshandeling kon in dat geval onder bepaalde voorwaarden vervallen 

verklaard worden.  

Ondanks deze verwarring wordt door een meerderheid van de rechtsleer aangenomen dat het 

arrest van het Hof van Cassatie van 12 december 2008 een einde stelt aan de toepassing van 

het verval wegens het verdwijnen van de oorzaak bij schenkingen.144 

79. DELNOY is er daarentegen van overtuigd dat het Hof van Cassatie de begrippen 

nietigheid en verval niet met elkaar verward heeft.145 Hij heeft een analyse gemaakt van het 

Nederlandstalige arrest en de officiële Franse vertaling ervan. Hij concludeert hieruit dat als je 

de bewoordingen van het Hof hun correcte betekenis geeft, het Hof eigenlijk niets zegt over 

het principe van het verval wegens het verdwijnen van de oorzaak bij schenkingen.146 

Volgens hem blijft het principe bijgevolg bestaan zoals vooropgesteld in het arrest van het 

Hof van Cassatie van 16 november 1989. 

DELNOY is van mening dat de bijdrage van het Hof zich enkel situeert op het vlak van de 

oorzaak. Ze geeft er een definitie van en stelt ook dat het verdwijnen van de oorzaak na de 

totstandkoming van de schenking geen invloed heeft op haar geldigheid.147 

80.De enkele keren dat het arrest het woord “verval” of “vervallen verklaard” vermeldt, wordt 

dit in de Franse vertaling omgezet naar “révocation”. Volgens DELNOY verwart het Hof dan 

ook eerder herroeping met verval.148 

 

                                                
144J. BAEL, “Schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten” in X (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, XV, 
Brugge, die Keure, 2009, 199, nr. 92. 
145 P. DELNOY, “Caducité, nullité et révocation en matière de donations entre vifs. La tyrannie des mots en droit 
c. l’arrêt de la Cour de cassation (1re ch.), du 12 décembre 2008”, JT 2010, 328, nr. 6. 
146 Zie P. MOREAU, “La théorie de la caducité des libéralités pour disparition de leur cause est-elle « caduque » 
?”, RNB 2009, 737, nr. 18. 
147 P. DELNOY, “Caducité, nullité et révocation en matière de donations entre vifs. La tyrannie des mots en droit 
c. l’arrêt de la Cour de cassation (1re ch.), du 12 décembre 2008”, JT 2010, 321. 
148 P. DELNOY, “Caducité, nullité et révocation en matière de donations entre vifs. La tyrannie des mots en droit 
c. l’arrêt de la Cour de cassation (1re ch.), du 12 décembre 2008”, JT 2010, 330-333. 



g. Toekomst. 

81. Al deze onduidelijkheden doen vermoeden dat het Hof van Cassatie met dit arrest nog 

geen eindpunt heeft bereikt omtrent de theorie van het verval. Het was allicht de intentie met 

dit arrest een einde te stellen aan de discussie omtrent het al dan niet aanvaarden van de leer 

van het verval in het Belgisch recht, maar het kan echter sterk betwijfeld worden of Cassatie 

hierin geslaagd is. Door het gebruik van dubbelzinnige constructies zoals “in de regel” zaait 

het Hof twijfel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOOFDSTUK IV: Is verval wegens het verdwijnen van de oorzaak wenselijk in het 

Belgische recht ? 

Afdeling 1: Ten aanzien van schenkingen. 

82. Als we de uitspraak van Cassatie van 12 december 2008 bekijken met gezond verstand, 

valt het te betreuren dat de rechter het verval van de schenking niet aanvaard heeft. Het is 

duidelijk dat het bestaan van een relatie tussen de man en vrouw dé doorslaggevende reden 

was voor de man om de gift te doen. De facto kon het voortduren van deze relatie beschouwd 

worden als een conditio sine qua non voor het voortbestaan van de schenking volgens 

BARBAIX.149 Daarenboven lijkt het me ook zeer aannemelijk dat de vrouw haar gedrag 

inderdaad kan bestempeld worden als berekend, zoals eerder gesteld in het arrest van het hof 

van beroep. De man kon zich naast het verval wegens het verdwijnen van de oorzaak ook 

beroepen op dwaling, bedrog of ontbinding wegens ondankbaarheid. Of hij dit gedaan heeft, 

kan spijtig genoeg niet afgeleid worden uit het arrest. 

Het valt bijgevolg niet te ontkennen dat de theorie van het verval in bepaalde gevallen de 

mogelijkheid biedt om tot een rechtvaardige oplossing te komen. Ook in het arrest van 12 

december 2008 zou de toepassing van verval tot een billijk resultaat geleid hebben.150 

83. De tegenstanders van de leer van het verval vinden dat door het cassatie-arrest van 12 

december 2008 de schenkingen opnieuw onherroepelijk zijn geworden. Volgens hen wordt dit 

leerstuk gebruikt om schenkingen waar men achteraf spijt van heeft, ongedaan te maken. De 

rechter stond dit dan toe in de gevallen waarin hij van mening was dat het behoud van de 

schenking niet billijk zou zijn. Het gevolg van deze uitspraak in de praktijk is dat men nog 

meer dan vroeger zal moeten stilstaan bij de gevolgen van het doen van een schenking. Dat 

was ook de reden van het invoeren van de plicht een notariële akte op te maken van de 

schenking.151 Op die manier hoopte de wetgever de schenker meer te doen nadenken over de 

gevolgen van zijn handeling. Maar door de talrijke uitzonderingen op deze plicht, ingevoerd 

door rechtsleer en rechtspraak, wordt deze doelstelling minder bereikt.  

                                                
149 R. BARBAIX, “Driemaal is scheepsrecht. Of toch niet? Het Hof van Cassatie spreekt zich opnieuw uit over 
het verval van de schenking door het verdwijnen van de determinerende beweegreden”, Not. Fisc. M. 2009, 304, 
nr. 18. 
150 F. BUYSSENS, “Op zoek naar duidelijkheid”, TEP 2010, 4. 
151 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, 
Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 485. 



84. BARBAIX is een grote voorstander van de leer van het verval wegens verdwijnen van de 

oorzaak bij schenkingen, maar dan wel onder de voorwaarden zoals gesteld door het Hof van 

Cassatie in zijn arresten van 16 november 1989 en 21 januari 2000. 152 Zij beargumenteert 

haar pleidooi voor het verval, enerzijds door het weerleggen van de in de rechtsleer 

opgeworpen tegenargumenten en anderzijds, door zelf een aantal argumenten pro verval aan 

te reiken. 

§1. Het weerleggen van de tegenargumenten.  

85. Er werden in de doctrine grosso modo twee tegenargumenten opgeworpen. Deze 

tegenargumenten worden door BARBAIX afgewezen.153  

In de eerste plaats wordt opgeworpen dat de aanvaarding van het verval wegens het 

verdwijnen van de oorzaak bij schenkingen, tot gevolg heeft dat de bindende kracht en meer 

specifiek, de versterkte onherroepelijkheid van de schenking in het gedrang komt. BARBAIX 

gaat niet akkoord met deze stelling. De toepassingsvoorwaarde dat de verdwijning niet te 

wijten mag zijn aan de wil van schenker, waarborgt volgens haar op afdoende wijze de 

onherroepelijkheid van de schenking. 154 

Een tweede argument dat aangehaald werd, had betrekking op de aantasting van de 

rechtszekerheid, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de rechtszekerheid tussen de 

begiftigde en de schenker en die ten aanzien van derden-verkrijgers. Ten aanzien van derden 

komt de rechtszekerheid enkel in het gedrang als het verval met terugwerkende kracht een 

afbreuk doet aan de door derden verkregen rechten. Tussen partijen onderling is de 

rechtszekerheid voor BARBAIX geen doorslaggevend element. De tegenstanders van verval 

bij schenkingen hechten volgens haar te weinig belang aan de wil van de schenker en teveel 

belang aan de zekerheid van de begiftigde. Ze wijst er bovendien op dat dit in schril contrast 

staat met de andere vormen van tenietgaan van rechtshandelingen, waarbij er ook geen 

aandacht wordt besteed aan bescherming van de begiftigde.155  

                                                
152 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 900-910; R. 
BARBAIX, “Verval van de schenking door het verdwijnen van de doorslaggevende beweegreden: het derde 
bedrijf”, RW 2008-09, 1678-1679; R. BARBAIX, “Driemaal is scheepsrecht. Of toch niet? Het Hof van Cassatie 
spreekt zich opnieuw uit over het verval van de schenking door het verdwijnen van de determinerende 
beweegreden”, Not. Fisc. M. 2009, 304, nr. 17. 
153 R. BARBAIX, Hoe anders is de overeenkomst schenking, en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het 
contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 788-791. 
154 Ook Taillieu is van mening dat dit geen afdoend argument is tegen de aanvaarding van het verval. 
155 R. BARBAIX, “De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de 
contractvrijheid”, TEP 2008, 240, nr. 260. 



§2. De argumenten pro verval. 

86. Daarnaast geeft zij ook een aantal argumenten die pleiten in het voordeel van de 

aanvaarding van de theorie van het verval wegens het verdwijnen van de oorzaak bij 

schenkingen. 

Vooreerst wenst BARBAIX te benadrukken dat de subjectieve beweegredenen een veel 

grotere rol spelen in het schenkingsrecht dan in het gemeen verbintenissenrecht.156 Dit 

onderscheid rechtvaardigt de aanvaarding van de theorie van het verval ten aanzien van 

schenkingen. Immers, wanneer bij schenkingen de subjectieve beweegredenen wegvallen, is 

de rechtshandeling niet langer gecauseerd. Bij overeenkomsten ten bezwarende titel leidt het 

verdwijnen van de subjectieve beweegredenen er daarentegen niet toe dat de objectieve 

oorzaak ook verdwijnt. De rechtshandeling ten bezwarende titel blijft met andere woorden 

wel gecauseerd.  

Hieruit kunnen we afleiden dat BARBAIX, wat betreft de inhoud van het oorzaak-begrip, zich 

aansluit bij een zuiver monistische subjectieve opvatting zoals verdedigd door VAN 

OMMESLAGHE. 

Een tweede argument dat in het voordeel van het verval pleit kan verduidelijkt worden door te 

wijzen op de overeenkomsten tussen verval enerzijds en dwaling over de subjectieve oorzaak 

anderzijds. Telkens rijst immers de vraag naar het voortbestaan van de rechtshandeling die 

niet langer subjectief gecauseerd is. Toch bestaat er theoretisch een belangrijk verschil tussen 

beide rechtsfiguren. Dwaling is een gebrek aan toestemmming omdat de toestemming werd 

gegeven op basis van een verkeerde voorstelling van de realiteit. Op die manier ontstaat er 

een discrepantie tussen de uitgedrukte wil en de werkelijke wil.157 Bij verval wordt 

daarentegen de oorspronkelijke geldig gevormde wil niet aangetast, maar door een wijziging 

van omstandigheden zou men graag de overeenkomst herzien. 

Als dwaling over de oorzaak kan leiden tot nietigheid van de schenking, moet, aldus 

BARBAIX, de verdwijning van de oorzaak ook kunnen leiden tot verval van de gift. 

Een derde argument is dat we met het huidige Belgische standpunt omtrent het verval van 

schenkingen wegens het verdwijnen van de oorzaak meer en meer in een geïsoleerde positie 

                                                
156 R. BARBAIX, “De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de 
contractvrijheid”, TEP 2008, 240, nr. 260. 
157 R. BARBAIX, “Zijn de algemene geldigheidsvereisten inderdaad strenger ten aanzien van schenkingen dan 
ten aanzien van rechtshandelingen ten bezwarende titel?”, NFM 2003, 45-46. 



terecht komen. Zo wordt in landen zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland het verval wel 

aanvaard.158In Frankrijk bijvoorbeeld wordt al sinds geruime tijd aanvaard dat de oorzaak 

geen louter “élément constitutif instantanée” is, zoals de bekwaamheid en de toestemming, 

maar wel, net zoals het voorwerp een “élément constitutif continu” is.159 

Ook de Principles of European Law on Donation vermeldt het verval van schenkingen wegens 

verdwijnen van de subjectieve beweegredenen als een wijze van tenietgaan van 

schenkingen.160 

87. Een vierde argument is dat de wetgever in bepaalde gevallen wel het verval van een 

schenking wegens het verdwijnen van de oorzaak voorziet. Zo maakt artikel 1096 BW het 

mogelijk om terug te komen op een schenking gedaan aan de echtgeno(o)t(e) wanneer één 

van de doorslaggevende beweegredenen zoals de affectio maritalis wegvalt. Natuurlijk was 

het voor de wetgever onmogelijk om alle hypotheses van wegvallen van de oorzaak in de wet 

te voorzien. Daarom kan men pleiten voor de aanvaarding van verval in andere dan door de 

wet voorziene omstandigheden waarin de determinerende beweegreden van een schenking 

verdwenen is. 

88. DE LOOR voegt hieraan nog een vijfde argument toe. Zij merkt op dat het verval positief 

is in die zin dat het de wil van de schenker beschermt en het bovendien redelijk is dat de 

schenking vervalt als de subjectieve drijfveer om de schenking te doen verdwijnt door een 

omstandigheid die vreemd is aan de wil van de schenker. De schenking heeft dan immers zijn 

enige reden van bestaan verloren. Hierbij kan gewezen worden op de overeenkomsten tussen 

legaten en schenkingen onder de levenden. Beiden zijn rechtshandelingen ten kosteloze titel. 

Net omwille van deze vrijgevigheid, verdient de wil van de beschikker extra bescherming. 

 

 

                                                
158 Nederland: art. 6:213 en 6:216 NBW; Duitsland: BGH 19 januari 1999, NjW 1999, 1623. 
159 Cass. fr. 14 mei 1985, Rép. Defr. 1985, 1438; Cass. fr. 11 februari 1986, Rép. Defr. 1986, 1523; Y. 
BUFFELAN-LANORE, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, Parijs, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1963, 158. 
160 Art. 4:203 luidt als volgt: “(1) A contract of donation of goods may also be revoked to the extent that other 
essential circumstances upon which it was based have materially changed after the conclusion of the contract, 
provided that as a result of that change: a) the benefit to the donee is manifestly inappropriate or excessive; or 
b) it is manifestly unjust to hold the donor to the donation (2) Paragraph 1 applies only if a) the change of 
circumstances was not foreseeable at the time of the conclusion of the contract that the donor could reasonably 
have been expected to provide for it and b) the risk of that change of circumstances was not assumed by the 
donor.”  



Afdeling 2: Ten aanzien van testamenten. 

89. In de toekomst zal het Hof zich misschien nog uitspreken over het verval van testamenten. 

Het valt te verwachten dat zij ook het verval van een testament zal afwijzen in het licht van de 

uitspraak van 12 december 2008. We kunnen ons afvragen of dit wel wenselijk is. Een 

testament drukt de laatste wensen uit van de erflater. Zijn wil wordt geacht te bestaan tot op 

de laatste dag van zijn leven. Op dat moment wordt zijn wil definitief. Door verval wegens 

het verdwijnen van de oorzaak toe te staan, wordt gewaarborgd dat de laatste wil van de 

testator uitgevoerd wordt. Daarenboven zal dit geen negatieve invloed hebben op de 

rechtszekerheid, aangezien het testament nog niet uitgevoerd zal zijn op het moment van het 

verval. Het valt dan ook te verdedigen het verval wegens verdwijnen van de oorzaak toe te 

staan met betrekking tot testamenten. 

 

Afdeling 3: Gevolgen van verval wegens verdwijning van de oorzaak. 

90. Als verval nog een plaats krijgt in het Belgische recht, hetzij door nieuwe rechtspraak, 

hetzij door een wetgevend ingrijpen, moeten we nagaan wat de gevolgen zijn van het intreden 

van verval, namelijk of verval al dan niet terugwerkt in de tijd. Hierover bestaan in de 

doctrine twee strekkingen. 

De meerderheidsopvatting houdt in dat het verval een ex tunc-werking heeft en terugwerkt tot 

aan de schenking.161 Een minderheidsopvatting is echter van oordeel dat verval slechts een ex 

nunc-werking heeft en terugwerkt tot aan de omstandigheid die de oorzaak heeft doen 

verdwijnen. Deze strekking wordt verantwoord door te wijzen op het verschil tussen verval en 

nietigheid. Daar waar nietigheid het ontbreken van een geldigheidsvereiste op het ogenblik 

van totstandkoming sanctioneert, doet verval zich voor als een geldigheidsvereiste verdwijnt 

ná de totstandkoming van de rechtshandeling. 

 

 

 

                                                
161 L. BRACKE, “Het nagestreefde doel versus de rechtszekerheid”, NFM 1998, 119; P.A. FORIERS, 
“Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause”, RCJB 1987, 
104; S. NUDELHOLE, “Une donation est-elle frappée de caducité par la disparition de sa cause, survenue 
postérieurement à la conclusion du contrat?”, RCJB 1993, 109-110, nr. 35. 



 

HOOFDSTUK V: Invloed van de rechtspraak van het Hof van Cassatie op de praktijk. 

91. Het vraagstuk van de leer van het verval wegens het verdwijnen van de oorzaak bij 

schenkingen is de laatste decennia alleen maar toegenomen. Dit komt omdat het probleem 

zich niet situeert bij schenkingen gedaan tussen twee gehuwde  personen, maar wel bij 

personen waartussen geen huwelijk voltrokken werd 162  en  het aantal niet-gehuwde koppels  

blijft toenemen.  

Spijtig genoeg blijven deze relaties vaak niet eeuwig duren. Naderhand wil het merendeel van 

de partners die een voordeel toegekend hebben aan hun ex-partner dit terugvorderen.  

Om na te gaan of dit mogelijk is en op welke gronden, dient er een onderscheid gemaakt te 

worden naargelang deze voordelen al dan niet gekwalificeerd kunnen worden als 

schenkingen.  

Afdeling 1: De voordelen worden niet als schenkingen gekwalificeerd. 

92. Wanneer het niet gaat om een schenking en de toekenning van het voordeel 

plaatsgevonden heeft tussen gehuwde partners, kunnen zij zich steeds beroepen op art. 1096 

BW. Dit artikel maakt het mogelijk voordelen toegekend buiten huwelijkscontract te 

herroepen.163  

Toch blijkt uit de rechtspraak dat de rechter deze giften soms beschouwd als een uitvoering 

van de bijdrageplicht in de lasten van het huwelijk of als de uitvoering van een natuurlijke 

verbintenis.164 

93. Sommige echtgenoten proberen de aan hun partner toegekende voordelen terug te 

vorderen wegens vermogensverschuiving  zonder oorzaak. Deze techniek kent in de praktijk 

                                                
162 Cass. 16 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 371; Cass. 12 december 2008, RABG 2009, 811; Luik 19 mei 
1992, TBBR 1994, 45; Antwerpen 13 september 1999, RW 2001-02, 460; Brussel 17 mei 2001, JLMB 2001, 144; 
Luik 24 januari 2007, JT 2007, 206; Antwerpen 3 oktober 2007, NjW 2008, 259; Rb. Brussel 8 maart 1994, 
TBBR 1994, 512; Rb. Brussel 29 maart 2002, Rev.not.b.  2004, 200. 
163 In het Franse recht werd artikel 1096 Cc onlangs gewijzigd. Voortaan is het voor echtgenoten niet langer 
mogelijk om schenkingen van tegenwoordige goederen ad nutum te herroepen, voor zover de uitwerking plaats 
heeft tijdens het huwelijk. Deze nieuwe regeling werd niet positief onthaald door de Franse rechtsleer. Zij vrezen 
dat de schenking van tegenwoordige goederen een stille dood zal sterven want de ad nutum herroepelijkheid van 
de schenking tussen echtgenoten was tussen hen vaak de doorslaggevende reden om over te gaan tot het doen 
van een schenking. 
164 Cass. 22 april 1976, RCJB 1978, 27; Brussel 13 april 1988, JLMB 1989, 10; Antwerpen 1 februari 2006, RW 
2007-08, 1816. 



evenwel weinig succes. Rechters zullen de samenwoning of de wil van de verarmde vaak 

beschouwen als de oorzaak van de vermogensverschuiving.165 

Afdeling 2: De voordelen maken schenkingen uit. 

94. Gaat het daarentegen wel om een schenking, moeten we een verder onderscheid maken 

naargelang de schenking plaatsvond tussen echtgenoten, dan wel tussen niet-gehuwden. 

§1. Tussen echtgenoten. 

95. In het eerste geval kan de echtgenoot zich beroepen op art. 1096 BW. Dit artikel voorziet 

in een uitzondering op het principiële onherroepelijke karakter van een schenking. Op grond 

van dit artikel kan de schenking, ongeacht de omstandigheden, teruggevorderd worden.  

Bovendien kan de echtgenoot bij een echtscheiding gebruik maken van een bijkomende 

mogelijkheid, namelijk art. 299 BW. De echtgenoten verliezen dan alle voordelen die ze 

elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend, 

tenzij ze anders zijn overeengekomen.166 

§2. Aan persoon met wie men geen huwelijksband heeft. 

96. In het tweede geval voorziet de wet echter geen specifieke mogelijkheden om terug te 

komen op de schenking. De toepassing per analogie van artikel 1096 BW op niet – gehuwde 

samenwoners werd afgewezen door de rechtspraak.167 Vóór het arrest van 12 december 2008, 

werd deze lacune opgevuld door de leer van het verval wegens het verdwijnen van de 

oorzaak. Hier lag het belang van de theorie van het verval bij schenkingen.  

97. Om na te gaan welke alternatieven er voor handen kunnen zijn voor het verval wegens 

verdwijning van de oorzaak bij schenkingen, is het belangrijk eerst na te gaan wat het doel 

van deze rechtsfiguur is. Het verval bij schenkingen heeft als doel de schenker toch een vorm 

van controle te geven bij een wijziging in de omstandigheden die zich voordoen nadat de 

schenking reeds gedaan werd.  

Testamenten zijn ad nutum herroepbaar. Dit impliceert dat de erflater tot op het ogenblik van 

hun overlijden de controle behouden bij een wijziging in omstandigheden. Stel dat er een 
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wijziging is in omstandigheden waardoor het testament niet meer in overeenstemming is met 

de wil van de erflater, dan kan hij zijn testament geheel of gedeeltelijk herroepen en zijn 

testament aanpassen aan deze gewijzigde omstandigheden.168 We kunnen bijvoorbeeld 

denken aan de situatie waarbij iemand een liefdesrelatie verbreekt met de testator.  

Bij een schenking kan de schenker in zo’n geval zijn schenking echter niet herroepen en dit 

omwille van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking. Maar ook bij het doen van 

een schenking kunnen de omstandigheden naderhand dermate wijzigen dat het niet meer 

redelijk is de schenking te behouden. Hierbij kan gedacht worden aan de feiten die aan de 

basis lagen van cassatie arrest van 12 december 2008. Nu aan de toepassing van het verval 

wellicht definitief een einde is gekomen ingevolge het arrest van 12 december 2008, kunnen 

we ons afvragen welke andere technieken toegepast kunnen worden om een schenking na het 

verdwijnen van het determinerend motief terug te vorderen. Om een antwoord op deze vraag 

te geven maken we een onderscheid tussen enerzijds, de preventieve methoden, meer bepaald 

conventionele bedingen opgenomen in de schenkingsakte anderzijds, de curatieve methoden, 

wanneer je niets voorzien hebt in de schenkingsakte. 

a. Curatieve methoden. 

a.1. Herroeping wegens ondankbaarheid.  

98. Wanneer je geen preventieve bedingen opnam in de schenkingsakte, kan je je als schenker 

beroepen op curatieve methoden. Dan gaan we in de eerste plaats teruggrijpen naar de 

mogelijkheid tot herroeping van de schenking die de wet zelf voorziet. De wet voorziet een 

mogelijkheid tot herroeping van de schenking wegens ondankbaarheid en wegens het niet-

vervullen van de lasten. Zoals hierboven reeds aangehaald, doet de vraag naar herroeping zich 

voornamelijk voor bij schenkingen die plaatsvonden tussen niet-gehuwde partners. Kunnen 

we de wettelijke mogelijkheid van herroeping als een alternatief aanwenden voor het verval 

wegens verdwijning van de oorzaak?  

Hiervoor moeten we eerst nagaan wat verstaan wordt onder ondankbaarheid. De wet somt zelf 

op een limitatieve wijze de gronden van ondankbaarheid op.169 Er is sprake van 

ondankbaarheid indien de begiftigde: 
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-  een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd,  

- indien de begiftigde zich tegenover de schenker schuldig heeft gemaakt aan mishandelingen, 
misdrijven of grove beledigingen of  

- indien de begiftigde weigert hem levensonderhoud te verschaffen. 170 

In de meeste gevallen wil de schenker de schenking herroepen omdat de begiftigde de relatie 

beëindigd heeft. Het is duidelijk dat dit niet beschouwd kan worden als een aanslag op het 

leven van de schenker, een weigering tot levensonderhoud, noch een misdrijf of 

mishandeling.  

Het beëindigen van een relatie zou eventueel wel gekwalificeerd kunnen worden door de 

rechter als zijnde een grove belediging.171 Wanneer de schenker deze grond van 

ondankbaarheid wil inroepen tegen de begiftigde, in de hoop de schenking te herroepen, 

moeten twee constitutieve elementen aanwezig zijn : een materieel element en een 

intentioneel element. Het materieel element houdt in dat de begiftigde een handeling gesteld 

heeft die een grove belediging is voor de schenker. Wat er precies onder de notie “grove 

belediging” verstaan dient te worden, blijkt niet uit de wet. Het hof van beroep te Bergen 

definieert de “grove belediging” als volgt : “iedere gedraging met een kwetsend of beledigend 

karakter, die de morele integriteit, eer en waardigheid van de schenker aantast”.172 

Aangezien de belediging toch een zwaarwichtig karakter dient te hebben opdat hij 

gekwalificeerd zou kunnen worden als een grove belediging, zal een relatiebreuk niet snel als 

een ondankbare gedraging beschouwd worden.173  

Bovendien moet er een intentioneel element bewezen worden, namelijk de begiftigde moet 

het opzet hebben gehad de schenker te kwetsen. De schenker zal zijn schenking bijgevolg 

enkel kunnen herroepen als de begiftigde animo iniurandi heeft gehandeld, namelijk indien 

hij de intentie had om de schenker te kwetsen.174  

99. Het zal aan de rechter zijn om te oordelen of een handeling van de begiftigde als een 

grove belediging kan beschouwd worden.175 Maar de interpretatievrijheid van de rechter kan 

voor een deel uitgeschakeld worden door het opnemen van een beding in de schenkingsakte 

waarbij de contractspartijen zelf bepaalde gedragingen gaan bestempelen als grove 
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beledigingen die kunnen leiden tot ontbinding van de schenking. Hoe nauwkeuriger de 

partijen deze gedragingen opnemen, hoe kleiner de beoordelingsbevoegdheid van de rechter 

zal zijn.176 Want indien de begiftigde één van de in de schenkingsakte vermelde ondankbare 

gedragingen stelt, dan wordt hij vermoed animo iniurandi gehandeld te hebben. 

100. Stel nu dat de rechter toch nog steeds de handeling niet als ondankbare gedraging 

kwalificeert. Dan kunnen we ons afvragen of de gronden zelf tot ondankbaarheid 

conventioneel uitgebreid kunnen worden. Hierover bestaat er geen eensgezindheid. Er zijn 

auteurs die deze mogelijkheid betwijfelen, sommigen omwille van het straffende karakter van 

de ontbinding177, anderen omwille van de tegenstrijdigheid met de versterkte 

onherroepelijkheid van de schenking. Indien beide elementen niet aanwezig zijn, kan de 

schenker zich niet beroepen op de wettelijke herroepingsmogelijkheid. De rechtspraak178 en 

rechtsleer179 zijn het er namelijk over eens dat deze gronden tot ondankbaarheid limitatief 

zijn. Dit betekent dat er geen andere gedragingen, dan diegenen die opgesomd worden in 

artikel 955 van het Burgerlijk wetboek, tot ondankbaarheid kunnen leiden. Dit is een systeem 

van gekwalificeerde ondankbaarheid. Deze beperking wordt wel gedeeltelijk gecompenseerd 

door het feit dat grove beledigingen een open norm is.  

BARBAIX meent daarentegen dat het wel mogelijk is de gronden tot ondankbaarheid 

conventioneel uit te breiden.180 Zij wijst erop dat ook bij de schenkingen er een contractuele 

vrijheid bestaat en dat deze vrijheid het de schenker mogelijk maakt aan de begiftigde een 

ruimere dankbaarheidsplicht op te leggen. De contractuele vrijheid wordt wel ingeperkt door 

twee belangrijke kenmerken van de schenking : de dadelijkheid en de onherroepelijkheid. 

Maar het opnemen van een bijkomende ondankbaarheidsgrond doet volgens BARBAIX geen 

afbreuk aan de dadelijkheid noch aan de onherroepelijkheid. We hebben er al op gewezen dat 

onherroepelijkheid inhoudt dat de schenker zich niet het recht mag voorbehouden terug te 

komen op de schenking. Welnu, in het geval van ontbinding wegens een bijkomende 

ondankbaarheidsgrond zou de ontbinding het gevolg zijn van een gedraging van de begiftigde.  
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101. Toch moet men kritisch zijn bij zulke bedingen. Stel bijvoorbeeld dat het beëindigen van 

de relatie met de schenker tot een ondankbaarheidgrond wordt verheven. Het is niet 

ondenkbaar dat de schenker zelf genoeg heeft van de relatie met de begiftigde en dat hij het 

leven van de begiftigde zo zuur maakt dat die de relatie wel moet beëindigen. In dit geval is er 

wel sprake van aantasting van de onherroepelijkheid van de schenking.  

102. Wanneer de rechter de ontbinding van de schenking wegens ondankbaarheid toestaat, zal 

dit leiden tot enerzijds, een ontbinding ex tunc tussen begiftigde en schenker, anderzijds, een 

ontbinding ex nunc ten aanzien van derden.181 De reden van deze opsplitsing is dat het 

straffende karakter van de ontbinding enkel de begiftigde mag treffen.182 De rechtszekerheid 

ten aanzien van derden komt bijgevolg niet in het gedrang. 

a.2. Rechtsmisbruik en de goede trouw. 

103. Wanneer een partij toch nog de uitvoering van een overeenkomst vraagt waarvan de 

oorzaak verdwenen is na haar totstandkoming, maakt dit rechtsmisbruik uit. Dit werd al 

toegepast in een arrest van het Hof van Cassatie van 21 september 1989.183 De grondslag van 

de leer van het rechtsmisbruik is gelegen in de verplichting voor elk van de contractspartijen 

de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. Dit vloeit voort uit artikel 1134, lid 3 BW.184 

Rechtsmisbruik  betekent dat een partij kennelijk de grenzen van een normale uitoefening van 

zijn rechten te buiten gaat. Hoewel strikt genomen de wederpartij het recht heeft om de 

uitvoering van de overeenkomst te vorderen, kan de rechter in bepaalde omstandigheden 

waarin de overeenkomst zonder oorzaak verwordt, oordelen dat de vraag tot uitvoering 

kennelijk de grenzen van een normale rechtsuitoefening overschrijdt.  

104. Rechtsmisbruik verschilt van verval op verschillende punten. Ten eerste vereist het 

verval dat de uitvoering van de overeenkomst in natura onmogelijk is geworden, wat juist niet 

het geval is bij rechtsmisbruik. Ten tweede hebben beide rechtsfiguren verschillende 

rechtsgevolgen. Het verval beëindigt in principe de verbintenis van rechtswege, terwijl 

rechtsmisbruik de tussenkomst en vaststelling door een rechter vereist.185 Rechtsmisbruik zal 

ertoe leiden dat de rechter het recht vermindert tot een normale uitoefening, terwijl verval 
                                                
181 Cass. 10 november 2005, Rev.trim.dr.fam. 2007, 292-296; L. FLAMANT, “Nut of nutteloosheid van de 
tussenkomst van de schenker”, T.Not. 2008, 268-269. 
182 S. MOSSELMANS, “Gevolgen van de herroeping van een schenking in de verhouding tussen schenker en 
begiftigde”(noot onder Cass. 10 november 2005), RW 2005-06, 1179-1181. 
183 Cass. 21 september 1989, Arr. Cass. 1989-90, 92. 
184 Cass. 19 september 1983, RCJB 1986, 282. 
185 M.A. MASSCHELEIN, “De invloed van de oorzaak na totstandkoming van de rechtshandeling”, RABG 2006, 
65, nr. 7. 



inhoudt dat de overeenkomst in zijn geheel beëindigd wordt. Maar echter, het beperken van 

de rechtsuitoefening tot een normale rechtsuitoefening kan natuurlijk ook inhouden dat de 

overeenkomst niet uitgevoerd wordt. 

105. Volgens MASSCHELEIN biedt de goede trouw een volwaardig alternatief voor het verval 

wegens verdwijnen van de oorzaak.186 Bovendien komt de verplichte rechterlijke vaststeling 

bij rechtsmisbruik zeker en vast de rechtszekerheid ten goede. 

a.3. Stilzwijgend ontbindende voorwaarde. 

106. Indien men reeds een schenking gedaan heeft en het wegvallen van de oorzaak wil 

inroepen, kan men aanvoeren dat de oorzaak een stilzwijgend ontbindende voorwaarde was. 

Aangezien de problematiek zich in de praktijk meestal situeert rond schenkingen tussen 

buitenhuwelijkse partners waarvan de relatie ten einde kwam, kan de rechter aldus oordelen 

dat het voortduren van de relatie tussen beiden beschouwd kon worden als een stilzwijgend 

ontbindende voorwaarde.187  

Dit staat niet zover af van het de notie “verval”. Reeds na het arrest van 16 november 1989 

werd in de rechtsleer de  vraag opgeworpen of er niet eerder sprake was van een stilzwijgend 

ontbindende voorwaarde in plaats van een toepassing van de leer van het verval.188  

a.4. Andere mogelijkheden. 

107. Er bestaan ook nog andere technieken die het mogelijk maken om, buiten het verval om, 

een gift terug te vorderen. Deze mogelijkheden vinden we zowel op burgerrechtelijk als op 

strafrechtelijk vlak terug. Zo denken we aan de verrijking zonder oorzaak, dwaling, bedrog en 

oplichting.189 
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b. Preventieve methode: de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde. 

108. Wanneer je op het punt staat vandaag de dag een schenking te doen aan een persoon 

waarmee je niet getrouwd bent, kan je kiezen voor volgende preventieve methode nu de 

theorie van het verval definitief afgevoerd werd.190 Men neemt in de schenkingsakte op dat de 

schenking gedaan wordt onder de ontbindende voorwaarde van het wegvallen van de 

doorslaggevende beweegreden. Bovendien neem je dan bij voorkeur op wat juist de 

doorslaggevende beweegreden voor de schenking was.191 Men zou kunnen opwerpen dat de 

oorzaak als vereiste voor de geldige totstandkoming niet als ontbindende voorwaarde mag 

fungeren. Maar dat is fout. De ontbindende voorwaarde heeft geen betrekking op de oorzaak 

als geldige bestaansvereiste, wel als voortbestaansvereiste.192 

Het zal de taak van de notaris zijn om bij een schenking te polsen naar de gevallen waarin de 

schenker de schenking wenst ongedaan te maken.  

109. De uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde mag niet onmogelijk zijn of strijdig zijn met 

de openbare orde of goede zeden. Daarnaast moet ze meteen in de schenkingsakte opgenomen 

worden. Ze kan niet later nog bijgevoegd worden. Bovendien mag het niet gaan om een 

potestatieve voorwaarde. Er bestaan verschillende soorten potestatieve voorwaarden. 

Vooreerst is er de louter potestatieve voorwaarde, waarbij de verwezenlijking van de 

voorwaarde afhangt van de enkele wil van de schenker. Ten tweede hebben we de gewoon 

potestatieve voorwaarde, waarbij de voorwaarde een toekomstige en onzekere gebeurtenis is 

waarbij de schenker toch nog de mogelijkheid heeft om te bepalen of de gebeurtenis zal 

plaatsvinden. Deze twee soorten potestatieve voorwaarden mogen niet gekoppeld worden aan 

een schenking op grond van artikel 944 BW. Een deel van de rechtsleer voegt daar ook nog de 

gemengd potestatieve voorwaarde aan toe, namelijk een voorwaarde waarvan de 

verwezenlijking afhankelijk is, niet enkel van de wil van de schenker maar ook van de wil van 

een derde. 

In de meeste gevallen zal deze determinerende beweegreden het behoud van de relatie tussen 

schenker en begiftigde zijn. Wanneer men een schenking doet onder de ontbindende 

voorwaarde van het beëindigen van de relatie, kan dit een potestatieve voorwaarde uitmaken. 
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De schenker kan immers eenzijdig beslissen een punt te zetten achter de relatie. Deze 

zienswijze werd bevestigd door het Franse Hof van Cassatie.193  

Sinds korte tijd ontwikkelt zich een modernere opvatting omtrent de potestativiteit van de 

voorwaarde. Deze opvatting houdt in dat het beëindigen van een liefdesrelatie zo ingrijpend 

is, dat er van potestativiteit geen sprake zou kunnen zijn.194 Of anders gezegd, potestativiteit 

wordt enkel dan gesanctioneerd met nietigheid, “indien de voorwaarde de schenker toelaat 

om via kleine, niet ingrijpende veranderingen terug te komen op de schenking”.195 Indien de 

prijs die hij hiervoor moet betalen echter hoog is, zoals bij het verbreken van een 

liefdesrelatie, zal er van potestativiteit geen sprake zijn. 

Volgens BUYSSENS is deze moderne opvatting een bron van rechtsonzekerheid want hoe kan 

je bepalen wanneer de prijs te hoog is?196 

110. Men kan als oplossing ervoor opteren om in de schenkingsakte een lijst op te nemen met 

de gedragingen van de begiftigde die zullen leiden tot een ontbinding van de schenking zoals 

bijvoorbeeld een overspelige relatie hebben, het instellen van een vordering tot echtscheiding, 

veroorzaken van een feitelijke scheiding,…197 Hiermee wordt het probleem van eventuele 

potestativiteit van de ontbindende voorwaarde uit de weg geruimd. Het nadeel is wel dat deze 

oplossing minder flexibel is en dat ze kan leiden tot onbillijke situaties. De schenker kan 

immers het leven van de begiftigde partner zo zuur maken dat hij of zij niet anders kan dan de 

echtscheiding aan te vragen. 

111. Bovendien kan de voorwaarde van het voortduren van de relatie ook beschouwd worden 

als een ontbindende termijn in plaats van voorwaarde. Aan elke relatie komt immers een 

einde, ofwel door beëindiging door één van de partners tijdens hun leven, ofwel door 

overlijden van één van de partners. Daarom doet men er goed aan telkens te vermelden in de 

ontbindende voorwaarde dat het gaat om een beëindiging van de relatie anders dan door de 

dood van één van de partners. 
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112. Een ander probleem in verband met de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde is dat de 

schenker vaak niet bereid zal zijn om in de schenkingsakte alle “worst-case”-scenario’s op te 

nemen. Dit zal de positieve sfeer die rond een schenking hangt fel bezwaren. Zo kan gedacht 

worden aan de voorwaarde van het voortbestaan van het huwelijk. De schenker en 

begiftigde(n) zullen op het moment van de schenking wellicht niet willen denken aan zo’n 

scenario.198 

113. In principe leidt een ongeoorloofde voorwaarde, overeenkomstig artikel 1172 BW, ertoe 

dat niet enkel de ongeoorloofde voorwaarde zelf, maar ook de verbintenis die ervan 

afhankelijk werd gemaakt. De sanctie die evenwel bij schenkingen en testamenten wordt 

toegepast ten aanzien van een ongeoorloofde voorwaarde is draconisch. Artikel 900 BW 

schrijft immers voor dat de schenking blijft bestaan en enkel de ongeoorloofde voorwaarde 

nietig is. De leer van het verval van schenkingen en testamenten wegens verdwijning van de 

oorzaak kan volgens VAN QUICKENBORNE ook gezien worden als een uitzondering op 

artikel 900 BW, namelijk wanneer de ongeoorloofde voorwaarde het determinerend motief 

uitmaakt van de schenking. Dan vervalt de schenking en is niet enkel de ongeoorloofde 

voorwaarde nietig.199 
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HOOFDSTUK VI: Verval bij aanwas-en tontinebedingen. 

114. Een beding van aanwas en tontinebeding zijn technieken die ervoor zorgen dat tussen 

samenwoners een welbepaald goed, meestal de gezinswoning, na overlijden van de 

eerststervende partner, toebedeeld wordt aan de langstlevende partner.200 Zulke bedingen 

kennen veel succes in de praktijk aangezien ze in principe als kanscontracten worden 

beschouwd en dus als overeenkomsten ten bezwarende titel .201 Dit maakt ze 

reservebestendig.  

115. Op basis van de klassieke leer omtrent het verval, konden tontine-en aanwasbedingen 

niet vervallen wegens het verdwijnen van hun doorslaggevende beweegreden. Partners die 

een tontinebeding of een beding van aanwas sloten, konden er moeilijk een einde aan maken 

indien hun relatie niet standhield. Daarin kwam verandering door een vonnis van de rechtbank 

van eerste aanleg te Gent.202 De rechter paste toen de leer van het verval toe ten aanzien van 

deze bedingen in navolging van het cassatie-arrest van 16 november 1989.203 De rechter 

oordeelde in volgende bewoordingen : “Aangezien bij overeenkomsten ten bezwarende titel de 

verbintenissen van de partijen reeds een objectieve rechtvaardiging vinden in de 

tegenprestatie van de wederpartij, dient echter de eis te worden ingesteld dat de 

overeenkomst of één van haar bedingen maar kan vervallen wanneer ze tengevolge van de 

gewijzigde omstandigheden, redelijkerwijze gesproken, geen reden van bestaan meer heeft. 

Of, anders uitgedrukt, verval kan bij rechtshandelingen om baat enkel worden overwogen 

wanneer het voor de wederpartij tegen de goede trouw zou indruisen om in de gewijzigde 

omstandigheden aan te dringen op de uitvoering of het respecteren van de overeenkomst of 

van één van haar bedingen”. Het hof van beroep te Gent heeft deze zienswijze bevestigd. Zij 

was van oordeel dat de rechtspraak en rechtsleer na het arrest van 16 november 1989 

aannamen dat een rechtsgeldig tot stand gekomen rechtshandeling kan vervallen wanneer 

gedurende haar uitvoering één van haar constitutieve elementen, namelijk oorzaak of 

voorwerp, verdwijnt zodat de uitvoering ervan onmogelijk wordt.204  

Zoals reeds hierboven vermeld, was één van de onduidelijkheden van het arrest van 16 

november 1989 of de leer van het verval ook toegepast kan worden ten aanzien van 

                                                
200 M. PUELINCKX-COENE, “Voortdurende liefde, voortdurende gulheid? Nog maar eens over bedingen van 
aanwas en tontine, een ander verhaal dat nooit eindigt”, T.Not. 2007, 262, nr. 1. 
201 Gent 24 maart 2005, T.Not. 2005, 403. 
202 Rb. Gent 2 september 2003, T.Not 2005, 409. 
203 Cass. 16 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 371. 
204 Gent 24 maart 2005, T.Not. 2005, 403-409. 



rechtshandelingen ten bezwarende titel. Dit is ook de categorie van rechtshandelingen waartoe 

in principe tontinebedingen en bedingen van aanwas behoren. Het was pas in zijn arrest van 

21 januari 2000 dat het Hof van Cassatie een definitief antwoord gaf op deze vraag.205 Ze 

oordeelde dat de leer van het verval wegens verdwijning van de oorzaak enkel toepassing kan 

vinden bij rechtshandelingen ten kosteloze titel.  

Dit had tot gevolg dat er voortaan een onderscheid gemaakt moest worden tussen twee 

soorten tontine- en aanwasbedingen. In principe worden zij beschouwd als contracten ten 

bezwarende titel en kan de leer van het verval wegens verdwijning van de oorzaak niet 

toegepast worden. Wanneer echter de bijdragen van elke partner ongelijk zijn of de 

overlevingskansen van de contractspartijen niet dezelfde zijn, wordt het beding beschouwd als 

een verdoken of een onrechtstreekse schenking.206 We kunnen bijvoorbeeld denken aan de 

situatie waarbij één van de partners op het ogenblik van het sluiten van het beding getroffen is 

door een terminale aandoening en de andere partner gezond is. In dit geval kon er tot voor 

kort een beroep gedaan worden op de leer van het verval bij schenkingen.  

116. Sinds het cassatie-arrest van 12 december 2008 moeten we het onderscheid tussen de 

tontine-en aanwasbedingen die beschouwd worden als contracten ten bezwarende titel dan 

wel ten kosteloze titel niet meer maken.207 In beide gevallen zal men naar andere methoden 

moeten teruggrijpen om een einde te kunnen stellen aan de overeenkomst bij het stopzetten 

van de relatie tussen de contractspartijen. Zij kunnen zich nog ontdoen van de bedingen op 

één van de volgende twee wijzen. 

De eerste mogelijkheid bestaat erin zich te beroepen op een ontbindende voorwaarde, zelfs 

wanneer partijen die niet expliciet in het beding hebben opgenomen.208 Het is immers zo dat 

aanwas-en tontinebedingen op een impliciete wijze verbonden zijn aan een 

samenwoningsplicht. Deze samenwoningsplicht is een contractuele verplichting van de 

partijen. Indien deze plicht door één van hen niet wordt nageleefd, kan de overeenkomst 

ontbonden worden wegens wanprestatie en dit ten laste van de partij die schuld heeft aan de 

                                                
205 Cass. 21 januari 2000, RW 2000-01, 1016. 
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en bij het vonnis van de rechtbank te Brugge van 16 januari 2004”, T.Not. 2005, 392-393. 



breuk.209 Het is best om deze ontbindende voorwaarde expliciet op te nemen in de 

overeenkomst. 

Een tweede manier bestaat erin dat de partners zich kunnen beroepen op de beperkende 

werking van de goede trouw.210De partner die aan het samenwonen een einde stelt maar 

weigert om het aanwasbeding te beëindigen, handelt niet te goeder trouw.211 De goede trouw 

vertoont gelijkenissen met de leer van het rechtsmisbruik zoals erkend door het Hof van 

Cassatie in zijn arrest van 19 september 1993.212 Daarin stelt het Hof dat het voordeel dat de 

ene partij uit zijn handelingen haalt niet disproportioneel mag zijn met het nadeel van de 

tegenpartij. Dit zou het geval zijn indien één van de partijen vraagt om de uitvoering van het 

tontinebeding of beding van aanwas nadat de relatie en samenwoning tussen hen beëindigd 

werd. 

117. Deze twee manieren om de weigering van de theorie van het verval wegens het 

verdwijnen van de oorzaak op te vullen, gelden mutatis mutandis voor alle rechtshandelingen 

ten bezwarende titel. 
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CONCLUSIE 

Het Hof van Cassatie heeft met zijn arrest van 12 december 2008 niet alle twijfel 

weggenomen die bestond ten aanzien van de toepassing van het verval wegens verdwijnen 

van de oorzaak bij schenkingen noch bij testamenten. In beide gevallen bestaat er in de 

praktijk onenigheid of de leer van het verval nog toegepast mag worden. Dit leidt tot veel 

rechtsonzekerheid, welke reeds bestond na het arrest van 16 november 1989. 

Het Hof van Cassatie zal zich in de toekomst aldus verder moeten verduidelijken in nieuwe 

uitspraken. Maar daar situeert zich ook het probleem. Het Hof is afhankelijk van partijen voor 

het doen van een uitspraak. Er moet gewacht worden tot er weer een zaak aanhangig zal 

gemaakt worden bij het Hof met een vraag naar de toepassing van verval wegens het 

verdwijnen van de oorzaak bij schenkingen en testamenten. Dit kan zeker nog een aantal jaren 

duren. Daarom zou een wetgevend ingrijpen geen overbodige luxe zijn. De beste oplossing 

bestaat erin dat de wetgever ofwel het principe definitief afvoert, ofwel het principe van het 

verval bevestigt alsook de voorwaarden waaronder dit toegestaan kan worden en de gevolgen 

die aan het verval gekleefd zullen worden.  

De leer van het verval van de schenking wegens het verdwijnen van de oorzaak kent zowel 

voor-als nadelen. Toch lijkt het mij, mits de nodige toepassingsvoorwaarden om de 

rechtszekerheid en de onherroepelijkheid van de schenking te waarborgen, geen slecht idee 

om de leer van het verval te aanvaarden wat betreft de schenkingen. Zoals in de rechtsleer 

reeds opgeworpen wordt, is mijns inziens de wil van een vrijgevige persoon meer 

beschermenswaardig dan die van de contractspartij die een rechtshandeling om baat stelt. Uit 

de rechtspraak blijkt bovendien, dat er gevallen zijn waarin het behoud van de schenking 

ronduit onrechtvaardig is. Het valt te betwijfelen of de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde 

op afdoende wijze de billijkheid kan waarborgen, zoals de theorie van het verval dit kan. 

Hoewel de rechtsfiguur van het verval in principe van rechtswege intreedt, is het toch niet 

slecht om een rechterlijke tussenkomst noodzakelijk te maken en het aan de rechter over te 

laten om te beslissen wanneer het behoud van een schenking onbillijk is. 

Intussen valt het aan te bevelen in de praktijk telkens een schenking wordt gedaan tussen 

personen die niet gehuwd zijn, een schenkingsakte op te maken, ook indien het gaat om een 

schenking van roerende goederen. Op die manier wordt de schenker gedwongen om stil te 

staan bij de verstrekkende gevolgen van het doen van een schenking en haar principiële 

onherroepelijkheid. Zo is er minder gevaar voor een ondoordachte schenking.  



Bovendien is het aan te raden om samen met de notaris de gevallen waarin de schenker zijn 

schenking ongedaan wenst te maken in een lijst van ontbindende voorwaarden te gieten. Op 

deze manier kan in gevallen waarin het behoud van een schenking niet meer billijk is, 

tegemoet gekomen worden aan de wil van de schenker en aan het rechtvaardigheidsgevoel. 
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