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1 INLEIDING 
 

1. Na een zomerstage in het notariskantoor VANDEMEULEBROECKE en VAN MOFFAERT is 

mijn interesse voor de notariële rechtsvakken en het familiaal vermogensbeheer 

toegenomen. Naast het verrichten van administratief werk heb ik mogen meewerken aan 

het opstellen van akten waaronder een aantal schenkingsakten. Het beding van 

conventionele terugkeer met optie wordt regelmatig aan een schenking toegevoegd.  

1.1 SUCCESSIEPLANNING OF ESTATE PLANNING 
2. De schenking is onderdeel van successieplanning of estate planning, dit is het organiseren 

van de overdracht van het vermogen naar aanleiding van het overlijden.  

‘Organiseren’ betekent dat er burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke technieken worden 

toegepast. Daarnaast moet men bij de ‘overgang’ van het vermogen rekening houden met 

welke bestemming de vermogende voor ogen heeft. In welk vermogen moeten de goederen 

terecht komen? Of, in welk vermogen mogen de goederen niet terecht komen? Vervolgens 

moet de wijze en kwantiteit van het vermogen dat wordt overgedragen, worden vastgelegd. 

De ‘overgang van het vermogen’ moet worden geïnterpreteerd als het vermogen van 

patrimoniale en extra-patrimoniale aard. De bestemmeling mag geen hinder ondervinden 

van de overdracht en vaak wil de overdrager niet dat de bestemmeling al op de hoogte is 

van de (toekomstige) overdracht. Het is vaak beter niet op voorhand te wijzen op de erfenis 

die men zal ontvangen, zodoende men een gezonde levensstijl kan behouden. Geld (alleen) 

maakt niet gelukkig. Het laatste aspect van de definitie is de overgang ‘naar aanleiding van 

het overlijden’. Vaak wenst men dat de planning slechts effect ressorteert op het moment 

van overlijden. De bedoeling is dat men een evenwicht vindt tussen de meest efficiënte 

successieplanningsmethoden en een minimum aan hinder tijdens de levensduur van de 

betrokkene.1   

3. Successieplanning of estate planning was niet altijd even populair als nu. Een belangrijk 

onderdeel van de planning vormt het aanwezige instrumentarium in ons rechtsstelsel. Het 

huwelijkscontract, de schenkingen en de testamenten zijn de belangrijkste instrumenten om 

het vermogen te organiseren. Deze juridische technieken waren gedurende een lange tijd 

niet zo verfijnd als nu. Daarnaast was er ook geen traditie om gebruik te maken van deze 

technieken. Het praten over het vermogen en de dood zijn ten slotte niet de favoriete 

onderwerpen van de Belg. De wijziging in het demografisch landschap, de wettelijke regeling 

die op burgerrechtelijk vlak steken laat vallen, de fiscaalrechtelijke wijzigingen, de 

complexiteit van de overgang van het vermogen en de verandering in de mentaliteit van de 

                                                             
1 N. GEELHAND, ‘Enkele algemeenheden inzake successieplanning’, Not.Fisc.M. 2002, afl. 10, 287-288.; A., 
HAELTERMAN, ‘Estate planning anno 2013?’, TEP 2009, afl. 4, 195-197. 
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burgers om niet langer fraude te verkiezen boven de legale manier, zorgden voor een 

positieve evolutie.2 

4. Er worden steeds nieuwe technieken ontdekt of oude herontdekt en zo is het beding van 

de facultatieve terugkeer ontstaan. De relatief nieuwe constructies, zoals dat beding, zorgen 

ervoor dat een evaluatie enkele jaren na het ontstaan ervan nuttig is. Zodoende kan men de 

rechtsgevolgen precies in kaart brengen.3 

5. Sinds de Bijzondere Financieringswet van 16 januari 19894 zijn de registratie- en 

successierechten geregionaliseerd.5 Ze behoren tot de oneigenlijke regionale belastingen. De 

opbrengsten van deze belastingen gaan naar de gewesten en een deel van de bevoegdheden 

voor deze belastingen zijn dan ook in hun handen met name het tarief, de grondslag en de 

vrijstellingen. De federale overheid is bevoegd voor het bestaan zelf van de belasting en de 

belastbare materie.6 De dienst van de belasting is gemengd. De federale overheid is ook 

bevoegd voor de ‘dienst’ van de belasting en dit zolang de Gewesten niet het materiële werk 

doen van de inning en de invordering. Vlaanderen zal de dienst overnemen vanaf 1 januari 

2015. 

6. De regionalisatie heeft gezorgd voor een fiscale concurrentie tussen de gewesten. De 

gunstige Vlaamse tarieven zorgen ervoor dat de schenking een onmiskenbare techniek is 

geworden van het familiaal vermogensbeheer. Dit geldt voor zowel kleine als grote 

vermogensoverdrachten. In het bijzonder voor de grote vermogensoverdrachten van 

roerende goederen, is het dankzij de vlakke tarieven fiscaal gezien gunstiger om te schenken 

dan om te testeren7. Beide rechtshandelingen hebben hun voor- en nadelen. De 

onherroepelijkheid van de schenking is een belangrijk nadeel ten opzichte van het testament 

gezien men bij het laatste instrumentarium nog over de goederen kan beschikken tijdens het 

leven.8 Daarnaast zal de schenking zich onderscheiden van het huwelijkscontract door de 

modaliteiten die er aankunnen worden gegeven. Het is een flexibeler instrument.9 SPRUYT 

noemt de schenking terecht het kroonjuweel of het paradepaard van de successieplanning.10  

7. Deze nieuwe fiscale wetgeving heeft een grote invloed op burgerrechtelijk vlak. Enerzijds 

kan men geen genoegen nemen met het fiscale voordeel dat men zou hebben bij het 

schenken. Men is verplicht rekening te houden met de impact op burgerrechtelijk vlak om 

                                                             
2 N. GEELHAND, ‘Enkele algemeenheden inzake successieplanning’, Not.Fisc.M. 2002, afl. 10, 289-292. 
3 N. GEELHAND, ‘Enkele algemeenheden inzake successieplanning’, Not.Fisc.M. 2002, afl. 10, 293. 
4 Bijzondere Wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de 
Gewesten, B.S. 17 januari 1989. 
5 F. WERDEFROY, Registratierechten 2004-2005, Mechelen, Kluwer, 2005, 1361. 
6 Parl. St., Kamer, 2011-2012, 1298/001. 
7 Art. 131 §2 W. Reg. 
8 R, BARBAIX, ‘De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de 
contractvrijheid’, TEP 2008, afl. 3, 190-192. 
9 C. DECKERS, J., DEHERDT en N., GEELHAND, ‘Fiscale successieplanning «in extremis» in Vlaanderen - Naar een 
nieuw concept inzake fiscale successieplanning’, TEP 2008, 7. 
10 E, SPRUYT, ‘De schenking: het paradepaard van de successieplanning’, AFT 2008, afl. 8-9, 20. 

http://www.jurisquare.be/nl/journal/tep/2008-1/fiscale-successieplanning-
http://www.jurisquare.be/nl/journal/tep/2008-1/fiscale-successieplanning-
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onaangename verrassingen te voorkomen. Anderzijds heeft de nieuwe wetgeving ook 

invloed op de bestaande civielrechtelijke technieken zoals de wettelijke terugkeer en de 

conventionele terugkeer. Wanneer de wettelijke terugkeer speelt, zullen successierechten 

moeten worden betaald. Dit moet worden ingecalculeerd door de betrokken overdrager. Bij 

conventionele terugkeer zal men best een fiscale afweging maken. Vaak is het voordeliger 

om het goed te laten terugkeren naar het vermogen van de schenker om het dan opnieuw te 

schenken aan de erfgenamen van de vooroverleden begiftigde.11 

1.2 TERUGKEER VAN DE GOEDEREN BIJ VOOROVERLIJDEN VAN DE BEGIFTIGDE 
8. Na een schenking kan bij vooroverlijden van de begiftigde onder meer een wettelijk recht 

van terugkeer, een conventioneel recht van terugkeer of een conventioneel recht van 

terugkeer met optie gelden. Het wettelijk recht van terugkeer is vastgelegd in het burgerlijk 

wetboek (art. 747 BW). De modaliteiten en voorwaarden zijn vast. Ook het conventioneel 

recht van terugkeer heeft zijn wortels in het burgerlijk wetboek (art. 951-952 BW). Nu heeft 

de rechtsleer uit art. 951-952 BW een constructie afgeleid op basis van de contractsvrijheid 

van de partijen. Dit is een relatief nieuwe constructie wat in zekere zin een beperking heeft 

gevormd bij het schrijven van deze masterproef. Er is heel wat te vinden over het 

conventioneel recht van terugkeer maar minder over de bijzondere modaliteit ervan. 

9. De tekst van de masterproef is onderverdeeld in twee delen, gevolgd door een conclusie.  

Allereerst wordt het burgerrechtelijk aspect van de constructie bekeken. Is het optioneel of 

facultatief element dat aan het conventioneel recht wordt toegevoegd rechtsgeldig? 

Alvorens deze rechtsvraag ten gronde te beantwoorden, wordt een (korte) analyse gemaakt 

van de wettelijke terugkeer en de conventionele terugkeer an sich. Vervolgens wordt het 

fiscaalrechtelijk aspect besproken. Er wordt een klein overzicht gegeven van het wettelijk 

kader in het Vlaams Gewest betreffende de registratie- en successierechten. Er wordt ook 

gekeken of het conventioneel beding van terugkeer met optie onder de toepassing van de 

vernieuwde antirechtsmisbruikbepaling valt. Daarnaast heb ik gekozen voor een 

pragmatische aanpak, in het bijzonder een vergelijking van de registratie- en 

successierechten door middel van een casus. Wat is in een bepaalde situatie de beste keuze? 

Op die manier kan men op een (relatief) snelle wijze zien wat op fiscaal vlak de voordeligste 

keuze is: de optie uitoefenen of niet. Ten slotte volgt een conclusie waarin de belangrijkste 

bevindingen worden samengevat. Er worden antwoorden gegeven op de hierboven gestelde 

vragen.  

                                                             
11 I. DE STEFANI, ‘Le droit de retour’, in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS en A. CULOT, La fiscalité des 
donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 121-123. 
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2 BURGERRECHTELIJK ASPECT 

2.1  INLEIDING 
10. In dit hoofdstuk beschrijf ik summier het wettelijk recht van terugkeer (2.2), daarnaast 

onderzoek ik kort het conventioneel recht van terugkeer (2.3) en vervolgens een bijzondere 

modaliteit van dat conventioneel recht, namelijk het conventioneel recht van terugkeer met 

optie (2.4). Tot slot volgt een conclusie (2.5). 

2.2  WETTELIJK RECHT VAN TERUGKEER 
11. Stel, persoon X sterft. Zijn vader is op dat moment nog in leven en X heeft geen 

afstammelingen. Hij had via schenking een goed gekregen van zijn vader. Op het moment 

van het vooroverlijden van X, is het geschonken goed nog in natura aanwezig in de 

nalatenschap. Dit goed zal terugkeren naar de vader. 

12. Dit voorbeeld is een toepassing van de wettelijke terugkeer, een onderdeel van het 

erfrecht. Dit betekent dat naast de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van de 

wettelijke terugkeer, ook aan de voorwaarden om te kunnen erven moeten worden voldaan 

(art. 725 BW e.v.). Daarnaast zal de betrokken schenker naar evenredigheid moeten 

bijdragen in het passief van de nalatenschap. De echtgenoot van de overledene heeft 

eventueel een (wettelijk vastgelegd) vruchtgebruik op de teruggekeerde goederen behalve 

indien anders is overeengekomen in de schenkingsakte of bij testament. Als laatste punt, 

benadruk ik dat men niet mag afzien van dit wettelijk recht alvorens de begiftigde is 

overleden. Dit zou een beding betreffende een niet-opengevallen nalatenschap zijn. Dit is 

verboden.12 Op fiscaal vlak heeft dit recht op terugkeer het gevolg dat men successierechten 

dient te betalen.13 

13. Het wettelijk recht van terugkeer vindt plaats wanneer er cumulatief aan de 

voorwaarden van de wet is voldaan. De voorwaarden zijn als volgt. Ofwel zijn er geen 

afstammelingen van de erflater ofwel zijn er wel maar zijn deze onwaardig of verwerpen ze 

de nalatenschap. Daarnaast moet de schenking (volledig) zijn gedaan door een ascendent. 

Dit is een bloedverwant in rechte opgaande lijn. Deze schenker moet de begiftigde overleven 

en de geschonken goederen moeten nog in natura in de nalatenschap aanwezig zijn.14 Op 

deze laatste voorwaarde bestaan echter twee uitzonderingen. Een eerste uitzondering geldt 

in het geval er een vervreemding heeft plaatsgevonden maar de prijs nog niet is betaald. 

Daarnaast is er een uitzondering wanneer de begunstigde een vordering kan instellen tot 

ontbinding van de koopovereenkomst. Deze vordering komt dan toe aan de schenker.15 De 

                                                             
12 Art. 791 BW.; M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 105.  
13 H. CASMAN, ‘Actualia Schenkingen’, NJW 2011, afl. 248, 597. 
14 Art. 747 BW.; E., DE WILDE D’ESTMAEL, ‘Les donations’, in Rép.not., Tome III, Les successions, donations et 
testaments, Livre VII, Brussel, Larcier, 2009, 248. 
15 M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 106.  
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terugkeer gebeurt van rechtswege. Volledigheidshalve wijs ik erop dat er een gelijkaardig 

recht van terugkeer geldt bij vooroverlijden van een geadopteerde zonder 

afstammelingen.16 

14. De ratio van het wettelijk recht van terugkeer is dat wanneer een goed wordt 

geschonken, de schenker de intentie heeft dat welbepaald goed in het vermogen van die 

welbepaalde begiftigde te brengen. Wanneer deze laatste vooroverlijdt zonder 

afstammelingen, wil de schenker vaak liever dat het goed terugkeert naar zijn vermogen, 

dan dat het terecht komt in handen van de erfgenamen van de begiftigde. De wettelijke 

terugkeer vertrekt van het idee om de goederen die worden geschonken binnen het 

familiaal vermogen te houden.17 

15. DE STEFANI spreekt terecht over ‘un succession anormale18’ in die zin dat de normale 

erfopvolging niet wordt gevolgd. De goederen komen bij vooroverlijden terecht bij de 

schenker-ascendent alvorens de nalatenschap wordt vereffend en verdeeld.19 

2.3 CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUGKEER 
16. Stel, schenker X schenkt bij leven een goed aan begiftigde Y onder beding van terugkeer. 

Y sterft en op dat moment is X nog in leven. Het goed zal in principe zonder meer terugkeren 

naar het vermogen van X. 

17. Alvorens de kenmerken van de conventionele terugkeer (art. 951-952 BW) uitvoerig 

worden besproken, moet worden opgemerkt dat het beding tot enkele decennia terug niet 

vaak werd gebruikt. Vandaag wordt het beding vaker gestipuleerd. Deze positieve evolutie 

kent een aantal oorzaken. Eerst en vooral gebeuren nu meer schenkingen dan vroeger. Het 

sluiten van deze overeenkomsten vindt plaats door een schenker op jongere leeftijd en 

bovendien zijn de familiale omstandigheden minder stabiel dan vroeger. Daarnaast wil de 

schenker graag dat zijn (geschonken) goederen niet in ongewenste handen komen. Ten 

slotte is het fiscale landschap serieus gewijzigd. Er is weinig rechtspraak te vinden over deze 

clausules, gezien er weinig problemen of moeilijkheden zijn.20 

18. De conventionele terugkeer kan rekening houden met het bestaan van afstammelingen 

op het moment van het vooroverlijden van de begiftigde maar dit hoeft niet zo te zijn. De 

                                                             
16 Art. 353-16 BW. 
17 P. DE PAGE en I. DE STEFANI, ‘Liquidation et partage de succession anomale – Introduction’, LIPA 2005, afl. 
3, 209. 
18 Dit is een woordspeling op de anomale erfopvolging of ‘la succession anomale’. 
19 I. DE STEFANI, ‘Le droit de retour’, in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS en A. CULOT, La fiscalité des 
donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 123.; P. DE PAGE en I. DE STEFANI,  ‘La donation et ses impacts 
successoraux: Quelques questions choisies’, in J. BOURS, A. CULOT, P. DE PAGE, I. DE STEFANI, F. MAGNUS, C. PRÜM 
en P. WAUTELET (eds.), Les donations: aspects civils en fiscaux, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2011, 155. 
20 E. BEGUIN, ‘Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale’, Rec.gén.enr.not. 
2009, afl. 3, 73-74.;  J. SACE, ‘Les Libéralités’ in Rép.not., Tome III, Successions, Donations et Testaments, 
Brussel, Larcier, 1993, 256. 
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ratio van een conventionele terugkeer bij vooroverlijden van de begiftigde zonder 

afstammelingen is het vermijden dat de geschonken goederen verdwijnen in handen van 

(juridisch gezien) vreemden van de schenker. Vaak is het de bedoeling om de goederen in 

binnen de familie te houden. Wanneer er geen afstammelingen zijn, zullen de goederen 

terecht komen in handen van de echtgenoot van de begiftigde via de wettelijke erfopvolging 

of in handen van derden via testamentaire clausules. Wanneer er een conventionele 

terugkeer is bij vooroverlijden van de begiftigde, al heeft hij op dat moment 

afstammelingen, dan speelt er vaak een fiscaal motief. Indien de vooroverleden begiftigde 

niet aan estate planning had gedaan, dan zou het ontvangen goed overgaan op de 

erfgenamen. Hierop moeten successierechten worden betaald. Wanneer de goederen 

terugkeren naar de schenker, dan kan hij de goederen opnieuw schenken en ditmaal aan de 

afstammelingen van de vooroverleden begiftigde. Indien deze schenking onderhands 

gebeurt, is dit een schenking waarop geen belastingen worden geheven. De schenker moet 

echter wel nog drie jaar in leven blijven wanneer het gaat over niet-geregistreerde 

schenkingen van roerende goederen.21 

2.3.1 TERUGKEER ALS ONTBINDENDE VOORWAARDE 

19. Het conventioneel recht van terugkeer, zoals omschreven in art. 951 BW, kan bij elke 

schenking worden bedongen.22 Het beding is een duidelijke toepassing van een ontbindende 

voorwaarde die als modaliteit aan een schenking wordt gevoegd.23  

20. De meerderheid van de rechtsleer bevestigt dat de modaliteit geen afbreuk doet aan het 

principe van de onherroepelijkheid van de schenking. Het overlijden van de schenker 

enerzijds en het overlijden van de begiftigde anderzijds, zijn toekomstige en onzekere 

gebeurtenissen, behoudens de hypothese waarin de schenker de begiftigde zou vermoorden 

of omgekeerd.24 Daarnaast betreft het geen overeenkomst over een niet-opengevallen 

nalatenschap want het conventioneel recht is een ontbindende voorwaarde waardoor de 

schenker het goed terug in zijn vermogen krijgt als oorspronkelijke eigenaar van het goed en 

niet in het kader van de verdeling van de nalatenschap. Ten slotte kan men de conventionele 

terugkeer niet zien als een verboden erfstelling over de hand omdat het goed automatisch 

                                                             
21 Art. 7 W. Succ,; A. VERBEKE, ‘Combi-schenking’, in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE (eds.), Eigenzinnig 
Familiaal vermogensrecht. Actualia-Schenkingen, IV, Gent, Larcier, 2005, 153. 
22 I. DE STEFANI, ‘Le droit de retour’, in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS en A. CULOT, La fiscalité des 
donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 130. 
23 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 265-
266.; M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 108.; M. PUELINCKX-COENE, ‘Art. 
951 BW.’, in M. PUELINCKX-COENE, W. PINTENS en A. VASTERAVENDTS (eds.), Comm.Erf., Antwerpen, Kluwer, 
2002, 4-12. 
24 E. BEGUIN, ‘Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale’, Rec.gén.enr.not. 
2009, afl. 3, 74. 
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terugkeert als gevolg van een ontbinding van de schenking. De schenker heeft geen tweede 

keer over het goed beschikt, wat een voorwaarde is voor de verboden erfstelling.25 

21. Er vindt van rechtswege een terugkeer plaats in geval van vooroverlijden van de 

begiftigde, afhankelijk van de bedongen voorwaarden met betrekking tot afstammelingen. 

Deze terugkeer gebeurt retroactief, zoals hierna wordt besproken. De goederen worden 

geacht nooit het vermogen van de schenker te hebben verlaten. De vruchten die zijn 

opgebracht door het geschonken goed blijven echter behouden.26 

2.3.2 PERSONEN IN WIENS VOORDEEL DE TERUGKEER GELDT 

22. Belangrijk is dat dit recht alleen ten voordele van de schenker kan worden bedongen, dit 

volgt uit de letterlijke tekst van de wet. Derden of erfgenamen van de begiftigde kunnen niet 

worden bevoordeeld, gezien dit een verboden beding over een toekomstige nalatenschap 

uitmaakt. Een eerste visie in de doctrine over de toepasselijke sanctie is de volgende. Het 

beding wordt gesanctioneerd door het uitspreken van de nietigheid van ofwel de ongeldige 

clausule ofwel de volledige schenking. Dit is afhankelijk van het doorslaggevende karakter 

van de (verboden) clausule voor de schenking en de wil van de partijen.27 Indien enkel de 

clausule nietig is, dan wordt het beding als niet-geschreven beschouwd en zal de terugkeer 

plaatsvinden in het voordeel van de schenker, zoals wettelijk is vastgelegd. Een tweede deel 

van de doctrine meent dat er sprake is van een verboden erfstelling over de hand. Zij 

beschouwen de volledige schenking nietig. Een derde visie is deze van Franse 

rechtsgeleerden, zij spreken over een geldige dubbele voorwaarde die aan de schenking 

wordt gegeven. Ten slotte is LAURENT van oordeel dat de intentie van de schenker moet 

worden nagegaan. Een terugkeer bedongen ten voordele van een andere persoon dan de 

schenker is slechts mogelijk als het goed onder zowel een ontbindende als een opschortende 

voorwaarde wordt bedongen. Hierbij is het belangrijk om na te gaan wat de schenker precies 

voor ogen had. LAURENT bevestigt en gaat verder dan de visie over de schenking onder een 

dubbele voorwaarde.28 

23. Wanneer een goed is geschonken door twee schenkers en één van de twee schenkers 

overlijdt nog voordat de begiftigde is vooroverleden, dan zal enkel het deel dat de 

overlevende schenker heeft geschonken naar hem terugkeren.29 

2.3.3 RETROACTIEF EFFECT VAN DE TERUGKEER 

24. De goederen keren zuiver en vrij van alle lasten terug als gevolg van art. 952 BW. Dit is 

een gevolg van het principe van de retroactiviteit dat geldt bij het beding. Hierop is in de wet 
                                                             
25 N. LABEEUW, ‘Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie’, TEP 2006, afl. 2, 105. 
26 M. PUELINCKX-COENE, ‘Valkuilen in het schenkingsrecht’, in M. PUELINCKX-COENE en V. SAGAERT (eds.), 
XXXste postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, 26. 
27 I. DE STEFANI, ‘Le droit de retour’, in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS en A. CULOT, La fiscalité des 
donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 131. 
28 N. LABEEUW, ‘Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie’, TEP 2006, afl. 2, 108. 
29 M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 108.  
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één uitzondering voorzien voor de ‘hypotheek tot vrijwaring van het huwelijksgoed en de 

huwelijksvoorwaarden, indien de overige goederen van de begiftigde echtgenoot niet 

toereikend zijn, en alleen ingeval de schenking hem gedaan is bij hetzelfde huwelijkscontract 

waaruit de rechten en hypotheken voortvloeien’.30  

25. Er moet hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen de schenking van vervangbare 

zaken en de schenking van welbepaalde goederen. Bij een schenking van vervangbare zaken 

beschikt de schenker slechts over een voorwaardelijk schuldvorderingsrecht. Bij een 

schenking van welbepaalde goederen zullen de zaken vrij en onbelast terugkeren.31  

26. Er is echter een nuance op de retroactiviteit. Hierbij wordt verwezen naar art. 2279 BW 

dat speelt bij roerende goederen. Dit artikel stelt dat het bezit geldt als titel. Bij onroerende 

goederen kunnen derden zich eventueel beroepen op het bezit gedurende tien of twintig 

jaar.32 Er moet worden opgemerkt dat art. 954 in fine BW van belang is voor de terugkeer 

van onroerende goederen. De schenker heeft alle rechten tegen de derde die het goed heeft 

verkregen door vervreemding, zoals hij tegen de begiftigde zelf zou hebben. De derden die 

het onroerend goed hebben verkregen, worden verondersteld op de hoogte te zijn van de 

eerste schenking als gevolg van het publiciteitsrecht in art. 1 Hyp. W.33 Dit kan nadelige 

gevolgen hebben, gezien het feit dat er bij een vervreemding bijna steeds de toestemming 

zal gevraagd worden van de schenker.34  

27. Daarnaast geldt de retroactiviteit niet voor de vruchten die de vooroverleden begiftigde 

door de schenking had verworven. De wettelijke basis hiervoor vindt men terug in art. 549-

550 BW dat de rechten van de bezitter van de vruchten te goeder trouw regelt. Men stelt 

dat het logisch is dat de vruchten niet moeten worden teruggegeven, gezien de teruggave 

ervan in sommige gevallen de nalatenschap van de vooroverleden begiftigde enorm zou 

belasten.35 

28. De rechtsleer is ervan overtuigd dat men de retroactiviteit kan beperken in de clausule 

van de terugkeer. Dit is mogelijk gezien de retroactiviteit een louter technische constructie is 

                                                             
30 Art. 952 BW in fine. 
31 M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 111-112.; M. PUELINCKX-COENE, 
‘Valkuilen in het schenkingsrecht’, in M. PUELINCKX-COENE en V. SAGAERT (eds.), XXXste postuniversitaire 
cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, 27.   
32 P. DE PAGE, ‘Les donations. Actualité de certaines clauses’, in C. BIQUET-MATHIEU (ed.), Liber Amicorum 
Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 149.; M. PUELINCKX-COENE, ‘Valkuilen in het schenkingsrecht’, in M. 
PUELINCKX-COENE en V. SAGAERT (eds.), XXXste postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, 
27.  
33 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 266. 
34 A. VERBEKE, ‘Combi-schenking’, in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE (eds.), Eigenzinnig Familiaal 
vermogensrecht. Actualia-Schenkingen, IV, Gent, Larcier, 2005, 154. 
35 X, ‘Donations et testaments’ in R.P.D.B. IV, Brussel, Bruylant, 1950, 120. 
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die niet van openbare orde is. Dit is bevestigd door het Belgische en het Franse Hof van 

Cassatie.36 

2.3.4 DRIE GEVALLEN WAARIN DE TERUGKEER KAN WORDEN BEDONGEN 

29. De terugkeer kan in de eerste plaats worden bedongen in geval van vooroverlijden van 

de begiftigde ongeacht of de begiftigde afstammelingen nalaat. In dit geval kunnen er 

eventueel afstammelingen zijn van de begiftigde waarmee geen rekening wordt gehouden. 

De wettelijke terugkeer kan worden vermeden. 

30. In de tweede plaats kan men bedingen dat de goederen terugkeren bij vooroverlijden 

van de begiftigde én zijn kinderen. Dit zijn, behoudens anders bedongen, alle kinderen, ook 

de buitenhuwelijkse en de geadopteerde kinderen.  

31. Ten derde is er de mogelijkheid om de terugkeer te bedingen bij vooroverlijden van de 

begiftigde en zijn afstammelingen. Deze mogelijkheid is gegeven door wet maar er is veel 

discussie in de rechtsleer over het begrip ‘afstammelingen’.37 PUELINCKX-COENE raadt terecht 

aan om deze formulering enkel te gebruiken wanneer de schenker duiding geeft over de 

draagwijdte van het begrip.38 Bij onduidelijkheid zal de rechter soeverein oordelen over de 

draagwijdte van het beding.39 

2.3.5 PENDENTE CONDITIONE 

32. Zolang de begiftigde leeft, met andere woorden wanneer de ontbindende voorwaarde 

(nog) niet is vervuld, kan hij in principe vrij beschikken over het goed. Net zoals bij een 

gewone schenking zal een onmiddellijke eigendomsoverdracht plaatsvinden. Gezien de 

schenking een overeenkomst is waar de contractsvrijheid geldt, kan de schenker een verbod 

op vervreemding of hypothekering opleggen. Dit verbod staat los van het conventioneel 

recht van terugkeer. Een vervreemdingsverbod is geldig indien het in de tijd is beperkt en 

het een rechtmatig belang in stand houdt.40 

2.3.6 OVERIGE KENMERKEN 

33. De terugkeer gebeurt van rechtswege indien aan de voorwaarden van het beding is 

voldaan. Voor de toepassing ervan moet men in principe niet naar de rechter stappen. Een 

authentieke akte is niet nodig. Het is wel aan te raden zodat men deze akte kan laten 

                                                             
36 J. SACE, ‘Les Libéralités’ in Rép.not., t. III, Successions, Donations et Testaments, Brussel, Larcier, 1993, 
254-259.; M., PUELINCKX-COENE, ‘Schenkingen onder ontbindende voorwaarde’, in A., VERBEKE (ed.), 
Handboek Estate Planning II, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 411. 
37 L., WEYTS (ed.), De schenkingsakten: recyclagedagen 1981 van de Federatie van de Belgische notarissen, 
Antwerpen, Kluwer, 1982, 87. 
38 I., DE STEFANI, ‘Le droit de retour’, in F., ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J., BOURS en A., CULOT, La fiscalité des 
donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 130.; M. PUELINCKX-COENE, ‘Art. 951 B.W.’, in M. PUELINCKX-COENE, W. 
PINTENS en A. VASTERAVENDTS (eds.), Comm.Erf., Antwerpen, Kluwer, 2002, 6. 
39 M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007,108.   
40 A. VERBEKE, ‘Combi-schenking’, in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE (eds.), Eigenzinnig Familiaal 
vermogensrecht. Actualia-Schenkingen, IV, Gent, Larcier, 2005, 154. 
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overschrijven op het hypotheekkantoor zodat de akte tegenstelbaar is aan derden. 

Logischerwijze is deze registratie belastingplichtig, er moet een algemeen vast recht worden 

betaald.41 

34. Het recht moet onmiddellijk en uitdrukkelijk bij de schenking worden bedongen.42 Het 

bewijs ligt in handen van de schenker. Dit bewijs is niet moeilijk te geven bij een authentieke 

akte. Bij een pacte adjointe bij hand-, bankgiften of (sommige) onrechtstreekse schenkingen 

en bij ouderlijke boedelverdelingen ligt dit moeilijker. Een oplossing hiervoor is in duidelijke 

bewoordingen een aangetekende brief versturen, zowel voor als na de onderhandse 

schenking.43 Daarenboven moet de wil van de partijen duidelijk zijn. De rechtsleer bevestigt 

dat vage bewoordingen niet zijn toegestaan.44 Plechtige bewoordingen vormen echter geen 

voorwaarde.45 

2.4 VERGELIJKING TUSSEN HET WETTELIJK EN HET CONVENTIONEEL RECHT VAN 

TERUGKEER  
35. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen het wettelijk en het conventioneel recht 

van terugkeer. Er is het verschil in aard en er is een verschil in het effect dat het zal 

ressorteren wanneer het recht van terugkeer speelt. Daarnaast zijn modaliteiten die eraan 

kunnen worden toegevoegd verschillend, het moment waarop de terugkeer zal 

plaatsvinden, de persoon van de begunstigde, het aandeel in het passief van de 

nalatenschap en het al dan niet verschuldigd zijn van successierechten.46  

2.4.1 VERSCHIL IN AARD VAN DE TERUGKEER 

36. De wettelijke terugkeer bestaat van rechtswege wanneer aan alle voorwaarden van art. 

747 BW is voldaan. Het conventioneel recht van terugkeer bestaat echter als gevolg van een 

contractuele clausule. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de contractsvrijheid van de 

partijen enkel geldt bij de conventionele terugkeer behoudens strijdigheden met dwingend 

                                                             
41 N. LABEEUW, ‘Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie’, TEP 2006, afl. 2, 110-111. 
42 C. DE WULF, J. BAEL en S. DEVOS, Het opstellen van notariële akten, I, Antwerpen, Kluwer, 2003, 423.  
43 M. PUELINCKX-COENE, ‘Valkuilen in het schenkingsrecht’, in M. PUELINCKX-COENE en V. SAGAERT (eds.), 
XXXste postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, 28. 
44 I. DE STEFANI, ‘Le droit de retour’, in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS en A. CULOT, La fiscalité des 
donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 129. 
45 N. LABEEUW, ‘Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie’, TEP 2006, afl. 2, 106.; M. PUELINCKX-COENE, 
‘Schenkingen onder ontbindende voorwaarde’, in A. VERBEKE (ed.), Handboek Estate Planning II, 
Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 409. 
46 E. BEGUIN, ‘Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale’, Rec.gén.enr.not. 
2009, afl. 3, 78-80.; I. DE STEFANI, ‘Le droit de retour’, in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS en A. CULOT, 
La fiscalité des donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région 
walonne, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 123. 
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recht en de openbare orde.47 De modaliteiten die aan het conventioneel recht van terugkeer 

worden gegeven, mogen het effect van het wettelijk recht van terugkeer niet aantasten.48 

37. Door deze contractsvrijheid is het aangeraden, naast een overeengekomen hogere 

bescherming tegen vervreemding, hypothekering of schade, om een terugkeer van de 

weggeschonken goederen te bedingen. De twee vormen van terugkeer kunnen bij eenzelfde 

goed voorkomen. 

2.4.2 VERSCHIL IN EFFECT VAN DE TERUGKEER 

38. De conventionele terugkeer heeft een retroactieve werking wanneer de (ontbindende) 

voorwaarde is vervuld. Dit betekent dat de goederen terugkeren naar het vermogen van de 

schenker alsof er nooit een schenking is gebeurd. 

39. Het wettelijk recht van terugkeer heeft geen retroactieve werking. De goederen keren 

slechts terug indien zij zich nog in natura in het vermogen van de vooroverleden begiftigde 

bevinden. Ze keren ook terug in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van 

overlijden. 

40. Dit heeft een belangrijk gevolg wanneer de begiftigde het goed zou hebben vervreemd. 

Bij het wettelijk recht van terugkeer kan men niet op deze vervreemding terugkomen. Bij de 

conventionele terugkeer kan dit wel als gevolg van die terugwerkende kracht of de 

retroactieve werking van het beding. Ook moet de eventuele schade aan de goederen 

worden vergoed.49 

2.4.3 OVERIGE VERSCHILLEN 

41. Als eerste wijs ik er nog eens op dat er bij het conventioneel beding van terugkeer een 

aantal modaliteiten kunnen worden bedongen. Dit geldt als gevolg van de contractsvrijheid. 

Deze modaliteiten moeten wel in overeenstemming zijn met het dwingend recht en de 

openbare orde. Dit is niet zo bij het wettelijk recht van terugkeer. Wanneer men hierover 

conventioneel een regeling zou treffen, dan heeft men te maken een (verboden) 

overeenkomst over een niet-opengevallen nalatenschap. 

42. Vervolgens speelt de wettelijke terugkeer alleen wanneer de begiftigde vooroverlijdt 

zonder afstammelingen. De conventionele terugkeer kan plaatsvinden wanneer er 

afstammelingen zijn indien dit zo is bedongen. De begunstigden van de terugkeer zijn niet 

noodzakelijk ascendenten bij een conventionele terugkeer, wat wel het geval is bij een 

wettelijke terugkeer. 

                                                             
47 P. DE PAGE, ‘Les donations. Actualité de certaines clauses’, in C. BIQUET-MATHIEU (ed.), Liber Amicorum 
Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 149. 
48 I. DE STEFANI, ‘Le droit de retour’, in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS en A. CULOT, La fiscalité des 
donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 133. 
49 M. PUELINCKX-COENE, ‘Art. 951 B.W.’, in M. PUELINCKX-COENE, W. PINTENS en A. VASTERAVENDTS (eds.), 
Comm.Erf., Antwerpen, Kluwer, 2002, 28-30. 
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43. Het wettelijk recht van terugkeer maakt deel uit van het erfrecht. Dit blijkt ook uit de 

plaats van het artikel in het burgerlijk wetboek. Het voornaamste gevolg hiervan is dat 

successierechten zijn verschuldigd.50 De wettelijke terugkeer heeft naast de fiscale 

implicaties als gevolg dat de schenker eveneens in evenredigheid gehouden is tot het passief 

van de nalatenschap. In tegenstelling tot wat bij het wettelijk recht van terugkeer het geval 

is, zijn bij het openvallen van de nalatenschap en de terugkeer van de goederen geen 

successierechten verschuldigd op het goed dat terugkeert als gevolg van een bedongen 

terugkeer. De schenker is evenmin gehouden tot een evenredige bijdrage in het passief.51  

44. Gezien het wettelijk recht van terugkeer deel uitmaakt van het erfrecht, kan het enkel 

worden uitgeoefend na de verdeling van de nalatenschap. Bij een conventioneel beding van 

terugkeer moet men zo lang niet wachten. Het goed keert onmiddellijk terug naar het 

vermogen van de schenker. 

2.5 CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUGKEER MET OPTIE 
45. Stel, schenker X schenkt een goed aan begiftigde Y onder beding van conventioneel recht 

van terugkeer met optie. Wanneer Y vooroverlijdt, heeft X de keuze om het goed te laten 

terugkeren. Deze keuze is in de tijd beperkt, zodat het de nalatenschap niet kan blokkeren. 

Bij gebrek aan keuze binnen een bepaalde termijn, zal het goed automatisch terugkeren of 

niet. Dit hangt af van wat de partijen bij de oorspronkelijke schenking zijn 

overeengekomen.52 Dit optioneel recht is een bijzondere modaliteit van het conventioneel 

recht van terugkeer (art. 951 BW). 

2.5.1 RATIO 

46. Een optieclausule toevoegen aan het conventioneel beding van terugkeer heeft tot 

gevolg dat de schenker kan kiezen voor de meest gunstige oplossing wanneer de begiftigde 

is vooroverleden.53 Ofwel laat hij de goederen in de nalatenschap van de overleden 

begiftigde, ofwel laat hij de goederen terugkeren naar zijn vermogen. Die goederen kan hij 

dan opnieuw schenken aan afstammelingen of andere personen. Dit de ratio van de 

bijzondere modaliteit vanuit fiscaal oogpunt. 

47. Op burgerrechtelijk vlak is een optieclausule van belang om te vermijden dat de optie 

wordt beschouwd als afstand van een recht. Bij afstand van recht zal de terugkeer gelden als 

een nieuwe schenking, met opnieuw de nodige fiscale implicaties vandien.54 

  

                                                             
50 E. SPRUYT, ‘De schenking: het paradepaard van de successieplanning’, AFT 2008, afl. 8-9, 86. 
51 H. CASMAN, ‘Actualia Schenkingen’ in NJW 2011, afl. 248, p. 598.; M. PUELINCKX-COENE, ‘Art. 951 B.W.’, in 
M. PUELINCKX-COENE, W. PINTENS en A. VASTERAVENDTS (eds.), Comm.Erf., Antwerpen, Kluwer, 2002, 28-30. 
52 M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 110.  
53 M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 110-111.  
54 A. VERBEKE, ‘Combi-schenking’, in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE (eds.), Eigenzinnig Familiaal 
vermogensrecht. Actualia-Schenkingen, IV, Gent, Larcier, 2005, 155. 
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2.5.2 ALTERNATIEVEN 

48. Een alternatief voor het facultatief conventioneel recht van terugkeer is de (geheel of 

gedeeltelijke) afstand van recht die de schenker kan doen op het moment dat de begiftigde 

is vooroverleden. Wanneer de schenker verkiest dat de goederen niet terugkeren naar zijn 

vermogen en de terugkeer is niet optioneel bedongen, heeft dit hetzelfde effect. De 

verzaking na het overlijden van de begiftigde wordt beschouwd als een onmiddellijke 

schenking aan de erfgenamen van de begiftigde. De drie constitutieve elementen van een 

schenking zijn aanwezig: de schenker verarmt zich gezien het goed niet zal terugkeren, de 

begiftigde verrijkt zich en er is animus donandi in hoofde van de schenker. Bijgevolg is deze 

schenking bij registratie onderworpen aan de toepasselijke registratierechten. Een tweede 

gevolg is dat de oorspronkelijk geschonken goederen terechtkomen in de nalatenschap. 

Hiermee moet rekening worden gehouden bij de vereffening en verdeling van de 

nalatenschap. 

49. De (gehele of gedeeltelijke) afstand van het conventioneel recht van terugkeer kan ook 

tijdens het leven van de begiftigde. Deze afstand is geen beding over een niet-opengevallen 

nalatenschap gezien de schenker verzaakt aan de voorwaardelijke rechten verbonden aan 

goederen die het bezit zijn van de begiftigde. Dit wordt dan gekwalificeerd als een schenking 

onder opschortende voorwaarde van vooroverlijden van de begiftigde. Deze nieuwe 

schenking is bij registratie onderworpen aan de heffing van registratierechten. De afstand 

moet op een duidelijke manier gebeuren. Dit kan zowel impliciet als expliciet zijn. Wanneer 

de schenker zijn medewerking verleent bij het verkopen van het geschonken goed zonder 

dat hij zijn recht van terugkeer uitdrukkelijk bevestigt, wordt dit beschouwd als een 

impliciete afstand van recht. Zoals vaker is het aan te raden om de afstand op uitdrukkelijke 

wijze te laten gebeuren, zodoende er later geen problemen en discussies kunnen ontstaan. 

50. In de twee gevallen gaat het over een onrechtstreekse schenking gezien er geen 

expliciete wilsuiting vereist is van de schenker en de afstand van het recht in ieder geval ten 

goede komt aan de begiftigde. Dit heeft gevolgen voor de formele vereisten.  

51. Een belangrijke vraag is of er nog een verzaking aan het conventioneel recht van 

terugkeer kan gebeuren wanneer de schenker onder voorlopig bewind is geplaatst. Deze 

vraag werd door het consultatiecentrum van het Comité van Studie en Wetgeving 

beantwoord in een advies met een verslag van PUELINCKX-COENE. Het CSW acht de verzaking 

een verboden rechtshandeling in de zin van art. 388bis BW wanneer men de afstand van het 

recht beschouwt als een bijkomende schenking in het voordeel van de begiftigde, of 

minstens een verarming van de schenker zonder tegenprestatie. Er kan geen machtiging 

gevraagd of verkregen worden bij de vrederechter.55 

                                                             
55 M. PUELINCKX-COENE, ‘verslag bij C.S.W. Dossier 6300’ in K.F.B.N. (ed.), Comité van Studie en Wetgeving, 
Verslagen en debatten, jaren 1999-2000, Brussel, Bruylant, 2001, 794. 
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52. Belangrijk is op te merken dat deze opgesomde alternatieven niet optimaal zijn, gezien 

er registratierechten moeten worden betaald bij de verzaking. De optie is in die zin 

goedkoper.56
 

2.5.3 GELDIGHEID 

 

2.5.3.1 Onherroepelijkheid van de schenking en het verbod van potestatieve 

voorwaarden (art. 944 BW)57 

53. Alvorens na te gaan of de optie die wordt gekoppeld aan conventionele terugkeer is 

toegelaten, is het belangrijk te weten welke (ontbindende) potestatieve voorwaarden 

verboden zijn. Dit verbod hangt samen met het principe van de versterkte 

onherroepelijkheid van de schenking.  

54. Elke overeenkomst heeft een onherroepelijk karakter volgens het gemeen recht gezien 

de partijen hun overeenkomst niet kunnen herroepen dan ‘met hun wederzijdse 

toestemming of op gronden die door de wet zijn erkend’.58 Daarnaast is er een versterkte 

onherroepelijkheid van de schenkingsovereenkomst. De conventionele terugkeer an sich is 

door de wetgever toegelaten als uitzondering op de onherroepelijkheid van de schenking.59 

Deze onherroepelijkheid bepaalt dat de schenker enerzijds niet eenzijdig kan terugkomen op 

de schenking en anderzijds in de schenkingsovereenkomst geen clausule mag inlassen die 

ertoe leidt dat hij (on)rechtstreeks mag terugkomen op de overdracht van het voorwerp als 

essentieel element van de schenking.60 Dit principe heeft zijn wortels in art. 894 BW en art. 

953 BW. De uitwerking van dit principe staat in art. 943 tot en met 946 BW met een aantal 

voorbeelden.61 Voor de uiteenzetting van de rechtsvraag die het onderwerp van mijn 

masterproef vormt, is een analyse van art. 944 BW van belang. 

55. Art. 944 BW verbiedt een (ontbindende) voorwaarde waarvan de uitvoering enkel 

afhangt van de wil van de schenker. Een schenking gedaan met voorbehoud van een 

dergelijke voorwaarde is nietig. Dit zijn potestatieve voorwaarden. In de rechtsleer 

onderscheidt men drie soorten potestatieve voorwaarden. De zuiver (of louter) potestatieve 

voorwaarde waarbij het gaat over een voorwaarde waarvan de uitvoering afhankelijk is van 

                                                             
56 N. LABEEUW, ‘Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie’, TEP 2006, afl. 2, 115-116.; M. A. MASSCHELEIN, 
Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 112.; M. PUELINCKX-COENE, ‘Art. 951 B.W.’, in M. PUELINCKX-
COENE, W. PINTENS en A. VASTERAVENDTS (eds.), Comm.Erf., Antwerpen, Kluwer, 2002, 26-28. 
57 M. PUELINCKX-COENE, ‘Art. 944 B.W.’, in M. PUELINCKX-COENE, W. PINTENS en A. VASTERAVENDTS (eds.), 
Comm.Erf., Antwerpen, Kluwer, 2002, 1-8. 
58 Art. 1134, tweede lid BW. 
59 S. MOSSELMANS, ‘Onherroepelijkheid/Principe’ in F. BUYSSENS, H. DERYCKE en A. VERBEKE (eds.), Handboek 
Estate Planning Deel 2. Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, Brussel, Larcier, 2005, 178.; M. 
PUELINCKX-COENE, ‘Art. 951 B.W.’, in M. PUELINCKX-COENE, W. PINTENS en A. VASTERAVENDTS (eds.), Comm.Erf., 
Antwerpen, Kluwer, 2002, 7-8. 
60 S. MOSSELMANS, ‘Onherroepelijkheid/Principe’ in F. BUYSSENS, H. DERYCKE en A. VERBEKE (eds.), Handboek 
Estate Planning Deel 2. Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, Brussel, Larcier, 2005, 173-174. 
61 J. BAEL, ‘Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij de familiale 
vermogensplanning?’, T.Not. 2012, 384-385. 
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de enkele wil van de schenker. Dit is bijvoorbeeld de voorwaarde ‘dat ik wil’. Daarnaast 

bestaat de gewoon potestatieve voorwaarde, hierbij is de uitvoering van de verbintenis 

verbonden aan een toekomstige en onzekere gebeurtenis. De partij die zich verbindt (de 

schenker), heeft wel een zekere invloed op deze gebeurtenis. PUELINCKX-COENE gebruikt 

hierbij het voorbeeld ‘als ik mijn handelsfonds verkoop, schenk ik u een bepaalde som’. De 

laatste potestatieve voorwaarde is de gemengd potestatieve voorwaarde. Hierbij is de 

uitvoering van de toekomstige en onzekere gebeurtenis afhankelijk van de wil van zowel de 

betrokken partij (schenker) als een derde.62 Een voorbeeld hiervan is de volgende clausule: 

‘ik schenk u gedurende vijf jaar de dividenden die zullen worden uitgekeerd voor aandelen 

die in mijn bezit zijn’. Hierbij heeft de schenker een bepaalde invloed op de uitkering van de 

dividenden als aandeelhouder. Hij kan ook mee beslissen of de vennootschap wordt 

ontbonden zodat er geen dividenden meer uitgekeerd kunnen worden.63  

56. Een discussie gaande in de rechtsleer betreft de vraag welke potestatieve voorwaarden 

onder het verbod van art. 944 BW vallen. De meningen zijn verdeeld. Eerst worden de zuiver 

(of louter) en de gewoon potestatieve voorwaarde onderzocht en nadien de gemengd 

potestatieve voorwaarde.  

57. Wat betreft de zuiver (of louter) en de gewoon potestatieve voorwaarde zijn er over het 

algemeen twee strekkingen te vinden in de Belgische doctrine. 

58. BAEL, gesteund door vele andere auteurs, stelt vast dat dit artikel enkel een verbod 

oplegt voor de zuiver (of louter) potestatieve voorwaarden. Hij baseert zich hierbij op een a 

contrario-redenering van art. 944 BW Wanneer de uitvoering van de voorwaarde niet enkel 

afhangt van de wil van de schenker, is de overeenkomst niet nietig of met andere woorden 

geldig. Naast deze redenering staaft hij zijn visie met de voorbereidende werkzaamheden 

van het Burgerlijk Wetboek en het arrest van ons Hof van Cassatie van 26 januari 1984.64 Dit 

arrest had als voorwerp een schenking die aan een dienstbode was gedaan onder de 

opschortende voorwaarde dat hij in dienst zou blijven en dat hij periodiek een staat van 

inkomsten en uitgaven zou voorleggen aan de schenker. De voorwaarde die aan de 

schenking is verbonden, is een gewoon potestatieve voorwaarde. De ontbinding van de 

schenking hangt niet af van de enkele wil van de schenker.65 

                                                             
62 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 938.; 
M. PUELINCKX-COENE, ‘Schenkingen onder potestatieve voorwaarde’ in F. BUYSSENS, H. DERYCKE en A. VERBEKE 

(eds.), Handboek Estate Planning Deel 2. Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, Brussel, 
Larcier, 2009, 483-484. 
63 M. PUELINCKX-COENE, ‘Art. 944 B.W.’, in M. PUELINCKX-COENE, W. PINTENS en A. VASTERAVENDTS (eds.), 
Comm.Erf., Antwerpen, Kluwer, 2002, 1-2. 
64 Cass. 26 januari 1984, RW 1984-1985, 2325. 
65 J. BAEL, ‘Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij de familiale 
vermogensplanning?’, T.Not. 2012, 392-396.; J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige 
nalatenschappen, Proefschrift, UGent, 2002, 651.; J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige 
nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 938-939.; X, ‘Donations et testaments’ in R.P.D.B. IV, Brussel, 
Bruylant, 1950, 117. 
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59. BARBAIX tracht de visie van BAEL te weerleggen. Zij verkiest een tweede mogelijke 

interpretatie van het artikel. De schenking is nietig indien de schenker zelf kan beslissen om 

de overeenkomst niet uit te voeren of indien de schenker zelf kan terugkomen op zijn 

beslissing om te schenken. Het gaat hierbij niet over de uitvoering van de schenking 

afhankelijk van de wil van schenker maar over de uitvoering van de voorwaarden van de 

schenking die verbonden is aan de wil van de schenker. Er moet naast de loutere wilsuiting 

nog iets extra gebeuren of worden gedaan.66 BARBAIX geeft als voorbeeld de voorwaarde ‘dat 

ik morgen naar Brussel verhuis’. De contractant heeft zelf de touwtjes in handen om naar 

huizen te zoeken en een aanbod te doen, al kan de verkoper van een huis steeds een aanbod 

weigeren. Als tweede argument haalt ze aan dat het Cassatie-arrest waarover BAEL spreekt 

enerzijds op veel kritiek kon rekenen en anderzijds nooit uitdrukkelijk over de gewoon 

potestatieve voorwaarde als invulling van art. 944 BW heeft gesproken.67 

60. Daarnaast is er ook over de gemengd potestatieve voorwaarde geen eensgezindheid. Dit 

zijn de gevallen waarbij het ontstaan van de toekomstige en onzekere gebeurtenis niet enkel 

afhankelijk is van de enkele wil van de schenker maar ook van een derde of een toevallige 

gebeurtenis.68  

61. Enerzijds zijn er auteurs zoals BARBAIX die stellen dat ook deze voorwaarden vallen onder 

het verbod van art. 944 BW. De invulling van de voorwaarde is ook voor een deel afhankelijk 

van de wil van de schenker en dit zou volstaan om onder het verbod van art. 944 BW te 

vallen. Deze visie is in overeenstemming met de versterkte onherroepelijkheid van de 

schenking. De schenker heeft een mogelijkheid om de schenking ongedaan te maken.69 

62. Anderzijds is er de stelling dat de gemengde voorwaarde is toegelaten als gevolg van de 

letterlijke tekst van de wet. Het Franse Hof van Cassatie verkoos deze interpretatie al in 1880 

en heeft haar standpunt over de geldigheid van een schenking onder gemengde voorwaarde 

een eeuw later uitdrukkelijk bevestigd.70 De precieze draagwijdte van dat laatste arrest is 

echter niet duidelijk.71 Het Hof is van mening dat art. 944 BW een uitzonderingsbepaling is 

die strikt moet worden geïnterpreteerd. Volgens gezaghebbende auteurs als BAEL en 

                                                             
66 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 939. 
67 R. BARBAIX, ‘De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de 
contractvrijheid’, TEP 2008, afl. 3, 247.; H. CASMAN, ‘Actualia Schenkingen’, NJW 2011, afl. 248, 597. 
68 M. PUELINCKX-COENE, ‘Schenkingen onder potestatieve voorwaarde’ in F. BUYSSENS, H. DERYCKE en A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Estate Planning Deel 2. Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, 
Brussel, Larcier, 2009, 484. 
69 R. BARBAIX, ‘De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de 
contractvrijheid’, TEP 2008, afl. 3, 248..; M. PUELINCKX-COENE, ‘Schenkingen onder potestatieve 
voorwaarde’ in F. BUYSSENS, H. DERYCKE en A. VERBEKE (eds.), Handboek Estate Planning Deel 2. 
Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, Brussel, Larcier, 2009, 484-485. 
70 Cass. fr. 30 augustus 1880, D.P. 1880, 464.; Cass. fr. 28 mei 1974, rec.gén.enr.not. 1975, 287-288. 
71 R. BARBAIX, ‘De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de 
contractvrijheid’, TEP 2008, afl. 3, 248. 
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PUELINCKX-COENE lijkt ook ons Hof van Cassatie72 de tweede interpretatie te verkiezen. Het 

arrest staat echter ter discussie wat betreft haar precieze draagwijdte en waarde. Als gulden 

middenweg werd een nieuw criterium ontwikkeld waarbij er bij een gemengde voorwaarde 

enkel sprake zou zijn van potestativiteit wanneer de schenker via kleine, verwaarloosbare 

veranderingen de invulling van die voorwaarde in de hand heeft.73 

63. Er kan worden geconcludeerd dat de draagwijdte van art. 944 BW onduidelijk is maar de 

meerderheid van de rechtsleer meent dat zowel de louter potestatieve voorwaarden als de 

gewoon potestatieve voorwaarden in hoofde van de schenker zijn verboden. De gemengd 

potestatieve voorwaarde in hoofde van de schenker wordt door de meerderheid van de 

doctrine aanvaard. 

2.5.3.2 De optieclausule wordt door de meerderheid beschouwd als een 

(toegelaten) gemengd potestatieve voorwaarde 

64. De meerderheid van de rechtsleer aanvaardt de geldigheid van deze constructie. Het 

optionele of facultatieve dat wordt toegevoegd aan het conventioneel beding van terugkeer 

wordt door hen beschouwd als een gemengd potestatieve voorwaarde (art. 1171 BW). Zoals 

hierboven werd omschreven is de verwezenlijking van de voorwaarde bij een gemengd 

potestatieve voorwaarde afhankelijk van de wil van de schenker samen met de wil van een 

bepaalde derde of een toevallig extern gebeuren. Bij een optionele clausule van terugkeer is 

dit toevallig extern gebeuren het vooroverlijden van de begiftigde (en zijn afstammelingen). 

Slechts op het moment dat de begiftigde is vooroverleden, kan de schenker de 

overeenkomst ontbinden.74
 

65. Een ander deel van de doctrine aanvaardt de geldigheid van de optionele clausule maar 

ze vindt niet dat de optie kan worden beschouwd als een gemengd potestatieve 

voorwaarde. Bij een optionele terugkeer zou men te maken hebben met twee cumulatieve 

voorwaarden: een eerste toevallige voorwaarde, in het bijzonder het vooroverlijden van de 

begiftigde, en daarnaast een potestatieve voorwaarde, meer bepaald een beslissing die 

enkel en alleen van de wil van de schenker afhangt. Deze beslissing kan hij pas nemen 

wanneer de begiftigde is vooroverleden, niet eerder. Dit is belangrijk voor de geldigheid van 

deze voorwaarde. De schenker kan de schenking niet door zijn enkele wil ontbinden. Deze 

stelling werd nog niet in door de rechtspraak bevestigd.75 

                                                             
72 Cass. 26 januari 1984, RW 1984-1985, 2325.; M. PUELINCKX-COENE, ‘Schenkingen onder potestatieve 
voorwaarde’ in F. BUYSSENS, H. DERYCKE en A. VERBEKE (eds.), Handboek Estate Planning Deel 2. 
Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking (2e ed), Brussel, Larcier, 2009, 485. 
73 M. PUELINCKX-COENE, ‘Schenkingen onder potestatieve voorwaarde’ in F. BUYSSENS, H. DERYCKE en A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Estate Planning Deel 2. Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, 
Brussel, Larcier, 2009, 486. 
74 M. PUELINCKX-COENE, ‘Valkuilen in het schenkingsrecht’, in M. PUELINCKX-COENE en V. SAGAERT (eds.),  XXXe 
Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2003-2004. Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, 
188-189. 
75 M. PUELINCKX-COENE, ‘Schenkingen onder potestatieve voorwaarde’ in F. BUYSSENS, H. DERYCKE en A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Estate Planning Deel 2. Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, 
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66. Onder meer DE LIÈGE, DE PAGE, DE STEFANI, DE WILDE D’ESTMAEL, MASSCHELEIN, PUELINCKX-

COENE, SPRUYT, VERBEKE en VERSTRAETE aanvaarden het stipuleren van een optionele of 

facultatieve clausule zodat de schenker het goed bij overlijden van de begiftigde terug kan 

opnemen in zijn vermogen.76  

67. De Franse Kamer van het Comité van Studie en Wetgeving heeft in het dossier 2021 de 

geldigheid van het optioneel beding van terugkeer aanvaard. Zij vereisen echter een termijn 

waarbinnen de optie moet worden uitgeoefend. Daarnaast besluiten ze dat het beding 

melding moet maken van het feit dat wanneer de optie niet (tijdig) wordt uitgeoefend, het 

optioneel karakter als ongeschreven wordt beschouwd.77  

68. DE PAGE, en ook de Franse Kamer van het CSW, verduidelijken dat het automatisch 

karakter van de terugkeer genuanceerd kan worden door er een optioneel beding aan te 

koppelen. Het is hierbij belangrijk dat er duidelijkheid is over wat er moet gebeuren wanneer 

de optie niet wordt uitgeoefend binnen een bepaalde termijn. De niet-uitoefening zou de 

vereffening en de verdeling van de nalatenschap van de vooroverleden begiftigde in de weg 

kunnen staan. In een daaropvolgend voorbeeld stelt DE PAGE een termijn van drie maanden 

na het overlijden waarbinnen de schenker moet beslissen of hij al dan niet de terugkeer laat 

gelden. Indien de schenker geen beslissing neemt binnen een bepaalde termijn, wordt het 

conventioneel recht geacht niet te bestaan zodat het geschonken goed in de nalatenschap 

terechtkomt.78 Het is echter ook mogelijk te bedingen dat bij gebrek aan keuze binnen de 

vooropgestelde termijn het goed automatisch zal terugkeren naar het vermogen van de 

schenker. Een voorbeeldclausule hiervan wordt door DE STEFANI gegeven.79 

                                                                                                                                                                                              
Brussel, Larcier, 2009, 486-487.; M. PUELINCKX-COENE, ‘Valkuilen in het schenkingsrecht’, in M. PUELINCKX-
COENE en V. SAGAERT (eds.), XXXste postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, 31.; A. 
VERBEKE, ‘Combi-schenking’, in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE (eds.), Eigenzinnig Familiaal 
vermogensrecht. Actualia-Schenkingen, IV, Gent, Larcier, 2005, 156. 
76 P. DE PAGE en I. DE STEFANI, ‘Liquidation et partage de succession anomale - Introduction’, LIPA 2005, afl. 
3, 28.; P. DE PAGE en A. DELIÈGE, ‘Les donations aux enfants’ in Y., LELEU, Aspects actuels de la 
programmation patrimoniale dans la famille, Brussel, Bruylant, 2006, 158.; I. DE STEFANI, ‘Le droit de 
retour’, in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS en A. CULOT, La fiscalité des donations et ses incidences 
civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2005, 137.; E. DE WILDE D’ESTMAEL, ‘Les donations’, in Rép.not., Tome III, Les successions, donations et 
testaments, Livre VII, Brussel, Larcier, 2009, 247.; M. A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, 
Larcier, 2007, 110.; M. PUELINCKX-COENE, ‘Schenkingen onder potestatieve voorwaarde’ in F. BUYSSENS, H. 
DERYCKE en A. VERBEKE (eds.), Handboek Estate Planning Deel 2. Vermogensplanning met effect bij leven: 
Schenking, Brussel, Larcier, 2009, 486-487.; E. SPRUYT, ‘De schenking: het paradepaard van de 
successieplanning’, AFT 2008, afl. 8-9, 88.; A. VERBEKE, ‘Combi-schenking’, in H. CASMAN, Y. LELEU en A. 
VERBEKE (eds.), Eigenzinnig Familiaal vermogensrecht. Actualia-Schenkingen, IV, Gent, Larcier, 2005, 155-
156.; L. WEYTS (ed.), De schenkingsakten: recyclagedagen 1981 van de Federatie van de Belgische notarissen, 
Antwerpen, Kluwer, 1982, 88. 
77 X, ‘La clause de droit de retour optionnel, dossier 2021’, Notamus 2010, afl. 3, 8-9. 
78 P. DE PAGE, ‘Les donations. Actualité de certaines clauses’, in C. BIQUET-MATHIEU (ed.), Liber Amicorum 
Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 149-150.   
79 I. DE STEFANI, ‘Le droit de retour’, in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS en A. CULOT, La fiscalité des 
donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 137-138. 
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69. DE STEFANI benadrukt ook uitdrukkelijk dat de uitoefening van de optie niet mag worden 

beschouwd als afstand van een recht, zodoende art. 68 van het Wetboek der 

Successierechten niet van toepassing kan zijn.80  

70. Notaris WEYTS daarentegen is van mening dat het optierecht niet geldig is gezien het 

strijdig zou zijn met art. 944 BW Hij maakt geen onderscheid tussen de verschillende 

potestatieve voorwaarden.81  

2.5.3.3 Quid indien de schenker overlijdt voor de uitoefening van de optie? 

71. Stel, een goed wordt geschonken met een optioneel beding van terugkeer. De begiftigde 

overlijdt voor de schenker zodoende de schenker zijn recht op terugkeer facultatief kan laten 

gelden. Hiervoor heeft de schenker een bepaalde termijn (bv. vier maanden na het 

vooroverlijden van de begiftigde) gekregen. Het noodlot slaat echter toe en de schenker 

overlijdt voordat hij de optie heeft uitgeoefend. Quid? 

72. Bij overlijden van de schenker is er een algemene overdracht of een overdracht ten 

algemene titel van zijn verbintenissen- en vorderingsrechten. Art. 1122 BW zegt dat men 

wordt geacht te hebben bedongen voor zichzelf en voor zijn erfgenamen en 

rechtverkrijgenden. Met andere woorden, de erfgenamen worden van rechtswege titularis 

van de rechten. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze overgang. Een relevante 

uitzondering bestaat wanneer de schenker de overgang van de rechten uitdrukkelijk heeft 

uitgesloten. De optieclausule zal dan vervallen als gevolg van een ontbindende 

voorwaarde.82 Daarnaast is er ook een uitzondering wanneer de verbintenis intuitu personae 

werd aangegaan. Dit betekent dat de overeenkomst werd aangegaan omwille van de 

specifieke persoon van de schuldenaar of zijn kenmerken.83  

73. Dus, wanneer deze uitzonderingen niet spelen, zal art. 1122 BW van toepassing zijn. De 

erfgenamen van de schenker zullen hun rechten kunnen laten gelden, echter volgens de 

modaliteiten en binnen de termijn (bv. vier maanden na het vooroverlijden van de 

begiftigde) gesteld door het beding van terugkeer bij de schenking. 

74. Let op, wanneer de erfgenamen verkiezen de optie te laten gelden, zal het goed in de 

nalatenschap van de overleden schenker terechtkomen. Wanneer de erfgenamen nalaten of 

verkiezen de optie niet uit te oefenen, zal het geschonken goed deel uitmaken van de 

nalatenschap van de vooroverleden begiftigde. 

                                                             
80 I. DE STEFANI, ‘Le droit de retour’, in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS en A. CULOT, La fiscalité des 
donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 138. 
81 L. WEYTS (ed.), De schenkingsakten: recyclagedagen 1981 van de Federatie van de Belgische notarissen, 
Antwerpen, Kluwer, 1982, 88. 
82 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 400-401.  
83 S. STIJNS, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, Die Keure, 2005, 26-27.; P. WERY, Droit des 
obligations - Volume I. Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 86-89. 
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2.6 CONCLUSIE 
75. Volledigheidshalve wordt gewezen op het bestaan van het wettelijk recht van terugkeer 

(art. 747 BW) en het conventioneel recht van terugkeer (art. 951 BW), elk met zijn specifieke 

kenmerken. Na een vergelijking tussen de twee wettelijke constructies is duidelijk dat men 

het conventioneel recht beter kan personaliseren dankzij contractsvrijheid van de partijen, 

behoudens tegenstrijdigheid met regelen van dwingend recht of regelen die raken aan de 

openbare orde.  

76. Het conventioneel recht van terugkeer met optie is een bijzondere modaliteit van de 

conventionele terugkeer die wordt beschouwd als een ontbindende voorwaarde. Dit wordt 

door de meerderheid van de rechtsleer aanvaard. Een eerste deel van de rechtsleer 

beschouwt de voorwaarde als een toegelaten gemengd potestatieve voorwaarde gezien 

deze voorwaarde, opnieuw volgens de meerderheid, niet valt onder het verbod van art. 944 

BW Een andere visie spreekt over twee cumulatieve voorwaarden, enerzijds een toevallige 

voorwaarde namelijk het overlijden van de begiftigde en anderzijds een potestatieve 

voorwaarde namelijk de beslissing of het goed zal terugkeren.  

77. Wanneer men een schenking heeft gedaan onder het conventioneel recht van terugkeer, 

kan men hetzelfde effect bekomen als een conventioneel recht van terugkeer met optie 

door afstand te doen van recht op het moment van vooroverlijden van de begiftigde. Deze 

afstand wordt door de meerderheid van de doctrine beschouwd als een nieuwe schenking, 

met de fiscale gevolgen vandien.  

78. Wanneer de schenker zou overlijden voor de uitoefening van de optie en na het 

vooroverlijden van de begiftigde zal de keuzemogelijkheid in principe overgaan op de 

erfgenamen van de schenker (art. 1122 BW) tenzij dit uitdrukkelijk door de schenker werd 

uitgesloten bij het stipuleren van het optioneel recht of wanneer de overeenkomst intuitu 

personae werd gesloten. De erfgenamen zijn wel gebonden aan de termijn waarbinnen de 

keuzemogelijkheid moet worden bekendgemaakt.  



21 

 

3 FISCAALRECHTELIJK ASPECT 

3.1 INLEIDING 
79. In dit hoofdstuk zullen eerst de voornaamste belastingen worden besproken die van 

toepassing zijn op schenkingen waarbij een conventioneel recht van terugkeer met optie is 

bedongen (3.2). Daarnaast wordt onderzocht of de veelbesproken 

antirechtsmisbruikbepaling uit het successie- en registratierecht geldt voor deze nieuwe 

constructie (3.3). Vervolgens wordt gekozen voor een pragmatische aanpak van de 

heffingen. De successie- en registratierechten worden vergeleken met behulp van een casus 

(3.4). Tot slot volgt een conclusie (3.5). 

3.2 ONDERSCHEID REGISTRATIERECHTEN EN SUCCESSIERECHTEN 

3.2.1 REGISTRATIERECHTEN 

80. De registratierechten zijn regionale belastingen sinds de Bijzondere Financieringswet van 

16 januari 1989 zoals hierboven besproken. Er volgt een bespreking van de geldende 

wetgeving betreffende de registratierechten toepasselijk in het Vlaamse gewest, die nuttig is 

voor de casus. Een uitbreiding tot de andere gewesten zou te verregaand zijn in deze 

bespreking.  

3.2.1.1 Tarief 

81. Het tarief dat wordt geheven, wordt berekend op grond van de verkoopwaarde van het 

geschonken goed. Er is geen aftrek van de lasten.84 Met andere woorden, het 

registratierecht wordt geheven op de brutowaarde van de goederen die worden geschonken 

door de schenker aan de begiftigde. 

82. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schenkingen van roerende en onroerende 

goederen.  

83. Voor de schenkingen van roerende goederen gelden vlakke tarieven. Dit tarief is 3% voor 

de schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten, samenwonenden en feitelijk 

samenwonenden gedurende een periode langer dan een jaar. Voor schenkingen tussen 

andere personen geldt een heffing van 7%.85 Wanneer roerende goederen niet worden 

geregistreerd, kunnen zij achteraf worden onderworpen aan de heffing van 

successierechten. Deze uitzondering geldt voor de schenking die door fictiebepalingen in het 

Wetboek der Successierechten worden gelijkgesteld met legaten. Deze goederen maken op 

het ogenblik van overlijden op burgerrechtelijk vlak geen deel meer uit van de nalatenschap 

maar worden door de fictiebepaling op fiscaalrechtelijk vlak wel beschouwd als een 

                                                             
84 Art. 133, eerste lid W. Reg.  
85 Art. 131, §2 W. Reg. 
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onderdeel van de nalatenschap.86 De belangrijkste fictiebepaling voor deze uiteenzetting is 

de fictiebepaling in art. 7 W. Succ. De niet-geregistreerde roerende goederen geschonken 

binnen de 3 jaar voor het overlijden van de schenker zullen alsnog onderworpen zijn aan de 

heffing van successierechten. Belangrijk is dat de begiftigde de schenker moet overleven. Er 

zijn een aantal rechtshandelingen die niet binnen het toepassingsgebied van art. 7 W. Succ. 

vallen zoals de gebruikelijke geschenken, bv. een som geld die men geeft voor een 

verjaardag, Kerstmis, enz. De belastbare grondslag is de waarde van de schenking op het 

moment van overlijden van de schenker. Wanneer het gaat over een som geld, dan is de 

belastbare grondslag het bedrag dat werd geschonken.87 

84. Het tarief voor schenkingen van onroerende goederen is progressief. Het is afhankelijk 

van de omvang van de schenking en de aard van verwantschap tussen de twee partijen. Er 

zijn vier te onderscheiden categorieën.88  

85. De eerste categorie van tarieven voor schenkingen van onroerende goederen is de 

categorie van schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten. Deze categorie wordt door 

de wet uitgebreid tot de wettelijk samenwonenden en de feitelijk samenwonenden 

gedurende een langere periode dan 1 jaar.89 Volgende tarieven zijn van toepassing:  

Gedeelte van de schenking in 
EUR 

Percentage toepasselijk op het 
overeenstemmend gedeelte 

Totale bedrag van de 
belastingen over de 
voorgaande gedeelten in EUR 

0,01 – 12 500 3 - 

12 500 – 25 000 4 375 

25 000 – 50 000 5 875 

50 000 – 100 000 7 2 125 

100 000 – 150 000 10 5 625 

150 000 – 200 000 14 10 625 

200 000 – 250 000 18 17 625 

250 000 – 500 000 24 26 625 

Boven de 500 000 30 86 625 
TABEL 1: REGISTRATIERECHTEN - CATEGORIE 1 

86. Vervolgens is er de categorie van tarieven voor schenkingen tussen broers en zussen. De 

hiernavolgende tarieven zijn van toepassing: 

 

 

 

                                                             
86 Art. 131, §2 W. Reg.; art. 3-14 W. Succ.   
87 J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Kluwer, Mechelen, 2012, 86-90. 
88 Art. 131, §1 W. Reg.  
89 Art. 132 W. Reg. 
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Gedeelte van de schenking in 
EUR 

Percentage toepasselijk op het 
overeenstemmend gedeelte 

Totale bedrag van de 
belastingen over de 
voorgaande gedeelten in EUR 

0,01 – 12 500 20 - 

12 500 – 25 000 25 2 500 

25 000 – 75 000 35 5 625 

75 000 – 175 000 50 23 125 

Boven de 175 000 65 73 125 
TABEL 2: REGISTRATIERECHTEN - CATEGORIE 2 

87. De derde categorie is de categorie voor schenkingen tussen tantes en nonkels en neven 

en nichten. De volgende tarieven zijn van toepassing op deze schenkingen: 

Gedeelte van de schenking in 
EUR 

Percentage toepasselijk op het 
overeenstemmend gedeelte 

Totale bedrag van de 
belastingen over de 
voorgaande gedeelten in EUR 

0,01 – 12 500 25 - 

12 500 – 25 000 30 3 125 

25 000 – 75 000 40 6 875 

75 000 – 175 000 55 26 875 

Boven de 175 000 70 81 875 
TABEL 3: REGISTRATIERECHTEN - CATEGORIE 3 

88. Ten slotte is er de vierde categorie voor schenkingen tussen anderen dan de personen uit 

de drie voorgaande categoriën. Dit zijn de hoogste tarieven die kunnen gelden bij een 

schenking die wordt geregistreerd in het Vlaamse gewest. De geldige tarieven zijn de 

volgende: 

Gedeelte van de schenking in 
EUR 

Percentage toepasselijk op het 
overeenstemmend gedeelte 

Totale bedrag van de 
belastingen over de 
voorgaande gedeelten in EUR 

0,01 – 12 500 25 - 

12 500 – 25 000 30 3 125 

25 000 – 75 000 40 6 875 

75 000 – 175 000 55 26 875 

Boven de 175 000 70 81 875 
TABEL 4: REGISTRATIERECHTEN - CATEGORIE 4 

3.2.1.2 Schenking van roerende goederen 

89. Wanneer er onroerend goed wordt geschonken in het Vlaams gewest, zullen de 

hierboven beschreven tarieven in de eerste plaats van toepassing zijn wanneer de schenker 

een rijksinwoner is en zijn fiscale woonplaats gedurende de voorbije 5 jaren het langste in 

het Vlaams Gewest is geweest.90 

                                                             
90 Art. 5, 7° en 8° Bijzondere Financieringswet van 16 januari 1989. 
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90. Wanneer de schenker een niet-rijksinwoner is, zullen de Vlaamse tarieven gelden in twee 

hypotheses. De eerste hypothese is wanneer de begiftigde een rijksinwoner is die gedurende 

de voorbije vijf jaren het langst zijn fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest heeft. De 

tweede hypothese geldt wanneer de begiftigde van de schenking een niet-rijksinwoner is en 

de akte ter registratie wordt voorgelegd in een kantoor in het Vlaamse Gewest. 

91. De fiscale woonplaats is de feitelijke woonplaats. Dit is met andere woorden de plaats 

waar de persoon het grootste deel van het jaar verblijft. Er moet worden opgemerkt dat dit 

niet per se gelijk is aan de plaats waar men is ingeschreven in het bevolkingsregister.91 

92. De schenking van een roerend goed kan gebeuren via een authentieke akte (of notariële 

akte) voor een Belgische notaris, een hand- of bankgift, via een onrechtstreekse schenking of 

via een buitenlandse notaris.92  

93. Een goed dat wordt geschonken voor een Belgische notaris via een authentieke akte is 

onderworpen aan de heffing van successierechten.93 Een onderhandse schenking in se doet 

geen verplichting tot registratie ontstaan. Pas wanneer men bij de registratie aanklopt om 

de onderhandse of authentieke akte te laten registreren, zijn er registratierechten 

verschuldigd. Deze facultatieve registratieverplichting brengt voor- en nadelen met zich 

mee. Een duidelijk voordeel is dat men geen fiscale kosten heeft bij de schenking. Het niet-

registreren brengt eventueel één van de volgende nadelen met zich mee. Het bewijs van de 

handgift wordt moeilijk. Dit is het geval bij een betwisting van het eigendomsrecht. 

Daarnaast is er de fictiebepaling in art. 7 van het Wetboek der Successierechten waarbij de 

schenking wordt beschouwd als een overgang van overgang van vermogen naar aanleiding 

van het overlijden. Er zijn successierechten verschuldigd op de schenking. Deze 

successierechten liggen veel hoger dan de registratierechten. Een laatste nadeel is dat men 

moeilijker kan bewijzen vanwaar het geld komt, indien een wederbelegging is gebeurd en de 

belastingcontroleur vraagt naar de oorsprong van de gelden. Op dat moment zullen de 

belastbare inkomsten worden gebaseerd op een raming.94 

3.2.1.3 Schenking van onroerende goederen  

94. Bij een schenking van een onroerend goed dat in België is gelegen, zullen 

registratierechten zijn verschuldigd in twee gevallen. Dit is in de eerste plaats zo wanneer de 

schenker een rijksinwoner is en in de voorbije vijf jaren zijn fiscale woonplaats voornamelijk 

in het Vlaamse gewest had. De ligging van het onroerend goed speelt geen rol. De tweede 

hypothese waarin registratierechten zijn verschuldigd, is deze wanneer de schenker geen 

rijksinwoner is, maar het onroerend goed dat wordt geschonken is gelegen in het Vlaamse 

Gewest. 

                                                             
91 E. SPRUYT, ‘De schenking: het paradepaard van de successieplanning’, AFT 2008, afl. 10, 22-23. 
92 E. SPRUYT, ‘De schenking: het paradepaard van de successieplanning’, AFT 2008, afl. 10, 24. 
93 Art. 35, eerste lid W. Reg. 
94 E. SPRUYT, ‘De schenking: het paradepaard van de successieplanning’, AFT 2008, afl. 10, 24-29. 



25 

 

95. Net zoals bij de roerende goederen is vermeld, wordt met fiscale woonplaats de feitelijke 

woonplaats bedoeld. Een inschrijving in het bevolkingsregister op een bepaalde plaats is 

opnieuw niet voldoende.95 

96. In tegenstelling tot bij de schenking van roerende goederen, is de notaris verplicht een 

akte houdende de schenking van een onroerend goed verplicht te registreren.96 Er moet een 

authentieke akte worden opgesteld en de notaris is verplicht deze akte binnen de vijftien 

dagen ter registratie aan te bieden.97 Het bevoegde registratiekantoor is datgene dat is 

aangewezen op basis van de standplaats van de akterende notaris.98  

97. Een opmerkelijk element bij schenkingen van onroerende goederen is het 

progressievoorbehoud. Wanneer een volgende schenking gebeurt binnen de drie jaar na de 

laatste schenking(en), wordt het toepasselijke tarief bepaald op basis van de som van de 

schenkingen die zijn gebeurd tussen dezelfde partijen.99 

3.2.1.4 Vrijstellingen en verminderingen 

98. Er kan een vrijstelling worden verkregen voor de overdracht van familiale 

ondernemingen of voor schenkingen aan de staat. 100 

99. Daarnaast zijn er een aantal verminderingen voorzien in de wetgeving. Er is mogelijks 

een vermindering bij schenking van een bouwgrond101. Deze vermindering is echter 

voorwaardelijk. De begiftigde moet zich binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van 

de schenkingsakte vestigen op het adres van de verkregen bouwgrond. Daarnaast zijn er 

verminderingen wanneer de begiftigde van onroerende goederen ten minste 3 kinderen ten 

laste heeft. Ten slotte zijn er nog een aantal verminderingen die verkregen kunnen worden 

wanneer de schenker en/of de begunstigde een bepaalde hoedanigheid heeft102, 

bijvoorbeeld bij de schenking aan een VZW. 

3.2.2 SUCCESSIERECHTEN 

100. Successierechten zijn verschuldigd op erfgoederen, ongeacht of zij als gevolg van 

wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikkingen of contractuele erfstellingen worden 

overgemaakt.103 

101. Hierna volgt een bespreking van de geldende wetgeving betreffende de 

successierechten toepasselijk in het Vlaamse gewest.  

                                                             
95 E. SPRUYT, ‘De schenking: het paradepaard van de successieplanning’, AFT 2008, afl. 10, 22-24. 
96 Art. 19, 2° W. Reg. en art. 35, 1° W. Reg.  
97 Art. 32, 1° W. Reg.  
98 Art. 39, 1° W. Reg.  
99 Art. 137 W. Reg.; E. SPRUYT, ‘De schenking: het paradepaard van de successieplanning’, AFT 2008, afl. 10, 
102-116. 
100 Art. 140bis - art. 140octies W. Reg. 
101 Art. 140nonies - art. 140duodecies W. Reg. 
102 Art. 140 W. Reg. 
103 Art. 2 W. Succ. 
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3.2.2.1 Schuldenaar en omvang van successierechten 

102. Successierechten moeten worden betaald door elke persoon die iets heeft verkregen 

uit het vermogen van een overleden persoon door of naar aanleiding van diens overlijden. Er 

zijn ook successierechten verschuldigd op de waarde van een onroerend goed gelegen in 

België verkregen door een (niet-)rijksinwoner.104 De omvang van de successierechten wordt 

berekend op basis van de waarde van de nalatenschap, na aftrekking van de definitieve en 

zekere schulden van de overledene en de begrafeniskosten. Schulden aangegaan om een 

onroerend goed te verwerven of te behouden zijn voor rijksinwoners eveneens aftrekbaar. 

Voor niet-rijksinwoners zijn deze schulden enkel aftrekbaar indien ze hun fiscale woonplaats 

hebben in een EU-lidstaat.105 Wanneer deze fiscale woonplaats buiten de EU ligt, geldt een 

recht van overgang bij overlijden zonder aftrek van deze schulden.106  

3.2.2.2 Tarief van de successierechten 

103. Net zoals bij de registratierechten zijn er een aantal categorieën van personen 

waarvoor telkens een ander tarief geldt. In casu zijn er drie categorieën, gebaseerd op de 

graad van verwantschap met de overleden persoon.107  

104. De eerste categorie geldt voor erfenissen in rechte lijn, tussen echtgenoten, wettelijk 

samenwonenden en feitelijk samenwonenden. Het Vlaams Gewest is het enige gewest dat 

de feitelijk samenwonenden onder de toepassing van de tarieven van de eerste categorie 

laat vallen. Er zijn echter twee belangrijke voorwaarden. De persoon die zal erven moet 

minstens een jaar ononderbroken hebben samengewoond met de erflater. Bij gedwongen 

stopzetting kan men overmacht inroepen. De tweede voorwaarde is dat de feitelijk 

samenwonenden een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. Deze 

gemeenschappelijke huishouding kan bestaan ongeacht het aantal samenwonenden en 

ongeacht het geslacht van de personen die samenwoonden. Een kloostergemeenschap heeft 

gezorgd voor discussie maar er wordt aangenomen dat de personen die leven in de 

kloostergemeenschap kunnen erven van elkaar aan de tarieven volgens de feitelijk 

samenwonenden.108  Het tarief wordt toegepast op het netto-actief van wat de erfgenaam 

heeft ontvangen.  

105. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen de roerende en onroerende goederen voor 

het berekenen van de verschuldigde successierechten. Dit is het principe van de gesplitste 

taxatie.109 Op die manier zal het totaal bedrag lager liggen dan wanneer men de opsplitsing 

niet zou maken. Er is een progressief voordeel. Idealiter moet men ervoor zorgen dat het 

netjes in twee is verdeeld zodoende het roerend vermogen 50% van het totale vermogen 

bedraagt en het onroerend vermogen eveneens 50% is. Deze gesplitste taxatie bestaat enkel 

                                                             
104 Art. 1 W. Succ. 
105 Art. 27 W. Succ. 
106 Art. 18 W. Succ. 
107 Art. 48, § 1 W. Succ. 
108 Art. 48, § 1 W. Succ  juncto art. 48, §2, negende lid W. Succ.  
109 Art. 48, §2, 1° W. Succ.  
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in het Vlaams Gewest en geldt enkel voor de successie in rechte lijn, tussen echtgenoten, 

wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden (langer dan een jaar).  

106. De volgende tarieven zijn van toepassing: 

Gedeelte van de nalatenschap 
in EUR 

Percentage toepasselijk op het 
overeenstemmend gedeelte 

Totale bedrag van de belasting 
over de voorgaande gedeelten 
in EUR 

0,01 – 50 000 3 - 

50 000 – 250 000 9 1 500 

Boven de 250 000 27 19 500 
TABEL 5: SUCCESSIERECHTEN - CATEGORIE 1 

107. Bij erfenissen tussen broers en zussen wordt de opsplitsing tussen de roerende en de 

onroerende goederen niet gemaakt. Hier gelden de volgende tarieven: 

Gedeelte van de nalatenschap 
in EUR 

Percentage toepasselijk op het 
overeenstemmend gedeelte 

Totale bedrag van de belasting 
over de voorgaande gedeelten 
in EUR 

0,01 – 75 000 30 - 

75 000 – 125 000 55 22 500 

Boven de 125 000 65 50 000 
TABEL 6: SUCCESSIERECHTEN - CATEGORIE 2 

108. De laatste categorie is de ‘restcategorie’. Dit zijn erfenissen tussen anderen dan 

enerzijds de rechte lijn, de echtgenoten, de wettelijk en feitelijk samenwonenden van meer 

dan een jaar en anderzijds broers en zussen. 

Gedeelte van de nalatenschap 
in EUR 

Percentage toepasselijk op het 
overeenstemmend gedeelte 

Totale bedrag van de belasting 
over de voorgaande gedeelten 
in EUR 

0,01 – 75 000 45 - 

75 000 – 125 000 55 33 750 

Boven de 125 000 65 61 250 
TABEL 7: SUCCESSIERECHTEN - CATEGORIE 3 

3.2.2.3 Hoe en wanneer gebeurt de betaling? 

109. In de eerste plaats moet een aangifte gebeuren.110 Deze aangifte is verplicht en moet 

worden gedaan door de erfgenamen, de algemene legatarissen van de overledene en de 

algemene begiftigden. De bijzondere legatarissen kunnen pas in tweede orde worden 

aangesproken, indien de algemene legatarissen dit niet hebben gedaan en zij daartoe een 

brief hebben ontvangen. Het registratiekantoor waar de overledene zijn fiscale woonplaats 

had, is bevoegd voor het ontvangen van het aangifteformulier. Wanneer de erflater de 

laatste vijf jaar voorafgaand aan zijn overlijden heeft gewoond in verschillende gewesten, 

dan is het registratiekantoor van de woonplaats waar hij het langste heeft gewoond, 

                                                             
110 Art. 35-47 W. Succ.  
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bevoegd. Bij recht van overgang bij overlijden is het kantoor waar het onroerend goed is 

gelegen bevoegd. Bij meerdere onroerende goederen (in meerdere gewesten), is het 

kantoor van de plaats waar het onroerend goed met het hoogste kadastraal inkomen is 

gelegen, bevoegd.111 

110. Sinds 1 augustus 2012 is de termijn om de aangifte te doen vier maanden na het 

overlijden, tenzij de persoon overleden is in een andere lidstaat van de Europese Unie. De 

termijn wordt dan verlengd tot vijf maanden. Er is een termijn van zes maanden voor de 

aangifte wanneer de persoon is overleden buiten de Europese Unie. De nalatenschappen die 

zijn opengevallen vòòr 1 augustus 2012 hebben in de drie voorgaande hypotheses een 

maand langer om de aangifte te doen. De termijn begint te lopen op datum van overlijden. 

Er zijn een aantal uitzonderingen hiervoor. Indien de erfgenamen geen kennis hadden van 

het overlijden, start de termijn op datum van het vernemen van het overlijden. Wanneer het 

gaat over een gerechtelijke verklaring van overlijden, begint de termijn te lopen op datum 

van overschrijven van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand.112 

111. Bij niet-aangifte binnen de bepaalde termijn zullen van ambtswege de sancties zoals in 

art. 141 W. Succ. gelden.113  

112. Ten laatste twee maanden na de laatst mogelijke datum om de aangifte in te dienen, 

moet de betaling van de successierechten gebeuren op het registratiekantoor waar de 

aangifte van overlijden is gebeurd. Wanneer er niet wordt betaald binnen deze termijn, 

zullen nalatigheidsintresten zijn verschuldigd.114 

113. Het kan voorkomen dat een nieuwe aangifte moet gebeuren. Dit gebeurt wanneer er 

nieuwe zaken aan het licht komen waarvoor successierechten zijn verschuldigd. Een lijst van 

mogelijke oorzaken voor een nieuwe aangifte is te vinden in de wet. De termijn om de 

aangifte te doen begint te lopen vanaf de datum waarop de gebeurtenis plaatsvindt die 

aanleiding geeft tot nieuwe aangifte.115 

3.2.2.4 Teruggave van successierechten 

114. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de successierechten (interesten en boetes) 

worden teruggegeven. Dit is het geval wanneer er een incorrecte toepassing is gebeurd van 

de wetgeving of het bestaan van de verworpen schulden binnen de twee jaar na betaling van 

de successierechten wordt vastgesteld.116 Wanneer er schulden waren onder opschortende 

voorwaarde zijn deze in eerste instantie niet aftrekbaar. Bij het vervullen van de voorwaarde 

ontstaat een recht op teruggave. Wanneer het bedrag van een schuld wordt betwist, is deze 

                                                             
111 Art. 38 W. Succ.  
112 Art. 40 W. Succ. 
113 Art. 47 W. Succ.  
114 Art. 80-81 W. Succ.; J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Kluwer, Mechelen, 2012, 187-204 en 355-365. 
115 Art. 37 W. Succ. en art. 40, vierde lid W. Succ.  
116 J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Kluwer, Mechelen, 2012, 413-419. 
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schuld aftrekbaar volgens de omvang van een voorlopige raming. Indien naderhand blijkt dat 

de schuld kleiner was dan geschat, ontstaat er een recht op teruggave.117 

3.2.2.5 Vrijstellingen en verminderingen 

115. In het Wetboek der Successierechten zijn een aantal vrijstellingen voorzien118 voor het 

vererven van de gezinswoning119, bepaalde verkrijgers met een handicap120, legaten aan het 

Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap121, maatschappelijke rechten in 

vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van 

serviceflats122, VEN-gronden123 en bossen124.  

116. Daarnaast zijn er verminderingen van successierechten voorzien125 voor kleine 

nalatenschappen en jonge erfgenamen126, een nieuwe overdracht binnen het jaar127, een 

verminderd tarief voor bepaalde legaten128, overgang van activa van een familiale 

onderneming en aandelen van een familiale vennootschap129 en verminderingen wegens 

buitenlandse belastingen130. 

3.3 TOEPASSING ANTIRECHTSMISBRUIKBEPALING? 

3.3.1 DE NIEUWE ANTIRECHTSMISBRUIKBEPALING 

117. In ons Wetboek der Successierechten wordt melding gemaakt van een 

antimisbruikbepaling. Art. 106, tweede lid W. Succ. verwijst naar art. 18, §2 W. Reg131.  

                                                             
117 Art. 135 W. Succ. 
118 J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Kluwer, Mechelen, 2012, 261-270. 
119 Art. 48 W. Succ. 
120 Art. 54 W. Succ. 
121 Art. 55 W. Succ. 
122 Art. 55bis W. Succ. 
123 Art. 55ter W. Succ. 
124  Art. 55quater W. Succ. 
125 J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Kluwer, Mechelen, 2012, 271-284. 
126 Art. 56 W. Succ. 
127 Art. 57 W. Succ.  
128 Art. 59 W. Succ. 
129 Art. 60/1 W. Succ.  
130 Art. 17 W. Succ. 
131 Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van 
rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of 
door andere in artikel 185 bedoelde bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve omstandigheden 
aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik. 
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingschuldige door middel van de door hem gestelde 
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt : 
1. een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of de 
ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of 
2. een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling 
van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd 
zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft. 
Het komt aan de belastingschuldige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van 
rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van registratierechten. 
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118. Er is een omschrijving van wat fiscaal misbruik is. Daarnaast wordt verwezen naar de 

mogelijkheid om het tegenbewijs van het misbruik te leveren door niet-fiscale motieven in te 

roepen. Wanneer er geen tegenbewijs is zal er herstel zijn van de heffing alsof het misbruik 

niet heeft plaatsgevonden.  

119. Dit artikel is in eerste instantie gewijzigd door de programmawet van 29 maart 2012.132 

De nieuwe wettekst is van toepassing op alle rechtshandelingen gesteld vanaf 1 juni 2012.133 

Er heerst twijfel over de grondwettelijkheid van de nieuwe bepaling. Momenteel zijn er twee 

beroepen tot vernietiging hangende bij het Grondwettelijk Hof. Deze beroepen zijn 

gebaseerd op twee hoofdargumenten. Als eerste argument voert men aan dat de bepaling 

niet legaal is. Wanneer men de belasting heft alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden, 

verdraait men de werkelijkheid. De fiscus negeert op die manier de juridische realiteit en dit 

valt buiten haar bevoegdheid. Ze maakt deel uit van de uitvoerende en niet van de 

wetgevende macht. Dit argument werd eveneens aangevoerd bij het beroep tot vernietiging 

van de oude antimisbruikbepaling. Een tweede argument dat wordt aangevoerd, is dat de 

federale wetgever niet bevoegd zou zijn om de antimisbruikbepaling in te voeren in de 

regionale wetgeving van de registratie- en successierechten. In de veronderstelling dat de 

bepaling een heffingsregel is, is de regionale overheid bevoegd.  

3.3.2 WERKING VAN DE ANTIRECHTSMISBRUIKBEPALING 

120. In de eerste plaats moet worden nagegaan of er sprake is van fiscaal misbruik. De 

bewijslast ligt bij de fiscus. Hij moet bewijzen dat de betrokkene een voordeel heeft 

verkregen in strijd met de doelstelling van de fiscale wet. De circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 

2012134 geeft een aantal toepassingsgevallen om duidelijkheid te scheppen. Ze is een 

aanvulling op de circulaire nr. 4/2012 van 4 mei 2012.135 Op 10 april 2013 kwam er een 

nieuwe circulaire: circulaire nr. 5/2013, die de vorige vervangt. Wanneer er fiscaal misbruik 

is volgens de fiscus, kan de belastingplichtige een tegenbewijs leveren door een niet-fiscaal 

motief aan te voeren. Deze motieven kunnen van economische, financiële, familiale of 

juridische aard zijn. Wanneer dit tegenbewijs niet kan worden geleverd, is er niet-

tegenstelbaarheid van de rechtshandeling(en). De grondslag wordt hersteld en er is een 

nieuwe berekening van de belastingen. 

3.3.3 VALT HET CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUGKEER MET OPTIE ONDER DE 

TOEPASSING VAN DE ANTIRECHTSMISBRUIKBEPALING? 

121. In de circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 2012 is een white list en een black list opgenomen. 

De constructies die zijn opgenomen in de eerste lijst, vallen buiten het toepassingsgebied 

van de antirechtsmisbruikbepaling. De constructies opgenomen in de black list of de lijst van 
                                                                                                                                                                                              
Indien de belastingschuldige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een belastingheffing 
overeenkomstig het doel van de wet onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden. 
132 Programmawet (I) 29 maart 2012, BS 6 april 2012. 
133 Art. 169 Programmawet 29 maart 2012. 
134 Circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 2012, www.fisconetplus.be. 
135 Circulaire nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012. 
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verdachte handelingen136 kunnen binnen het toepassingsgebied vallen wanneer de 

doelstelling ervan in strijd is met de fiscale wetgeving. De schenkingen onder ontbindende 

voorwaarde staan op de white list.137 Gezien de conventionele terugkeer een toepassing is 

van een modaliteit van een schenking onder ontbindende voorwaarde, kan de nieuwe 

bepaling in principe niet spelen. 

122. Deze circulaire is vervangen door de circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013.138 In deze 

circulaire staat dat de testator niet de belastingplichtige is. Bijgevolg kunnen de 

testamentaire bepalingen niet vallen onder de antimisbruikbepaling. Als een rechtshandeling 

fiscaal misbruik kan vormen in het kader van registratie- en successierechten, dan zal men 

geval per geval oordelen. Teneinde toch enige duidelijkheid te geven, worden lijsten 

weergegeven zonder enige zekerheid te bieden. In vergelijking met de vorige circulaire is de 

white list identiek gebleven en is de black list gewijzigd. Schenkingen onder ontbindende 

voorwaarden staan op de white list, dus de nieuwe circulaire heeft geen impact op de 

schenking met conventioneel beding van terugkeer met optie. 

3.4 VERGELIJKING REGISTRATIERECHTEN EN SUCCESSIERECHTEN DOOR MIDDEL VAN EEN 

CASUS 
123. Het doel van deze casus is uitzoeken wat het beste is in welbepaalde omstandigheden: 

de optie uitoefenen of niet. Dit hangt af van een aantal factoren waaronder de fiscale 

consequenties. Er wordt gezocht naar datgene wat optimaal is in verschillende hypotheses 

door een concrete vergelijking te maken tussen successie- en registratierechten. Het is 

belangrijk om de vier categorieën apart te bekijken, gezien er telkens andere tarieven 

gelden. Het goed zal telkens terechtkomen in het vermogen van een andere categorie van 

personen. 

124. Bij het oplossen van de casus zal enkel worden gekeken naar de successie- en de 

registratierechten die van toepassing zijn op het vererven of schenken van het onroerend 

goed. Er wordt geen rekening gehouden met de notariële kosten, de B.T.W. van toepassing 

op de akte of het ereloon van de notaris. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de 

registratie van een akte die de terugkeer inhoudt, onderworpen is aan een algemeen vast 

registratierecht.139 

125. Als laatste moet worden benadrukt dat dit een voorbeeldcasus is met een onroerend 

goed als voorwerp. Deze goederen zijn verplicht te registreren en bijgevolg onderhevig aan 

registratierechten. Roerende goederen zijn facultatief registreerbaar.140  

                                                             
136 S. VAN BELLE, ‘Fiscus verduidelijkt antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten’, 
Juristenkrant 2012, afl. 253, 1-2. 
137 T. MELIS, ‘Fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten’, Registratierechten 2012, afl. 3, 6-10. 
138 Circulaire nr. 5/ 2013 van 10 april 2013, www.fisconetplus.be. 
139 C. DE WULF, J. BAEL en S. DEVOS, Het opstellen van notariële akten, I, Antwerpen, Kluwer, 2003, 423. 
140 Art. 19, 2° W. Reg. en art. 35, 1° W. Reg. 
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126. De casus waarop de vergelijking is gebaseerd, is als volgt:  

Schenker X schenkt een onroerend goed aan begiftigde Y onder beding van terugkeer met 

optie. De begiftigde Y overlijdt en op dat moment is de schenker X nog in leven. Hier moet 

hij de keuze maken of hij de optie uitoefent of niet. Het goed moet in elke situatie 

uiteindelijk terechtkomen in het vermogen van A. Zowel X, Y als A hebben in elke situatie 

een andere verwantschap ten opzichte van elkaar. Bij elke situatie worden drie hypotheses 

onderzocht.  

De eerste hypothese is deze waarin de optie wordt uitgeoefend. Het onroerend goed keert 

terug in het vermogen van de schenker X. Later wordt het goed opnieuw geschonken aan A.  

Bij de tweede hypothese keert het goed ook terug in het vermogen van de schenker X maar 

volgt er geen nieuwe schenking. Op die manier komt het goed door vermogensovergang 

door overlijden terecht in het vermogen terecht van A. 

De derde hypothese bestaat erin dat de optie niet wordt uitgeoefend. Het onroerend goed 

blijft in het vermogen van de vooroverleden begiftigde Y. Via vermogensovergang door 

overlijden zal het goed terechtkomen in het vermogen van A.  

3.4.1 CATEGORIE 1: SCHENKING IN RECHTE LIJN – TUSSEN ECHTGENOTEN 

3.4.1.1 Situatie 1: A is een afstammeling (of echtgenoot) van Y 

X 

| 

Y 

| 

A 

 

127. Schenker X is de vader van begiftigde Y en de grootvader van kind A. Bij toepassing van 

de eerste hypothese gaat het over een schenking in rechte lijn, meer bepaald een schenking 

door X als grootvader aan kind A. In de tweede hypothese gaat het over een 

vermogensovergang door overlijden in rechte lijn, in het bijzonder een overgang van de 

grootvader X naar het kind A. In derde hypothese betreft het eveneens een 

vermogensovergang door overlijden in rechte lijn, gezien vooroverleden begiftigde Y de 

vader is van kind A. Bijgevolg worden de tweede en de derde hypothese samen behandeld in 

onderstaande tabel en figuur. 
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Waarde van 
onroerend goed 

Tarief geldig voor 
over-
eenstemmend 
gedeelte (REG R 
tarief I – HYP 1) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(REG R tarief I – 
HYP 1) 

Tarief geldig voor 
overeenstemmend 
gedeelte (SUCC R 
tarief I – HYP 2 en 3) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(SUCC R tarief I – 
HYP 2 en 3)  

0,01-12 500 3% - 3% - 

12 500-25 000 4% 375 3% 375 

25 000-50 000 5% 875 3% 750 

50 000-100 000 7% 2 125 9% 1 500 

100 000-150 000 10% 5 625 9% 6 000 

150 000-200 000 14% 10 625 9% 10 500 

200 000-250 000 18% 17 625 9% 15 000 

250 000-500 000 24% 26 625 27% 19 500 

Boven de 500 000 30% 86 625 27% 87 000 
TABEL 8: CASUS - CATEGORIE 1 (SITUATIE 1) 

 

FIGUUR 1: CASUS - CATEGORIE 1 (SITUATIE 1) 

128. Wanneer we de grafiek en de tabel bekijken, is op te merken dat de belastingen 

gelijkaardig zijn. Vanuit fiscaalrechtelijk perspectief maakt het niet veel verschil uit welke 

keuze zal worden gemaakt. De verschuldigde registratie- of successierechten lopen immers 

gelijk. 

3.4.1.2 Situatie 2: A is een broer van Y 

X -------------- M 

     |          | 

    Y           A 

129. Schenker X is de vader van begiftigde Y en de vader van kind A. In de eerste hypothese 

gaat het over een schenking in rechte lijn, in het bijzonder over een schenking tussen vader X 

en kind A. De tweede hypothese betreft een overgang van vermogen in rechte lijn, meer 
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bepaald de overgang van het onroerend goed van het vermogen van de vader X naar kind A. 

In derde hypothese gaat het over een vermogensovergang door overlijden van 

vooroverleden begiftigde Y naar broer A. Hiervoor gelden andere tarieven dan de tarieven 

die gelden in de tweede hypothese. 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(REG R tarief 
I – HYP 1) 

Totale 
bedrag 
aan 
belastinge
n voor 
voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(REG R 
tarief I – 
HYP 1) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 2) 

Totale 
bedrag 
aan 
belasting
en voor 
voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 2)  

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief II.1 – 
HYP 3) 

Totale 
bedrag aan 
belastingen 
voor 
voorgaand 
gedeelte in 
EUR (SUCC R 
tarief II.1 – 
HYP 3)  

0,01-12 500 3% - 3% - 30% - 

12 500-25 000 4% 375 3% 375 30% 3 750 

25 000-50 000 5% 875 3% 750 30% 7 500 

50 000-75 000 7% 2 125 9% 1 500 30% 15 000 

75 000-100 000 7% 3 875 9% 3 750 55% 22 500 

100 000-125 000 10% 5 625 9% 6 000 55% 36 250 

125 000-150 000 10% 8 125 9% 8 250 65% 50 000 

150 000-200 000 14% 10 625 9% 10 500 65% 66 250 

200 000-250 000 18% 17 625 9% 15 000 65% 98 750 

250 000-500 000 24% 26 625 27% 19 500 65% 131 250 

Boven de 500 000 30% 86 625 27% 33 000 65% 293 750 
TABEL 9: CASUS - CATEGORIE 1 (SITUATIE 2) 

 

FIGUUR 2: CASUS - CATEGORIE 1 (SITUATIE 2) 

130. Al snel wordt duidelijk dat de derde hypothese de minst voordelige is. Dit is de 

hypothese waarin de schenker het goed niet laat terugkeren. Wanneer het goed toch 

terugkeert is het afhankelijk van de waarde van het onroerend goed of het goed best 
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opnieuw wordt geschonken of het beter in het vermogen van de schenker blijft 

(respectievelijk hypothese 1 en hypothese 2). Tot een waarde van 150 000 EUR is er niet veel 

verschil maar bij een waarde gelijk aan of hoger dan 150 000 zal hypothese 2 de meeste 

optimale zijn.  

3.4.1.3 Situatie 3: A is een neef van Y 

X  -------------- M 

     |          | 

    Y           B 

                 | 

                 A 

131. Schenker X is de vader van begiftigde Y en de grootvader van A. In de eerste hypothese 

gaat het over een schenking in rechte lijn, gezien schenker X de grootvader is van kind A. In 

de tweede hypothese moeten successierechten worden betaald volgens het tarief in rechte 

lijn. In de derde en laatste hypothese gebeurt er een vermogensovergang door overlijden 

van oom Y naar neef A. Dit is geen aparte categorie dus de hoogste tarieven der 

successierechten zijn van toepassing. 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(REG R tarief 
I – HYP 1) 

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(REG R 
tarief I – 
HYP 1) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 2) 

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor 
voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 2)  

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 3) 

Totale 
bedrag aan 
belastingen 
voor 
voorgaand 
gedeelte in 
EUR (SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 3)  

0,01-12 500 3% - 3% - 45% - 

12 500-25 000 4% 375 3% 375 45% 5 625 

25 000-50 000 5% 875 3% 750 45% 11 250 

50 000-75 000 7% 2 125 9% 1 500 45% 22 500 

75 000-100 000 7% 3 875 9% 3 750 55% 33 750 

100 000-125 000 10% 5 625 9% 6 000 55% 47 500 

125 000-150 000 10% 8 125 9% 8 250 65% 61 250 

150 000-200 000 14% 10 625 9% 10 500 65% 77 500 

200 000-250 000 18% 17 625 9% 15 000 65% 110 000 

250 000-500 000 24% 26 625 27% 19 500 65% 142 500 

Boven de 500 000 30% 86 625 27% 87 000 65% 305 000 
TABEL 10: CASUS - CATEGORIE 1 (SITUATIE 3) 
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FIGUUR 3: CASUS - CATEGORIE 1 (SITUATIE 3) 

132. In deze situatie is ook vanuit fiscaal perspectief de derde hypothese uit den boze. De 

schenker laat het goed dus best terugkeren. Daarna is er niet echt een verschil in belastingen 

tussen de eerste en de tweede hypothese. Vanaf een waarde van het onroerend goed van 

meer dan 512 500 EUR is het beter om het goed te laten terugkeren en niet opnieuw te 

schenken (hypothese 2). Bij een onroerend goed ter waarde van 512 500 EUR zou men bij 

een toepassing van zowel hypothese 1 als hypothese 2 evenveel belastingen betalen.  

3.4.1.4 Situatie 4: A is een goede vriend van Y 

X 

| 

Y  A 

133. In de drie hypotheses zullen de hoogste tarieven gelden. De eerste hypothese betreft 

een schenking tussen anderen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden, broers 

en zussen, ooms of tantes en neven of nichten. De tweede en derde hypothese is een 

vermogensovergang tussen anderen dan in rechte lijn, echtgenoten of samenwonenden en 

broers en zussen. Bijgevolg zullen deze twee laatste hypotheses samen worden behandeld. 
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Waarde van 
onroerend goed 

Tarief geldig voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte (REG R 
tarief IV – HYP 1) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(REG R tarief IV – 
HYP 1) 

Tarief geldig voor 
overeen-stemmend 
gedeelte (SUCC R 
tarief II.2 – HYP 2 en 
3) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(SUCC R tarief II.2 – 
HYP 2 en 3) 

0,01-12 500 30% - 45% - 

12 500-25 000 35% 3 750 45% 5 625 

25 000-75 000 50% 8 125 45% 11 250 

75 000-125 000 65% 33 125 55% 33 750 

125 000-175 000 65% 65 625 65% 61 250 

Boven de 175 000 80% 98 125 65% 93 750 
TABEL 11: CASUS - CATEGORIE 1 (SITUATIE 4) 

 

 

FIGUUR 4: CASUS - CATEGORIE 1 (SITUATIE 4) 

134. Bij een onroerend goed met een waarde lager dan of gelijk aan 125 000 EUR opteert de 

schenker best voor de terugkeer waarna een nieuwe schenking volgt. Bij een onroerend 

goed met een hogere waarde dan 125 000 EUR verkiest de schenker best ofwel om het goed 

te laten terugkeren en in zijn vermogen te laten ofwel om het goed niet te laten terugkeren. 

Hoe hoger de waarde van het onroerend goed, hoe groter het verschil in belastingen bij de 

hypotheses. 

3.4.2 CATEGORIE 2: SCHENKING TUSSEN BROERS EN ZUSSEN 

3.4.2.1 Situatie 1: A is een afstammeling (of echtgenoot) van Y 

X - - - Y 

          | 

          A 

135. Schenker X is de broer van begiftigde Y en de oom van A. In de eerste hypothese gaat 

het over een schenking tussen ooms en tantes en neven en nichten want X is de oom van 

kind A. De tweede hypothese betreft een vermogensovergang door overlijden tussen 
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anderen dan rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden of broers en zussen. Het hoogste 

tarief der successierechten is van toepassing. In de derde hypothese gaat het over een 

vermogensovergang in rechte lijn, gezien de vooroverleden begiftigde Y de vader is van kind 

A. 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief 
geldig 
voor 
overeen-
stem-
mend 
gedeelte 
(REG R 
tarief III – 
HYP 1) 

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(REG R 
tarief III – 
HYP 1) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 2) 

Totale bedrag 
aan 
belastingen 
voor 
voorgaand 
gedeelte in 
EUR (SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 2) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 3) 

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 3) 

0,01-12 500 25% - 45% - 3% - 

12 500-25 000 30% 3 125 45% 5 625 3% 375 

25 000-50 000 40% 6 875 45% 11 250 3% 750 

50 000- 75 000 40% 16 875 45% 22 500 9% 1 500 

75 000-125 000 55% 26 875 55% 33 750 9% 3 750 

125 000- 175 000 55% 54 375 65% 61 250 9% 8 250 

175 000-250 000 70% 81 875 65% 93 750 9% 12 750 

Boven de 250 000 70% 134 375 65% 142 500 27% 19 500 
TABEL 12: CASUS - CATEGORIE 2 (SITUATIE 1) 

 

FIGUUR 5: CASUS - CATEGORIE 2 (SITUATIE 1) 

136. Het is duidelijk dat er best geen terugkeer zal plaatsvinden. Op die manier zullen de 

successierechten in rechte lijn gelden, wat in vergelijking met de twee andere hypotheses, 

de goedkoopste oplossing zal zijn. 
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3.4.2.2 Situatie 2: A is een broer van Y 

V  ---------------------- M 

     |          |          |  

    X           Y           A 

137. Schenker X is de broer van begiftigde Y én A. In de eerste hypothese zullen de 

schenkingstarieven tussen broers en zussen gelden. In de tweede en derde hypothese gaat 

het telkens om een vermogensovergang door overlijden tussen broers en zussen. Deze twee 

hypotheses zullen samen worden behandeld. 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief geldig voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte (REG R 
tarief II – HYP 1) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(REG R tarief II – 
HYP 1) 

Tarief geldig voor 
overeenstemmend 
gedeelte (SUCC R 
tarief II.1 – HYP 2 en 
3) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(SUCC R tarief II.1 – 
HYP 2 en 3) 

0,01-12 500 20% - 30% - 

12 500-25 000 25% 2 500 30% 3 750 

25 000-75 000 35% 5 625 30% 7 500 

75 000-125 000 50% 23 125 55% 22 500 

125 000-175 000 50% 48 125 65% 50 000 

Boven de 175 000 65% 80 625 65% 82 500 
TABEL 13: CASUS - CATEGORIE 2 (SITUATIE 2) 

 

FIGUUR 6: CASUS - CATEGORIE 2 (SITUATIE 2) 

138. Welke hypothese de schenker ook kiest, de belasting zal steeds gelijkaardig zijn. Om te 

weten wat exact de goedkoopste oplossing is, zal geval per geval een exacte berekening 

moeten gebeuren. 
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3.4.2.3 Situatie 3: A is een neef van Y 

(a) 

V  -------------------- M 

     |          |        | 

    X           Y        B 

                           | 

                           A 

139. Schenker X is de broer van Y en de oom van A. In de eerste hypothese zullen de 

schenkingstarieven gelden tussen ooms of tantes en neven of nichten. In de tweede 

hypothese en derde hypothese zullen de tarieven gelden voor anderen dan in rechte lijn of 

tussen echtgenoten en samenwonenden en tussen broers of zussen. Deze laatste 

hypotheses zullen samen worden behandeld. 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief geldig voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte (REG R 
tarief III – HYP 1) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(REG R tarief III – 
HYP 1) 

Tarief geldig voor 
overeenstemmend 
gedeelte (SUCC R 
tarief II.2 – HYP 2 en 
3) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(SUCC R tarief II.2 – 
HYP 2 en 3) 

0,01-12 500 25% - 45% - 

12 500-25 000 30% 3 125 45% 5 625 

25 000-75 000 40% 6 875 45% 11 250 

75 000-125 000 55% 26 875 55% 33 750 

125 000-175 000 55% 54 375 65% 61 250 

Boven de 175 000 70% 81 875 65% 93 750 
TABEL 14: CASUS - CATEGORIE 2 (SITUATIE 3A) 

 

FIGUUR 7: CASUS - CATEGORIE 2 (SITUATIE 3A) 
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140. De goedkoopste manier om het goed te laten overgaan in het vermogen van A is om 

het goed te laten terugkeren en het opnieuw te schenken. De eerste hypothese is de meest 

optimale keuze op fiscaal vlak. 

(b) 

V  -------------------- M 

     |          |        | 

    X           Y        B 

    | 

    A 

141. Schenker X is de broer van Y en de vader van A. In de eerste hypothese zullen de 

tarieven gelden voor schenkingen in rechte lijn. In de tweede hypothese gelden de tarieven 

voor vermogensovergang door overlijden in rechte lijn. De derde hypothese zorgt voor de 

hoogste tarieven voor de heffing van successierechten. Deze situatie is op fiscaal vlak 

identiek aan categorie 1, situatie 3. 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(REG R tarief 
I – HYP 1) 

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(REG R 
tarief I – 
HYP 1) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 2) 

Totale bedrag 
aan 
belastingen 
voor 
voorgaand 
gedeelte in 
EUR (SUCC R 
tarief I – HYP 
2) 

Tarief 
geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 3) 

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(SUCC R 
tarief II.2 
– HYP 3) 

0,01-12 500 3% - 3% - 45% - 

12 500-25 000 4% 375 3% 375 45% 5 625 

25 000-50 000 5% 875 3% 750 45% 11 250 

50 000-75 000 7% 2 125 9% 1 500 45% 22 500 

75 000-100 000 7% 3 875 9% 3 750 55% 33 750 

100 000-125 000 10% 5 625 9% 6 000 55% 47 500 

125 000-150 000 10% 8 125 9% 8 250 65% 61 250 

150 000-200 000 14% 10 625 9% 10 500 65% 77 500 

200 000-250 000 18% 17 625 9% 15 000 65% 110 000 

250 000-500 000 24% 26 625 27% 19 500 65% 142 500 

Boven de 500 000 30% 86 625 27% 87 000 65% 305 000 
TABEL 15: CASUS - CATEGORIE 2 (SITUATIE 3B) 
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FIGUUR 8: CASUS - CATEGORIE 2 (SITUATIE 3B) 

142. Wat is uitgesloten, is de derde hypothese. Deze belastingen liggen beduidend hoger 

dan de belastingen bij de twee andere hypotheses. De optimale beslissing zal afhangen van 

geval tot geval. Indien het onroerend goed een waarde heeft tussen 100 000 EUR en 150 000 

EUR, kiest men best voor de terugkeer gevolgd door een nieuwe schenking (hypothese 1). Al 

is het verschil tussen de eerste en tweede hypothese in dat geval vrij klein. Bij de andere 

gevallen is de tweede hypothese de meest optimale. De schenker laat het goed terugkeren 

naar zijn vermogen en er zal geen nieuwe schenking plaatsvinden. 

3.4.2.4 Situatie 4: A is een goede vriend van Y 

V  --------------- M 

     |          |          

    X           Y  A 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief geldig voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte (REG R 
tarief IV – HYP 1) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(REG R tarief IV – 
HYP 1) 

Tarief geldig voor 
overeenstemmend 
gedeelte (SUCC R 
tarief II.2 – HYP 2 en 
3) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(SUCC R tarief II.2 – 
HYP 2 en 3) 

0,01-12 500 30% - 45% - 

12 500-25 000 35% 3 750 45% 5 625 

25 000-75 000 50% 8 125 45% 11 250 

75 000-125 000 65% 33 125 55% 33 750 

125 000-175 000 65% 65 625 65% 61 250 

Boven de 175 000 80% 98 125 65% 93 750 
TABEL 16: CASUS - CATEGORIE 2 (SITUATIE 4) 
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FIGUUR 9: CASUS – CATEGORIE 2 (SITUATIE 4) 

143. Deze situatie is op fiscaal vlak identiek aan categorie 1, situatie 4. Bij wijze van herhaling 

ziet men dat een onroerend goed met een waarde van 125 000 EUR of lager best terugkeert 

naar het vermogen van de schenker zodat het opnieuw kan worden geschonken. Bij een 

onroerend goed met een waarde hoger dan 125 000 EUR verkiest de schenker best ofwel om 

het goed te laten terugkeren en in zijn vermogen te laten ofwel om het goed niet te laten 

terugkeren. Hoe hoger de waarde van het onroerend goed, hoe groter het verschil in 

belastingen bij de hypotheses. 

3.4.3 CATEGORIE 3: SCHENKING TUSSEN OOMS OF TANTES EN NEVEN OF NICHTEN 

3.4.3.1 Situatie 1: A is een afstammeling (of echtgenoot) van Y 

V -------------- M 

     |          | 

    X           B 

                 | 

                 Y 

                 | 

                 A 

144. Schenker X is de oom van begiftigde Y. In hypothese 1 gaat het over een schenking 

tussen anderen gezien het geen schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten, broers en 

zussen, ooms of tantes en neven of nichten is. Het hoogste tarief is van toepassing. In 

hypothese 2 gaat het over een vermogensovergang door overlijden waarvoor eveneens het 

hoogste tarief voor successierechten geldt. Het is een overgang tussen anderen dan 
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echtgenoten, in rechte lijn of broers en zussen. In hypothese 3 gaat het over een 

erfovergang in rechte lijn gezien begiftigde Y de vader is van kind A. 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief 
geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(REG R 
tarief IV – 
HYP 1)  

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(REG R 
tarief IV – 
HYP 1) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 2) 

Totale bedrag 
aan 
belastingen 
voor 
voorgaand 
gedeelte in 
EUR (SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 2) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 3) 

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 3) 

0,0.1-12 500 30% - 45% - 3% - 

12 500-25 000 35% 3 750 45% 5 625 3% 375 

25 000-50 000 50% 8 125 45% 11 250 3% 750 

50 000-75 000 50% 20 625 45% 22 500 9% 1 500 

75 000-125 000 65% 33 125 55% 33 750 9% 3 750 

125 000-175 000 65% 65 625 65% 61 250 9% 8 250 

175 000-250 000 80% 98 125 65% 93 750 9% 12 750 

Boven de 250 000 80% 158 125 65% 142 500 27% 19 500 
TABEL 17: CASUS - CATEGORIE 3 (SITUATIE 1) 

 

 

FIGUUR 10: CASUS - CATEGORIE 3 (SITUATIE 1) 

145. In deze situatie is het duidelijk beter om het goed niet te laten terugkeren naar het 

vermogen van de schenker. De belastingen in de derde hypothese liggen beduidend lager 

dan de belastingen in de hypotheses waarbij terugkeer heeft plaatsgevonden. 
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3.4.3.2 Situatie 2: A is een broer van Y 

V -------------- M 

     |          | 

    X           B ----------- V 

                      |     | 

                      Y     A 

146. Schenker X is de oom van vooroverleden begiftigde Y en van A. In de eerste hypothese 

gelden de tarieven voor schenkingen tussen ooms of tantes en neven of nichten. In de 

tweede hypothese gelden de hoogste successietarieven gezien A valt onder de restcategorie. 

In de derde hypothese zijn de successierechten tussen broers of zusters van toepassing. 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief 
geldig 
voor 
over-
een-
stem-
mend 
gedeelte 
(REG R 
tarief III 
– HYP 1) 

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor 
voorgaand 
gedeelte 
in EUR 
(REG R 
tarief III – 
HYP 1) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 2) 

Totale 
bedrag aan 
belastingen 
voor 
voorgaand 
gedeelte in 
EUR (SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 2) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief II.1 – 
HYP 3) 

Totale 
bedrag aan 
belastingen 
voor 
voorgaand 
gedeelte in 
EUR (SUCC R 
tarief II.1 – 
HYP 3) 

0,01-12 500 25% - 45% - 30% - 

12 500-25 000 30% 3 125 45% 5 625 30% 3 750 

25 000-50 000 40% 6 875 45% 11 250 30% 7 500 

50 000- 75 000 40% 16 875 45% 22 500 30% 15 000 

75 000-125 000 55% 26 875 55% 33 750 55% 22 500 

125 000- 175 000 55% 54 375 65% 61 250 65% 50 000 

175 000-250 000 70% 81 875 65% 93 750 65% 82 500 

Boven de 250 000 70% 134 375 65% 142 500 65% 131 250 
TABEL 18: CASUS - CATEGORIE 3 (SITUATIE 2) 
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FIGUUR 11: CASUS - CATEGORIE 3 (SITUATIE 2) 

147. De belastingen zijn in de drie hypotheses vrij gelijklopend. Bij een onroerend goed met 

een waarde van minder dan of gelijk aan ongeveer 180 000 EUR zal men geval per geval 

moeten kijken welke optie de meest voordelige is: de terugkeer gevolgd door een nieuwe 

schenking of geen terugkeer. Bij een onroerend goed met een waarde van meer dan 180 000 

EUR zal het steeds goedkoper zijn om het goed niet te laten terugkeren. 

3.4.3.3 Situatie 3: A is een neef van Y of een goede vriend van Y 

V -------------- M 

     |          | 

    X           B ----------- V 

                      |     | 

                      Y     C --------- D 

                                     | 

                                     A 

OF 

V -------------- M 

     |          | 

    X           B ----------- V 

                      |      

                      Y    A 
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148. Schenker X is de oom van vooroverleden begiftigde Y en de grootoom van A. In de 

eerste hypothese zullen de hoogste schenkingstarieven gelden gezien A valt onder de 

restcategorie. In de tweede en derde hypothese zullen ook de hoogste successierechten 

gelden gezien A ook hier tweemaal onder de restcategorie valt. 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief geldig voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte (REG R 
tarief IV – HYP 1) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(REG R tarief IV – 
HYP 1) 

Tarief geldig voor 
overeenstemmend 
gedeelte (SUCC R 
tarief II.2 – HYP 2 en 
3) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(SUCC R tarief II.2 – 
HYP 2 en 3) 

0,01-12 500 30% - 45% - 

12 500-25 000 35% 3 750 45% 5 625 

25 000-75 000 50% 8 125 45% 11 250 

75 000-125 000 65% 33 125 55% 33 750 

125 000-175 000 65% 65 625 65% 61 250 

Boven de 175 000 80% 98 125 65% 93 750 
TABEL 19: CASUS - CATEGORIE 3 (SITUATIE 3) 

 

FIGUUR 12: CASUS - CATEGORIE 3 (SITUATIE 3) 

149. Deze situatie is op fiscaal vlak identiek aan de situatie categorie 1 en 2, telkens de 

vierde situatie. De waarde van 125 000 EUR vormt een keerpunt. Een onroerend goed met 

een waarde die lager is dan dit bedrag laat de schenker beter terugkeren naar het vermogen, 

gevolgd door een nieuwe schenking. Een onroerend goed met een waarde die hoger ligt dan 

dat bedrag zal best terugkeren zonder dat een nieuwe schenking gebeurt of zal beter niet 

terugkeren (respectievelijk hypothese 2 en hypothese 3). 
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3.4.4 CATEGORIE 4: ALLE ANDERE SCHENKINGEN 

3.4.4.1 Situatie 1: A is een afstammeling (of echtgenoot) van Y 

 

X Y 

 | 

 A 

150. De schenker X is een goede vriend van vooroverleden begiftigde Y en heeft geen 

verwantschap met A. In de eerste hypothese zullen de hoogste tarieven van toepassing zijn 

gezien de schenking onder de restcategorie valt. In de tweede hypothese zullen ook de 

successierechten van de restcategorie van toepassing zijn gezien er geen verwantschap is. 

Ten slotte, in de derde hypothese zullen de tarieven voor opeenvolging in de rechte lijn van 

toepassing zijn.  

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief 
geldig 
voor 
overeen-
stem-
mend 
gedeelte 
(REG R 
tarief IV – 
HYP 1)  

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor 
voorgaan
d 
gedeelte 
in EUR 
(REG R 
tarief IV – 
HYP 1) 

Tarief 
geldig voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 2) 

Totale 
bedrag aan 
belastingen 
voor 
voorgaand 
gedeelte in 
EUR (SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 2) 

Tarief 
geldig voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 3) 

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor 
voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(SUCC R 
tarief I – 
HYP 3) 

0,0.1-12 500 30% - 45% - 3% - 

12 500-25 000 35% 3 750 45% 5 625 3% 375 

25 000-50 000 50% 8 125 45% 11 250 3% 750 

50 000-75 000 50% 20 625 45% 22 500 9% 1 500 

75 000-125 000 65% 33 125 55% 33 750 9% 3 750 

125 000-175 000 65% 65 625 65% 61 250 9% 8 250 

175 000-250 000 80% 98 125 65% 93 750 9% 12 750 

Boven de 250 000 80% 158 125 65% 142 500 27% 19 500 
TABEL 20: CASUS - CATEGORIE 4 (SITUATIE 1) 
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FIGUUR 13: CASUS - CATEGORIE 4 (SITUATIE 1) 

151. Deze situatie is op fiscaal vlak identiek aan de situatie in categorie 3, situatie 1. Het 

onroerend goed blijft beter in het vermogen van de vooroverleden begiftigde. Op die manier 

zullen de (voor deze situatie) goedkoopste belastingen worden geheven. 

3.4.4.2 Situatie 2: A is een broer van Y 

 

X  V -------------- M 

      |          | 

     Y           A 

152. In de eerste hypothese zijn de hoogste tarieven van registratierechten van toepassing, 

gezien de schenking tussen X en A onder de restcategorie valt. In de tweede hypothese 

zullen eveneens de hoogste tarieven van toepassing zijn, ook hier valt A onder de 

restcategorie. In de derde hypothese zijn de tarieven voor vermogensovergang door 

overlijden tussen broers en zusters van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

  



50 

 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief 
geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(REG R 
tarief IV – 
HYP 1)  

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(REG R 
tarief IV – 
HYP 1) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 2) 

Totale bedrag 
aan 
belastingen 
voor 
voorgaand 
gedeelte in 
EUR (SUCC R 
tarief II.2 – 
HYP 2) 

Tarief geldig 
voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte 
(SUCC R 
tarief II.1 – 
HYP 3) 

Totale 
bedrag 
aan be-
lastingen 
voor voor-
gaand 
gedeelte 
in EUR 
(SUCC R 
tarief II.1 
– HYP 3) 

0,0.1-12 500 30% - 45% - 30% - 

12 500-25 000 35% 3 750 45% 5 625 30% 3 750 

25 000-50 000 50% 8 125 45% 11 250 30% 7 500 

50 000-75 000 50% 20 625 45% 22 500 30% 15 000 

75 000-125 000 65% 33 125 55% 33 750 55% 22 500 

125 000-175 000 65% 65 625 65% 61 250 65% 50 000 

175 000-250 000 80% 98 125 65% 93 750 65% 82 500 

Boven de 250 000 80% 158 125 65% 142 500 65% 131 250 
TABEL 21: CASUS - CATEGORIE 4 (SITUATIE 2) 

 

FIGUUR 14: CASUS - CATEGORIE 4 (SITUATIE 2) 

153. In deze situatie is het altijd beter om het goed niet te laten terugkeren naar het 

vermogen van de schenker. De derde hypothese is altijd de meest voordelige. 

3.4.4.3 Situatie 3: A is een neef of een goede vriend van Y 

X V -------------- M 

      |          | 

     X           B ----------- V 

                          |      

                          Y 
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OF 

X Y A 

154. In de drie hypotheses geldt de restcategorie van enerzijds de registratierechten en 

anderzijds de successierechten gezien er geen verwantschap is tussen X en A. 

Waarde van 
onroerend goed 

Tarief geldig voor 
overeen-
stemmend 
gedeelte (REG R 
tarief IV – HYP 1) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(REG R tarief IV – 
HYP 1) 

Tarief geldig voor 
overeenstemmend 
gedeelte (SUCC R 
tarief II.2 – HYP 2 en 
3) 

Totale bedrag aan 
belastingen voor 
voorgaand 
gedeelte in EUR 
(SUCC R tarief II.2 – 
HYP 2 en 3) 

0,01-12 500 30% - 45% - 

12 500-25 000 35% 3 750 45% 5 625 

25 000-75 000 50% 8 125 45% 11 250 

75 000-125 000 65% 33 125 55% 33 750 

125 000-175 000 65% 65 625 65% 61 250 

Boven de 175 000 80% 98 125 65% 93 750 
TABEL 22: CASUS - CATEGORIE 4 (SITUATIE 3) 

 

FIGUUR 15: CASUS - CATEGORIE 4 (SITUATIE 3) 

155. Deze situatie is op fiscaal vlak identiek aan de situatie van categorie 1 en 2, telkens de 

vierde situatie en de derde categorie, de derde situatie. De waarde van 125 000 EUR vormt 

een keerpunt. Een onroerend goed met een waarde die lager is dan dit bedrag laat de 

schenker beter terugkeren naar het vermogen, gevolgd door een nieuwe schenking. Een 

onroerend goed met een waarde die hoger ligt dan dat bedrag zal best terugkeren zonder 

dat een nieuwe schenking gebeurt of zal beter niet terugkeren (respectievelijk hypothese 2 

en hypothese 3). 

3.4.5 CONCLUSIE 
156. Via de tabel hieronder wordt op schematische wijze een overzicht gegeven van de 

meest optimale beslissingen vanuit fiscaal perspectief in de verschillende categorieën en 
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situaties. Kleine verschillen tussen de verschillende hypotheses, in het bijzonder verschillen 

van minder dan maximum 1 000 EUR worden in deze tabel als verwaarloosbaar beschouwd. 

Op die manier blijft het geheel overzichtelijk.  

 Situatie 1: A is 
een 
afstammeling (of 
echtgenoot) van 
Y 

Situatie 2: A is 
een broer van Y 

Situatie 3: A is 
een neef van Y 

Situatie 4: A is 
een goede vriend 
van Y 

Categorie 1: 
schenking in RL 
of tussen 
echtgenoten 

Geen 
(opmerkelijk) 
verschil bij 
terugkeer of geen 
terugkeer 

Terugkeer en 
geen nieuwe 
schenking 

*OG > 512 500 
EUR: Terugkeer 
met eventueel 
een nieuwe 
schenking 
 
*OG < 512 500 
EUR: Terugkeer 
zonder nieuwe 
schenking 
 

*OG > 125 000 
EUR: terugkeer en 
nieuwe schenking 
 
*OG < 125 000 
EUR: terugkeer en 
geen nieuwe 
schenking of geen 
terugkeer 

Categorie 2: 
schenking tussen 
broers en zussen 

Geen terugkeer Geen opmerkelijk 
verschil bij 
terugkeer of geen 
terugkeer 

a. Terugkeer en 
nieuwe schenking 
 
b. Terugkeer en 
geen nieuwe 
schenking 

*OG > 125 000 
EUR: terugkeer en 
nieuwe schenking 
 
*OG < 125 000 
EUR: terugkeer en 
geen nieuwe 
schenking of geen 
terugkeer 

Categorie 3: 
schenking tussen 
ooms of tantes 
en neven of 
nichten 

Geen terugkeer *OG < 180 000 
EUR: terugkeer 
met nieuwe 
schenking of geen 
terugkeer 
 
*OG > 180 000 
EUR: geen 
terugkeer 

*OG > 125 000 
EUR: terugkeer en 
nieuwe schenking 
 
*OG < 125 000 
EUR: terugkeer en 
geen nieuwe 
schenking of geen 
terugkeer 

*OG > 125 000 
EUR: terugkeer en 
nieuwe schenking 
 
*OG < 125 000 
EUR: terugkeer en 
geen nieuwe 
schenking of geen 
terugkeer 

Categorie 4: alle 
andere 
schenkingen 

Geen terugkeer Geen terugkeer *OG > 125 000 
EUR: terugkeer en 
nieuwe schenking 
 
*OG < 125 000 
EUR: terugkeer en 
geen nieuwe 
schenking of geen 
terugkeer 

*OG > 125 000 
EUR: terugkeer en 
nieuwe schenking 
 
*OG < 125 000 
EUR: terugkeer en 
geen nieuwe 
schenking of geen 
terugkeer 

TABEL 23: CASUS – CONCLUSIE 
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157. Wanneer men de tabel bekijkt, kan men zien dat de keuze voor het uitoefenen in de 

eerste plaats afhankelijk is van de graad van verwantschap van de betrokken partijen. 

Daarnaast is de waarde van het onroerend goed een belangrijke factor. Dit is logisch gezien 

de tarieven van registratie- en successiebelastingen progressieve tarieven zijn waarbij de 

percentages eveneens afhangen van de graad van de verwantschap van de betrokken partij 

en de waarde van het goed. 

3.5 CONCLUSIE 
158. De vernieuwde antirechtsmisbruikbepaling is niet van toepassing op een schenking 

onder ontbindende voorwaarde. Er is echter geen zekerheid dat de constructie niet wordt 

afgekeurd door de fiscus omwille van rechtsmisbruik.  

159. De schenking kan gebeuren tussen een aantal verschillende categorieën van mensen en 

daarnaast zijn er een aantal situaties waarin de keuze van de optie een uiteenlopende 

uitkomst zal hebben. Het is afhankelijk van situatie tot situatie wat de optimale keuze is op 

fiscaal vlak. In bepaalde gevallen is het beter om het goed te laten terugkeren en vervolgens 

opnieuw te schenken, in andere gevallen doet men na de terugkeer beter geen nieuwe 

schenking en soms is het beter om het goed niet te laten terugkeren zodat het in de te 

vereffenen en verdelen nalatenschap van de vooroverleden begiftigde terechtkomt.  
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4 CONCLUSIE 
160. In deze masterproef werd onderzocht of het conventioneel recht van terugkeer met 

optie toegelaten is volgens de principes van het burgerlijk recht. Daarnaast werd een analyse 

van de constructie gemaakt vanuit fiscaalrechtelijk oogpunt.  

161. In het burgerrechtelijk deel van deze masterproef werd na een studie van het wettelijk 

recht van terugkeer (art. 747 BW) en het conventioneel recht van terugkeer (art. 951 BW) 

geconcludeerd dat het conventioneel recht van terugkeer beter kan worden aangepast aan 

de persoonlijke behoeften van de schenker en de begiftigde.  

162. Daarna werd overgegaan tot de kern van de zaak, in het bijzonder het conventioneel 

recht van terugkeer met optie. De constructie is geldig volgens de meerderheid van de 

rechtsleer. Enerzijds wordt de optieclausule aanvaard als een toegelaten gemengd 

potestatieve voorwaarde. De gemengd potestatieve voorwaarden vallen volgens de 

meerderheid van de doctrine niet onder het verbod van art. 944 BW. Anderzijds wordt de 

optieclausule aanvaard als een combinatie van twee voorwaarden: het vooroverlijden van 

de begiftigde en de keuze van de uitoefening van de optie door de schenker. Een aantal 

auteurs samen met het Comité voor Studie en Wetgeving bevestigen dat aan de optie een 

termijn moet worden verbonden waarbinnen de keuze van de schenker duidelijk moet 

worden gemaakt. Deze termijn moet voorkomen dat de vereffening en verdeling van de 

nalatenschap wordt belemmerd. 

163. Een alternatief voor de optieclausule is de afstand van het recht van terugkeer of het 

verzaken aan het recht van terugkeer. Deze rechtshandeling wordt door de meerderheid van 

de rechtsleer beschouwd als een nieuwe schenking. Dit heeft als gevolg dat er (eventueel) 

nieuwe registratierechten moeten worden betaald. 

164. Indien de schenker overlijdt na het vooroverlijden van de begiftigde en vóór de 

uitoefening van de optie, gaan de rechten met inbegrip van het recht van terugkeer met 

optie over op de erfgenamen als gevolg van de toepassing van art. 1122 BW. De schenker 

kan echter uitdrukkelijk deze overdracht van rechten uitdrukkelijk uitsluiten. Er is ook geen 

overdracht indien de schenkingsovereenkomst intuitu personae werd gesloten. Belangrijk is 

op te merken dat de termijn die verbonden is aan de uitoefening van de optie blijft 

doorwerken. De erfgenamen moeten binnen diezelfde termijn hun keuze kenbaar maken. 

165. In het fiscaalrechtelijk deel van deze masterproef werden eerst de toepasselijke 

heffingen besproken op een schenking waarbij een conventioneel recht van terugkeer met 

optie is gestipuleerd. Enerzijds moeten er registratierechten worden betaald. Dit is verplicht 

bij de schenking van onroerende goederen en facultatief bij de schenking van roerende 

goederen. Anderzijds zijn er de successierechten. Deze moeten worden betaald bij overgang 

van vermogen door overlijden of naar aanleiding van overlijden. 
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167. De antimisbruikbepaling is vandaag de dag een veelbesproken bepaling. Er zijn op 

regelmatige basis wijzigingen voor de interpretatie en het gebruik ervan. Na een korte 

analyse van de huidige regels kan worden besloten dat het conventioneel beding van 

terugkeer met optie niet valt onder de toepassing van de antirechtsmisbruikbepaling gezien 

het de toepassing is van een ontbindende voorwaarde. 

168. De casus die werd uitgewerkt maakt duidelijk dat er geval per geval moet worden 

bekeken wat de voordeligste keuze is op fiscaal vlak. De oorspronkelijke schenking kan 

gebeuren tussen vier categorieën van personen. De schenking gebeurt ofwel in rechte lijn, 

tussen broers of zussen, tussen ooms of tantes en neven of nichten of tussen anderen. 

Daarnaast is het afhankelijk van in wiens handen het goed uiteindelijk moet terechtkomen of 

er best een terugkeer plaatsvindt of niet. Deze persoon kan of in rechte lijn staan met de 

schenker, of in zijlijn (broers of zussen) of een neef of nicht van de schenker ofwel iemand 

anders zijn.  

169. Concreet wordt er bij elke categorie en in elke situatie nagegaan wat er best zal 

gebeuren. Er zijn drie mogelijkheden bij de optieclausule. Een eerste mogelijkheid is dat de 

schenker het goed laat terugkeren in zijn vermogen. Vervolgens kan de schenker het goed 

ofwel opnieuw schenken aan de persoon bij wie het goed finaal moet terechtkomen ofwel 

laat de schenker het in zijn vermogen en komt het goed door successie terecht in het 

vermogen van de betrokken partij. Een tweede mogelijkheid is dat het goed niet terugkeert 

naar het vermogen van de schenker. Op die manier komt het goed terecht in de 

nalatenschap van de vooroverleden begiftigde en zal het na de vereffening en de verdeling 

terechtkomen in het vermogen van de persoon bij wie het goed uiteindelijk moest 

terechtkomen. 

170. Na de uitwerking van de casus werd duidelijk dat zo goed als elke categorie in zo goed 

als elke situatie een andere uitkomst heeft. Deze hangt af van de graad van verwantschap 

van de betrokken partij en de waarde van het goed. Dit is logisch gezien de tarieven van 

registratie- en successiebelastingen progressieve tarieven zijn waarbij de percentages 

eveneens afhangen van de graad van de verwantschap van de betrokken partij en de waarde 

van het goed. 
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