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WOORD VOORAF 

Naar aanleiding van mijn voortgezette opleiding in het notariaat, kreeg ik de kans om mij 

voor een tweede maal te verdiepen in een concrete actuele probleemstelling in het recht: de 

versterkte onherroepelijkheid van de schenking. Ik zie deze masterproef als een kans om een 

grondige kennis op te bouwen in deze materie. Hopelijk zal die kennis mij helpen om in mijn 

toekomstige beroepsleven correcte clausules te gebruiken en dit op maat van de cliënt! 

Hoewel dit onderwerp niet mijn eigen keuze was, ben ik blij dat ik aangemoedigd werd om 

het bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw te analyseren en de invloed ervan te 

onderzoeken op hedendaagse strekkingen. Ik ben er immers van overtuigd dat het mijn 

kritisch denkvermogen heeft aangescherpt en ook mijn kennis van het Frans heeft opgefrist. 

Werken aan deze masterproef was dus niet enkel een verrijking op puur juridisch gebied. 

In dit voorwoord wil ik bovendien de kans grijpen om mijn promotor – Professor Dr. Jan Bael 

– en mijn commissaris – de heer Daan De Witte – te bedanken voor het aanreiken van dit 

onderwerp en hun nuttige feedback en tips.  

Daarnaast dank ik ook mijn ouders, omdat ze mij de kans gegeven hebben om deze opleiding 

te volgen. Ook mijn partner Brecht en mijn vrienden voor hun niet-aflatende interesse en 

aanmoediging.  

 

  



II 

 

INHOUDSOPGAVE 

Woord vooraf .............................................................................................................................. I 

Inhoudsopgave .......................................................................................................................... II 

Inleiding ..................................................................................................................................... 1 

Hoofdstuk 1: het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking ......... 3 

A. Historiek .......................................................................................................................... 3 

B. Ratio legis ........................................................................................................................ 4 

C. Artikel 894 B.W. van 1804 ............................................................................................. 7 

1. Specifieke woordkeuze ................................................................................................ 9 

2. Le dépouillement ....................................................................................................... 10 

3. De feitelijke mogelijkheid vs. de juridische mogelijkheid ........................................ 11 

Hoofdstuk 2: toepassingen van het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de 

schenking ................................................................................................................................. 14 

A. Artikel 943 B.W. van 1804 ........................................................................................... 14 

1. Principe ...................................................................................................................... 14 

2. Uitzonderingen .......................................................................................................... 16 

B. Artikel 944 B.W. van 1804 ........................................................................................... 18 

1. Principe ...................................................................................................................... 18 

2. Drie soorten voorwaarden ......................................................................................... 18 

3. Interpretatie ................................................................................................................ 19 

4. Cass. 26 januari 1984 ................................................................................................. 29 

C. Artikel 945 B.W. van 1804 ........................................................................................... 30 

1. Tegenwoordige schulden en lasten ............................................................................ 31 

2. Toekomstige schulden en lasten ................................................................................ 32 

3. Precisering in de akte of begrotingsstaat ................................................................... 33 

D. Artikel 946 B.W. van 1804 ........................................................................................... 36 

1. Principe ...................................................................................................................... 36 

2. Voorwaardelijk recht tot beschikken ......................................................................... 38 

3. Uitzondering .............................................................................................................. 38 

E. Artikel 948 B.W. van 1804 ........................................................................................... 39 

F. Artikel 949 en 950 B.W. van 1804 ................................................................................ 41 

G. Artikel 951 B.W. van 1804 ........................................................................................... 42 



III 

 

Hoofdstuk 3: gevolgen van het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de 

schenking ................................................................................................................................. 45 

A. Nietigheid ...................................................................................................................... 45 

B. Belasting in de successierechten ................................................................................... 46 

Hoofdstuk 4: uitzonderingen op het principe van de versterkte onherroepelijkheid van 

de schenking ............................................................................................................................ 47 

A. Artikel 953 B.W. van 1804 ........................................................................................... 48 

1. Niet-vervullen van de vooropgestelde voorwaarde ................................................... 48 

2. Daden van ondankbaarheid ....................................................................................... 49 

3. Het krijgen van kinderen ........................................................................................... 49 

B. Artikel 947 B.W. van 1804 ........................................................................................... 50 

C. Gift van hand tot hand en onrechtstreekse schenking ................................................... 51 

Hoofdstuk 5: toepassingen uit de praktijk ........................................................................... 53 

A. Controlebehoud ten voordele van de schenker ............................................................. 53 

1. Lastgeving ................................................................................................................. 53 

2. Exclusieve beheers- en beschikkingsbevoegdheid .................................................... 54 

3. Conventioneel quasi-vruchtgebruik ........................................................................... 54 

B. Verregaande lasten ten voordele van de schenker......................................................... 56 

Besluit ....................................................................................................................................... 57 

Bibliografie ................................................................................................................................. 1 

 

  



1 

 

INLEIDING 

1. Het opzet van deze masterproef bestaat erin om te onderzoeken hoe het principe van 

de versterkte onherroepelijkheid van de schenking beschreven en geïnterpreteerd werd in de 

negentiende eeuw. Daarnaast wordt nagegaan hoe de oorspronkelijke interpretatie een invloed 

heeft gehad op de hedendaagse invulling van dit principe. 

 

2. De indeling van mijn masterproef heb ik echter op een andere manier opgevat. 

Aangezien ik vind dat de verschillen beter tot uiting komen bij een directe vergelijking, heb ik 

er voor geopteerd om de evolutie in de interpretatie weer te geven per specifiek onderdeel. 

Eerst wordt dus het principe van de versterkte onherroepelijkheid uiteengezet. Vervolgens 

komen de toepassingen aan bod. Daarna de uitzonderingen en de gevolgen. In mijn besluit 

beschrijf ik de precieze invloed van de oorspronkelijke invulling van het principe op de 

hedendaagse interpretatie ervan.  

 

3. Vooraleer de evolutie in de interpretatie uiteen te zetten, wil ik eerst nog kort notie 

geven van het principe dat de kern van dit proefwerk vormt: de versterkte onherroepelijkheid 

van de schenking.  

In eerste instantie wil ik opmerken dat er een verschil bestaat tussen de de onherroepelijkheid 

van elke overeenkomst en de versterkte onherroepelijkheid van de schenking
1
. In de 

negentiende-eeuwse rechtspraak en rechtsleer werd vastgesteld dat elke overeenkomst tussen 

partijen onherroepelijk is. POTHIER stelde: “toute convention est irrévocable de sa nature, en 

ce sens que l’une des parties ne peut se dégager sans le consentement de l’autre”
2
. In deze zin 

moest de gewone onherroepelijkheid van elke overeenkomst begrepen worden: een 

overeenkomst kan niet zomaar eenzijdig opgezegd of gewijzigd worden. Dit principe van de 

onherroepelijkheid bevindt zich in art. 1134 B.W. en wordt veruitwendigd in het adagium 

“pacta sunt servanda”
3
. Partijen kunnen hier niettemin bij overeenkomst van afwijken

4
. 

De versterkte onherroepelijkheid van toepassing op de schenkingen is strenger. Het gaat 

niet enkel over het eenzijdig wijzigen of opzeggen van de schenking, maar ook over het 

                                                             
1 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 353. 
2
 M. C.-B.-M. TOULLIER, Droit civil français: suivant l’ordre du code, V, Paris, Renouard, 1830, 227. 

3 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 353. 
4
 M. C.-B.-M. TOULLIER, Droit civil français: suivant l’ordre du code, V, Paris, Renouard, 1830, 227. 
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voorzien van een of andere clausule waardoor het effect van de schenking kan 

verminderd of teniet gedaan worden
5
.  

Als de materie van de schenking van naderbij bekeken wordt, kan vastgesteld worden dat 

deze versterkte onherroepelijkheid al van oudsher tot de essentiële elementen ervan behoort. 

Zoals hierna meer uitgebreid aan bod komt, staat het principe slechts fragmentair in de 

wetgeving beschreven. Voor de invulling en de draagwijdte van het principe moet aldus een 

beroep worden gedaan op de rechtspraak en rechtsleer. Problematisch is, dat ook in de 

rechtspraak en rechtsleer hieromtrent geen eensgezindheid bereikt wordt. Die onenigheid leidt 

er toe dat zowel voor de actoren in het werkveld – de notaris en de jurist –, als voor de 

rechtzoekende geen rechtszekerheid bestaat
6
. 

Nochtans is een correcte invulling van de versterkte onherroepelijkheid niet van louter 

theoretisch belang. Het is immers vaak de wens van de schenker om enerzijds zo fiscaal 

mogelijk zijn vermogen over te dragen, maar anderzijds nog een vorm van controle te 

behouden. Schenkers gaan daarom soms voorwaarden of lasten verbinden aan hun schenking. 

De geldigheid van dergelijke voorwaarden of lasten hangt echter af van de draagwijdte die 

aan het principe van de versterkte onherroepelijkheid verbonden wordt. Worden dergelijke 

modaliteiten strijdig bevonden, dan leidt dat tot een nietige schenking – en dus niet enkel tot 

een ongeldige voorwaarde of last. De grenzen van de contractuele vrijheid worden op die 

manier afgebakend door de concrete invulling en de draagwijdte die gegeven wordt aan het 

principe
7
! 

Nu kort de problematiek rond het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de 

schenking is geschetst, wordt het tijd om de evolutie in de interpretatie ervan te onderzoeken.  

  

                                                             
5
 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 353. 
6
 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 384. 
7
 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 384. 



3 

 

HOOFDSTUK 1: HET PRINCIPE VAN DE VERSTERKTE ONHERROEPELIJKHEID VAN DE 

SCHENKING 

A. HISTORIEK 

4. In de voorbereidende werken tot het Burgerlijk Wetboek van 1804 werd door JAUBERT 

uiteengezet hoe het wettelijk kader rond de schenkingen bestond vóór het wetgevend initiatief 

van BIGOT-PREAMENEU. Het achttiende-eeuwse Frankrijk werd deels onderworpen aan het 

Romeins recht, deels aan de coutumes. Aangezien geen eenvormig rechtskader voorhanden 

was, werd steeds interpretatieve rechtspraak geveld met betrekking tot de schenkingen. Het 

gevolg was dat binnen hetzelfde land, soms zelfs binnen dezelfde rechtbank, uitspraken van 

verschillende strekking geveld werden. De “Ordonnance de chancelier d’Agguesseau”
8
 legde 

deze moeilijkheid al bloot in de achttiende eeuw, maar dat volstond niet om deze te verhelpen. 

Een algemeen initiatief was – volgens JAUBERT – nodig om deze kwestie op te lossen
9
. 

JAUBERT wees met andere woorden op het feit dat men voordien niet in staat was geweest om 

de knelpunten in verband met het schenkingsrecht op te lossen, omdat geen uniform 

rechtskader voorhanden was, maar tweespalt bestond tussen het Romeins recht en de 

coutumes. Wat betreft de coutumes golden deze daarenboven slechts individueel voor een 

bepaalde streek. Uniformiteit was bijgevolg heel ver te zoeken! Een eenvormig rechtskader 

zou volgens JAUBERT dé oplossing uitmaken. Dit werd met het wetsontwerp van het 

Burgerlijk Wetboek van 1804 aangeboden
10

. 

5. In de rechtspraak en rechtsleer van de negentiende eeuw werd opgemerkt dat onder 

gelding van het Romeins recht de versterkte onherroepelijkheid vooral betrekking had op de 

overdracht van het bezit. Er kon toen immers geen geldige schenking bestaan indien geen 

werkelijke traditio plaatsvond. De schenker moest zich met andere woorden onmiddellijk en 

onherroepelijk effectief ontdoen van de geschonken goederen
11

. 

In het gewoonterecht werd de fictieve traditio gecreëerd en werd dus al een andere invulling 

aan de onherroepelijkheid gegeven. Om van een geldige schenking te kunnen spreken was 

niet langer vereist dat de schenker zich dadelijk effectief ontdeed van de geschonken 

                                                             
8
 Later : de Ordonnance van 1731. 

9
 J.-G. LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes 

français, V, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 343. 
10

 J.-G. LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des 

codes français, V, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 343. 
11

 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 542. 
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goederen. Bij een schenking onder de gelding van het gewoonterecht was vooral van belang 

dat de schenker zich niet de mogelijkheid mocht voorbehouden om op de gedane schenking 

terug te komen
12

.  

B. RATIO LEGIS 

6. BIGOT-PRÉAMENEU stelde in zijn wetsvoorstel als principe voorop dat  er geen sprake 

kon zijn van een schenking, indien de schenker zich niet onmiddellijk en onherroepelijk van 

de geschonken goederen ontdoet, ten voordele van de begiftigde die de schenking aanvaardt. 

Vandaar de stelregel: « donner et retenir ne vaut »
13

. BIGOT-PRÉAMENEU wenste met andere 

woorden het principe van de versterkte onherroepelijkheid wettelijk verankerd te zien. 

 

JAUBERT en FAVARD wezen beiden op het belang van die wettelijke verankering. Het recht om 

vrijwillig en ten kosteloze titel te beschikken, is volgens hen immers dé belangrijkste 

bevoegdheid verbonden aan het eigendomsrecht
14

. Deze bevoegdheid kan de burger niet 

volledig ontnomen worden, maar kan anderzijds ook niet volledig vrijgelaten worden naar het 

goeddunken van diegene die wenst te beschikken. De wil van de rechtsonderhorige is 

nochtans volgens FAVARD in het verleden te weinig in acht genomen geweest
15

.  

Het voorgestelde wetsontwerp beschrijft de – volgens hen – correcte beginselen. Er werd een 

evenwicht gevonden tussen overdreven strengheid en ongelimiteerde vrijheid. Alle relevante 

belangen werden verzoend: van de maatschappij, de gezinnen, de vriendschap en de 

erkenning
16

. 

7. DEMANTE maakte er destijds werk van de bedoeling van de wetgever te onderzoeken 

om het principe van de versterkte onherroepelijkheid in de wet op te nemen
17

. De wetgever 

                                                             
12

 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 542. 
13

 Art. 273 Coutûme de Paris; art. 283 Coutûme d’Orléans; art. 44 Coutûme de Champagne; art. 1 van titel 

XXVII Coutûme de Nivernais zoals naar verwezen in C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, IX, Des donations 

entre-vifs et des testaments, Bruxelles, Stienon, 1863, 9 ; J.-G. LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, 

commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes français, V, Bruxelles, Librairie de 

jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 327 ; R. J.  POTHIER, Oeuvres de Pothier, contenant les traités du droit 

français, Paris, Pichon-Béchet, 1827,468. 
14

 J.-G. LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des 

codes français, V, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 343 en 365. 
15

 J.-G. LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des 

codes français, V, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 365 en 366. 
16

 J.-G. LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des 

codes français, V, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 366. 
17

 A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, IV, Paris, Henri Plon, 1858, 10. 
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gaf immers blijk van wantrouwen, aversie en strengheid ten opzichte van de schenkingen
18

. 

Een eerste reden die hij daarvoor vaststelde was het verschil tussen de testamentaire 

beschikking en de schenking
19

.  

Onder de gelding van het gewoonterecht moest bij een testamentaire beschikking een reserve 

in acht worden genomen. Het beschikbaar deel besloeg slechts een vijfde van het totale 

vermogen van de testator
20

. Het was in die tijd immers de bedoeling om het vermogen zoveel 

als mogelijk binnen de eigen familie te behouden. Dergelijk reserve gold echter niet bij 

schenkingen, waardoor deze aantrekkelijk werden voor diegenen die een groter deel van hun 

vermogen wensten te vermaken.  

Op die manier ontstond een praktijk waarbij de kwestie van de reserve werd omzeild door te 

schenken zonder de geschonken goederen onmiddellijk te leveren. Dergelijke schenking 

bevatte een clausule waardoor het effect van een laatste wilsbeschikking werd bekomen
21

 en 

bijgevolg pas uitwerking kreeg bij het overlijden van de schenker. De oude principes uit het 

burgerlijk recht stelden echter dat een eigendom slechts geldig kon overgedragen worden door 

de traditio. Bleef de schenker tot zijn overlijden in het bezit van de geschonken goederen, dan 

ging men er van uit dat geen geldige schenking had plaatsgevonden
22

. De schenker moest zich 

dus dadelijk en onherroepelijk ontdoen van de goederen, vooraleer sprake was van een 

geldige schenking.  

Hoewel de schenking en het testament gelijkgesteld werden op het gebied van reserve en 

beschikbaar deel, bleven toch verschillende vormvereisten van toepassing. Het bleef daarom 

van belang dat de verschillende beschikkingen niet onderling aangewend werden om het 

effect, voorbehouden voor de andere beschikking, te bekomen
23

. Door het principe van de 

versterkte onherroepelijkheid hier toe te passen had de wetgever de bedoeling om het aantal 

schenkingen te verminderen.  

8. Er waren nochtans ook auteurs in de negentiende eeuw die het belang van de 

versterkte onherroepelijkheid van de schenking niet inzagen. Zo stelde DEMOLOMBE zich de 

                                                             
18

 A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, IV, Paris, Henri Plon, 1858, 202. 
19

 M. C.-B.-M. TOULLIER, Droit civil français: suivant l’ordre du code, V, Paris, Renouard, 1830, 229. 
20

 C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, IX, Des donations entre-vifs et des testaments, Bruxelles, Stienon, 1863, 

10. 
21

 A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, IV, Paris, Henri Plon, 1858, 202. 
22

 M. C.-B.-M. TOULLIER, Droit civil français: suivant l’ordre du code, V, Paris, Renouard, 1830, 229. 
23

 A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, IV, Paris, Henri Plon, 1858, 202. 
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vraag of het voor de begiftigde niet beter was om in elk geval een weliswaar min of meer 

herroepbaar recht te krijgen, dan helemaal niets
24

. 

 

9. Volgens EUSÈBE DE LAURIÈRE was het principe oorspronkelijk opgelegd geweest in 

het belang van de schenkers. De gedachte was dat men minder geneigd zou zijn om tot een 

schenking over te gaan, indien men wist dat de geschonken goederen definitief uit hun 

vermogen zouden verdwijnen. Door de schenker erop te wijzen dat hij de geschonken 

goederen onherroepelijk zou kwijtspelen, hoopte de wetgever dat de schenker zich zou 

bedenken. Op die manier trachtte de wetgever het aantal schenkingen te verminderen en 

ondoordachte, overdreven schenkingen te ontraden. Dit was dan ook een tweede reden die 

vastgesteld werd. Het klopte echter niet dat het principe van de versterkte onherroepelijkheid 

uitsluitend in het individueel belang van de schenker was
25

. 

 

10. Een derde reden voor tegenkanting vond zijn oorsprong in het familiaal belang. 

Volgens BAEL zou dat zelfs de werkelijke drijfveer geweest zijn om de onherroepelijkheid in 

het leven te roepen
26

! De wetgever zag de goederen liever binnen de familie behouden. In die 

tijd prefereerde de wetgever vererving binnen de familie boven de schenking aan een 

vreemde. Deze redenering ging terug tot in de feodaliteit
27

. Dit was dan ook een aanleiding 

geweest om voorwaarden op te leggen met betrekking tot de schenking, om deze te 

bemoeilijken
28

. DE PAGE merkte op dat men oorspronkelijk slechts de herroepelijke schenking 

kende. Schenkers gingen er van uit dat men steeds kon terugvragen wat men geschonken had. 

De onzekerheid die hiermee gepaard ging, leidde ertoe dat de stabiliteit in de familie op het 

spel kwam te staan. Deze reden wees op een motief van sociologische aard om de 

onherroepelijkheid van de schenking vast te leggen
29

.  

 

11. Er valt op te merken dat de ratio legis ten tijde van het gewoonterecht al niet meer 

dezelfde was als de motieven die in de negentiende eeuw bestonden bij het opmaken van het 

                                                             
24

 C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, IX, Des donations entre-vifs et des testaments, Bruxelles, Stienon, 1863, 

10. 
25

 C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, IX, Des donations entre-vifs et des testaments, Bruxelles, Stienon, 1863, 

10. 
26

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 386. 
27

 E. LE DOCTE, Dictionnaire des termes juridiques en quatre langues, Oyez, Bruxelles, 1987, 198. 
28

 M. C.-B.-M. TOULLIER, Droit civil français: suivant l’ordre du code, V, Paris, Renouard, 1830, 228. 
29

 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence, VIII/I, Les liberalités 

(généralités), Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 429 en 659; A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk 

recht, III, De schenkingen en testamenten, Antwerpen, Uitgeverij N.V. Standaard-Boekhandel, 1955, 657. 
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Burgerlijk Wetboek van 1804. Die oorspronkelijke motieven zijn vandaag echter nog veel 

minder aan de orde
30

!  

De onherroepelijkheid had destijds vooral een “waarschuwings- en beschermingsfunctie”
31

. 

De belangrijkste reden bestond erin om de schenker er op te wijzen dat hij zich bij een 

schenking voor altijd zou ontdoen van de goederen die hij wenste te schenken. Vandaag de 

dag is – in tegenstelling tot de achttiende eeuw – geen traditio meer vereist om te kunnen 

spreken van een geldige schenking
32

. Terwijl vroeger het familiaal belang prioritair was
33

, is 

vandaag de tendens merkbaar dat eerder belang gehecht wordt aan de persoonlijke vrijheid 

van de schenker. Het komt aan de schenker toe om in alle vrijheid te bepalen wat hij met zijn 

vermogen wenst te doen. Zoals vroeger ook al werd opgemerkt, is het beschikkingsrecht 

immers het belangrijkste recht verbonden aan de eigendom
34

. 

C. ARTIKEL 894 B.W. VAN 1804 

12. Het door BIGOT-PREAMENEU uitgewerkt principe van de versterkte onherroepelijkheid 

van de schenking werd in het Burgerlijk Wetboek van 1804 verankerd in de artikelen 894, 

943 tot 946 en 953
35

.  

 

13. Het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking werd als regel 

geponeerd in artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek van 1804. Het artikel bepaalde letterlijk: 

                                                             
30

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 385; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe 

anders is de overeenkomst schenking en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de 

schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 542; B. BARBAIX, A. VERBEKE, “B.W. Art. 894” in Commentaar 

Erfenissen, schenkingen en testamenten, Mechelen, Kluwer, 2009, 13; P. DELNOY, Les liberalités et les 

successions, Brussel, Larcier, 2004, 51; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, 

jurisprudence, VIII/I, Les liberalités (généralités), Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 662-663 en 665; S. 

MOSSELMANS, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, II, Estate planning, Gent, Larcier, 2009, 208.; 

W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K.VANWINCKELEN (eds.), Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, 

Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 434; L. RAUCENT, Les liberalités, Brussel, Bruylant, 1991, 132. 
31

 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 543. 
32

 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 543; H. 

DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence, VIII/I, Les liberalités 

(généralités), Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 657. 
33

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 386. 
34

 J. BAEL, “B.W. Art. 969” in Commentaar Erfenissen, schenkingen en testamenten, Mechelen, Kluwer, 2005, 

17-18, randnummer 29. 
35

 A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, IV, Paris, Henri Plon, 1858, 201. 
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“la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et 

irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui accepte”
36

. 

De schenking werd in de negentiende eeuw gedefinieerd als een beschikking waardoor de 

schenker zich onmiddellijk en onherroepelijk ontdoet van de geschonken goederen. Deze 

definitie was – volgens MICHAUX – een weergave van het Romeins recht. De belangrijkste 

drie kenmerken waren de onmiddellijke dessaisine van de geschonken goederen, het 

onherroepelijk karakter van de schenking en de aanvaarding door de begiftigde
37

. 

Deze versterkte onherroepelijkheid was van meet af aan hét onderscheidend element ten 

opzichte van andere beschikkingen ten kosteloze titel. Het betrof een van de essentiële 

karakteristieken van de schenking en de belangrijkste voorwaarde eraan verbonden
38

. 

JAUBERT bevestigde in de voorbereidende werken tot het Burgerlijk Wetboek van 1804 dan 

ook wat BIGOT-PREAMENEU al stelde: er kan geen sprake zijn van een geldige schenking 

indien de overdracht niet direct en onherroepelijk plaats vond met begiftigend oogmerk 

vanwege de titularis, ten voordele van de begiftigde
39

. Elke clausule die er bovendien toe 

leidde dat het effect van de schenking afhankelijk werd gesteld van de wil van de schenker, 

werd verboden
40

.  

 

Eens de schenking werd aanvaard door de begiftigde en de geschonken goederen geleverd 

waren, bevonden deze zich niet meer in het vermogen van de schenker. De schenker kon op 

geen enkele manier nog beschikken over deze goederen. Elke poging daartoe maakte een 

schending uit van het eigendomsrecht van de begiftigde
41

. Daarenboven mocht de schenker 

zich op geen enkele manier de mogelijkheid voorbehouden om de schenking te herroepen, 

noch de geschonken goederen in zijn bezit te houden tot zijn overlijden
42

. Het was 

onontbeerlijk dat de schenker zich vanaf het voltrekken van de schenking van de geschonken 

                                                             
36

 Artikel 894 B.W.; A. MICHAUX, Traité pratique des donations entre-vifs, entre epoux des partages 

d’ascendants et des actes qui dérivent avec un grand nombre de formules nouvelles, Paris, Cosse, Marchal et 

Billard, 1873, 206. 
37

 A. MICHAUX, Traité pratique des donations entre-vifs, entre epoux des partages d’ascendants et des actes qui 

dérivent avec un grand nombre de formules nouvelles, Paris, Cosse, Marchal et Billard, 1873, 25. 
38

 Dit werd al met zoveel woorden gesteld in het Corpus Iuris Civilis. “Haec proprie donatio appellatur cum dat 

aliquis ea mente ut statim velit accipiens fieri” (D. ULPIANUS, Corpus Iuris Civilis, Boek 17 Digesten): H. 

HULOT, Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l’empereur Justinien, XXVI, Paris, Metz, 1805, 

255; F. LAURENT, Principes de droit civil, XII, Brussel, Bruylant, 1878, 492. 
39

 J.-G. LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des 

codes français, V, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 343 en 344. 
40

 A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, IV, Paris, Henri Plon, 1858, 201. 
41

 J.-G. LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des 

codes français, V, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 352. 
42

 M. C.-B.-M. TOULLIER, Droit civil français: suivant l’ordre du code, V, Paris, Renouard, 1830, 228 
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goederen ontdeed, op een manier waarop hij later niet eenzijdig kon terugkomen
43

. Dit geldt 

vandaag de dag nog steeds
44

. Bovendien mag de schenker ook niet voorzien dat hij de 

schenking kan uithollen of teniet doen
45

. 

 

14. Op basis van de bronnen uit de negentiende eeuw kon besloten worden tot twee 

cumulatieve voorwaarden om tot een rechtsgeldige schenking te komen. Ten eerste moest de 

schenker zich tijdens zijn leven ontdoen van de geschonken goederen, de zogenaamde 

overdracht (“le dessaisissement”). Ten tweede mocht de schenker zich niet de mogelijkheid 

voorbehouden om de schenking te herroepen (“l’irrévocabilité)
46

. 

1. SPECIFIEKE WOORDKEUZE 

15. Tijdens de voorbereidende werken werd in de definitie “contrat” vervangen door 

“acte”
47

. De wetgever ging er immers van uit dat een contract wederzijdse lasten veronderstelt 

en dit niet overeen komt met het eenzijdig begiftigend karakter van een schenking
48

. 

DEMANTE kon met deze motivering geen vrede nemen, aangezien een schenking – volgens 

hem – perfect past in de definitie van een contract. De schenking veronderstelt immers een 

samenloop van twee wilsuitingen en de verbintenis van de schenker ten opzichte van de 

begiftigde. Anderzijds ging hij wel akkoord dat het specifieke karakter van de schenking door 

de oorspronkelijke bewoording in de schaduw werd gezet
49

. Dat de schenking niet als een 

gewoon contract werd aanzien, had tot gevolg dat de regels uit het gemeen 

                                                             
43

 Artikel 276 Coutume d’Orléans zoals naar verwezen in C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, IX, Des 

donations entre-vifs et des testaments, Bruxelles, Stienon, 1863, 9; R. J.  POTHIER, Oeuvres de Pothier, contenant 

les traités du droit français, Paris, Pichon-Béchet, 1827, 469;.  
44

 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 455. 
45

 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 455; H. 

DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence, VIII/I, Les liberalités 

(généralités), Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 429 en 659; A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk 

recht, III, De schenkingen en testamenten, Antwerpen, Uitgeverij N.V. Standaard-Boekhandel, 1955, 656; A. 

NIJS, A. VAN ZANTBEEK, A. VERBEKE, “Schenken met behoud van bezit” TEP 2005, 10. 
46

 M. C.-B.-M. TOULLIER, Droit civil français: suivant l’ordre du code, V, Paris, Renouard, 1830, 228. 
47

 J.-G. LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des 

codes français, V, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 202 ; P. A. FENET, Recueil complet 

des travaux préparatoires du Code Civil, XII, Paris, Au Dépot, 1827, 261. 
48

  P. A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XII, Paris, Au Dépot, 1827, 261 ; J.-G. 

LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes 

français, V, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 202. 
49

 A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, IV, Paris, Henri Plon, 1858, 10. 
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verbintenissenrecht niet van toepassing waren, maar dat de schenking onderworpen was aan 

specifieke schenkingsregels: “l’actualité et l’irrévocabilité du dépouillement”
50

. 

2. LE DÉPOUILLEMENT 

16. Verschillende auteurs uit de negentiende eeuw gingen er van uit dat artikel 894 B.W. 

niet zo mocht geïnterpreteerd worden dat de schenker het bezit van het geschonken goed 

daadwerkelijk moest overdragen
51

. Ook de Franse coutumes eisten enkel dat de schenker 

beschikte over de geschonken goederen, niet dat een werkelijke traditio plaatsvond
52

. Dit was 

nochtans wel oorspronkelijk het geval geweest
53

.  

Het enige wat vereist was voor een geldige schenking was een verarming van de schenker ten 

voordele van de begiftigde, zonder dat die verarming afhankelijk was van een latere 

wilsuiting van de schenker
54

. 

Indien de schenker de geschonken goederen onder zich bleef houden, was dat slechts in de 

hoedanigheid van bezitter en niet meer als eigenaar. Dit was de oorzaak waarom geen 

werkelijke traditio vereist werd. De geschonken goederen behoorden vanaf de schenking 

immers toe aan de begiftigde
55

.  

In het gewoonterecht volstond de clausule “dessaisine-saisine” om een overdracht teweeg te 

brengen
56

. Deze clausule bestond uit een verklaring van de schenker en de begiftigde en had 

tot gevolg dat de schenker zich ontdeed van de goederen en de begiftigde zich ervan in het 

bezit stelde
57

. De schenking was met andere woorden van een zakelijke naar een consensuele 

overeenkomst geëvolueerd.  

  

                                                             
50

 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 353. 
51

 C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, IX, Des donations entre-vifs et des testaments, Bruxelles, Stienon, 1863, 

10; A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, IV, Paris, Henri Plon, 1858, 10. 
52

 R. J.  POTHIER, Oeuvres de Pothier, contenant les traités du droit français, Paris, Pichon-Béchet, 1827, 469. 
53

 J.-G. LOCRÉ DE ROISSY, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des 

codes français, V, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1836, 343 en 344. 
54

 A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, IV, Paris, Henri Plon, 1858, 10. 
55

 R. J.  POTHIER, Oeuvres de Pothier, contenant les traités du droit français, Paris, Pichon-Béchet, 1827, 469. 
56

 Artikel 278 Coutume d’Orléans zoals naar verwezen in A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, 

IV, Paris, Henri Plon, 1858, 201. 
57 

Artikel 283 Coutume d’Orléans zoals naar verwezen in A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, 

IV, Paris, Henri Plon, 1858, 201; A. DUPIN, Oeuvres de R.-J. Pothier contenant les traités du droit français, 

Bruxelles, Tarlier, 1833, 303 ; R. J.  POTHIER, Oeuvres de Pothier, contenant les traités du droit français, Paris, 

Pichon-Béchet, 1827, 469. 
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3. DE FEITELIJKE MOGELIJKHEID VS. DE JURIDISCHE MOGELIJKHEID 

17. Hoewel dit onderscheid oorspronkelijk niet werd gemaakt, wordt in de hedendaagse 

rechtsleer het verschil opgeworpen tussen de feitelijke mogelijkheid om een schenking te 

herroepen en de juridische mogelijkheid om dat te doen
58

.  

Er is slechts sprake van een schending van de versterkte onherroepelijkheid van de 

schenking indien de schenker zich het recht heeft voorbehouden om op de gedane 

schenking terug te komen
59

. Bestaat slechts een feitelijke mogelijkheid, dan worden de 

rechten van de begiftigde immers niet geschonden. Ofwel kan de begiftigde zijn 

eigendomsrecht aan de derde-verkrijger tegenwerpen en de goederen revindiceren, ofwel 

kan hij een vordering bij equivalent instellen, al dan niet vergezeld van een vordering tot 

schadevergoeding
60

. 

Enkele voorbeelden van geldige schenkingen waarbij de schenker zich niet het recht 

heeft voorbehouden om alsnog over de geschonken goederen te beschikken, maar waarbij 

hij wel nog steeds in de feitelijke mogelijkheid daartoe is, zijn
61

: 

 de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
62

 

 de schenking van roerende goederen waarvan de levering slechts plaatsvindt op 

het moment van het overlijden van de schenker
63

 

 de schenking van roerende goederen waarvan het eigendomsrecht pas wordt 

overgedragen op het moment van het overlijden van de schenker
64

 

                                                             
58

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 419. 
59

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 419; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe 

anders is de overeenkomst schenking en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de 

schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 455. 
60

 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 493. 
61

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 420-427. 
62

 Artikel 949 B.W.; Mons 26 november 1980, Pas. 1981, II, 19, noot en Rev.not.b. 1983, 288, noot J. SACE; 

Gent 17 april 2007, Rec.gén.enr.not. 2008, 261, noot A. CULOT, T.Not. 2008, 496, Not.Fisc.M. 2011, 84, noot 

R.BARBAIX en B.VERDICKT; J. SACE, Les liberalités. Dispositions générales in Rép.not. III – Successions, 

donations et testaments, boek IV, Brussel, Larcier, 1993, 130 ;. 
63

 Artikel 894 B.W.; Antwerpen 1 februari 2006, RW 2007-08, 1816, noot L. Wermoes; R. BARBAIX, Het 

contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 492-

493; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence, VIII/I, Les 

liberalités (généralités), Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 429 en 659; A. KLUYSKENS, Beginselen van 

burgerlijk recht, III, De schenkingen en testamenten, Antwerpen, Uitgeverij N.V. Standaard-Boekhandel, 1955, 

12. 
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 de schenking van roerende goederen onder de opschortende voorwaarde van het 

vooroverlijden van de schenker
65

 

 de schenking van een geldsom met voorbehoud van vruchtgebruik
66

 

 de schenking van aandelen in een maatschap
67

 

In deze voorbeelden bestaat misschien wel de feitelijke mogelijkheid om de goederen 

weg te maken, te verbruiken of er over te beschikken, maar dat doet niets af aan het feit 

dat de schenker zich dadelijk en onherroepelijk verbonden heeft en daar dus geen recht 

meer toe heeft. Deze feitelijke mogelijkheden zijn aldus irrelevant voor de beoordeling 

van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking
68

. 

18. Nochtans lijkt er eigenlijk geen reden te bestaan om dergelijk onderscheid op te 

werpen indien men de grondslagen van het principe van de versterkte onherroepelijkheid 

in acht neemt. De motieven zijn immers drieledig: bescherming van de schenker tegen 

ondoordacht schenken, bescherming van de begiftigde tegen misbruik van de schenker en 

het vermijden van de onzekerheid betreffende het eigendomsrecht
69

.  

 

19. Er heerst omtrent de toepassing van dit verschil geen eenduidigheid in de 

rechtspraak en de rechtsleer
70

. 

Een eerste concreet voorbeeld van de onenigheid hierop van toepassing is de schenking 

van roerende goederen waarbij de schenker de code behoudt van de kluis waarin de 

                                                                                                                                                                                              
64

 Artikel 894 B.W.; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst 

schenking en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, 

Intersentia, 2008, 345-347; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, 

jurisprudence, VIII/I, Les liberalités (généralités), Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 321. 
65

 R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? 

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 495-

496. 
66

 Artikel 587 B.W.; C. DE WULF, m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS, Notarieel familierecht en familiaal 

vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 361. 
67

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 423-424, voetnoot nummer 138. 
68

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 424; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: 

principes, doctrine, jurisprudence, VIII/I, Les liberalités (généralités), Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, 

656. 
69

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 419, voetnoot nr. 114. 
70

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 425. 
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geschonken goederen zich bevinden
71

. Volgens DE WILDE D’ESTMAEL is deze schenking 

nietig, wegens de schending van het principe van de versterkte onherroepelijkheid
72

. Het 

feit dat de schenker enkel in een fysieke mogelijkheid verkeert en niet het recht heeft om 

over de goederen te beschikken, laat hij buiten beschouwing. Het hof van beroep van 

Luik was van dezelfde mening in het arrest van 17 december 1991
73

. Ook PUELINCKX-

COENE verdedigt de stelling dat de feitelijke omstandigheden van dien aard kunnen zijn 

dat schending van het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking  

wordt bewerkt
74

. 

Bij DE PAGE heerste verwarring of de schenking van een rente al dan niet geldig was
75

. 

Volgens DE PAGE was deze schenking strijdig met het principe van de versterkte 

onherroepelijkheid, aangezien ze toekomstige goederen betrof en de schenker de 

mogelijkheid had om zich onvermogend te maken of de toekomstige goederen niet te 

verwerven
76

. In dit concreet geval ziet PUELINCKX-COENE wel in dat de schenker het 

recht niet heeft om er nog over te beschikken en dat de schenker zich wel degelijk actueel 

heeft verbonden
77

. Er kan aldus – mijns inziens – slechts geconcludeerd worden dat 

dergelijke schenking geldig is. 

Ten slotte wordt in de rechtsleer de schenking van een geldsom waarbij de schenker in 

het bezit is van de bankkaart van de rekening waarop de geschonken geldsom staat – ten 

onrechte – als ongeldig aanzien. Deze stelling wordt door BARBAIX verdedigd: 

“aangezien de afgifte van een bankkaart niet verhindert dat de schenker geld van de 

rekening afhaalt”
78

. Ook PUELINCKX-COENE volgt deze redenering
79

. Naar mijn mening 

                                                             
71

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 425;  
72

 E. DE WILDE D’ESTMAEL, Transférer son patrimoine dans le cadre d’une planification successorale. 

Introduction à la programmation successorale, Brussel, Kluwer, 2005, 31. 
73

 Liège 17 december 1991, Rev.not.b. 1993, 427. 
74

 M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingsrecht” in J. BAEL, H. BRAECKEMANS, B. PEETERS, M. 

PUELINCKX-COENE, A. WYLLEMAN, Familiale vermogensplanning, XXXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 

2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, 164. 
75
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kan hier echter evenzeer de redenering toegepast worden dat een feitelijke mogelijkheid 

geen gevaar inhoudt voor het onherroepelijk karakter van de schenking.  

HOOFDSTUK 2: TOEPASSINGEN VAN HET PRINCIPE VAN DE VERSTERKTE 

ONHERROEPELIJKHEID VAN DE SCHENKING 

A. ARTIKEL 943 B.W. VAN 1804 

1. PRINCIPE 

20. Bij de opmaak van het Burgerlijk Wetboek van 1804 werd in de wet ingeschreven 

dat slechts tegenwoordige goederen het voorwerp konden uitmaken van een geldige 

schenking. De schenking van toekomstige goederen werd nietig beschouwd. Dit verbod 

werd afgeleid uit het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking
80

 en 

is tot op heden nog steeds van toepassing
81

. 

 

21. Wat onder toekomstige goederen moest begrepen worden, werd reeds gedefinieerd in 

de rechtsleer en rechtspraak van de negentiende eeuw. Het ging over die goederen die actueel 

(nog) niet toebehoorden aan de schenker. De verwerving ervan was onderworpen aan een 

latere wilsuiting van de schenker. Bijvoorbeeld de aanwinsten die contractueel of via 

schenkingen verworven konden worden en via erfenis of legaat
82

.  

Hoewel de schenker reeds in het bezit kon zijn van die goederen, kon toch niet verhinderd 

worden dat de schenker zich er alsnog van kon ontdoen door aan de eigendomsoverdracht van 

de goederen te verzaken. Bij een schenking van toekomstige goederen had de schenker met 

andere woorden de mogelijkheid om het effect van zijn schenking teniet te doen. Hetzelfde 

gold voor schenkingen ten algemene titel van goederen die de schenker zou nalaten bij zijn 

overlijden
83

. 
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22. In het kader van de actuele invulling van het principe van de versterkte 

onherroepelijkheid van de schenking kan dergelijke schenking volgens BAEL herleid worden 

tot de kwestie van de potestatieve voorwaarden
84

. De schenking van toekomstige goederen 

kan immers gekwalificeerd worden als een schenking die afhangt van een gewoon of 

gemengd potestatieve voorwaarde. Het verkrijgen van toekomstige goederen is immers naast 

de wil van de schenker afhankelijk van een toevallig element of van de wil van een bepaalde 

derde
85

. BARBAIX gaat hier niet mee akkoord en poneert dat de nietigheid enkel speelt in 

zoverre de schenker er vrij kan over beslissen om een toekomstig goed al dan niet te 

verwerven. Verbindt de schenker zich echter onmiddellijk – op het moment van de schenking 

– om de toekomstige goederen te verwerven, dan kan volgens haar geen sprake zijn van enige 

nietigheid. Haar interpretatie valt echter niet te rijmen met de tekst van de wet – volgens 

BAEL. Volgens hem gaat BARBAIX er (verkeerdelijk) van uit dat artikel 943 B.W. louter een 

toepassing is van het principe van de onherroepelijkheid. Nochtans bevat deze wetsbepaling 

een autonome regel, die ook los moeten kunnen worden gezien van het principe van de 

versterkte onherroepelijkheid en soms zelfs verder gaat dan de loutere toepassing ervan
86

.  

 

23. Net zoals in de negentiende eeuw vallen vandaag ook de goederen die zich bij het 

overlijden van de schenker nog in zijn nalatenschap zullen bevinden onder het 

toepassingsgebied van de schenking van toekomstige goederen
87

. De begiftigde wordt dan 

door de schenker eigenlijk tot contractueel erfgenaam verheven. Het probleem is echter dat 

bedingen over toekomstige nalatenschappen verboden zijn
88

. In dat opzicht verbiedt artikel 

943 B.W. bedingen over toekomstige nalatenschappen
89

. De schenking die pas uitwerking 

krijgt bij het overlijden van de schenker is evenzeer nietig volgens BARBAIX, aangezien de 

schenker zijn schenking ook in dit geval kan uithollen door zijn vermogen te verminderen of 

extra schulden aan te gaan. De vraag of de goederen zich al dan niet nog in de nalatenschap 
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zullen bevinden, is een potestatief element
90

. Hoewel dit volgens BAEL niet per se tot 

nietigheid hoeft te leiden, was dit wel de algemene regel in de negentiende eeuw
91

. BAEL is 

daarentegen van mening dat indien uitdrukkelijk is bepaald dat de schenker niet het recht 

heeft om zijn schenking aan te tasten, de schenking dan wel geldig zal zijn
92

.  

2. UITZONDERINGEN 

24. Viel daarentegen niet onder het verbod van schenking van toekomstige goederen:  de 

schenking van goederen die het voorwerp uitmaken van een voorwaardelijk recht, hoewel 

deze schenking nochtans evenzeer toekomstige goederen als voorwerp heeft
93

. Het gevolg 

was dat zowel toekomstige vruchten van goederen waarvan men eigenaar, vruchtgebruiker of 

huurder was, als toekomstige winst die men zou ontvangen uit een bedrijf dat men had 

opgericht, perfect geldig konden geschonken worden
94

. 

 

25. Evenmin werd de schenking van een geldsom – betaalbaar op een later ogenblik – 

verhinderd, zelfs niet als de geldsom pas opeisbaar werd op moment van het overlijden van de 

schenker. Opnieuw is sprake van een onmiddellijke verbintenis van de schenker ten opzichte 

van de begiftigde en werd de schenker onmiddellijk schuldenaar. Zelfs wanneer de geldsom 

de waarde van de actuele eigendommen van de schenker overschreed, was er geen probleem. 

De verbintenis kon - volgens DEMANTE - immers ook uitgevoerd worden op toekomstige 

goederen
95

. 

 

Verschillende auteurs gingen echter niet akkoord. Men stelde dat de schenker op die manier 

toch de mogelijkheid had om het effect van zijn schenking teniet te doen, aangezien hij kon 

weigeren nieuwe goederen te verwerven. DEMANTE verweerde zich en merkte op dat 

diezelfde argumentatie ook voor huidige goederen kon aangehouden worden. De schenker 
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kon deze namelijk ook wegmaken. Dat deed echter niet af aan het feit dat de schenker zich 

onmiddellijk verbonden had en weldegelijk schuldenaar was
96

. Een ander tegenargument 

kwam van GRENIER. Volgens hem was dergelijke schenking slechts mogelijk, onder de 

voorwaarde van een hypotheekstelling op toekomstige goederen
97

. Zijn stelling werd echter 

door niemand gevolgd. Ook het Hof van Cassatie ging hier tegen in
98

. Nog een andere 

strekking poneerde dat de schenking wel degelijk moest beperkt worden tot de waarde van de 

goederen die de schenker op het moment van de schenking actueel bezat
99

. DEMANTE 

herhaalde echter zijn argument dat de schenker evenwel zijn actuele goederen kon wegmaken 

en op die manier het effect van de schenking teniet kon doen. De schenker kon daarentegen 

niet verhinderen dat hij schuldenaar was geworden en dat volstond volgens DEMANTE
100

. 

 

Ook het Hof van Cassatie veroordeelde keer op keer de geldigheid van de schenking van een 

geldsom, betaalbaar op termijn en bijgevolg ook de beschikking over toekomstige 

goederen
101

. Bij arrest van 31 maart 1824 werd geoordeeld dat geen hypotheek kon genomen 

worden op toekomstige goederen. Men trok hieruit – volgens DEMANTE – de verkeerde 

conclusie: dat onder de gelding van het Burgerlijk Wetboek een schenking van een geldsom – 

op termijn betaalbaar – niet gewaarborgd kon worden door een hypotheek op toekomstige 

goederen
102

. 

 

DEMANTE concludeerde dat men slechts kon schenken ten belope van de waarde van de 

goederen die men op dat moment bezat. Hijzelf ging er echter van uit dat alles te herleiden 

was tot de kwestie van de onmiddellijke verbintenis.  

 

Hoewel de negentiende-eeuwse invulling van dit verbod streng lijkt, was de Ordonnance uit 

1731 nog strenger. Daarin werd immers de gemengde schenking van zowel actuele als 
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toekomstige goederen geheel nietig bevonden
103

. Men ging er destijds van uit dat de 

schenking een ondeelbaar karakter had, tenzij de schenker uitdrukkelijk het tegengestelde liet 

blijken. Door dat ondeelbaar karakter was het niet mogelijk om de nietigheid te beperken tot 

de toekomstige goederen. Toch leek het BIGOT-PRÉAMENEU logischer om er van uit te gaan 

dat de schenker niet de bedoeling had om op een ondeelbare manier te beschikken. De 

nietigheid zou zich in dat geval slechts uitstrekken over de toekomstige goederen
104

. Ook 

DEMANTE vond dat correcter, aangezien een nuttige interpretatie de onnuttige moest 

verhinderen. Hij ging er wel van uit dat indien het de bedoeling was van de schenker om een 

verdeling van zijn vermogen te verhinderen, de volledige schenking nietig was. Konden de 

tegenwoordige goederen echter nauwkeurig onderscheiden worden van de toekomstige, dan 

zou de nietigheid slechts deze laatste treffen
105

. 

B. ARTIKEL 944 B.W. VAN 1804 

1. PRINCIPE 

26. Artikel 944 van het Burgerlijk Wetboek verwoordt in belangrijke mate de ware 

toedracht van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking. Dit is ook altijd het geval 

geweest: al tijdens de voorbereidende werken tot het Burgerlijk Wetboek van 1804 en in de 

rechtspraak en rechtsleer van de negentiende eeuw
106

. Dit artikel handelt over de potestatieve 

voorwaarde(n) die eventueel aan de schenking kunnen verbonden worden. 

2.  DRIE SOORTEN VOORWAARDEN 

27. Het onderscheid werd gemaakt tussen drie soorten potestatieve voorwaarden waaraan 

een schenking kon onderworpen worden: de zuiver potestatieve voorwaarde, de gewoon 

potestatieve voorwaarde en de gemengd potestatieve voorwaarde. Het is opmerkelijk dat 

doorheen de tijd totaal verschillende gevolgen werden verbonden aan de voorwaarden. 
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De zuiver potestatieve voorwaarde is de voorwaarde waarvan de uitwerking enkel en alleen 

afhankelijk is van de wil van de schuldenaar
107

. De gewoon en de gemengd potestatieve 

voorwaarden zijn daarentegen niet louter afhankelijk van de wil van de schuldenaar, maar ook 

van respectievelijk bijkomende toevallige factoren of de wil van een welbepaalde derde
108

.  

De kwalificatie van een voorwaarde kwam slechts toe aan de rechter. Deze was soeverein om 

de bewoordingen en omstandigheden van de schenking te beoordelen
109

. 

3. INTERPRETATIE 

28. Hoewel artikel 944 B.W. doorheen de tijd steeds als belangrijke bepaling werd gezien 

om het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking te doorgronden, is 

men het nooit eens kunnen worden over de interpretatie ervan. Er werden steeds andere 

gevolgen verbonden aan de verschillende potestatieve voorwaarden en de geldigheid ervan 

werd ook verschillend beoordeeld. Dit is tot op de dag van vandaag nog steeds het geval
110

! 

 

29. De schenking, afhankelijk van een zuiver potestatieve voorwaarde, werd van oudsher 

strijdig bevonden met het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking, 

aangezien de voltooiing ervan afhangt van de enkele wil van de schenker
111

.  

In de voorbereidende werken tot het Burgerlijk Wetboek van 1804 werd opgemerkt dat het 

gevolg van het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking was dat elke 

schenking, gedaan onder een voorwaarde waarvan de uitoefening afhangt van de enkele wil 

van de schenker, nietig was
112

.  
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30. Toch werd in verschillende bronnen uit de negentiende eeuw opgemerkt dat het 

principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking niet per se verhinderde dat 

een schenking geldig kon gedaan worden onder een voorwaarde
113

. Zo bleek uit een arrest van 

5 maart 1829
114

. Zolang de voorwaarde niet ongeoorloofd of onmogelijk was althans en de 

uitwerking van de voorwaarde niet in de uitsluitende macht van de schenker lag
115

.  

 

31. In bovengenoemde zaak had de schenker verschillende goederen – zowel roerende als 

onroerende – geschonken, onder het beding dat de schenking geen uitwerking zou hebben wat 

betreft het genot van de eigendom, tot aan diens overlijden
116

. De schenker had zich met 

andere woorden het vruchtgebruik van de geschonken goederen voorbehouden.  

Na het overlijden van de schenker werd de nietigheid van de schenking gevorderd door een 

van zijn erfgenamen. Die stelde enerzijds dat de schenking een verboden overgang des doods 

uitmaakte en anderzijds dat het adagium “donner et retenir ne vaut” geschonden was. De 

argumentatie dienaangaande was dat de schenker zich bij de schenking helemaal niet 

onherroepelijk ontdeed van de geschonken goederen, aangezien hij het genot ervan behield tot 

zijn overlijden
117

. 

De rechtbank van Antwerpen verwierp de nietigheidsvordering in een vonnis van 20 

december 1827
118

. Een voorwaarde van overleven verhinderde immers de onherroepelijke 

afstand van de geschonken goederen niet, aangezien de uitwerking van de voorwaarde niet 

afhankelijk was van de wil van schenker. De schenker kon dan ook niet meer over de 

geschonken goederen beschikken
119

. 
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Het hof van beroep van Brussel stelde vast dat, hoewel de schenking onder voorwaarde van 

overleven was gedaan, de schenker wel degelijk actueel had beschikt over de geschonken 

goederen. Het hof redeneerde dat het adagium “donner et retenir ne vaut” enkel betekende dat 

de schenking onherroepelijk moest gebeuren. Dat verhinderde aldus niet dat een schenking 

kon gedaan worden onder een opschortende voorwaarde, aangezien een schenker zich in dat 

geval wel degelijk verbond op het moment van de schenking en de uitwerking van de 

voorwaarde niet afhing van diens wil. Dat was in casu dan ook het geval: de schenker had 

zich werkelijk verbonden op het moment van de schenking zelf, maar hij had zich het bezit en 

genot van de geschonken goederen voorbehouden, zolang de voorwaarde niet was voldaan – 

te weten zijn overlijden. Het hof wees het beroep dan ook af
120

. 

32. Een ander voorbeeld uit de negentiende- eeuwse rechtspraak was de schenking gedaan 

onder de voorwaarde van het betalen van vrome legaten door de schenker bij zijn overlijden. 

Deze schenking werd ongeldig bevonden door het hof van Nîmes. Deze voorwaarde werd 

immers als zuiver potestatief gekwalificeerd
121

, net zoals de schenking waarbij de schenker 

zich het recht voorhield om de schenking te ontbinden
122

 en de schenking van de opbrengst 

van de verkoop van een onroerend goed, op voorwaarde dat de schenker beslist om het te 

verkopen
123

. 

 

33. Artikel 1174 B.W. werd echter zo geïnterpreteerd dat het elke potestatieve voorwaarde 

leek te weren. Niet enkel de voorwaarde die enkel en alleen afhing van de schenker, maar ook 

de voorwaarden die tevens afhingen van een toevallig feit of de wilsuiting van een bepaalde 

derde
124

.  

MICHAUX was echter van mening dat artikel 1174 B.W. in het geval van een schenking 

eenvoudigweg niet kon toegepast worden. Artikel 944 B.W. was immers strenger en specifiek 

van toepassing op schenkingen, zodat de toepassing van de gemeenrechtelijke bepalingen 
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uitgesloten was
125

. Hij maakte toepassing van het principe “lex specialis derogat generali”. 

Het toepasselijk verbod was in die interpretatie enkel van toepassing op zuiver potestatieve 

voorwaarden, de voorwaarden waarvan de uitvoering enkel afhing van de wilsuiting van de 

schenker. Een schenking onder om het even welke andere voorwaarde was dan ook geldig - 

volgens een bepaalde strekking in de negentiende-eeuwse rechtsleer -, voor zover niet strijdig 

met de wet
126

. 

Toch bestaan er vandaag de dag nog steeds aanhangers van deze interpretatie. Volgens hen 

wordt niet enkel de voorwaarde geviseerd die enkel en alleen afhangt van de schenker
127

, 

maar ook de voorwaarden afhankelijk van de schenker én een bijkomend toevallig feit
128

 of 

van de schenker én van een bepaalde derde
129

. 

Het is belangrijk om na te gaan wat nu net het effect in de praktijk is van deze invulling. Zo 

zal deze strekking ertoe leiden dat bijvoorbeeld de schenking tussen samenwonende partners 

onder de ontbindende voorwaarde van de beëindiging van de samenwoning ongeldig wordt 

geacht
130

. Hetzelfde geldt echter ook voor de schenking aan de kinderen van de schenker uit 

diens eerste huwelijk onder de opschortende voorwaarde van het plaatsvinden van zijn tweede 

huwelijk met een bepaalde derde
131

, net zoals de schenking onder de ontbindende voorwaarde 

van de geboorte van een kind van de schenker en zijn echtgenote
 132

. Deze interpretatie is te 
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streng – volgens BAEL – omdat het op die manier niet mogelijk is om een beding te voorzien 

waarbij de schenking ontbonden wordt in geval van de geboorte van een kind
133

. 

34. De discrepantie in de wetgeving had dus duidelijk tot gevolg dat ook in de rechtsleer 

verschillende strekkingen merkbaar waren
134

. Het verschil tussen deze opvattingen was 

aanzienlijk en kon tot grote toepassingsverschillen leiden. Het kwam er volgens mij wel op 

neer dat de meerderheidsstrekking er van uit ging dat de meest specifieke wetsbepaling moest 

in acht genomen worden en dus enkel de voorwaarden die louter afhingen van de schenker, 

nietig waren
135

.  

 

35. Uit bovenstaande redenering volgt dat elke andere dan de zuiver potestatieve 

voorwaarde wel als geldig werd aanzien
136

.  

De schenking kon bijgevolg perfect aan een opschortende voorwaarde onderworpen worden, 

waarbij de uitvoering van de verbintenis uitgesteld is totdat de voorwaarde voldaan is
137

. 

Bijvoorbeeld de opschortende voorwaarde die slechts uitwerking kreeg bij het overlijden van 

de schenker. Op die manier bestond de mogelijkheid om te schenken onder de voorwaarde 

van overlijden zonder kinderen
138

 of overleven van de schenker. Hetzelfde gold voor de 

ontbindende voorwaarde. Bij de vervulling van de ontbindende voorwaarde wordt de 

verbintenis teniet gedaan, alsof ze nooit zou bestaan hebben
139

. In dat geval zouden de 

geschonken goederen naar de schenker terugkeren bij voltooiing van de voorwaarde. 

DEMOLOMBE gaf als voorbeeld de voorwaarde van het overwinnen van een ziekte of het 

ontsnappen aan een dreigend gevaar
140

. 
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De redenering hierachter was dat het voorwaardelijk recht onmiddellijk ontstond op het 

ogenblik waarop de schenking plaatsvond, zonder dat de schenker hier nog iets aan kon 

veranderen of teniet doen
141

. De schenker verbond zich dadelijk en de begiftigde werd 

onmiddellijk schuldeiser, er werd slechts een termijn voor het leveren van de verbintenis 

voorzien
142

. 

36. Ook vandaag nog leiden bepaalde auteurs uit de tekst van de wet (“de enkele wil van 

de schenker”) af dat slechts de zuiver potestatieve voorwaarde geviseerd wordt en dat aldus 

enkel de schenking onder die voorwaarde nietig is
143

. Aangezien bij de gewoon en de 

gemengd potestatieve voorwaarde meer dan enkel de wil van de schenker nodig is om de 

voorwaarde uitwerking te laten krijgen, gaat men er van uit dat deze geldig zijn
144

. Deze 

strekking wordt verdedigd door o.a. KLUYSKENS en PINTENS
145

. 

Had de wetgever een andere interpretatie in zijn achterhoofd, dan zou hij het artikel immers 

anders geredigeerd hebben. Het artikel zou in dat geval veel logischer kunnen zijn door te 

stellen dat de schenking nietig is, ingeval zij afhangt van een voorwaarde waarvan de 

uitvoering afhangt “van de wil van de schenker”
146

. 

Een ander argument halen de auteurs uit de lezing van artikel 894 B.W. Dit artikel zegt 

met zoveel woorden dat de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken 

zaak ontdoet. Daaruit lijkt logischerwijze voort te vloeien dat de zuiver potestatieve 
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voorwaarde nietig is. Toch is dit artikel te algemeen opgevat, zodat  volgens BAEL 

dergelijke conclusies er niet kunnen worden uit afgeleid
147

.  

Ook artikel 953 B.W. biedt geen soelaas wat betreft de invulling van het principe van de 

onherroepelijkheid. Buiten het feit dat het een schenking onder voorwaarden toelaat, kan 

verder geen draagwijdte afgeleid worden
148

. 

37. Anderen zijn echter een andere mening toegedaan
149

. Zij leiden uit de tekst van de wet 

af dat een schenking onder een voorwaarde die kan verwezenlijkt worden door de enkele wil 

van de schenker, nietig is. Het komt er met andere woorden op neer dat niet per se de 

uitvoering van de schenking moet afhangen van de wil van de schenker, het gaat over de 

uitvoering van de voorwaarde. De vraag die men zich in dit geval moet stellen: kan de 

schenker er alleen voor zorgen dat de voorwaarde wel of niet uitwerking krijgt? Naast de wil 

van de schenker, kan dus nog een ander element vereist zijn
150

. Het is vooral deze interpretatie 

die het Hof van Cassatie lijkt te volgen
151

. 

Vanuit het oogmerk van deze laatste interpretatie wordt – in tegenstelling tot de interpretatie 

waarin enkel de zuiver potestatieve voorwaarde nietig werd beschouwd – wel een onderscheid 

gemaakt tussen opschortende en ontbindende voorwaarden. Het criterium is immers de 

schenker die de voorwaarde al dan niet alleen kan (laten) uitvoeren. Dit heeft tot gevolg dat de 

gewoon potestatieve opschortende voorwaarde, de gemengd potestatieve opschortende 

voorwaarde en de gewoon potestatieve ontbindende voorwaarde leiden tot nietigheid. Het is 

enkel in het geval van de gemengd potestatieve ontbindende voorwaarde dat de wil van de 

schenker er niet kan toe leiden dat de schenking herroepen wordt
152

. 
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De wil van de schenker volstaat immers om een opschortende voorwaarde geen uitvoering te 

laten krijgen, zowel bij de gewoon als de gemengd potestatieve voorwaarde. Bij de 

ontbindende voorwaarde geldt hetzelfde in geval van een gewoon potestatief ontbindende 

voorwaarde, maar bij de gemengde is ook de wil van een bepaalde derde vereist
153

.  

38. Een andere hedendaagse interpretatie houdt in dat ook de schenking onder de gewoon 

potestatieve ontbindende voorwaarde (naast de gemengd potestatieve ontbindende 

voorwaarde) geldig is. Als een onbepaalde derde in een voorwaarde wordt betrokken, dan is 

er geen sprake van een gemengd, maar van een gewoon potestatieve voorwaarde. Aangezien 

niet vastligt om welke derde het moet gaan, kan eerder van een toevallig element gesproken 

worden. In dat geval is het dan zo dat de uitwerking van de voorwaarde afhangt van de 

schenker én een onbepaalde derde. Bij een ontbindende voorwaarde volstaat de wil van de 

schenker aldus niet om de schenking te herroepen en is de schenking dus geldig
154

. 

 

39. Aangezien artikel 944 B.W. – in de oorspronkelijke negentiende-eeuwse interpretatie 

– slechts de zuiver potestatieve voorwaarden in het vizier had, besloot DEMANTE dat de 

gemengde potestatieve voorwaarde  daarentegen wel perfect geldig was, voor zover niet 

strijdig met de wet
155

.  

Sommige auteurs volgden deze redenering niet en waren van oordeel dat ook de gemengd 

potestatieve voorwaarde afhing van de wil van de schenker. In dat opzicht bleef het volgens 

hen mogelijk dat de schenker het effect van zijn schenking teniet zou doen. Had de wetgever 

echter deze strenge opvatting nagestreefd, dan had hij in plaats van “la seule volonté” wel 

“aucunement de volonté” gebruikt, redeneerde DEMANTE. Daarenboven ging hij er van uit dat 

de wetgever de voorwaarden die niet louter afhingen van de schenker, maar van de wil van de 

schenker én van een bepaalde derde, wilde vrijstellen van de toepassing van de 

verbodsbepaling. MICHAUX en DEMANTE concludeerden dat de gewoon potestatieve 

voorwaarde werd geviseerd, maar dat de gemengd potestatieve voorwaarde daarentegen wel 

werd toegelaten
156

. 
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40. Volgens de meerderheidsstrekking in de negentiende eeuwse rechtsleer was een 

schenking, gedaan onder een gemengde voorwaarde, niet ongeldig
157

. Nochtans werd in de 

rechtspraak al eens het tegendeel verkondigd
158

. Toen al konden tegenstrijdigheden 

opgemerkt worden tussen de rechtspraak en rechtsleer. Ook tussen de auteurs onderling 

bestond soms discussie. 

 

41. Een voorbeeld van dergelijke strenge uitspraak kwam van het hof van Orléans
159

. Een 

vrouw deed een schenking aan de kinderen van haar toekomstige echtgenoot, “met het oog op 

het huwelijk en in dat geval alleen”
160

. Het Hof was echter van oordeel dat hier sprake was 

van een schenking onderworpen aan een potestatieve voorwaarde en vernietigde de 

schenking. De rechtsleer uit de negentiende eeuw was van oordeel dat het echter ging om een 

gemengde voorwaarde en het Hof geen enkele reden had om de schenking te vernietigen
161

. 

Deze rechtspraak werd om haar strengheid door heel wat auteurs bekritiseerd
162

. 

De schenking, onder de voorwaarde dat de schenker al dan niet huwde met een bepaalde 

persoon, was perfect geldig. De schenking onder de voorwaarde dat de schenker al dan niet 

huwde was dat niet. Het ging in dit laatste geval immers om een gewoon potestatieve 

voorwaarde
163

. 
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42. De bovenstaande theorieën buiten beschouwing latend, heeft BARBAIX een stelling 

ontwikkeld waarin geen inbreuk op de onherroepelijkheid van de schenking gevormd wordt 

indien het potestatief element van dien aard is dat geen - of slechts een klein - risico bestaat 

dat de schenker er gebruik zal van maken louter en alleen om zijn schenking te kunnen 

herroepen.  

Een voorbeeld ter verduidelijking: er is geen sprake van een schending van de versterkte 

onherroepelijkheid van de schenking, indien een schenking plaatsvindt onder de voorwaarde 

dat de schenker geen kinderen krijgt. Het krijgen van kinderen is immers zo ingrijpend in een 

mensenleven, dat het heel onwaarschijnlijk is dat de schenker louter en alleen om op zijn 

schenking terug te komen kinderen zal willen krijgen
164

.  

Hoewel het voordeel van deze benadering is dat ze meer op basis van de noden van de 

rechtzoekende kan toegepast worden dan de strikte theorieën hierboven vermeld en meer 

gebaseerd is op het gezond verstand, ziet BAEL toch een groot probleem
165

. Zo is het zeer 

moeilijk om de grens te bepalen tussen een groot of klein risico op potestativiteit. Het 

criterium is immers het ingrijpend karakter, waardoor net een groot of klein risico bestaat op 

de toepassing ervan louter om op de schenking terug te komen. Er is met andere woorden 

sprake van een flou criterium
166

. 

43. De vraag is wat nu eigenlijk beter is: een zekere toepassing van een strikt theoretische 

benadering van het principe van de onherroepelijkheid, of eerder een theorie meer op maat 

van de rechtzoekende, waarbij toch een aanzienlijke onzekerheid bestaat over de interpretatie 

wat nu wel of niet als geldig wordt aanzien.   

Hoewel – naar mijn mening – BARBAIX’s theorie een betere, meer nauwkeurige en op maat 

gemaakte familiale vermogensplanning toelaat, moet men in het notariaat altijd opteren voor 

de minst onzekere mogelijkheid. Partijen wensen een waterdichte regeling, waarbij latere 

discussies vermeden kunnen worden. Het is volgens mij heel belangrijk dat cliënten weten 

dat, wanneer ze bij de notaris vertrekken, hun schenking op een dergelijke manier geregeld is, 

dat ze later niet meer betwist kan worden. 
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Hetzelfde standpunt hieromtrent zie ik bij BAEL. Ook hij stelt dat in de praktijk waarschijnlijk 

de meest strenge theorie zal toegepast worden. Men zal ervoor opteren om elke discussie uit 

te sluiten, hoewel hijzelf van oordeel is dat ook de minder strikte stelling geldig kan bedongen 

worden
167

.  

Het zal er met andere woorden op neerkomen dat de stelling toegepast zal worden die 

voorhoudt dat een schenking onder om het even welke potestatieve voorwaarde, nietig is. Alle 

potestatieve voorwaarden leiden met andere woorden tot een ongeldige schenking
168

. 

4. CASS. 26 JANUARI 1984 

44. BAEL grijpt het arrest van het Hof van Cassatie van 26 januari 1984 aan om de 

verschillende opvattingen met betrekking tot de potestatieve voorwaarden te duiden
169

. In 

dat concreet geval was een schenking gebeurd onder de voorwaarde dat de begiftigde in 

dienst bleef van de schenker tot diens overlijden en maandelijks een ontvangsten- en 

kostenstaat doorgaf. Het Hof beoordeelde deze schenking als geldig, omdat de schenker 

alvorens de schenking te kunnen herroepen eerst de begiftigde moest ontslaan
170

.  

 

45. Deze rechtspraak werd op verschillende manieren geïnterpreteerd. Een eerste 

invulling is dat enkel de schenking onder zuiver potestatieve voorwaarde als nietig werd 

aanzien, aangezien het Hof de voorwaarde als een gewoon potestatieve voorwaarde 

kwalificeerde en deze geldig achtte. Het kwam er met andere woorden op neer dat , indien 

de schenker niet door zijn wil alleen de schenking kon verhinderen, maar ook een ander 

element vereist was, geen sprake kon zijn van een zuiver potestatieve voorwaarde en dus 

ook geen nietigheid speelde
171

. Deze interpretatie werd door BAEL als de correcte 

aanzien
172

. 
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Een tweede interpretatie komt van PUELINCKX-COENE. Zij interpreteerde het arrest alsof 

het Hof de voorwaarde als een gemengd potestatieve voorwaarde kwalificeerde en dus 

een restrictieve interpretatie van artikel 944 B.W aanhield. Die interpretatie zou er dan op 

neerkomen dat het Hof enkel de schenking onder een gemengde voorwaarde zou 

aanvaarden
173

. 

Een derde mogelijke interpretatie was dat het Hof er van uit ging dat de schenker niet de 

bedoeling had om zijn werknemer te ontslaan en dus enkel een potestatief element 

voorhanden was langs de kant van de begiftigde
174

. In dat geval kan de opgelegde 

voorwaarde aangenomen worden als een gewoon potestatieve voorwaarde in hoofde van 

de begiftigde. Het komt immers aan hem toe om al dan niet voor de schenker te blijven 

werken. In dat opzicht is dan ook geen sprake van enige nietigheid
175

. 

BARBAIX hangt deze laatste strekking aan, hoewel niet veel andere auteurs zich hier in 

kunnen vinden
176

. Ze stelt wel dat niet te veel gevolg aan dit arrest mag gegeven worden, 

aangezien het Hof van Cassatie niet de kwestie van de onherroepelijkheid beslecht, maar 

enkel de beoordeling van het hof van beroep
177

. Dit klopt niet volgens Bael
178

! 

C. ARTIKEL 945 B.W. VAN 1804 

46. De wetgever beperkte zich (net zoals de Ordonnance van 1731) tot de verklaring dat 

de begiftigde  niet kan verplicht worden – op straffe van nietigheid – om andere lasten of 

schulden te dragen dan diegene die reeds bestonden op het moment van de schenking zelf.  

Tenzij de schenkingsakte of de aangehechte staat geen andere schulden of lasten vermelden 
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die nog na de schenking zouden kunnen ontstaan
179

. De redenering hierachter was dat de 

schenker zich op die manier de mogelijkheid kon voorbehouden om het effect van zijn 

schenking teniet te doen of te verminderen
180

.  

 

47. In de negentiende-eeuwse rechtsleer werd aangegeven dat dergelijke schenking door 

nietigheid getroffen werd omdat de schulden of lasten nog niet bestonden op het moment van 

de schenking. Of de bestaande schulden al dan niet zouden stijgen en met welk bedrag, hing 

dus volledig af van de schenker
181

. De schenker had in deze situatie de mogelijkheid om zijn 

schenking volledig uit te hollen, door bijvoorbeeld veel schulden aan te gaan
182

. Volgens 

POTHIER gold de nietigheid evenzeer indien de schenker slechts tot een bepaald bedrag extra 

schulden kon aangaan of zelfs indien hij geen gebruik maakte van zijn bevoegdheid
183

. 

 

48. De bedoeling van artikel 945 B.W. wordt in de hedendaagse rechtsleer beschreven als 

de bescherming van de begiftigde tegen het aangaan van verbintenissen, zonder dat men weet 

waartoe men zich precies verbindt
184

. Deze situatie kan evenwel ook tot de kwestie van de 

potestatieve voorwaarden worden herleid. De schenking onder de voorwaarde dat de schenker 

geen nieuwe schulden of lasten oplegt, is een gewoon of gemengd potestatieve voorwaarde
185

. 

1. TEGENWOORDIGE SCHULDEN EN LASTEN 

49. Uit artikel 945 B.W. vloeide voort dat de schenker die reeds aanwezige schulden ten 

laste wenste te leggen aan de begiftigde, ervan kon afzien deze te preciseren in de 

schenkingsakte of begrotingsstaat. De begiftigde was in dat geval slechts gehouden tot het 
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betalen van de schulden met vaste datum
186

. Indien de schenker dus zekerheid wilde met 

betrekking tot de volledige uitvoering van de last, dan voegde hij toch best een begrotingsstaat 

toe aan zijn schenkingsakte. De toevoeging van dergelijke staat was echter geen 

geldigheidsvoorwaarde, aangezien artikel 945 B.W. toeliet om op algemene wijze de reeds 

bestaande schulden op het moment van de schenking ten laste te leggen van de begiftigde
187

. 

2. TOEKOMSTIGE SCHULDEN EN LASTEN 

50. De negentiende-eeuwse rechtsleer merkte op dat de schenking wel degelijk 

toekomstige schulden of lasten kon inhouden voor zover deze precies opgesomd werden, 

ofwel in de schenkingsakte zelf, ofwel in een begrotingsstaat aangehecht aan de akte
188

.  

Deze extra schulden zouden afgetrokken worden van de waarde van de geschonken goederen 

ofwel ten voordele van de derde-schuldeiser, ofwel ten voordele van de schenker of zijn 

erfgenamen. In feite werd de schenking verminderd, ten belope van het bedrag waarvoor de 

schenker de bevoegdheid had behouden om te beschikken, ongeacht of de schenker al dan niet 

effectief voor dat bedrag schulden aanging
189

. Dit betekende echter niet noodzakelijk dat door 

het detailleren an sich automatisch toekomstige schulden konden ten laste gelegd worden
190

. 

51. Een vraag die vandaag gesteld wordt, is of een bepaalde soort toekomstige schulden of 

lasten kunnen worden opgelegd. Daarmee bedoelt men bijvoorbeeld de last tot onderhoud en 

herstelling bij een schenking van een onroerend goed of bijvoorbeeld de last tot 

levensonderhoud of de last tot het dragen van ziekenhuiskosten en dergelijke
191

.  

Of desbetreffende kosten zullen ontstaan en over welke bedragen het gaat, hangt af van de 

schenker
192

. Een strenge strekking in de hedendaagse rechtsleer
193

 stelt dat het ontstaan van 

die schuld niet louter afhankelijk mag zijn van de schenker, aangezien men dan te maken zou 
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hebben met een zuiver potestatieve voorwaarde
194

. Dergelijk standpunt kan echter niet 

verdedigd worden volgens BAEL en BARBAIX, aangezien de wetgever zelf toelaat dat de 

betaling van toekomstige schulden als voorwaarde aan een schenking kan worden verbonden, 

voor zover deze uitdrukkelijk bedongen zijn in de schenkingsakte of aangehechte 

begrotingsstaat. Anders oordelen zou erop neerkomen dat artikel 945 B.W. buitenspel wordt 

gezet.  

Daarenboven kan opgeworpen worden dat artikel 945 B.W. restrictief moet geïnterpreteerd 

worden, aangezien dit artikel een inbreuk op de contractsvrijheid inhoudt. Dat deze lasten of 

schulden niet zouden mogen ontstaan door de loutere wil van de schenker is met andere 

woorden een te verregaande interpretatie
195

. Ook in de rechtspraak kunnen voorbeelden 

aangehaald worden waar deze strenge interpretatie niet werd aangehouden
196

.  

Ten slotte redeneert BARBAIX dat dergelijke schenking niet aangegaan is met een potestatieve 

voorwaarde langs de kant van de schenker. Doordat de begiftigde de schenking aanvaardt, 

daalt de nettowaarde van de schenking. De begiftigde neemt als het ware een wederzijdse 

verbintenis op ten aanzien van de schenker. Aangezien de begiftigde deze verbintenis aangaat, 

kan geen sprake zijn van een ongeldige schenking, aangezien potestativiteit enkel tot 

nietigheid kan leiden langs de kant van diegene die zich verbindt
197

.  

3. PRECISERING IN DE AKTE OF BEGROTINGSSTAAT 

52. Een belangrijke vraag in de praktijk was of werkelijk vereist werd dat de lasten en 

schulden afzonderlijk gepreciseerd werden in de akte of begrotingsstaat. Of volstond het om 

het totaal van de lasten en schulden aan te geven? Of sterker nog: volstond het om aan te 
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geven dat de op het moment van de schenking bestaande lasten en schulden ten laste gelegd 

werden? 

Dergelijke precisering in de begrotingsstaat werd enerzijds nuttig geacht, aangezien de 

begiftigde op die manier exact de lasten kende waardoor de geschonken goederen werden 

bezwaard. De schenker kon daarenboven op die manier gemakkelijker aansturen op een 

correcte en volledige betaling. Toch werd in de rechtspraak geoordeeld dat deze 

begrotingsstaat niet essentieel was en bij gebrek ervan geen nietigheid moest vastgesteld 

worden
198

. Het Hof van Cassatie stelde zelfs dat dergelijke staat slechts een informatief en in 

geen geval een limitatief karakter had
199

. Het kwam er met andere woorden op neer dat 

dergelijke begrotingsstaat niet essentieel was, aangezien alle bestaande schulden perfect aan 

de begiftigde ten laste konden gelegd worden, zonder dat het zelfs noodzakelijk was om het 

totaalbedrag te veruitwendigen
200

.  

Hoewel een begrotingsstaat aldus niet vereist werd voor de geldigheid van de schenking, was 

deze daarentegen zeker nuttig in het opzicht van de belangen van de partijen
201

!  

De staat was – volgens MICHAUX en DEMANTE – in ieder geval wel vereist indien de 

begiftigde slechts gehouden was tot het betalen van een deel van de schulden of lasten
202

. 

Nochtans oordeelde het Hof van Cassatie dat de verbintenis niet letterlijk neergeschreven 

moest zijn in de schenkingsakte. Ze kan ook voortvloeien uit het samenspel van de 

beschikking, de omstandigheden waarin de schenking werd gedaan en de uitvoering ervan
203

.  

53. Om problemen te vermijden wordt in de actuele rechtsleer gesteld dat de clausules 

over de toekomstige schulden zo moeten opgesteld worden dat zo weinig mogelijk twijfel 

bestaat over de schulden of lasten. De wet laat immers de toekomstige lasten of schulden wel 
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toe voor zover uitgedrukt in de akte of de aangehechte begrotingsstaat
204

. Zo kan volgens 

PUELINCKX-COENE bijvoorbeeld een limiet bedongen worden of bepaald worden over welke 

schulden het in concreto kan gaan
205

. 

Hoewel best zo goed mogelijk gespecifieerd, is het niet vereist dat het bedrag van de 

toekomstige schulden of lasten volledig vaststaat. Zo wordt bijvoorbeeld de schenking onder 

last van lijfrente als geldig aangenomen in de rechtsleer. Aangezien de lijfrente afhankelijk is 

van de levensduur van de schenker (een toevallig element), kan het bedrag van de last niet 

gespecifieerd worden
206

.  

Het volstaat – volgens een bepaalde strekking in de rechtsleer – dat de aard van de 

toekomstige lasten of schulden gespecifieerd wordt. BARBAIX stelt immers dat dergelijke 

schenking slechts een schending inhoudt indien zowel het ontstaan, de aard als de 

hoegrootheid van de schuld cumulatief afhankelijk zijn van de schenker. Is enkel de aard van 

de schuld bepaald, dan moet de omvang van de schuld wel onafhankelijk van de schenker 

zijn
207

. In dat geval kan geen sprake zijn van het herroepen van de schenking wanneer de 

begiftigde deze schulden of lasten effectief moet betalen. Alleen het bedrag van de schenking 

wordt verminderd. Door het beding van de voorwaarde is de schenking eigenlijk van meet af 

aan beperkt tot de waarde van het geschonkene, verminderd met de bedongen schulden of 

lasten
208

.  

Met oogmerk op de bescherming van de begiftigde, is het zeker in diens belang dat een 

maximumbedrag voor eventuele bijkomende schulden of lasten wordt vastgelegd. Op die 

manier kan de begiftigde met volledige kennis van zaken beslissen om de schenking al dan 
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niet te aanvaarden
209

. Volgens BARBAIX kan het zelfs dat in plaats van de aard van de 

schulden of lasten, enkel een maximumbedrag wordt bedongen in de schenkingsakte
210

. Niet 

iedereen wordt echter door haar stelling overtuigd
211

. Zo twijfelt BAEL of dit wel verzoenbaar 

is met de wet
212

. Ook PUELINCKX-COENE is ervan overtuigd dat geen onbepaalde schulden of 

lasten aan de begiftigde kunnen worden opgedrongen
213

. Deze auteurs hebben het moeilijk 

met het feit dat de schenker de hoegrootheid van de schulden nog kan beïnvloeden
214

. 

D. ARTIKEL 946 B.W. VAN 1804 

1. PRINCIPE 

54. In de voorbereidende werken tot het Burgerlijk Wetboek van 1804 werd reeds 

opgemerkt dat de schenking, waarbij de schenker de mogelijkheid had bedongen om over een 

bepaald deel van de geschonken goederen te beschikken, niet geldig kon zijn
215

. Dit principe 

werd ingeschreven in artikel 946 B.W.
216

. De nietigheid speelde, zelfs al maakte de schenker 

geen gebruik van zijn bevoegdheid of beperkte hij ze tot een bepaalde som of deel van de 

geschonken goederen. De desbetreffende goederen behoorden dan toch niet aan de begiftigde 

toe
217

. In tegenstelling tot de schenking waarbij zowel tegenwoordige als toekomstige 
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goederen werden geschonken, trof de nietigheid in deze situatie slechts die goederen of die 

som waarover de schenker nog kon beschikken
218

. Deze werden met andere woorden 

onttrokken aan de schenking en bleven aan de schenker toebehoren.  

 

55. Volgens BAEL is de hamvraag of de wet hier eigenlijk een schenking onder zuiver 

potestatieve voorwaarde in acht neemt, of eerder een schenking onder een gewoon of 

gemengd potestatieve voorwaarde. Kan de schenker met andere woorden volledig op 

zichzelf beslissen om nog te beschikken, of is een toevallig element of de wil van een 

derde vereist
219

? 

BAEL ging er van uit dat de tekst van de wet een zuiver potestatieve voorwaarde viseerde, 

waarin de enkele wil van de schenker volstond om alsnog te beschikken over de 

geschonken goederen. In dat opzicht zou dan ook slechts deze zuiver potestatieve 

voorwaarde de nietigheid meebrengen
220

. 

Problematisch is dat deze interpretatie niet strookt met de meerderheidsopvatting wat betreft 

de invulling van artikel 944 B.W. Hoewel artikel 946 B.W. de gewoon en gemengd 

potestatieve voorwaarde toelaat, worden deze door artikel 944 B.W. toch als ongeldig 

aanzien. Vermits artikel 946 B.W. daarenboven slechts een toepassing is van het principe 

beschreven in artikel 944 B.W., kan geen al te zware draagwijdte aan dat artikel verbonden 

worden
221

.  

56. Het feit dat het verboden is om nog langer te beschikken over de geschonken goederen 

vormt een probleem in het kader van de vermogensplanning. Zoals later in deze masterproef 

aan bod komt, probeert men immers steeds zo fiscaal voordelig mogelijk te schenken, maar 

daarbij ook alsnog enige controle te behouden over de goederen
222

. 

                                                             
218

 Artikel 946 B.W.; A.M. DEMANTE, Cours analytique de Code Napoléon, IV, Paris, Henri Plon, 1858, 211. 
219

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 401. 
220

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 402; M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingsrecht” 

in J. BAEL, H. BRAECKEMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE, A. WYLLEMAN, Familiale 

vermogensplanning, XXXe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004, Mechelen, Kluwer, 2004, 163. 
221

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 402; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe 

anders is de overeenkomst schenking en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de 

schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 456. 
222

 Zie infra randnummer 129 en volgende ; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders 

is de overeenkomst schenking en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de 

schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 509. 



38 

 

2. VOORWAARDELIJK RECHT TOT BESCHIKKEN 

57. Voorzag de schenker slechts een voorwaardelijk recht om nog te beschikken over de 

geschonken goederen, dan werd de schenking slechts voorwaardelijk aangetast. Werd de 

voorwaarde immers niet voldaan, dan werd aan de schenking niet geraakt. 

Een voorbeeld dienaangaande was de schenking waarbij de schenker de mogelijkheid 

bedongen had een lijfrente ten voordele van een bepaalde persoon te betalen, in het geval die 

persoon de schenker overleefde. Ongeacht of de schenker effectief van die mogelijkheid 

gebruik maakte, was de begiftigde ertoe gehouden, ofwel ten voordele van de rentenier, ofwel 

ten voordele van de erfgenamen van de schenker. Werd echter niet aan de voorwaarde 

voldaan, dan had de schenking zuiver en simpel plaatsgevonden. Aangezien de uitwerking 

van deze voorwaarde niet afhankelijk was van de schenker zelf was deze schenking perfect 

geldig
223

.  

Het kwam er met andere woorden op neer dat de begiftigde in ieder geval de last moest 

dragen, ongeacht of de schenker gebruik maakte van zijn bevoegdheid. Bestond de last uit een 

bepaald kapitaal of uit een eeuwigdurende rente, dan was er geen probleem. Evenmin indien 

er sprake was van een lijfrente. Tenminste voor zover de schenker zijn bevoegdheid tot een 

bepaald bedrag of voor een bepaalde duur had beperkt. Was dit niet het geval, dan ging men 

er van uit dat de duur van de rente beperkt werd tot dertig jaar
224

. 

3. UITZONDERING 

58. De schenking waarbij de schenker zich de mogelijkheid had voorbehouden om in zijn 

testament te beschikken over het geschonkene viel echter niet onder deze verbodsbepaling. 

Dergelijke schenking werd door een strekking in de negentiende-eeuwse rechtsleer als geldig 

beschouwd, aangezien ze eigenlijk neerkwam op een schenking van genot tijdens het leven 

van de schenker. De schenker had daarbij slechts de mogelijkheid voorzien om na zijn dood te 

beschikken. Tijdens het leven van de schenker was dus sprake van een zakelijk genotsrecht. 

Vermits dit recht kon overgedragen worden aan de erfgenamen, mocht het niet aanzien 

worden als een soort vruchtgebruik.  
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Had de schenker daarentegen geen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid, dan bleef de 

begiftigde wel bezitter en kon hij daarenboven blijven genieten van de vruchten die de 

goederen opbrachten. Het gebrek in de titel kon echter niet genegeerd worden: de begiftigde 

was op dat moment geen eigenaar. Deze situatie kwam eigenlijk overeen met een gift van 

hand tot hand
225

, aangezien de begiftigde met toestemming van de schenker van de vruchten 

kon genieten. Die gift van hand tot hand had echter enkel betrekking op de werkelijk 

ontvangen vruchten en liet de begiftigde niet toe om op dezelfde manier om te gaan met de 

burgerlijke vruchten gerealiseerd bij het overlijden van de schenker
226

. 

E. ARTIKEL 948 B.W. VAN 1804 

59. Een volgende toepassing die in de voorbereidende werken van het Burgerlijk Wetboek 

werd beschreven, hield in dat om de schenking van roerende goederen een zeker karakter te 

geven de schenking moest vergezeld worden van een staat waarin de waarde van de 

geschonken goederen geschat werd
227

. 

 

60. Ook in de rechtspraak van de negentiende eeuw werd aan het principe van de 

versterkte onherroepelijkheid van de schenking hetzelfde gevolg verbonden
228

. Roerende 

goederen schenken zonder de waarde ervan te bepalen of te schatten, zou immers neerkomen 

op het voorzien van een recht of minstens de mogelijkheid om de schenking teniet te doen
229

.  

Dit was dan ook de belangrijkste reden om dergelijke staat op straffe van nietigheid voor te 

schrijven. Daarnaast hield die staat ook een manier in om de waarde van de verbintenis vast te 

stellen
230

 of om na te gaan of de schenking het beschikbaar deel niet overschreed
231

. Het was 

dan ook ongetwijfeld om deze redenen dat de wetgever de schenking door huwelijkscontract 

en tussen echtgenoten niet vrijstelde van deze verplichting
232

. De wetgever was op dat vlak 
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strenger dan ten tijde van de Ordonnance van 1731, waar wel in een uitzondering werd 

voorzien
233

.  

61. Daarnaast was het ook van belang dat in de begrotingsstaat de waarde van de goederen 

nauwkeurig geschat werd, aangezien de schenker anders de mogelijkheid had om de 

schenking aan te tasten. De schatting zou echter niet nodig zijn als de waarde uit het 

geschonken goed zelf kan afgeleid worden, zoals een schuld van een vast bedrag. De 

begrotingsstaat moest aangehecht zijn aan de schenkingsakte, of beter nog, in de akte zelf 

opgenomen zijn
234

.  

 

62. De nietigheid waarvan sprake bij ontstentenis van dergelijke begrotingsstaat was een 

nietigheid ten gevolge van een vormgebrek en werd slechts toegepast op die goederen 

waarvoor de schatting was voorgeschreven
235

. Deze was niet vatbaar voor bevestiging en kon 

niet gedekt worden door de vrijwillige uitvoering van de schenking
236

, aangezien deze in de 

klassieke rechtsleer als een absolute nietigheid werd beschouwd
237

. 

 

Elke roerende schenking viel onder het toepassingsgebied van dit artikel, behalve de 

handgiften
238

. Was de schenking nietig bij gebrek aan een begrotingsstaat dan konden de 

goederen nog geldig worden geschonken via gift van hand tot hand
239

. MICHAUX was hiervan 

niet overtuigd en stelde dat als de wet een akte met begrotingsstaat vereist, deze schenking 

niet gewoon vervangen kon worden door een gift van hand tot hand
240

.  
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Zelfs in het geval de schenking gevolgd werd door een werkelijke traditio, was een 

begrotingsstaat vereist. De nietigheid was immers van dien aard dat ze niet kon gedekt 

worden door de zakelijke overdracht van de geschonken goederen
241

.  

F. ARTIKEL 949 EN 950 B.W. VAN 1804 

63. Artikel 949 B.W. laat toe dat de schenker een voorbehoud kan maken wat betreft het 

genot of het vruchtgebruik van de geschonken goederen, in zijn eigen voordeel of ten 

voordele van een derde. DEMANTE ging ervan uit dat de wetgever eigenlijk hetzelfde wou 

zeggen met “jouissance” en “usufruit”. In ieder geval kon de schenker zich een vruchtgebruik, 

recht van gebruik of bewoning of genot ten titel van een huur of bewaargeving voorbehouden. 

In ieder geval was dergelijk voorbehoud niet strijdig met het principe van de 

onherroepelijkheid van de schenking
242

.  

Dergelijk voorbehoud bewaarde het bezit bij de schenker en maakte het mogelijk dat het recht 

van de begiftigde misbruikt werd. Het feit dat de schenker verantwoordelijk was indien 

dergelijk misbruik plaatsvond, leek voor de wetgever te volstaan om geen schending van de 

versterkte onherroepelijkheid vast te stellen. Verder werd door DEMANTE nog opgemerkt dat 

de schenker qualitate qua was vrijgesteld van het geven van de zekerheid die de wet vereiste 

van de vruchtgebruiker
243

.  

64. Wanneer sprake was van vruchtgebruik, onderworpen aan het gemeen recht, dan was 

de schenker slechts gehouden de goederen terug te geven in de staat waarin ze zich bevonden, 

in ieder geval niet aangetast door zijn bedrog of zijn fout
244

. Werden de goederen daarentegen 

niet teruggegeven (omdat ze bijvoorbeeld teniet gegaan waren), dan was de schenker 

gehouden tot de geschatte waarde ervan volgens de aangehechte staat
245

.  

In de toepasselijke wetgeving werd met geen woord gerept over de onroerende goederen, 

DEMANTE ging er aldus van uit dat hieromtrent het gemeen recht moest toegepast worden. 

Ongetwijfeld was de schenker ook bij een schenking van onroerende goederen gehouden om 
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bovenvermelde staat op te maken
246

. Toch merkte DEMANTE op dat de wet bijzondere zorg 

besteedde aan het verkondigen van de verbintenis om op grond van de schatting de waarde 

van de teniet gegane goederen terug te geven. Deze regel was absoluut
247

. 

Dit was de enige effectieve sanctie om de teruggave in natura te waarborgen, naar aanleiding 

van de bewaring die aan elke vruchtgebruiker was opgelegd
248

. De sanctie werd als streng 

beschouwd, aangezien de geschatte waarde gewoonlijk hoger was dan de actuele waarde van 

de roerende goederen (indien ze teruggegeven werden). De schenker moest de gevolgen van 

zijn daden dragen, aangezien hij de goederen vervreemde op het moment dat ze nog hun 

volledige waarde hadden
249

.  

De sanctie om de geschatte waarde te betalen, kon niet meer toegepast worden als de 

verbintenis zelf ophield te bestaan. Daarnaast was het logisch dat geen sanctie opgelegd werd 

indien het verlies het gevolg was van een toevallige gebeurtenis of overmacht
250

.  

G. ARTIKEL 951 B.W. VAN 1804 

65. JAUBERT vroeg zich af of de schenker zich van een recht van terugkeer kon voorzien, 

vermits de onherroepelijkheid zo’n essentieel element was van de schenking. Het bedongen 

recht van terugkeer onderwierp de schenking immers aan een ontbindende voorwaarde. 

Wanneer de voorwaarde zich vervulde, kon de terugkeer toegepast worden zowel op 

vervreemde goederen door de begiftigde, als op de lasten
251

. 

 

66. Dergelijk recht van terugkeer kon slechts bedongen worden voor het geval de 

begiftigde alleen, of de begiftigde en zijn nageslacht, voor de schenker overleden, aldus 

volledig onafhankelijk van de schenker zelf. De goederen konden echter niet aan iemand 

anders dan de schenker terugkeren, aangezien dat was neergekomen op een substitutie
252

. 

Enkel een conventioneel recht van terugkeer was toegelaten. Daartoe bestonden drie 

cumulatieve voorwaarden: het recht van terugkeer moest uitdrukkelijk bedongen zijn, kon 
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enkel ten voordele van de schenker zelf overeengekomen worden en was onaantastbaar en 

onoverdraagbaar.
253

.  

Het recht van terugkeer was van die aard dat het de vervreemdingen door de begiftigde van de 

geschonken goederen herriep en de goederen vrij en onbelast liet terugkomen aan de 

oorspronkelijke schenker. Een uitzondering werd echter voorzien voor de hypotheek met 

betrekking tot de bruidsschat en de huwelijksvoordelen, voor zover de schenking via 

huwelijkscontract plaatsvond
254

.  

In de voorbereidende werken werd opgeworpen dat men geen reden tot klagen had: dergelijk 

beding werd ter kennis gebracht aan de begiftigde. Dit recht van terugkeer is dan ook niet in 

strijd met het principe van de onherroepelijkheid van de schenking
255

. 

67. De bedongen terugkeer leidde ertoe dat de goederen die in het voordeel van de 

begiftigde uit het vermogen van de schenker waren weggemaakt, daar nu terug toegevoegd 

werden. Deze beschikking kon aldus onderscheiden worden van de substitutie, aangezien 

daarin werd voorzien in een opeenvolgende rangorde waarin de bezwaarde begiftigde aanzien 

kon worden als een tussenstap om de goederen uiteindelijk bij de gesubstitueerde toe te laten 

komen. De wet verbood dan ook dergelijke beschikking. Er was echter geen enkele reden om 

die nietigheid toe te passen op de schenkingen waarvan de terugkeer – hoewel bedongen 

tegen het verbod van de wet in – bedongen was in het voordeel van de personen die daarvoor 

in aanmerking kwamen. Met andere woorden: de schenker zelf, zijn kinderen of zijn 

erfgenamen. De schenking kon niet aanzien worden als een “doorsluis-beschikking” zoals de 

substitutie, aangezien de goederen altijd terugkeerden naar waar ze vandaan kwamen. 

DEMANTE stelde dat men daarom niet moest twijfelen om dergelijke schenking te doen, zoals 

beschreven in artikel 900 B.W.
256

.  

 

68. Volgens DEMANTE werd de wettelijke terugkeer verkeerd gekwalificeerd
257

. Het ging 

over de terugkeer die in het voordeel van de kinderen van de schenkers ingesteld was en dat 

enkel voor het geval de begiftigde overleed zonder nageslacht. De rechtspraak oordeelde 
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hierover dat het bestaan van een nageslacht van de begiftigde de rechten van de kinderen van 

de schenker volledig teniet deed.  

De conventionele terugkeer was daarentegen niet aan dezelfde strenge beperkingen 

onderworpen. De wet liet immers uitdrukkelijk toe om de terugkeer te bedingen in het geval 

van vooroverlijden van de begiftigde én zijn afstammelingen. Het was in dat opzicht nog 

steeds mogelijk dat de geschonken goederen aan de schenker terugkeerden. Zowel in het 

geval van vooroverlijden van begiftigde zonder afstammelingen, als in het geval van 

vooroverlijden van die afstammelingen. In het laatste geval hadden die afstammelingen de 

geschonken goederen verkregen uit de nalatenschap van de begiftigde, evenwel onder een 

ontbindende voorwaarde.  

Het effect van de twee verschillende clausules was dus zeer afwijkend! In geval van de 

wettelijke terugkeer enerzijds deed het bestaan van afstammelingen van de begiftigde het 

recht op terugkeer definitief teniet gaan. De conventionele terugkeer anderzijds kreeg 

uitwerking indien de afstammelingen die de begiftigde overleefd hadden, stierven voor de 

schenker. In ieder geval moesten de afstammelingen die de nalatenschap verzaakten als 

onbestaande geacht worden, volgens DEMANTE
258

. 

69. Onder de gelding van wetgeving die de burgerlijke dood aanvaardde, verleende de 

burgerlijke dood uitwerking aan het recht van terugkeer
259

. Het ging in dat geval misschien 

niet om een werkelijk vooroverlijden, maar de burgerlijke dood had wel als gevolg dat de 

nalatenschap openviel en dat de goederen toekwamen aan de erfgenamen. Dat gevolg werd 

echter uitdrukkelijk uitgesloten in het beding van het recht van terugkeer.  

 

70. Werd het recht van terugkeer slechts bedongen bij vooroverlijden van de begiftigde en 

zijn nageslacht, dan verbond de schenker de geschonken goederen niet enkel met de 

begiftigde, maar ook met zijn volledig nageslacht. DEMANTE concludeerde dat de terugkeer 

niet plaatsvond zolang nog een afstammeling leefde
260

. Liet de begiftigde meerdere kinderen 

achter waarvan er een kinderloos stierf, dan kreeg het recht op terugkeer slechts toepassing op 

dat deel van die overledene. Slechts bij het overlijden van de laatste erfgenaam kreeg het recht 

op terugkeer uitwerking voor het geheel
261

. 
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71. Onder het nageslacht van de begiftigde werd overigens in principe niet het adoptieve 

of het louter biologische nageslacht begrepen. Een wettelijke afstamming was vereist. 

DEMANTE stelde echter dat men niet anders kon dan toestaan dat de gevolgen van de 

wettelijke afstamming ook werden uitgebreid tot de adoptieve en biologische afstamming
262

. 

HOOFDSTUK 3: GEVOLGEN VAN HET PRINCIPE VAN DE VERSTERKTE 

ONHERROEPELIJKHEID VAN DE SCHENKING 

A. NIETIGHEID 

72. Een eerste gevolgtrekking uit het principe van de onherroepelijkheid van de schenking 

is de nietigheid. Men is er altijd van uit gegaan dat bij een schending de volledige schenking – 

en niet slechts de malafide clausule – nietig is. Dit vanuit de bedoeling om te vermijden dat de 

schenker ondoordacht overgaat tot een schenking
263

.  

De klassieke strekking in de rechtsleer stelt daarenboven dat het gaat om een absolute 

nietigheid, zodat deze door elke belanghebbende (zelfs de schenker) kan ingeroepen worden 

en niet vatbaar is voor bevestiging
264

. Nochtans lijkt het hier niet te gaan om een kwestie van 

openbare orde, die de “essentiële belangen van de staat of van de gemeenschap raakt” of die 

“de juridische grondslagen van het privaatrecht vastlegt waarop de economische of morele 

orde van de maatschappij rust”
265

. Het principe van de onherroepelijkheid stoelt op de 

bezorgdheden over het ondoordacht schenken door de schenker en de onzekerheid waardoor 
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de begiftigde getroffen zou worden, indien de schenker eventueel zou kunnen terugkomen op 

de gedane schenking. Mijns inziens lijken deze motieven dus eerder van particulier belang.  

BAEL bevestigt mijn vermoeden en verklaart dat het eerder over een relatieve nietigheid 

gaat
266

. In dat opzicht kan de nietigheid slechts ingeroepen worden door diegene die door de 

versterkte onherroepelijkheid van de schenking beschermd wordt: zowel de schenker als de 

begiftigde. Bevestiging is echter ook in dit geval niet mogelijk, aangezien de bevestiging van 

een strijdige schenking op zichzelf een inbreuk zou uitmaken op het principe van de 

versterkte onherroepelijkheid
267

.
 
 

Het feit dat de volledige schenking getroffen wordt door de nietigheid is een vervelende zaak 

en komt vaak de partijen zelf ook niet ten goede. Daarom wordt er vaak voor geopteerd om 

een clausule in de schenkingsakte in te lassen die bepaalt dat bij een strijdige bepaling, deze 

voor ongeschreven moet worden gehouden, in plaats van de volledige rechtshandeling op te 

offeren
268

.  

B. BELASTING IN DE SUCCESSIERECHTEN 

73. Een tweede belangrijke kwestie is de vraag of de fiscus een schending van het principe 

van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking kan aangrijpen om bepaalde 

vermogensbestanddelen alsnog in de nalatenschap te laten vallen en die daar te belasten. Uit 

het eerste gevolg – de nietigheid – kan aldus eventueel nog een ander – fiscaal – gevolg 

voortvloeien
269

.  

Men gaat er over het algemeen in de rechtsleer van uit dat de fiscus zich slechts op een 

absolute nietigheid kan beroepen
270

. Aangezien de fiscus zich slechts op dergelijke nietigheid 

kan beroepen voor zover deze door de rechter is uitgesproken, kan ze daartoe zelf ook het 
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initiatief nemen
271

. Gaat het echter om een relatieve nietigheid, dan zal de fiscus moeten 

afwachten of de partijen de nietigverklaring vragen. Ze kan in dat geval immers zelf geen 

nietigverklaring uitlokken
272

. De fiscus zelf volgt ook deze redenering
273

, maar is niet altijd 

standvastig in zijn beslissingen
274

. 

Gaan we er aldus van uit dat de schenking getroffen wordt door een relatieve nietigheid bij 

strijdigheid met het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking, dan kan 

de fiscus zelf niet de ongeldigheid van de schenking inroepen. Dit betekent dan ook dat hij de 

goederen niet mag belasten alsof ze zich nog in de nalatenschap zouden bevinden
275

. 

HOOFDSTUK 4: UITZONDERINGEN OP HET PRINCIPE VAN DE VERSTERKTE 

ONHERROEPELIJKHEID VAN DE SCHENKING 

74. Het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking geldt niet voor alle 

schenkingen. Zoals bij elke definitie worden ook uitzonderingen op dit principe gemaakt. 

Deze worden enerzijds aangeduid door artikel 953 B.W.: de schenking kan niet herroepen 

worden, tenzij in geval van niet-uitoefening van de opgelegde voorwaarden, ondankbaarheid 

of het krijgen van kinderen
276

. Buiten deze drie limitatief opgesomde gevallen is de 

herroeping ook mogelijk indien de schenking een frauduleus karakter heeft. In ieder geval 
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volgt ook uit het gemeen recht dat de schenker altijd de schenking kan herroepen, zolang de 

begiftigde de schenking niet heeft aanvaard
277

. De schenkingen door huwelijkscontract, ofwel 

tussen echtgenoten, ofwel ten voordele van echtgenoten of hun kinderen, zijn te allen tijde ad 

nutum herroepbaar
278

. Dit maakt dat dit soort overeenkomsten vatbaar zijn voor alle soorten 

schenkingen
279

. De gift van hand tot hand en onrechtstreekse schenking ten slotte vallen 

evenmin onder het toepassingsgebied van de versterkt onherroepelijke schenking
280

. De 

huidige regeling is doorheen de tijd weinig veranderd. 

A. ARTIKEL 953 B.W. VAN 1804 

75. Oorspronkelijk werd al in de wet voorzien dat, als de begiftigde de door de schenker 

vooropgestelde voorwaarden schendt of waarin de wet het vermoeden instelde dat dat diens 

bedoeling was, een uitzondering wordt voorzien op het principe van de versterkte 

onherroepelijkheid van de schenking
281

. Ook FAVARD wierp dit al op in de voorbereidende 

werken tot het Burgerlijk Wetboek van 1804
282

. 

1. NIET-VERVULLEN VAN DE VOOROPGESTELDE VOORWAARDE 

76. De herroeping van de schenking wegens het niet naleven van de vooropgestelde 

voorwaarden is gemeen aan alle overeenkomsten. Deze herroeping moet – in tegenstelling tot 

de herroeping omwille van het krijgen van kinderen – gevorderd worden voor de rechter. De 

oorspronkelijk geschonken goederen komen dan vrij en onbelast terug in het vermogen van de 

schenker
283

.  
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De voorwaarden die een schenking kunnen bezwaren zijn oneindig: er zijn er die enkel 

afhangen van de wil van de begiftigde, deels afhangen van diens wil en deels van de wil van 

een derde, afhangen van een toevallige gebeurtenis, vreemd aan de begiftigde enzovoort
284

. 

2. DADEN VAN ONDANKBAARHEID 

77. De wet voorziet in nog een andere uitzondering: de begiftigde mag zich niet schuldig 

maken aan daden van ondankbaarheid. De schenking mag zelfs niet doorgaan indien de 

schenker dergelijke ondankbaarheid kan voorzien. Ondankbaarheid kan bestaan in het feit dat 

de begiftigde zich schuldig maakte aan het plegen van een misdrijf tegen de schenker, door 

het ernstig verwonden van de schenker of door een aanslag op het leven van de schenker te 

plegen
285

. Deze herroeping moet – in tegenstelling tot de herroeping omwille van het krijgen 

van kinderen – gevorderd worden voor de rechter
286

.  

3. HET KRIJGEN VAN KINDEREN 

78. Indien het geval zich voordeed dat de kinderloze schenker alsnog kinderen kreeg, was 

dan de volledige schenking nietig
287

? FAVARD vroeg zich af of het niet logischer zou zijn om 

de schenking te laten bestaan wat betreft het beschikbaar deel waarover de schenker nog 

steeds kon beschikken. Hoewel dit logisch en natuurlijk lijkt, moet men toch indachtig zijn 

dat de mogelijkheid om over het beschikbaar deel te beschikken slechts een mogelijkheid is, 

die de wet verleent, geen verplichting. Men kan er aldus niet zomaar van uitgaan dat de 

schenker van die mogelijkheid gebruik zou maken, indien hij kinderen had. De herroeping 

verhindert immers niet dat de schenker in een andere schenkingsakte het beschikbaar deel 

schenkt, ongeacht zijn afstammelingen
288

.  

 

79. De herroeping in geval van het krijgen van kinderen kreeg oorspronkelijk al 

ambtshalve toepassing, in tegenstelling tot de herroeping in geval van ondankbaarheid of het 

niet-vervullen van vooropgestelde voorwaarden. Dit had gevolgen wat betreft de teruggave 
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van de geschonken goederen: deze kwamen vrij en onbelast terug in het vermogen van de 

schenker
289

. 

B. ARTIKEL 947 B.W. VAN 1804 

80. Hoewel de versterkte onherroepelijkheid van toepassing is op elke schenking, 

ongeacht hun vorm, bestaan vandaag de dag net zoals in de negentiende eeuw uitzonderingen 

op het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking
290

.  

In de Ordonnance van 1731 werd al een uitzondering voorzien voor schenkingen die via een 

huwelijkscontract tot stand kwamen
291

. Ook volgens FAVARD maakten de schenkingen 

wegens huwelijkscontract eerder een verdrag tussen twee families uit, dan dat het om een 

echte vrijgevigheid zou gaan
292

.  

81. Artikel 947 B.W. bepaalt dan ook dat de versterkte onherroepelijkheid niet geldt voor 

de schenkingen ten voordele van het huwelijk
293

. De schenkingen zijn echter nog steeds 

onderworpen aan de gewone gemeenrechtelijke onherroepelijkheid van de overeenkomst, 

maar men kan steeds een afwijkend beding inlassen
294

. Daarnaast geldt voor elke schenking 

tussen echtgenoten tijdens het huwelijk gedaan – maar buiten het huwelijkscontract – dat ze 

ad nutum herroepbaar zijn
295

. Dit houdt dus in dat bovenvermelde schenkingen zonder 
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problemen kunnen onderworpen worden aan elke potestatieve voorwaarde; de schenker kan 

immers ten allen tijde terugkomen op de gedane schenking
296

.  

C. GIFT VAN HAND TOT HAND EN ONRECHTSTREEKSE SCHENKING 

82. Het tot nu toe aan bod gekomen principe van de versterkte onherroepelijkheid van de 

schenking geldt voor de schenking sensu stricto, de schenking die in een notariële akte moet 

opgenomen worden. JAUBERT merkte op in de voorbereidende werken tot het Burgerlijk 

Wetboek van 1804 dat de tekst van het wetsvoorstel slechts sprak van “toute acte de 

donation”. Er werd aldus geen gewag gemaakt van handgiften. Deze handgiften waren 

immers aan geen enkel vormvoorschrift onderworpen en op die manier enkel afhankelijk van 

de werkelijke overdracht
297

. De gift van hand tot hand of de onrechtstreekse schenking is 

onderworpen aan de strengere vereiste van het definitief karakter
298

.  

Een gift van hand tot hand kan gedefinieerd worden als de schenking die slechts plaatsvindt 

door de materiële overdracht van de geschonken goederen
299

. Er moet, met andere woorden, 

een werkelijke traditio van de geschonken zaak plaatsvinden om van een geldige gift van 

hand tot hand te kunnen spreken
300

. Net zoals bij de gewone schenking moet de schenker zich 
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dadelijk en onherroepelijk ontdoen van de geschonken goederen, maar in dit geval moet een 

effectieve onherroepelijke buitenbezitstelling
301

 plaatsvinden
302

.  

Hetzelfde geldt voor de onrechtstreekse schenking. Deze schenking wordt door PINTENS 

gedefinieerd als “de rechtshandeling die een eigen autonoom statuut en een abstract of 

neutraal karakter heeft en definitief is”
303

. Deze definitie is volgens BARBAIX echter 

nietszeggend
304

. Het belangrijkste voorbeeld in de praktijk van deze onrechtstreekse 

schenking is de bankgift. Dat wil zeggen de overschrijving van de ene bankrekening naar de 

andere (met animus donandi uiteraard)
305

.  

83. Zoals hierboven aan bod kwam, is slechts sprake van een strijdige schenking indien de 

schenker zich het recht voorbehoudt om na de schenking alsnog over de geschonken goederen 

te beschikken
306

. Bij een gift van hand tot hand of onrechtstreekse schenking volstaat echter 

wel de fysieke mogelijkheid om nog over de goederen te beschikken om te kunnen spreken 

van een ongeldige schenking
307

. 

Een voorbeeld uit de praktijk is de gift van hand tot hand van effecten aan toonder door 

ouders aan hun kind, die daarna in een kluis worden gedeponeerd van de ouders of in de kluis 

van het kind zelf, maar waarvan de ouders de sleutel of de code hebben. Aangezien de 
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schenkers de mogelijkheid hebben om nog steeds over de goederen te beschikken, is er sprake 

van een ongeldige schenking
308

.  

HOOFDSTUK 5: TOEPASSINGEN UIT DE PRAKTIJK 

A. CONTROLEBEHOUD TEN VOORDELE VAN DE SCHENKER 

84. In de praktijk komt het heel vaak voor dat de schenker toch nog controle wil behouden 

over de geschonken goederen. In de rechtsleer zijn dienaangaande verschillende clausules 

uitgewerkt om deze controle op een of andere manier te bewerkstelligen. Het vaakst 

voorkomend is de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
309

. Het enige probleem is dat 

de grens met de onherroepelijkheid op dit vlak soms zeer dun wordt.  

1. LASTGEVING 

85. Het komt vaak voor dat een volmacht aan de schenker wordt verleend om daden van 

beheer en beschikking te stellen. Wanneer we spreken van een volmacht, wordt de schenker 

eigenlijk een lasthebber die in naam en voor rekening van de begiftigde optreedt. In dat 

opzicht heeft de schenker qualitate qua geen recht om over de geschonken goederen te 

beschikken. Hoewel hij eventueel wel de feitelijke mogelijkheid heeft, doet dat niets af aan 

het onherroepelijk karakter van de schenking
310

. Deze stelling werd bevestigd door het hof 

van beroep te Gent met een arrest van 31 mei 1999
311

. 
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2. EXCLUSIEVE BEHEERS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID 

86. De schenker kan zich daarnaast ook in de schenking zelf een exclusieve bevoegdheid 

voorbehouden om daden van beheer en beschikking te stellen met betrekking tot de 

geschonken goederen. Ook dit vormt geen schending van het principe van de 

onherroepelijkheid
312

. Dit wordt in ieder geval algemeen aangenomen in de rechtsleer wat 

betreft de schenking van een effectenportefeuille, aangezien het eigenlijk gaat om de 

schenking van een “feitelijke algemeenheid met een wisselende inhoud”
313

. Volgens BAEL 

geldt dit echter ook voor allerlei andere roerende goederen, voor zover de schenker in naam 

en voor rekening van de begiftigde optreedt en hem aldus verantwoording verschuldigd is. Dit 

heeft dan ook tot gevolg dat de schenker onderworpen is aan een teruggaveplicht
314

. 

3. CONVENTIONEEL QUASI-VRUCHTGEBRUIK 

87. De controle van de schenker kan evenzeer bekomen worden door een conventioneel 

quasi-vruchtgebruik in te lassen. Dit houdt in dat schenker en begiftigde contractueel 

overeenkomen tot een vruchtgebruik. De schenker behoudt in dat geval de goederen en heeft 

het recht om erover te beschikken, onder de verplichting om bij het einde van het 

vruchtgebruik een gelijke hoeveelheid goederen van dezelfde hoedanigheid en waarde terug te 

geven
315

. De begiftigde krijgt dan een vorderingsrecht ten opzichte van de schenker
316

. De 

hoegrootheid van de schuldvordering moet vast en onafhankelijk zijn van de wil van de 

schenker. Aan deze vereiste wordt echter niet voldaan in geval overeengekomen is dat de 

schenker in geval van vervreemding de op dat moment geldende waarde van de goederen 

moet teruggeven. De omvang van de schuldvordering is dan immers wel afhankelijk van de 

                                                             
312

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 438; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe 

anders is de overeenkomst schenking en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de 

schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 519; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH, K. VANWINCKELEN, 

Familiaal vermogensrecht, Mortsel, Intersentia, 2010, 615. 
313

 C. DE WULF, m.m.v. J.  BAEL, S. DEVOS, Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2011, 349. 
314

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 439. 
315

 C. DE WULF, “Schenkingen van roerend goed. Bedenkingen en formulieren” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE, 

L. WEYTS (eds.), Notariële clausules. Liber Amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 

2007, 164. 
316

 J. BAEL, “Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij familiale 

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, afl. 7 – 8, 440; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe 

anders is de overeenkomst schenking en waarom? Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de 

schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 528. 



55 

 

wil van de schenker
317

. Dergelijke clausule opnemen in de schenking is dan ook niet 

opportuun
318

.  

 

88. Het verschil met de vorige clausules is dat hier geen sprake is van een lastgeving, maar 

dat de schenker zich de instrumenten van het eigendomsrecht heeft voorbehouden
319

. Dit is 

dan ook de reden waarom DE WULF stelt dat een conventioneel quasi-vruchtgebruik niet 

geschikt is in het kader van schenkingen
320

.  

Zijn motivering hiervoor is tweeërlei. Enerzijds steunt hij zich op artikel 946 B.W. dat 

verbiedt om te beschikken over geschonken zaken. Op het eerste zicht lijkt deze situatie 

immers onder het toepassingsgebied ervan te vallen. Men moet echter in acht nemen dat dit 

artikel slechts een toepassing van het principe van de versterkte onherroepelijkheid is en aldus 

geen algemene draagwijdte heeft. Een ander argument van DE WULF schuilt achter artikel 894 

B.W. Er vindt in de situatie van het conventioneel quasi-vruchtgebruik geen dadelijke en 

onherroepelijke overdracht plaats
321

.  

89. Over deze interpretatie bestaat echter geen eenduidigheid in rechtspraak en rechtsleer. 

Bij het gebruik van dit conventioneel quasi-vruchtgebruik moet aldus rekening gehouden 

worden met enig risico op de nietigverklaring van de schenking wegens strijdigheid met het 

principe van de onherroepelijkheid van de schenking
322

.  

 

90. BARBAIX slaat een andere weg in. Zij stelt dat de schenking niet de goederen tot 

voorwerp heeft die ingevolge het vruchtgebruik toekomen aan de schenker, maar de 
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schuldvordering
323

. Volgt men BARBAIX in haar overtuiging, dan kan geen schending van 

artikel 946 B.W. vastgesteld worden
324

. In de praktijk wordt de schenking echter zo 

omschreven alsof de goederen het voorwerp van de schenking uitmaken. Dit vormt echter 

geen beletsel volgens BAEL, aangezien de verwoording van de schenking irrelevant is
325

. Hij 

volgt BARBAIX in haar redenering.  

Het kan niet ontkend worden dat wat betreft het conventioneel quasi-vruchtgebruik 

verschillende meningen bestaan in de rechtspraak en rechtsleer
326

. Daarom is het aan te raden 

om te werken met lastgeving. De meest verregaande manier om dan toch controle te verlenen 

aan de schenker is de exclusieve bewindsbevoegdheid
327

.  

B. VERREGAANDE LASTEN TEN VOORDELE VAN DE SCHENKER 

91. Als schenker wil men vaak van twee walletjes eten: fiscaal voordelig schenken en 

daarnaast een manier voorzien om comfortabel te kunnen leven. Vandaar komt het vaak voor 

in de praktijk dat lasten verbonden worden aan de schenking. Daarbij moet opgelet worden 

dat geen schending tot stand komt van artikel 945 B.W. Het is immers niet toegelaten om 

andere schulden of lasten aan de schenking te verbinden dan diegene die in de schenkingsakte 

zelf of in een aangehechte begrotingsstaat vermeld worden
328

. Volgens BAEL maakt het echter 

geen probleem uit om danige lasten aan de schenking te verbinden, zodat de schenker 

voorzien wordt in zijn levensonderhoud als deze reeds bestonden op het moment van de 

schenking of nauwkeurig omschreven werden
329

. 
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BESLUIT 

Het is duidelijk dat geen eenduidige invulling kan worden gevonden voor het principe 

van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking. Verschillende strekkingen doen 

zich voor zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer. 

 

Aangezien de oorspronkelijke motieven doorheen de tijd steeds meer aan belang inboetten, 

werd een andere klemtoon gelegd op vlak van interpretatie. Zo werd in eerste instantie de 

traditio niet langer vereist om van een rechtsgeldige schenking te kunnen spreken. Ook 

werden de schenking en het testament gelijkgeschakeld wat betreft het beschikbaar deel. Door 

verloop van tijd wijzigde de mentaliteit achter het principe van de versterkte herroepelijkheid 

van de schenking. De oorspronkelijke bedoeling om het vermogen zoveel als mogelijk binnen 

de eigen familie te behouden, werd verlaten. De wetgever trachtte, in plaats van de 

schenkingen te ontraden, meer de bedoeling van de schenker in acht te nemen en te 

respecteren. Het is logisch dat deze mentaliteitswijziging ook een verandering teweeg bracht 

in de interpretatie van het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking. 

 

Daarnaast bestaat ook onduidelijkheid over het al dan niet toepassen van het onderscheid 

tussen de feitelijke mogelijkheid en de juridische mogelijkheid tot herroeping van de 

schenking. Naar mijn mening is dergelijk onderscheid wel nuttig. Het is volgens mij immers 

onnodig om schenkingen ongeldig te verklaren indien slechts de eventuele mogelijkheid 

bestaat tot herroeping. Het feit dat de schenker zich daadwerkelijk het recht moet 

voorbehouden, vind ik een duidelijke regel en een goede toetssteen, als hij consequent voor 

alle schenkingen wordt toegepast. 

 

Uit het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking worden verschillende 

toepassingen afgeleid. In de huidige rechtsleer werden deze verschillende toepassingen 

telkens teruggebracht tot dezelfde kwestie: deze van de potestatieve voorwaarden. Welke 

potestatieve voorwaarden nu wel of niet toelaatbaar moeten geacht worden, is een moeilijke 

vraag. In het verleden bestonden hierover verschillende interpretaties en vandaag de dag is 

hieromtrent nog steeds geen eenduidigheid. Het is dan ook niet gemakkelijk om doorheen de 

tijd het overzicht te bewaren tussen de verschillende interpretaties van vele auteurs en de 

verschillende strekkingen in de rechtspraak. Welke invulling de correcte is, is onduidelijk. 

Naar mijn mening is het belangrijkste om de interpretatie aan te houden die het minst 
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aanleiding geeft tot onzekerheden. De notaris heeft immers als taak om overeenkomsten te 

ontwerpen die ervoor zorgen dat een zekere rechtsband ontstaat tussen de partijen. Men moet 

er kunnen op vertrouwen dat zijn rechtsverhouding op een onaantastbare wijze is geregeld, 

althans niet eenzijdig aantastbaar. Als ik deze theorie toepas op de verschillende potestatieve 

voorwaarden, leidt dat ertoe dat elke potestatieve voorwaarde in de schenking moet 

uitgesloten worden. Ik kan mij nochtans wel vinden in bepaalde minder strenge strekkingen, 

maar deze laten naar mijn mening te veel onzekerheid bestaan met betrekking tot eventuele 

toekomstige discussies. 

 

Hoewel deze discussie zeer theoretisch mag lijken, heeft ze een groot belang voor de praktijk. 

Hoe het principe van de versterkte onherroepelijkheid van de schenking wordt ingevuld, heeft 

immers gevolgen voor de contractuele vrijheid. De aard van het beestje heeft immers tot 

gevolg dat men enerzijds fiscaal voordelig wil schenken, maar anderzijds toch nog controle 

wil behouden over de geschonken goederen. Verbindt een schenker echter voorwaarden of 

lasten aan zijn schenking die ongeldig worden aanzien, dan is de volledige schenking nietig! 

Het ziet er niet naar uit dat de fiscus zelf deze nietigheid kan inroepen - en bijgevolg de 

geschonken goederen alsnog in de nalatenschap kan belasten-, maar eventueel misnoegde 

erfgenamen of de schenker kunnen dat wel! De notaris moet dus zeer voorzichtig omspringen 

met eventuele clausules tot controlebehoud.  

 

De notaris bevindt zich in een waar mijnenveld! Het is hoogtijd dat duidelijke wetgeving 

wordt gemaakt, zodat iedereen – zowel de notaris, de jurist als de rechtzoekende – weet waar 

hij zich aan moet houden. De oplossing van de strengste invulling toepassen, is immers 

slechts een lapmiddel dat niet eeuwig kan toegepast worden! 
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