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1. INLEIDING 

 

Schenking van roerende goederen is een heel actueel onderwerp in onze maatschappij. Om deze roerende 

goederen te schenken bestaan er verschillende formules. U kan een roerende schenking doen voor een Belgische 

notaris, via een notariële akte. Op een dergelijke schenking moeten we schenkingsrechten betalen. De tarieven 

van deze registratierechten verschillen van gewest tot gewest en schommelen voor roerende goederen (geld, 

aandelen, juwelen, …) tussen de 3 en de 7%, afhankelijk van de graad van verwantschap tussen de schenker en 

de begiftigde en de waarde van de geschonken goederen. Na een notariële schenking moeten nooit meer 

successierechten worden betaald. Gaat de Belgische inwoner echter langs bij een Nederlandse of Zwitserse 

notaris, dan kan men schenken tegen 0%. Als de schenker nog 3 jaar na de initiële schenking blijft leven, zullen 

er ook geen successierechten meer verschuldigd zijn. Overlijdt de schenker echter vroeger, dan zullen wel 

successierechten moeten worden betaald. Hierna zal ik vooreerst de schenking in het algemeen bespreken en de 

verschillende alternatieve schenkingstechnieken naar Belgisch recht, namelijk de hand- en bankgift, de 

onrechtstreekse en de vermomde schenking. Voor de schenking van roerende goederen kunnen we namelijk de 

schenkingsrechten vermijden door te schenken via een hand- of bankgift. Bij een handgift worden de roerende 

goederen overgedragen van hand tot hand. Een bankgift gebeurt via een bankoverschrijving. Blijft de schenker 

na de hand- of bankgift nog 3 jaar in leven, dan spaart u ook nog successierechten uit. Vervolgens behandel ik 

het civiele aspect van de roerende schenking bij notariële akte, namelijk de grond- en vormvoorwaarden, de 

verschillende mogelijke modaliteiten en de gevolgen van de schenking in het algemeen op civiel vlak. Daarna 

zal ik de schenking van roerende goederen bespreken vanuit fiscale invalshoek, met name de algemene principes 

van de verplichte registratie van een akte, het schenkingstarief en de heffingsgrondslag, het 

progressievoorbehoud, de successierechten en de verschillende regelingen per gewest. Tenslotte zal ik kort het 

fiscale aspect van de verschillende modaliteiten van de roerende schenking bij notariële akte behandelen. 

 

2. CENTRAAL DEEL 

 

DEEL 1 : De schenking in het algemeen 

 

Afdeling 1: Definitie en de constitutieve elementen 

 

§1. Begrip 

 

1. Er kan maar sprake zijn van een schenking, wanneer de persoon die geeft, de schenker, het inzicht heeft om 

iemand anders, de begiftigde, te begunstigen. Er moet een uitdrukkelijke vrijgevigheidsgedachte aan de basis 

liggen. De schenker moet zich dadelijk en onherroepbaar ontdoen van een vermogensbestanddeel met de intentie 

de begunstigde te verrijken. De begunstigde zal de schenking moeten aanvaarden, zonder de aanvaarding van 

deze laatste is er immers geen schenking.1 De schenking moet “om niet” geschieden. Dit betekent dat de door de 

                                                           
1
  Art. 894 B.W. ; W.R. MEIJER, Nieuw erfrecht, Den Haag, Sdu uitgevers BV, 2002, 249, p. 

178. 



 
 

 
 

schenker toegezegde prestatie niet in juridisch verband mag staan met een door hem van de begiftigde, reeds 

genoten of nog te ontvangen, tegenprestatie.2 

 

§2. De constitutieve elementen 

 

a. Dadelijke verarming 

 

2. Een schenking veronderstelt dat een element uit het vermogen van de schenker wordt overgedragen naar het 

vermogen van de aangeduide begiftigde. Het is een rechtshandeling die de overdracht van een lichamelijk of 

onlichamelijk vermogensbestanddeel tot voorwerp heeft. Indien er enkel kosteloos prestaties verricht worden, 

zoals bij borgstelling, de bruikleen, de bewaargeving, de lastgeving en de renteloze lening, is er geen sprake van 

een schenking.3 We dienen duidelijk te stellen dat niet elk contract uit vrijgevigheid “een schenking” is. Om van 

een schenking te kunnen spreken moet er, in hoofde van de schenker ,een dadelijke en onherroepelijke 

verarming zijn die aan de zijde van de begunstigde een daarmee corresponderende verrijking teweeg brengt.4 

Van een verarming, die bij de schenker plaatsvindt door de schenking, kan er slechts sprake zijn als er geen of 

slechts een relatief geringe tegenprestatie bedongen is. Indien de verarming evenwaardig zou zijn aan de 

bedongen last, is de rechtshandeling geen schenking, maar wel een contract ten bezwarende titel.5Bovendien 

dient de verarming de oorzaak te zijn van de verrijking van de begunstigde. Het is niet noodzakelijk dat zijn 

vermogen rechtstreeks wordt vermeerderd, elke verrijking van de begunstigde volstaat. Zo is er bijvoorbeeld 

sprake van een schenking wanneer de begiftigde een som geld krijgt voor het betalen van een studiereis.6 

Een dergelijke vermogensoverdracht dient onherroepelijk te zijn. Deze onherroepelijkheid houdt in dat de 

schenker de rechtshandeling niet eenzijdig kan herroepen, alsook dat het de schenker verboden is om een in het 

gemene recht geldige modaliteit te bedingen die hem zou toelaten zowel rechtstreeks, als onrechtstreeks, op de 

schenking terug te komen.7 Zo bepaalt ons Burgerlijk Wetboek dat wanneer de schenker zicht het recht 

voorbehoudt om over de geschonken zaak te beschikken, hij een ongeldige onherroepelijke schenking doet.8 De 

wetgever heeft wel enkele uitzonderingen op dit principe ingelast (zie infra). 

De overdracht van het vermogensbestanddeel dient onmiddellijk te zijn. Dit impliceert dat de begunstigde een 

onmiddellijk, werkelijk en actueel recht moet verkrijgen op de geschonken zaak, ingevolge de schenking. Hierbij 

dienen we aan te merken dat het voldoende is dat het recht op de zaak onmiddellijk dient over te gaan, het bezit 

                                                           
2
  MR. C. ASSER’S, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht: 

erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2002, 518, p. 238, nr: 202. 

3
  H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys en Beersch, 1991, 654, p. 445, nr: 1102. 

4
  M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 279, p. 3, nr: 3. 

5
  M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 279, p. 4., nr: 4. 

6
  H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys en Beersch, 1991, 445, nr: 1102. 

7
  M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 5, nr: 5 

8
  Art. 946 B.W. 



 
 

 
 

of de uitoefening van het recht is daarbij niet noodzakelijk.9 Het is de schenker dan bijvoorbeeld ook geoorloofd 

zich het genot of het vruchtgebruik van de geschonken roerende of onroerende goederen voor te behouden, of 

daarover ten voordele van een ander te beschikken.10 Een louter potentieel recht is wel niet voldoende.11 

b. Animus Donandi 

 

Naast de aanwezigheid van een verarming en een verrijking is er bij een schenking ook een intentioneel element 

vereist. In hoofde van de schenker dient er aldus de intentie of de wil om te begiftigen te bestaan. In het juridisch 

jargon noemt men dit de vereiste van de “animus donandi”, hierin ligt vervat dat de vrijgevige niet mag 

gehandeld hebben met enig vooruitzicht op gewin voor het eigen vermogen. Vrijgevigheid kunnen we 

omschrijven als de psychologische factor die in elke schenking noodzakelijk verweven zit.12 Wie zich op een 

schenking beroept, zal het bestaan van de animus donandi moeten aantonen, deze dient te worden bewezen met 

alle middelen van het recht. Vrijgevigheid wordt niet vermoed aanwezig te zijn, maar moet concreet worden 

bewezen door de partij die de schenking wil behouden. De fiscale administratie neemt echter een andere houding 

aan, zij hanteren een vermoeden iuris tantum dat er naar vrijgevigheid gehandeld wordt indien er bij een 

translatieve rechtshandeling geen tegenprestatie bedongen is.13  

In de rechtsleer wordt er gesteld dat de aanwezigheid van een animus donandi een feitenkwestie is voor de 

rechter. Het bewijs van vrijgevigheid vergt in die zin het stellen en het aannemelijk maken van omstandigheden 

en feiten die het oordeel schragen dat de wil van de verarmde partij gericht was op de verrijking van de andere 

partij. De rechter zal hierover concreet moeten oordelen rekening houdend met de relatie tussen de partijen en de 

eventuele familiale omstandigheden. Het bewijs en derhalve het oordeel zal altijd benaderend zijn. Met 

zekerheid achterhalen en oordelen over wat iemand op een gegeven moment wou is niet mogelijk, men kan 

alleen trachten de bedoeling van de schenker te achterhalen.14 

 

Afdeling 2: De verschillende vormen van schenking naar Belgisch recht 

 

§1. Onderscheid tussen roerende en onroerende goederen 

 

Wanneer u schenkt is het belangrijk om roerende en onroerende goederen van elkaar te onderscheiden. Vermits 

het Wetboek Registratierechten geen definitie geeft van roerende en onroerende goederen, dient er terug te 

                                                           
9
  M.A.  MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 4, nr: 4 

10
  Art. 949 B.W. 

11
  M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 279, 4, nr: 4 

12
  J. FACQ, J. VERSTRAETE, “De schenking hervormd”, in F. SWENNEN en R. 

BARBAIX, Liver amicorum M. PEULINCKX-COENE, Mechelen, Kluwer, 2006, 165. 

13
  M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 6, nr: 6 

14
  J. FACQ, J. VERSTRAETE, “De schenking hervormd”, in F. SWENNEN en R. 

BARBAIX, Liver amicorum M. PEULINCKX-COENE, Mechelen, Kluwer, 2006, 167. 



 
 

 
 

worden gegrepen naar het burgerlijk recht.15 

Bij een schenking van onroerende goederen, bent u verplicht naar de notaris te gaan. U kan hier geen handgift 

doen. Een dergelijke onroerende schenking is verplicht registreerbaar. Hierbij zal op de schenking van het 

onroerend goed een schenkingsrecht worden geheven. Wilt u een schenking van roerende goederen doen dan kan 

u dit op verschillende manieren: bij notariële akte, bij handgift of onrechtstreekse schenking. Roerende goederen 

zijn goederen die overeenkomstig de criteria van het burgerlijk recht als roerend worden beschouwd. Het zijn 

onder andere de verplaatsbare goederen, zoals bankbiljetten, schilderijen, juwelen, auto’s, titels aan toonder 

enzovoort. Bij roerende goederen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen lichamelijke en 

onlichamelijke roerende goederen. Voor sommige onlichamelijke roerende goederen, zoals aandelen op een 

BVBA bijvoorbeeld, werd de handgift als mogelijkheid om de overdracht van deze goederen te doen, 

uigesloten.16 

 

§2. De schenking via de notaris 

 

Ons Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in principe iedere schenking, zowel van roerende, als van onroerende 

goederen, verplicht via een notariële akte dient te gebeuren.17 De notariële schenking is een contract uit 

vrijgevigheid onder de vorm van een notariële akte, waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de 

geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die de zaak aanneemt.18 Schenkingen zijn echter geen 

alledaagse handelingen. De wetgever wou dat de kandidaat-schenker bij deze belangrijke daad wordt bijgestaan 

door een onpartijdige raadsman in de figuur van de notaris. Een schenking heeft belangrijke patrimoniale 

gevolgen, alsook gevolgen voor  het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, zodat de notaris - specialist in 

deze materies - de aangewezen persoon bij uitstek is om de burgers bij deze handelingen in raad en daad bij te 

staan. De schenking via een notariële akte wordt een rechtstreekse schenking genoemd. In principe is de 

notariële akte op straffe van nietigheid van de schenking voorgeschreven, toch wordt in ons recht voor roerende 

goederen de geldigheid aanvaard van een aantal alternatieve schenkingstechnieken. Dit laatste geldt niet voor 

onroerende goederen, deze moeten steeds voor een notaris worden geschonken.  

Wanneer u een schenking doet voor en Belgische notaris dan dient u op een dergelijke schenking 

schenkingsrechten te betalen. De tarieven verschillen van gewest tot gewest en schommelen voor roerende 

goederen (geld, aandelen, juwelen) tussen de 3 en de 7%, afhankelijk van de verwantschap tussen de schenker en 

de begiftigde. Na een notariële schenking moeten nooit meer successierechten betaald worden.19 Indien u dus 

voor een Belgische notaris schonk, dan heeft u als schenker door de betaling van het schenkingsrecht definitief 

                                                           
15

  Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 5 Familierecht, Die Keure, Brugge, 2004-2005, 

181.  

16
  H. COOLS, Almanak erven en schenken de theorie en de praktijk, Antwerpen, Standaard 

uitgeverij, 2006, 181. 

17
  Art. 931 B.W. 

18
  Art. 894 B.W. 

19
  P. DE ROUCK, “3 manieren om te schenken”, Netto, De Tijd, 2009, 10, oktober, 14ev. 



 
 

 
 

afgerekend met de fiscus en zullen er bijgevolg geen successierechten meer hoeven te worden betaald.20 

 

§3.  De belangrijkste alternatieve schenkingstechnieken van roerende goederen 

 

Een miskenning van het vormvoorschrift ,van een verplichte notariële akte bij een schenking, wordt zwaar 

afgestraft. Wie goederen wegschenkt via een onderhandse akte doet in feite een nietige schenking. In de praktijk 

loopt het echter niet altijd zo een vaart, de wetgever heeft in ons recht een aantal alternatieve 

schenkingstechnieken toegelaten die geen notariële tussenkomst vereisen. Op deze alternatieve methodes dienen 

in principe geen schenkingsrechten te worden betaalt. Toch is er voorzichtigheid geboden, want uit rechtspraak 

blijkt dat het vooral deze technieken zijn die in de praktijk aanleiding geven tot juridische discussies achteraf.21 

Bovendien misloopt de schenker in bepaalde gevallen het beoogde effect, namelijk de belastingbesparing. Want 

komt de schenker binnen de 3 jaar na de schenking te overlijden, dan moeten er immers op de geschonken 

goederen toch nog successierechten betaald worden, wat in principe niet het geval is bij een notariële 

schenking.22 Er dient echter opgemerkt te worden dat wanneer er een bank- of handgift van roerende goederen 

werd gedaan zonder dat er schenkingsrechten werden betaald, en de schenker voelt dat hij de periode van 3 jaar 

niet meer zal halen, dan kan de bank- of handgift alsnog worden geregistreerd, zelfs tot op het sterfbed van de 

erflater. In dat geval zal er een verlaagd schenkingsrecht van 3%, 5% of 7% moeten worden betaald, naargelang 

het Vlaams, Waals of Brussel -Hoofdstedelijk Gewest.23 Dergelijke registratie kunt u doen voor de notaris, 

alsook door de onderhandse bewijsdocumenten of een aangetekende brief van de bank- of handgift ter registratie 

aan te bieden bij de ontvanger van de registratie. In dat geval zal u geen notarieel ereloon dienen te betalen, 

enkel de 3%, 5% of 7%. Door de betaling van dergelijke schenkingsrechten moeten er dus geen successierechten 

meer betaald worden, ook niet bij een overlijden binnen de 3jaar.24 Dit is voordelig, want successierechten zijn 

meestal hoger dan de schenkingsrechten.  Bovendien wordt er voor de berekening van de successierechten op de 

andere goederen die nog deel uitmaken van de erfenis, geen rekening gehouden met de schenkingen tegen de 3 

tot 7%, voor de bepaling van het toepasslijk tarief van de successierechten. U “koopt” dan als het ware door de 

betaling van het schenkingsrecht de (veelal hogere) successietarieven nog snel af. We moeten er dan dus alleen 

voor zorgen dat de notariële akte van schenking wordt verleden voor het moment van het overlijden van de 
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schenker. Bij bank- en handgift is het moment van de registratie bepalend. U moet ervoor zorgen dat de 

onderhandse bewijsdocumenten of een aangetekende brief van de handgift wordt geregistreerd minimum een 

dag voor het overlijden van de persoon die geschonken heeft. Belangrijk is evenwel dat de verschuldigde 

registratierechten in dat geval betaald dienen te worden voor die datum. In de praktijk kunt u evenwel een 

volmacht geven aan iemand om een schenking te doen van uw roerende goederen, wanneer u in een zich in een 

onomkeerbare toestand bevind en waarin u zelf niet meer over het geestelijk en/of lichamelijke vermogen 

beschikt om een schenking te doen. Het spreekt echter voor zich dat de speculatietruc, om voor bank- of handgift 

te kiezen om registratierechten te vermijden, niet opgaat wanneer u binnen de 3 jaar na de belastingsvrije 

schenking plots komt te overlijden, bijvoorbeeld door een hartstilstand of een verkeersongeval. In deze laatste 

situaties kan er uiteraard niets meer ondernomen worden en zullen de successierechten moeten worden betaald.25 

Om het risico van de verschuldigdheid van de successierechten ingevolge van het overlijden van de schenker 

binnen de 3 jaar na een hand- of bankgift in te dekken, dan de schenker overwegen om een tijdelijke 

overlijdensverzekering van 3 jaar af te sluiten. Er dient echter wel opgemerkt te worden dat de meeste 

verzekeraars medische selectiecriteria en zelfs absolute leeftijdsgrenzen hanteren waarboven zij geen 

overlijdensverzekering meer aanvaarden. Soms kan de kostprijs van een dergelijke verzekering hoger oplopen 

dan de naar de successierechten toe bevrijdende schenkingstarief van 3 tot 7%.26 

 

a. De handgift 

 

Tegen de geest van het Burgerlijk Wetboek in, kennen we de handgift, dit is geen vormvrij, maar een zakelijk 

contract. Hoewel deze manier van schenken nergens in de wet is geregeld, wordt de geldigheid ervan reeds zeer 

lang door de rechtsleer en de rechtspraak aanvaard.27 Een handgift is op zich heel eenvoudig: het is een 

overdracht van lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen van de schenker, aan de begiftigde uit 

vrijgevigheid en die hij uitvoert bij leven.28 Aangezien de handgift een schenking is, zal ze moeten voldoen aan 

de constitutieve bestanddelen en de grondvereisten van deze rechtsfiguur. Opdat de handgift geldig zou zijn, 

dient ze in het bijzonder te voldoen aan 4 voorwaarden.  

Vooreerst is er de vereiste van een materiële overdracht door de schenker, van het geschonken goed, aan de 

begunstigde, de traditio genaamd. De traditio is de handeling waarbij de schenker zich onmiddellijk van het 

geschonken roerend goed ontdoet en dit op een onherroepelijke wijze. De begunstigde zal hierbij het goed 

materieel in zijn macht krijgen en zich bijgevolg als eigenaar ervan gedragen. Toch kan een handgift ook 

plaatsvinden zonder een dergelijke overhandiging, met name door de omzetting van de titel waarbij het precair 
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bezit wordt vervangen door een bezit als eigenaar. Dit wordt de traditio brevi manu genoemd. Deze zal 

plaatsvinden ingevolge van de wil van de schenker om het eigendomsrecht over te dragen animo donandi. De 

begiftigde zal deze animus donandi moeten aantonen. Anderszijds bestaat er ook de traditio longa manu, hierbij 

is het voldoende dat de schenker het geschonken goed ter beschikking van de begiftigde zal stellen, zodat hijzelf 

er niet meer over kan beschikken.29 Omdat bij de handgift de materiële overdracht een essentieel element 

uitmaakt, kunnen slecht bepaalde goederen het voorwerp van een handgift uitmaken, zoals geld, juwelen, 

meubilair, kunstvoorwerpen,.. Enkel welbepaalde materiële roerende goederen dus, maar ook goederen waarvan 

het recht in de titel is geïncorporeerd, zoals kasbons, obligaties, cheque aan toonder, enzovoort. Effecten op 

naam of gedematerialiseerde effecten (effecten die op een effectenrekening zijn ingeschreven) kunnen niet via 

een handgift worden overgedragen. Ook onroerende goederen zijn van het toepassingsgebied uitgesloten. 

Onrechtstreeks kunnen onroerende goederen echter wel het voorwerp van een handgift uitmaken, namelijk 

wanneer men aandelen van een patrimoniumvennootschap schenkt en er in die vennootschap onroerende 

goederen zitten. De traditio is een essentieel en curciaal element bij de handgift, waaruit volgt dat we in beginsel 

geen goederen kunnen schenken via de handgift, die niet vatbaar zijn voor traditio, dit op straffe van absolute 

nietigheid. De handgift is ook uitgesloten, wanneer er voor de eigendomsoverdracht andere formaliteiten dan de 

loutere traditio zouden zijn vereist.
30

 Belangrijk op te merken is dat zowel de schenker als de begiftigde zich bij 

de traditio kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Hiervoor is er een uitdrukkelijk mandaat 

vereist, aangezien de schenking een daad van beschikking is.31  

Naast de traditio, is er ook de animus donandi in hoofde van de schenker vereist. De schenker moet, op het 

moment van de overdracht, het inzicht hebben een schenking te doen aan de begiftigde. Deze animus donandi 

wordt, net zoals bij alle andere schenkingen niet vermoed, ze moet daarentegen worden bewezen door degene 

die hem inroept.32 Vervolgens moet de handgift door de begiftigde zelf, of door diens lasthebber, worden 

aanvaard. Deze aanvaarding kan slechts plaatsvinden samen of na de traditio en is bovendien aan geen enkele 

vormvereiste onderworpen. Tenslotte is er de vereiste dat zowel de traditio, als de aanvaarding moet gebeuren 

tijdens het leven van de schenker en de begiftigde.33 

Strikt gezien is de opmaak van een schriftelijk document bij een handgift niet noodzakelijk. De handgift komt 

juridisch gezien namelijk perfect tot stand door de loutere materiële overhandiging. In de praktijk is het echter 

aan te raden om een geschreven bewijs van de handgift op te maken. Voor de rechtbanken wordt er veel 
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voorkomend jarenlange juridische strijd gevoerd omdat erfgenamen zich, na de dood van de schenker, keren 

tegen de begunstigde van de handgift. Er is namelijk geen gesloten bewijs voorhanden dat deze laatste de 

goederen geschonken heeft gekregen, en niet op een onregelmatige wijze afhandig heeft gemaakt tijdens het 

leven van de overledene. Daarom is het zeker aan te raden om toch op zijn minst een geschreven document van 

de handgift op te stellen.34 Ook vanuit fiscaal oogpunt kan dit belang hebben. Een geschreven handgiftdocument 

kan namelijk bewijzen dat de schenking meer dan 3 jaar voor het overlijden van de schenker plaatsvond, 

waardoor geen successierechten meer betaald dienen te worden. Daarom kan het interessant zijn om een 

zogenaamde “pacte adjoint“ te laten registreren, teneinde de schenking een vaste datum te laten verkrijgen. 

Dergelijk geschrift geldt als een volledig bewijs tussen de schenker en de verkrijger. Men moet hierbij echter 

opletten dat het niet gaat om een akte die bedoeld is om tot bewijs van de handgift te dienen, aangezien deze 

aanleiding zou geven tot de heffing van de evenredige registratierechten. De datum van de handgift kan naast de 

registratie van de pacte adjoint, ook bewezen worden door middel van aangetekende brieven tussen schenker en 

begiftigde waaruit moet blijken dat de handgift plaats heeft gevonden, alsook door middel van bankdocumenten 

die bewijzen dat de geschonken sommen door de schenker werden opgevraagd en door de begiftigde werden 

gedeponeerd.35 

Een handgift kan, zoals iedere schenking, met modaliteiten gepaard gaan. Wanneer men wil schenken, maar toch 

het vruchtgebruik wil behouden, is het gebruik van een notariële akte het meest aangewezen. Bij een handgift 

ligt de situatie problematischer. Een dergelijke schenking is in ieder geval niet mogelijk voor goederen waarvoor 

het bezit noodzakelijk is voor het uitoefenen van het vruchtgebruik. Men zal achteraf naar bewijs toe hiervoor 

best iets op papier hebben. Hier stelt zich aldus de noodzaak op van een “pacte adjoint”. Aangezien er in de 

rechtspraak en rechtsleer een grote onverdeeldheid heerst met betrekking tot de handgift met voorbehoud van 

vruchtgebruik en er tevens geen eensgezindheid is over de waarde van een pacte adjoint bij een dergelijke 

handgift, zal deze modaliteit met grote voorzichtigheid moeten worden behandeld. Een handgift onder 

opschortende termijn, of onder opschortende voorwaarde is uigesloten.36 

 

b. De vermomde en de onrechtstreekse schenking 

 

Uit de praktijk blijkt het dat het moeilijk is om een definitie te geven van een vermomde schenking en een 

onrechtstreekse schenking. Uit rechtspraak ontstaat echter de indruk dat hoven en rechtbanken soms geneigd zijn 

om de onrechtstreekse schenking als een vermomde schenking te kwalificeren. Eén van de voornaamste redenen 

hiervoor is dat de partijen hun handelingen zodanig opeenvolgend stellen, dat zo de indruk wordt gewekt dat de 
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een handelingen een veinzing verbergen.37 Om over een vermomde schenking te kunnen spreken is er een 

veinzing vereist, dit is een essentieel element bij deze vorm van schenking. 

 

b.1. De vermomde schenking 

 

Een vermomde schenking is een schenking die wordt verwezenlijkt onder de vorm van een ander contract dat 

niet weergeeft wat de werkelijke bedoelingen van de partijen zijn. Deze andere contractvorm wordt als het ware 

als een masker naar de buitenwereld gehanteerd, met als doel de achterliggende ware bedoeling van de 

schenking, die erachter schuil gaat, als het ware te vermommen. Het is aldus een schenking die wordt gedaan 

onder het mom van een handeling ten bezwarende titel, waarin geveinsd wordt dat een tegenprestatie moet 

worden geleverd, terwijl onderling wordt afgesproken dat dit niet moet gebeuren.38 Er zal sprake zijn van een 

veinzing wanneer de partijen samen en bewust, voor de buitenwereld de schijn zullen creëren dat ze een 

bepaalde overeenkomst sluiten, terwijl ze in het geheim en tegelijkertijd iets anders overeenkomen.39 Het 

klassieke voorbeeld bij uitstek is hier de handeling die als een verkoop wordt voorgesteld, terwijl in 

werkelijkheid de koopsom nooit wordt betaald. In de volksmond wordt dit de verkoop met gesloten beurs 

genoemd. Partijen zullen de techniek van de vermomde schenking vooreerst hanteren wanneer ze de hoge 

schenkingsrechten ,die op de schenking bij notariële akte van toepassing zijn, zullen willen vermijden door een 

verkoop te veinzen om zo de lagere registratierechten te betalen. Daarnaast kan er nog een tweede motivatie een 

rol spelen, met name wanneer een verkoper (schenker) een familielid zou willen bevoordelen ten nadele van 

andere familieleden.40  

De administratie kan, volgens een algemeen beginsel inzake registratierechten, de handeling herkwalificeren 

volgens haar juridische inhoud en niet volgens de kwalificatie die de partijen eraan hadden gegeven.41 Indien de 

administratie het bestaan van een vermomde schenking aldus bewijst, brengt dit niet alleen de toepassing van de 

schenkingsrechten met zich mee, maar ook een geldboete die gelijk is aan het ontdoken recht, verschuldigd door 

elk van de contracterende partijen.42 In de praktijk zullen dergelijke handelingen zelden vernietigd worden, 

desalniettemin kan een herkwalificatie ook van belang zijn voor rechthebbenden, wat de samenstelling van het 

vermogen van de schenker betreft. Wanneer de rechtbank de verkoop zou herschikken tot een schenking, dan zal 

deze aan een inbreng onderworpen zijn. Dit zal de aanspraak voor de zogezegde koper, de vermomde 
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begunstigde, in de te verdelen nalatenschap drastisch veranderen.43 

 

b.2. De onrechtstreekse schenking 

 

Bij een onrechtstreekse schenking wordt een op zichzelf staande verrichting uitgevoerd die waarheidsgetrouw en 

effectief plaatsvindt zonder dat er sprake is van een vermomming of veinzing, zoals dit wel het geval is bij een 

vermomde schenking. Men zal daarbij gebruik maken van een autonome en neutrale rechtsfiguur. Er zal dus 

bijgevolg niet uit de handeling zelf kunnen worden afgeleid of het al dan niet om een schenking gaat. De 

vormvereisten van een schenking dienen niet vervuld te worden, maar belangrijke kenmerken, zoals de 

vrijgevigheid of de animo donandi in hoofde van de schenker, zullen wel aanwezig moeten zijn.44 Dat de 

vermogensverschuiving animus donandi gebeurde zal moeten bewezen worden, alsook zal het bewijs van het 

bestaan van een akte moet kunnen worden voorgelegd. Onrechtstreekse schenkingen blijven onderworpen aan de 

grondvereisten van schenkingen. De voornaamste voorbeelden hierbij zijn de kwijtschelding van een schuld of 

lening, de levensverzekering als beding ten behoeve van een derde, de betaling van een schuld voor iemand 

anders en de overschrijving van de rekening van de schenker naar de rekening van de begiftigde (de bankgift).45 

Voor de onrechtstreekse schenkingen zal er slechts een registratieverplichting bestaan indien degelijke schenking 

gedaan wordt bij authentieke akte of indien ze onroerende goederen tot voorwerp heeft.46 

 

b.3. De bankgift 

 

De bankgift komt tot stand via een eenvoudige overschrijving van geld, effecten aan toonder en/of 

gedematrialiseerde effecten die op een rekening van de schenker gedeponeerd waren en aldus naar die van de 

begunstigde worden overgeschreven. Dit is een zuiver bancaire transactie. Aangezien de afschaffing van effecten 

aan toonder alsmaar dichterbij komt, en bijgevolg de aandelen binnenkort niet meer materieel geleverd zullen 

kunnen worden, zal de bankgift hier een opvang bieden. Datgene wat geschonken wordt, zal namelijk niet meer 

materieel aanwezig hoeven te zijn.47 

De overdracht van gedematerialiseerde effecten zal enkel nog geldig kunnen gebeuren via de onrechtstreekse 

schenking of de bankgift. In de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel van de Wet van 7 april 1995 
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oordeelde de wetgever hier ook zo over. Ze stelde namelijk dat wanneer effecten via een overschrijving ten 

kosteloze titel worden uitgevoerd, deze overschrijving een onrechtstreekse schenking zullen uitmaken en deze 

vrijgesteld zullen zijn van de schenkingformaliteiten van Art. 931 B.W.48  Hieruit vloeit voort dat de vrijstelling 

van de vormvereisten voor onrechtstreekse schenkingen, waaronder ook bankgiften begrepen, slechts geldt voor 

zover de akte waarbij de verrichting gebeurt daadwerkelijk een neutrale handeling is.49 Men mag dus geen 

mededeling op de overschrijving plaatsen, aangezien men er namelijk niet uit mag af kunnen leiden dat de 

schenker de bedoeling heeft gehad om een schenking te doen. Net zoals bij de handgift zal men het vrijgevig 

karakter van de overdracht kunnen afleiden uit een geschrift, dat bij de bankgift na de uitvoering van de 

overschrijving zal worden opgesteld.50 In het bovenstaande punt waar we de handgift behandelden stelden we 

dat er geen vereiste heerst om dergelijk geschreven document op te stellen, dit is ook zo bij bankgift. Hier gelden 

dezelfde vermogensrechterlijke en fiscale redenen die de aanbeveling van een zogenaamd document van 

erkenning van schenking verantwoorden. Naast de 2 reeds beschreven redenen kan het erkenningsdocument ook 

voor de schenker zelf nuttig zijn. In dit document kunnen namelijk aan de hand -of bankgift lasten en 

voorwaarden worden gekoppeld.   

 

DEEL 2: De civiele aspecten van de notariële schenking 

 

Afdeling 1: Grondvoorwaarden voor de notariële schenking 

 

§1. De toestemming 

 

Voor elk contract vereist het Burgerlijk recht de toestemming van de partijen die zich verbinden.51 De 

toestemming impliceert niet alleen de individuele wil van elk van de contracterende partijen die op een 

rechtsgeldige wijze moeten zijn gevormd, maar ook dat deze wilsovereenstemming moet zijn bereikt over alle 

essentiële en substantiële bestanddelen van de overeenkomst.52 In het gemeen recht moet deze wil gericht zijn op 

de totstandkoming van de rechtsgevolgen van de overeenkomst en bovendien vrij zijn van elk wilsgebrek.53 De 

meerderheid van de rechtspraak en rechtsleer is van oordeel dat de wilsongeschiktheid in het schenkingsrecht 

ruimer is dan in het gemene verbintenissen- en overeenkomstenrecht. Ten opzichte van schenkingen wordt er 

                                                           
48

  Art. 931 B.W. ; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids 

successierecht & -planning, Haacht, Artoos, 562. 

49
  Not. Fisc. M. 2008, 4, april, 131 ev. 

50
  “Alles wat u moet weten over erven”, Plus gids (bijlage bij Plus Magazine), 2006, januari, 

11ev. 

51
  Art. 1108 B.W. 

52
  R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 

21, nr: 28. 

53
  M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 11, nr: 15 



 
 

 
 

namelijk echter een versterkte toestemming vereist.54 Schenkingen zullen niet alleen nietig dienen te worden 

verklaard bij een totale afwezigheid van de toestemming of op grond van de gewone wilsgebreken met name 

dwaling, dwang of bedrog, maar ook bij een aantasting of zelfs een loutere afzwakking van de wil.55  

Om een schenking onder levenden te doen dient de schenker gezond te zijn van geest.56 Rechtspraak en 

rechtsleer zijn eensgezind over het feit dat de gezondheid van geest naast de vereiste van de vrijheid van wil, ook 

de helderheid van de geest impliceert. De ongezondheid van geest dient bovendien niet alleen voort te vloeien uit 

psychische aandoeningen, maar ook fysieke verschijnselen, zoals oververmoeidheid, kunnen tot de aantasting 

van de wil leiden. Het bewijs dat de schenker op het ogenblik van de schenking niet gezond van geest was, moet 

worden geleverd door degene die de nietigheidverklaring vordert van de schenking. Het bewijs van de 

ongezondheid van geest kan met alle middelen van het recht bewezen worden, dus ook door getuigen en 

vermoedens. De feitenrechter zal soeverein oordelen over de relevantie van de aan hem aangeboden 

bewijsstukken en zich uitspreken over het feit of deze pertinent genoeg waren om hem te overtuigen.57 De 

schenking door een persoon die ongezond van geest is en die dus tot stand kwam zonder of met een gebrekkige 

toestemming, is relatief nietig.58 

Bij het verlijden van de akte zal de notaris verplicht zijn om de gezondheid van geest van de betrokkene na te 

gaan. Hoewel de notaris op dit vlak geen expert is, wordt door een grote meerderheid in de rechtsleer 

aangenomen dat hij de vereiste ervaring heeft voor een goede beoordeling ervan. Wanneer hij zijn bevindingen, 

waarin hij stelt dat de schenker gezond is van geest, uitdrukkelijk in de akte opneemt, zal er een feitelijk 

vermoeden van gezondheid van geest gelden.59 Toch zullen de hoven en rechtbanken, met het oog op de goede 

bewijsvoering, veelal in het bijzonder rekening houden met medische getuigschriften, met getuigverklaringen 

van artsen en met het verslag van een door de rechter aangesteld geneesheer-expert.60  

 

§2. De bekwaamheid van de schenker 

 

Het burgerlijk wetboek stelt dat de schenker op het ogenblik van de schenking verplicht handeling -en 
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rechtsbekwaam moet zijn.61 De schenking en de aanvaarding ervan vallen niet altijd samen, wanneer deze niet 

tezelfdertijd gebeuren , dient de schenker niet enkel handelingsbekwaam te zijn op het ogenblik van het aanbod, 

maar ook op het moment van de aanvaarding en dat van de betekening van de aanvaarding.62 Indien de 

schenking zou gebeuren onder opschortende voorwaarde -of termijn, zal het volstaan dat de schenker bekwaam 

is op het ogenblik van het verlijden van de schenkingsakte.63  

In principe moet de schenker dus juridisch bekwaam zijn om te kunnen geven. Sommige personen zijn echter 

handelingsonbekwaam, maar deze onbekwaamheid kan worden opgevangen door een wettelijke regeling van 

bijstand en vertegenwoordiging. Op deze uitzondering bestaan nog uitzonderingen, schoolvoorbeeld hiervan is  

dat een minderjarige nooit kan schenken en dat iemand anders (zijn ouders of voogd als diens wettelijke 

vertegenwoordigers) dit evenmin in zijn plaats kunnen doen. We nemen dus aan dat voor bepaalde categorieën 

van personen er een specifieke regeling bestaat die de bevoegdheid om te schenken zullen moduleren, met name 

voor minderjarigen en verlengd minderjarigen, gehuwden, gefailleerden, de onder collectieve schuldenregeling 

gestelden en rechtspersonen.64 

 

§3. De bekwaamheid van de begunstigde 

 

Vooreerst dient de begunstigde op het moment van de schenkingsakte te bestaan en bepaald te zijn. Daarenboven 

dient deze juridisch bekwaam te zijn om te ontvangen en te aanvaarden, om aldus rechtshandelingen te stellen.65 

De meerderheid van de auteurs is van mening dat de begunstigde op het ogenblik van het aanbod, de 

aanvaarding en de betekening ervan rechts -en handelingsbekwaam dient te zijn. In beginsel is iedere persoon als 

begunstigde rechtsbekwaam, doch werd er voor handelingsonbekwaamheden een systeem van wettelijke 

vertegenwoordiging en bijstand voorzien. Net zoals bij de onbekwaamheid van de schenker kan de 

handelingsonbekwaamheid van de bigiftigde door een dergelijke regeling worden opgevangen. Wederom geldt 

voor de minderjarigen, verlengd minderjarigen, gehuwden, gefailleerde, de onder collectieve schuldenregeling 

gestelde personen en rechtspersonen een bijzondere regeling die hun bevoegdheid om de schenking te 

aanvaarden zullen uiteenzetten.66 
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§4. Het voorwerp 

 

Bij een schenking van roerende goederen is het voorwerp de overdracht van een tegenwoordig 

vermogensbestanddeel.67 Het voorwerp bij een dergelijke schenking is in  principe de zaak die het vermogen 

van de schenker verlaat en niet hetgeen dat de begunstigde ermee verkrijgt. Wanneer ouders aldus gelden aan 

hun dochter zouden schenken om de aankoop van een huis te financieren, dan zal niet het onroerend goed (het 

huis), maar de prijs van de gelden het voorwerp van de schenking zijn. Op dit algemeen principe is echter een 

uitzondering voorzien, namelijk in geval dat de begunstigde de gelden onmiddellijk zou aanwenden om een 

goed, die aan de schenker van de gelden toebehoort, te kopen en er dus een eenheid van opzet is.68  

Elk zakelijk recht kan het voorwerp van de schenking uitmaken. Net zoals bij overeenkomsten, dient ook bij een 

schenking het voorwerp van deze daad in de handel te zijn, bepaald of op zijn minst bepaalbaar te zijn en toe te 

behoren aan de schenker. Een schenking van een zaak toebehorend aan een andere persoon dan de schenker is 

nietig.69 Uit het feit dat het voorwerp van de schenking enkel een tegenwoordig vermogensbestanddeel uit kan 

maken leiden we af dat een schenking van toekomstige goederen absoluut nietig zal zijn.70 Deze regel omvat een 

dubbel verbod. Vooreerst impliceert deze regel een verbod op de schenking van goederen waarop de schenker 

nog geen actueel en vaststaand recht heeft, daarnaast houdt ze een verbod in om een schenking van goederen te 

doen, in de mate dat deze goederen zich nog in de nalatenschap van de schenker zouden bevinden.71 De schenker 

zou zijn wettelijke erfgenamen immers op dergelijke manier kunnen benadelen door te zorgen dat hij de 

goederen op het ogenblik van zijn het openvallen van zijn nalatenschap niet meer heeft. Wel is het toegelaten om 

goederen te schenken onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de beschikker. Schenkingen van 

toekomstige goederen zijn slechts uitzonderlijk toegelaten tussen aanstaande echtgenoten, of ten voordele van 

aanstaande echtgenoten en tussen echtgenoten. Hier spreekt men dan van contractuele erfstellingen.72 

 

§5. De oorzaak 

 

a. De oorzaak algemeen in het kader van een schenking onder levenden 
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De oorzaak is gelegen in de beweegreden die in hoofde van de schenker doorslaggevend was om tot schenken 

over te gaan en die aldus ook aan de animus donandi ten grondslag ligt.73 

Het Burgerlijk recht bepaalt dat het bestaan van een geoorloofde oorzaak een voorwaarde is voor de geldigheid 

van rechtshandelingen, zodat het ontbreken ervan met terugwerkende kracht, de nietigheid tot gevolg van die 

akte zou hebben. De akte wordt dan ab initio geacht gebrekkig te zijn geweest. Een ongeoorloofde oorzaak is 

deze die door de wet is verboden of strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.74     

Elke rechtshandeling dient bovendien een oorzaak te hebben, deze dient echter niet uitdrukkelijk in de 

schenkingsakte te worden gepreciseerd.75 Toch is het aangeraden de oorzaak er wel uitdrukkelijk in te vermelden 

teneinde meer rechtszekerheid, omtrent de beweegreden van de schenking, te creëren.   

 

b. Het verdwijnen van de oorzaak 

 

Sedert het belangrijke arrest-Wiche van het Hof van Cassatie op 16 november 1989 wordt algemeen 

aangenomen dat bij het ontstaan van schenkingen de oorzaak niet enkel een geldigheidsvereiste is, maar tevens 

ook een voortbestaansvereiste uitmaakt. Wanneer de beweegreden buiten de wil van de schenker weg zou vallen, 

keert het geschonken goed terug naar het vermogen van de schenker, alsof er nooit een schenking plaats heeft 

gevonden.76 Een tweede spraakmakend cassatiearrest in deze context is dit van 21 januari 2000, die betrekking 

heeft op het verval van een testament wegens het verdwijnen van de oorzaak. In het arrest wordt gesteld dat 

wanneer de beweegreden, die voor een schenking bij testament doorslaggevend is geweest, door een voorval 

buiten de wil van de schenker om, maar voor het overlijden van de erflater vervalt of verdwijnt, de bodemrechter 

vast kan stellen dat de schenking vervallen zal zijn. Dit zal het geval zijn wanneer de schenking volgens de 

uitlegging van de wil van schenker of volgens de bewoordingen van de schenking zelf, onlosmakelijk verbonden 

is met de omstandigheden die eraan ten gronde lagen en die haar enige reden van bestaan uitmaken. Deze 

uitspraak van het Hof van Cassatie in 2000 lijkt echter moeilijk verenigbaar met de theorie van het verval van de 

schenking. Het verval van het testament vindt namelijk slechts toepassing voordat het testament uitwerking 

verkregen heeft, namelijk voor het overlijden van de erflater. Indien het verdwijnen van de oorzaak zich voor 

zou doen na het overlijden van de erflater, heeft dit geen gevolgen.77 Het verval van de schenking zal 

daarentegen pas intreden nadat de schenking definitief voltrokken is.78 Daar het Hof zich niet heeft uitgesproken 

over de schenking onder levenden, mag men er niet vanuit gaan dat het Hof terug wenste te komen op de 

uitspraak van 16 november 1989.   

In een Arrest van 12 december 2008 heef het Hof van Cassatie zich voor een derde keer uitgesproken over de 
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figuur van het verval van een gift, in casu dat van een schenking, door het verdwijnen van de determinerende 

beweegreden.79 Het Hof van Cassatie erkend namelijk dat de oorzaak van een schenking onder levenden niet 

uitsluitend in het begiftigingsoogmerk van de beschikker ligt, maar ook in de doorslaggevende beweegreden die 

de schenker ertoe heeft aangezet om de schenking of de gift te doen. Het loutere feit dat latere voorvallen niet 

sporen met de voornaamste beweegreden die de schenker had aangezet om de schenking te doen, tast de 

geldigheid van de schenking echter niet aan.80 Het arrest van het Hof van Cassatie vernietigt het arrest van het 

Hof van Beroep te Gent van 9 februari 2006, dat de vroegere rechtspraak van het hof van Cassatie volgde.81 Het 

Hof van Beroep van Gent aanvaarde dat schenkingen die waren ingegeven met de bedoeling de relatie te 

bestendigen en verder uit te bouwen onlosmakelijk met de beweegreden van de schenking verbonden zijn. Daar 

de begiftigde in casu de relatie bruusk verbrak, verdween de bedoeling van de schenker buiten zijn wil om en  

besloot het Hof dan ook tot het verval van de schenking.82 De begiftigde stelde cassatieberoep in en kreeg gelijk. 

In 2008 stelde het Hof van Cassatie namelijk dat het bestaan van de oorzaak in de regel moet worden beoordeeld 

op het moment van de totstandkoming van de rechtshandeling en de latere verdwijning ervan in beginsel geen 

gevolgen zal hebben voor de geldigheid van de rechtshandeling. Dit arrest vormt aldus een ommekeer in de 

cassatierechtspraak over het verval of de verdwijning van de oorzaak van een schenking onder levenden.83   

 

c. De (on)herroepelijkheid van de schenking   

 

c.1. Algemeen principe van de onherroepelijkheid van de schenking 

 

Krachtens artikel 894 B.W. is de schenking een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de 

geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die deze aanneemt. Eén van de grondvoorwaarden bij 

een schenking is dus de onherroepelijkheid ervan.84 De schenker mag zijn vrijgevigheid dus niet herroepen. Die 

regel is historisch te verklaren, 200 jaar geleden, bij het totstandkomen van ons Burgerlijk Wetboek, was het 

immers ongebruikelijk om goederen zomaar weg te schenken. Als u dan toch schonk, was er in principe geen 

weg terug, gegeven blijft gegeven. Uit Belgische en Franse rechtspraak leiden we af dat de onherroepelijkheid 
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van de schenking een versterkt karakter heeft. Deze versterkte onherroepelijkheid is van toepassing op alle 

schenkingen, ongeacht hun vorm, en impliceert dat de schenker niet alleen het recht niet heeft om eenzijdig te 

herroepen, maar ook dat hij zich, noch direct noch indirect, het recht mag voorbehouden om de schenking op een 

later ogenblik ongedaan te maken of deze uit te hollen.85 Inbreuken op die onherroepelijkheid kunnen door alle 

middelen van het recht worden bewezen. Tijdens het leven van de schenker wordt een aantasting van de 

onherroepelijkheid gesanctioneerd met een absolute nietigheid, de sanctie zal een relatieve nietigheid van de 

schenking inhouden wanneer de inbreuk na het overlijden van de schenker plaatsvindt. De nietigheid zal niet 

enkel het nietige beding aantasten, maar de hele schenking. Toch kan de nietigheid partieel zijn wanneer het 

voorwerp van de schenking deelbaar is.86 

Op de principiële onherroepelijkheid van de schenking bestaan een aantal uitzonderingen. Deze gronden van 

herroeping zijn vooreerst op limitatieve wijze opgesomd in ons Burgerlijk wetboek.87 Daarnaast wordt de 

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

ondankbaarheid bevestigt door cassatierechtspraak.88 In de praktijk is het aangewezen dat de notaris de schenker 

zal ondervragen omtrent diens concrete motieven van vrijgevigheid en wat zijn mogelijke reactie zou zijn bij 

wijzigende omstandigheden. Zo kan de schenker in de akte de verandering van bepaalde omstandigheden als 

uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van de schenking aannemen. Op het ogenblik dat de ontbindende 

voorwaarde zich realiseert, zal de schenking ontbonden worden en keert het goed terug naar de schenker.89  

 

c.2. Wettelijke Uitzonderingen op de onherroepelijkheid van de schenking 

 

c.2.1. De geboorte van een kind van de schenker 

 

Deze grond van ontbinding werd bij Art. 77 van de wet van 31 maart 1987 opgeheven , doch bij vergetelheid van 

de wetgever niet geschrapt in Art. 953 B.W.90 
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c.2.2. Ontbinding wegens ondankbaarheid 

 

Wanneer er zich een schenking heeft voorgedaan, is de begiftigde ervan dankbaarheid verschuldigd aan de 

schenker, zoniet kan de schenking herroepen/ontbonden worden. Ons Burgerlijk Wetboek heeft voorzien in een 

drietal (limitatieve) gevallen voor de invulling van het begrip “ondankbaarheid”.91 De schenking kan vooreerst 

herroepen worden indien de begunstigde een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd, alsook 

wanneer deze weigert de schenker levensonderhoud te verschaffen.92 Tenslotte kan men de ondankbaarheid 

inroepen, als grond voor herroeping van de schenking, indien de begunstigde zich tegenover de schenker 

schuldig heeft gemaakt aan mishandelingen, misdrijven of grove beledigingen.93 “Mishandeling” duidt enkel op 

fysieke gewelddaden, zoals vrijwillige slagen en verwondingen, maar ook op morele misdrijven. “Misdrijven” 

duiden op alle zoals in het strafwetboek omschreven handelingen, ongeacht de aard van de misdrijven en 

ongeacht f deze gericht zijn tegen de persoon van de schenker, dan wel tegen zijn vermogen. Een “grove 

belediging” is iedere gedraging van de begunstigde, die een beledigend of kwetsend karakter heeft en de morele 

integriteit, de waardigheid en de eer van de schenker aantast. Wat dit laatste betreft bepaalt recente rechtspraak 

immer ook dat een schrijven, dat voor de schenker kwetsend overkomt, gericht aan een derde en waaruit de 

animus iniurandi blijkt, kort na de schenking, een grove belediging is in de zin van Art 955, 2° B.W., zodat de 

schenking herroepen kan worden wegens ondankbaarheid.94 De mogelijkheid tot ontbinding van de schenking 

door herroeping wegens ondankbaarheid is een civielrechtelijke sanctie voor onheus gedrag in hoofde van de 

begunstigde ten aanzien van de schenker. Deze sanctie treedt niet van rechtswege in werking, maar veronderstelt 

een vordering in rechte, binnen de vervaltermijn van één jaar.95 De rechtbank zal de toelaatbaarheid van de 

vordering beoordelen, alsook de ernst van de ondankbaarheid, gelet op de manifest verstoorde verstandhouding 

tussen de schenker en de begunstigde rekening houdend met het eventuele gebrek aan berouw, en de 

opportuniteit van de eventuele herroeping. De herroeping van de schenking zal met terugwerkende kracht tussen 

de partijen gebeuren, niet ten aanzien van derden.96 De herroeping wegens ondankbaarheid doet geen afbreuk 

aan de door de begiftigde gedane vervreemdingen, hypotheken of andere zakelijke lasten waarmee hij het 

geschonken goed mocht hebben bezwaard, op voorwaarde dat deze geschieden vooraleer de eis tot herroeping is 

ingesteld en is ingeschreven in de kant van de overschrijving van de schenkingsakte.97 De begiftigde zal het 

geschonken goed terug moeten geven, hij is hierbij tevens verantwoordelijk voor alle beschadigingen of verlies, 

indien deze veroorzaakt zijn door zijn fout. Het voorwerp van de schenking moet dus terugkomen naar het 

vermogen van de schenker, alsof het dat nooit verlaten zou hebben. Cassatierechtspraak bepaalt echter wel dat 
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bij de schenking van roerende goederen, in de vorm van geldsommen, de muntontwaarding door de schenker zal 

moeten worden gedragen.98 Opgemerkt dient echter wel te worden dat schenkingen ten voordele van het 

huwelijk niet kunnen worden herroepen wegens ondankbaarheid.99 

 

c.2.3. Het herroepen wegens het niet-vervullen van een voorwaarde 

 

Een schenking kan in principe ontbonden worden door het niet-vervullen van een voorwaarde of een last. Door 

een last in het voordeel van een derde of van de schenker toe te voegen, wordt de schenking een soort van 

wederkerige overeenkomst, waarop het gemeen recht en meer bepaald Art. 1184 B.W. van toepassing zal zijn.100  

Indien de begunstigde de aan de schenking verbonden voorwaarde niet behoorlijk vervult, kan de schenker de 

schenking herroepen.101 De term “voorwaarde” slaat hier op alles wat de schenker van de begunstigde gedaan wil 

krijgen, namelijk een last of een voorwaarde/last. Dit kunnen we onder meer afleiden uit de rechtspraak van de 

rechtbank van eerste aanleg te Gent. Deze stelde namelijk dat een begiftigde, die als blote eigenaar het door een 

brand vernielde geschonken onroerend goed niet wederopbouwt, zijn verplichtingen als blote eigenaar schendt, 

zodat de schenking herroepen kan worden wegens het niet-vervullen van de lasten.102 Bij een gebrek aan een 

uitdrukkelijk ontbindend beding in de schenkingsakte, moet de herroeping in regel steeds in rechte gevorderd 

worden, deze kan nooit van rechtswege plaatsvinden.103 Het zal de rechter toekomen om de gegrondheid van 

deze vordering te appreciëren. De herroeping werkt ex tunc en leidt tot een teruggavenverplichting in natura of 

bij equivalent, met inbegrip van een eventuele schadevergoeding. De goederen die terugkeren in de handen van 

de schenker zullen vrij moeten zijn van alle lasten en hypotheken waarmee de begiftigde hen zou hebben mee 

verzwaard.104 In principe zullen ook de vruchten van het geschonken goed moeten worden gerestitueerd, maar de 

rechtsleer aanvaardt dat de vruchten verkregen tot aan het instellen van de eis tot ontbinding, behouden mogen 

worden.105 De herroeping van de schenking, is niet alleen mogelijk in geval dat de niet-uitvoering van de 

voorwaarde of lasten te wijten zou zijn aan de begunstigde zelf, maar ook indien er sprake zou zijn van 
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overmacht of toeval.106 Bij een schenking van een lichamelijk of onlichamelijk roerend goed, waarvan het recht 

in de titel geïncorporeerd is, zal de derde-verkrijger van de bescherming van het gemeen recht kunnen genieten, 

bezit geldt namelijk als titel. Dit echter op voorwaarde dat deze laatste ter goeder trouw is en aldus geen kennis 

had van het feit dat de vervreemder (begiftigde van de schenking) eigenaar was geworden door een schenking.107 

 

c.3. Schenking tussen echtgenoten 

 

Een schenking is, in tegenstelling tot een testament, in principe onherroepbaar.108 Echtgenoten kunnen elkaar 

begiftigen, zowel in hun huwelijkscontract als staande het huwelijk. De schenking tussen echtgenoten van 

tegenwoordige goederen staande het huwelijk, zullen aan alle vorm- en grondvereisten van de schenking in het 

algemeen onderworpen zijn. Indien de schenking tussen beiden bij huwelijkscontract zou gebeuren, dan wordt 

het formalisme van de schenking vervangen door dit van het huwelijkscontract.109 Wel zal de schenking van 

roerende goederen steeds onderworpen blijven aan de staat van schatting.110 Enkel de schenkingen tussen 

echtgenoten, tijdens het huwelijk gedaan anders dan bij huwelijkscontract, kunnen altijd door de schenker 

éénzijdig herroepen worden.111 Dit recht tot herroeping is van openbare orde en heeft betrekking op alle 

mogelijke schenkingen, zowel deze van tegenwoordige, als die van toekomstige goederen.112 Het recht tot 

herroeping is steeds strikt persoonlijk. Het kan dus niet worden uitgeoefend door de erfgenamen van de 

schenker, noch door diens schuldeisers.113 Het herroepen van een schenking kan vormvrij en hoeft niet te worden 

gemotiveerd door de schenker. Hij kan om iedere reden of zelfs zonder reden te allen tijde herroepen tijdens zijn 

leven. De herroeping kan zolang de schenker leeft. De schenking zal dus slechts definitief zijn bij het overlijden 

van de echtgenoot-schenker. De herroeping is zelfs na het ontbinden van het huwelijk en na het overlijden van 
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de begunstigde mogelijk.114  

De herroeping gebeurt met terugwerkende kracht, zodat de vervreemdingen waarvan dit goed het voorwerp is 

geweest en de rechten die de begiftigde op het geschonken goed toegestaan heeft, door deze herroeping zullen 

worden ontbonden.115 Het geschonken goed keert terug naar het vermogen van de schenker alsof het dat 

vermogen nooit heeft verlaten. Desondanks dat de onherroepelijkheid van de schenking het wezen is van de 

schenking zelf is, voorzag de wetgever in bovenstaande uitzondering.116 Er moet volgens hem immers rekening 

worden gehouden met misbruiken. Het is namelijk mogelijk dat de echtgenoot-schenker gemanipuleerd zou zijn 

of zich enkel zou laten leiden door zijn gevoelens. De schenker dient aldus tegen zichzelf te worden beschermd. 

Vandaar dat schenkingen buiten huwelijkscontract gedaan, steeds ad nutum door de schenker kunnen worden 

herroepen. Schenkingen tussen echtgenoten gedaan in hun huwelijkscontract zijn even onherroepelijk als het 

huwelijksvermogensstelsel waar ze zelf deel van uitmaken.117 Echtgenoten kunnen elkaar enkel hun eigen 

vermogen schenken. Echtgenoten die gehuwd zijn onder het gemeenschapsstelsel zullen een veel beperkter eigen 

vermogen hebben, dan deze die onder een stelsel van scheiding van goederen zijn getrouwd. Ook belangrijk te 

vermelden is dat echtgenoten met kinderen niet zomaar hun gehele eigen vermogen kunnen wegschenken aan 

hun mede-echtgenoot. Hun kinderen hebben namelijk recht op een wettelijk reserve van dat vermogen. Voor 

kinderloze echtparen heeft de wetgever geen grenzen gesteld, deze mogen elkaar hun ganse eigen vermogen 

schenken.118 

Wanneer echtgenoten uit elkaar gaan en scheiden zullen ze niet zomaar nog een aantal schenkingen aan elkaar 

doen. Toch worden er in het kader van de ontbindingsafspraken uitkeringen aan elkaar gedaan. Meestal zullen ze 

zich moreel verplicht voelen om deze afspraken na te komen en zullen deze uitkeringen geen schenkingen 

uitmaken. Is dit niet het geval, dan is er wel sprake van een schenking, en zullen er registratierechten op moeten 

worden betaald.119 

 

Afdeling 2: De vormvoorwaarden van de notariële schenking 

 

§1. Algemeen 
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De wettelijke vormvereisten voor schenkingen zijn enerzijds geïnspireerd door het wantrouwen dat de 19
e
-eeuwe 

wetgever had ten opzichte van schenkingen en anderzijds doordat de wetgever de schenker wilde behoeden voor 

ondoordachte handelingen.120 Hier uit vloeit voort dat, overeenkomstig ons burgerlijk recht; alle akten houdende 

de schenking onder levenden, op straffe van nietigheid, voor de notaris moeten worden verleden.121 Volgens de 

wetgever impliceert een schenking een heel ingrijpende rechtshandeling, zodat de tussenkomst van een notaris 

zich zal opdringen. Naar aanleiding van het opmaken van deze akte zal de notaris de nodige raad verstrekken en 

zorg dragen voor de rechtsgeldigheid ervan.122   

Het is niet toegelaten een brevetakte van schenking op te maken, de notariële akte moet in minuut worden 

verleden.123 De minuut is de akte waarvan de notaris het origineel ter bewaring op zijn kantoor houdt en waarvan 

hij een uitgifte maakt. De brevetakte daarentegen is deze waarvan de notaris het origineel uit handen geeft en 

waarvan hij het kopie ervan op het kantoor ter bewaring zal houden.124 

 

§2. De vormvoorwaarden van de notariële schenking van roerende goederen 

 

a. Algemeen principe en de sanctie 

 

De schenking is een plechtig contract, daardoor zijn de vormvereisten essentieel voor het bestaan van de 

schenking. De sanctie voor het niet-naleven van de vormvoorwaarden is de nietigheid. Het regime van de 

nietigheid bij schenking onder levenden wijkt af van het gemeen recht. Er dient een onderscheid gemaakt te 

worden naargelang de nietigheid gevorderd werd tijdens het leven van de schenker, dan wel na diens 

overlijden.125 Tijdens het leven van de schenker is een schenking absoluut nietig wanneer deze een vormgebrek 

vertoont.126 De akte is dan bijgevolg niet meer vatbaar voor bevestiging, noch voor vrijwillige uitvoering door de 

schenker. Deze absolute nietigheid kan worden gevorderd door de schenker zelf, de begiftigde, iedere 

belanghebbende en ook ambtshalve door de rechter worden uitgesproken. De schuldeisers kunnen de 

nietigheidsverklaring vorderen op grond van Art. 1166 B.W.127 Na het overlijden van de schenker zal de 
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schenking relatief nietig worden verklaard wanneer zij niet voldoet aan de vormvereisten. Deze nietigheid kan 

enkel nog ingeroepen worden door de erfgenamen en de rechtverkrijgenden. Zij zullen moeten oordelen of zij 

door de schenking al dan niet benadeeld zijn. Deze laatsten kunnen na het overlijden van de schenker de 

schenking bevestigen, bekrachtigen of vrijwillig uitvoeren. De bevestiging kan uitdrukkelijk of stilzwijgend 

gebeuren.128 Eens de nietigheid is uitgesproken, ongeacht of het om een absolute, dan wel relatieve nietigheid 

gaat, kent zij geen gevolg meer. De begiftigde zal het geschonken goed moeten teruggeven, is het niet meer 

mogelijk in natura, dan zal de waarde ervan terug het vermogen van de schenker dienen te bereiken. Wat een 

schenking van roerende goederen betreft, zal de begiftigde, in tegenstelling tot de derde-verkrijger ter goeder 

trouw, niet van de teruggavenverplichting kunnen ontkomen op grond van Art. 2279 B.W.129 

Wanneer de schenking roerende goederen betreft, kan de schenking geldig zijn zonder notariële akte. In dit geval 

zal het om een handgift gaan. Er zal wel aangetoond moeten worden dat er bij de overdracht van de goederen 

gehandeld is met de intentie om te begiftigen. Deze vorm van schenking zal pas ontstaan bij de materiële 

overdacht van de lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen.130 Voorts zijn de vermomde schenking en de 

onrechtstreekse schenking ook aan te merken als uitzonderingen op het principe dat de schenking onder 

levenden bij een notariële akte verleden dient te worden.131 

 

b. De uitdrukkelijke aanvaarding 

 

Een schenking onder levenden bij een akte verleden, zal de schenker niet binden en er geen gevolg aan geven, 

dan van de dag waarop zij in uitdrukkelijke bewoording aangenomen is en bijgevolg aanvaard wordt.132 De 

schenking is immer een contract en vergt dus de medewerking van minstens één contractspartij, de begiftigde. Er 

mag geen twijfel bestaan over het feit dat de schenking aanvaard zou zijn of niet, een stilzwijgende aanvaarding 

volstaat niet. Meestal zal deze aanvaarding in de notariële akte plaatsvinden, maar het is ook mogelijk dat deze 

later gebeurd. In dit laatste geval zal deze aanvaarding aan de schenker moeten worden betekend.133 Men kan 

zich afvragen vanaf welk moment de schenking die bij latere akte werd aanvaard, een rechtsgevolg zal hebben. 

Een eerste strekking in de rechtsleer stelt dat de schenking voor de begiftigde voltrokken zal zijn vanaf de akte 

van de aanvaarding, en voor de schenker vanaf de betekening ervan. Een tweede opvatting verdedigd de stelling 

                                                                                                                                                                                     

vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 221, nr: 647-648 

128
  A. VERBEKE, F. BUYSSENS, H. DERYCKE, Handboek Estate planning 2, 

vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 96, nr: 165. 

129
  W. PINTENS, K. VANWINCKELEN, J. DU MONGH, Schets van het Familiaal 

vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 222, nr: 651. 

130
  M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 68-69, nr: 113  

131
  A. VERBEKE, F. BUYSSENS, H. DERYCKE, Handboek Estate planning 2, 

vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2005, 91, nr: 157 

132
  Art 932, 1e lid B.W. ; MR. C. ASSER’S, Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands burgerlijk recht: erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2002, 253, nr: 221. 

133
  Art. 932, 2e lid B.W. 



 
 

 
 

dat de schenking voor beide partijen slechts gevolg zal hebben vanaf de betekening.134 Uit het feit dat de 

schenking, op straffe van nietigheid, expliciet aanvaard zal moeten worden, volgt dat er voordien als het ware 

niets gebeurd is en dat de schenkingsbelofte juridisch gezien steeds zonder gevolg zal blijven.135 Een duidelijke 

clausule hieromtrent is aldus vereist. De aanvaarding moet voor elke vorm van schenking geschieden. Ze zal 

altijd notarieel dienen te gebeuren voor goederen die niet van hand tot hand overgedragen kunnen worden, doch 

niet voor handgiften, onrechtstreekse en vermomde schenkingen. Aangezien de aanvaarding een intuiti personae 

karakter heeft, zal deze moeten geschieden tijdens het leven van de schenker of de begiftigde. Eens één van deze 

overleden is, is er dan ook geen aanbod of aanvaarding meer mogelijk.136   

 

c. Volmacht 

 

c.1. Volmacht om te schenken 

 

De wetgever voorziet niet in de mogelijkheid voor de schenker om zich te laten vertegenwoordigen. In de 

praktijk wordt dit echter wel aanvaard, op voorwaarde dat de volmacht uitdrukkelijk, authentiek en bijzonder 

is.137 Bovendien menen sommige auteurs dat de volmacht zelfs de identiteit van de begiftigde moet vermelden, 

alsook het voorwerp en de modaliteiten van de schenking moet aangeven. Daardoor zal de volmacht een 

dwingend karakter vertonen.138 De volmacht zal aan de minuut van de schenking dienen te worden gehecht. Op 

grond van de voorzichtigheidsleer is het namelijk aangewezen de volmacht in minuut te laten verlijden en niet in 

brevet, hoewel dit laatste perfect mogelijk zou zijn.139Een voorbeeld van een belangrijke rechtshandeling die bij 

volmacht kan worden gesteld is de volmacht aan de bank, door de schenker gegeven, om op verzoek van de 

instrumenterende notaris een provisie voor registratierechten te storten.140 
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c.2. Volmacht om te aanvaarden 

 

Art. 933 B.W. voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de begunstigde om zich te laten vertegenwoordigen 

bij volmacht. Deze volmacht moet voor de notaris geschieden en een uitgifte daarvan zal eveneens aan de 

minuut van de schenking moeten worden gehecht.141 Het is mogelijk om aan de lasthebber een volmacht te geven 

voor alle schenkingen die in de toekomst aan de volmachtgever zouden worden gedaan.142 Tenslotte is het niet 

onbelangrijk te vermelden dat de lastgever zijn volmacht kan herroepen wanneer het hem maar belieft.143 

 

d. De staat van schatting  

 

Krachtens Art 948 B.W. is een schenkingsakte voor roerende goederen alleen geldig voor de goederen waarvoor 

een staat van schatting is opgemaakt, ondertekend door de schenker en de begiftigde. Bovendien moet deze staat 

van schatting aan de minuut van de akte van de schenking worden gehecht.144 De staat van schatting is voor een 

roerende schenking een essentiële vormvereiste die betrekking heeft op het plechtig karakter van de schenking. 

De aanhechting van de staat van schatting aan de schenkingsakte is op straffe van nietigheid voorgeschreven, 

daardoor zal bij verzuim van deze formaliteit een nieuwe schenkingsakte noodzakelijk zijn, ze kan namelijk niet 

door een bevestigingsakte verholpen worden.145  

Het doel van de staat van schatting is veelvuldig. Vooreerst verzekert de staat van schatting van roerende 

goederen het onherroepelijk karakter van de schenking. De schenker zou, bij afwezigheid van de staat, bij de 

afgifte van de goederen, sommige goederen kunnen verwisselen of achterwege houden. Daardoor zou de 

schenker kunnen terugkomen op een schenking die per definitie onherroepelijk is. Daarnaast verzekert de staat 

van schatting ook de correcte uitvoering van de afwikkeling van de nalatenschap van de schenker. Op basis 

hiervan zal de inbreng en de inkorting adequaat worden toegepast. Ook wanneer er een wettelijke of een 

conventionele terugkeer plaats zou vinden, of wanneer de schenking toch herroepen zou worden, zal de staat van 

schatting een correcte uitvoering mogelijk maken. Tenslotte verzekert de staat de rechten van de begunstigde, 

wanneer de schenking plaatsvindt met voorbehoud van vruchtgebruik.146 De staat van schatting zal het met 

andere woorden mogelijk maken om, afhankelijk van de wijze en de voorwaarden waarop de overdracht heeft 
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plaatsgevonden, de bewijzen te leveren voor het gevolg dat aan de schenking moet worden gegeven.147 

Met roerende goederen worden zowel de lichamelijke, als de onlichamelijke roerende goederen bedoeld, ook 

wanneer deze slechts voor een breukdeel worden geschonken. Roerende goederen die onroerend zijn geworden 

door bestemming ontsnappen aan de vereiste van de opmaak van een staat van schatting, op voorwaarde dat ze 

samen met het onroerend goed waarvan ze afhangen worden geschonken.148  

De staat moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van al de geschonken goederen. De waardering van elk 

goed moet afzonderlijk gebeuren. Een globale schatting is dus niet toegelaten, tenzij de goederen onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn en een geheel vormen.149 Schuldvorderingen en bankbriefjes moeten niet worden 

geschat, zij zijn waard wat het bedrag van de vordering of het bankbriefje zelf weergeeft. Indien aandelen van 

een vennootschap het voorwerp van de schenking zouden uitmaken, is het raadzaam om een economisch expert, 

zoals een bedrijfsrevisor of een accountant aan te stellen, die voor de waardebepaling ervan zal instaan. 

Omdat Art 948 Burgerlijk Wetboek de notariële vorm van de staat van schatting niet uitdrukkelijk voorschrijft, 

wordt aanvaard dat deze afzonderlijk, onderhands mag worden opgemaakt, op voorwaarde dat ze door alle 

partijen wordt getekend en gehecht zal worden aan de notariële schenkingsakte. In praktijk gebeurt het vaak dat 

de staat in de schenkingsakte zelf wordt opgenomen. Ook wordt er aangenomen dat men mag verwijzen naar een 

vroeger opgestelde staat of inventaris gehecht aan een notariële akte of erin verwerkt.150   

   

Afdeling 3: Modaliteiten van schenking van roerende goederen  

 

§1. De schenking  “buiten erfdeel” en “de schenking op voorschot van erfenis” 

 

De schenking onder levenden door de ouders gedaan aan één of meerdere van hun kinderen kunnen achteraf 

gevolgen hebben voor de erfrechten van deze kinderen en de vereffening-verdeling van de ouderlijk erfenis. 

Welke invloed dit zal hebben zal afhangen van de manier waarop de schenker aan zijn toekomstige erfgenamen 

heeft geschonken, met name buiten erfdeel, of op voorschot van erfenis. In ons recht bestaat er een vermoeden 

dat alle giften aan erfgerechtigden, behoudens de gebruikelijke schenkingen, op voorschot van erfenis zijn 

gedaan. Indien men een schenking buiten erfdeel wil doen, dan moet men dit expliciet zeggen.151 

 

a. De schenking buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng 
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Wanneer de schenker een schenking onder levenden buiten erfdeel doet dan heeft hij de bedoeling om de 

begiftigde-erfgenaam een extraatje te gunnen, bovenop het normaal erfdeel dat de begunstigde later bij het 

overlijden van de schenker nog zal krijgen. Dergelijke gift moet binnen de perken van het beschikbaar deel 

blijven. De schenking zal namelijk op dit beschikbaar deel moeten worden aangerekend. Beschikkingen die het 

beschikbaar gedeelte overschrijden, kunnen na het openvallen van de erfenis tot dat gedeelte worden ingekort.152 

(infra) 

 

b. De schenking als voorschot op erfenis en de inbrengverplichting- en vrijstelling 

 

Bij een schenking als voorschot op het erfdeel is het de bedoeling van de schenker om de gelijkheid tussen al 

zijn erfgenamen te behouden. Alle erfgenamen zullen uiteindelijk een gelijk aandeel erven, maar de begiftigde 

krijgt op voorhand een bepaalde schenking en hiervan heeft hij dus een soort vooruitgeschoven genotsrecht. De 

schenker wil de begiftigde in feite slechts een tijdelijk voordeel verschaffen. Het herstel van de gelijkheid onder 

de erfgenamen vindt bij dergelijke schenkingen plaats op het ogenblik van het overlijden van de schenker en 

meer bepaald door de techniek van de inbreng.153 Het burgerlijk wetboek bepaalt dat iedere erfgenaam aan zijn 

mede-erfgenamen inbreng moet doen van hetgeen hij van de overledene, bij schenking onder levenden, 

rechtstreeks of onrechtstreeks heeft verkregen.154 Hieruit volgt dat enkel mede-erfgenamen inbreng van elkaar 

kunnen vorderen.155 De inbreng is enkel verschuldigd indien de begiftigde een erfgenaam van de schenker is die 

de nalatenschap heeft aanvaard. Indien de erfgenaam de nalatenschap zou verwerpen, is hij niet meer tot inbreng 

gehouden.156 Hij mag dan de schenking behouden ten belope van het beschikbare deel. De schenking op 

voorschot van erfenis wordt daardoor omgezet tot een schenking buiten erfdeel, en dit buiten de wil van 

schenker.157  

De inbreng zal in natura of door mindere ontvangst gebeuren. De wijze waarop de inbreng concreet zal 

plaatsvinden verschilt naargelang de schenking een onroerend, dan wel een roerend goed als voorwerp heeft. De 

inbreng van onroerende goederen geschiedt in beginsel in natura.158 Voor roerende goederen vindt de inbreng 

altijd door mindere ontvangst of minderneming plaats. De begiftigde mag het goed dus behouden, hij werd 
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immers vanaf het ogenblik van de schenking definitief eigenaar van de geschonken roerende goederen die hij als 

voorschot van zijn erfdeel verkregen heeft.159 Door de inbreng wordt hij evenwel verplicht om de waarde van de 

verkregen roerende goederen terug in te brengen, zodat alle erfgenamen terug op gelijke voet komen te staan. De 

waarde die hierbij in acht dient te worden genomen is deze van het roerend goed, als ten tijde van schenking, 

volgens de staat van de schatting die aan de akte gehecht is.160 Art. 868 Burgerlijk Wetboek is echter niet van 

openbare orde. Een roerende schenking kan aldus ook gebeuren onder het beding dat de inbreng in natura zal 

moeten plaatsvinden, of door een beding op te nemen dat stelt dat er rekening dient te worden gehouden met de 

waarde van de goederen op het moment van het overlijden of op het ogenblik van de verdeling.161  

De schenker kan de begunstigde echter ook vrijstellen van de verplichting om het geschonken goed in te 

brengen. Deze vrijstelling zal in beginsel uitdrukkelijk in de schenkingsakte gebeuren, maar kan evengoed 

afgeleid worden uit het geheel van de akte of uit de begeleidende omstandigheden waarin de schenking plaats 

heeft gevonden. De rechter zal in dit laatste geval dienen na te gaan of de erflater daadwerkelijk de bedoeling 

had om die schenking van inbreng vrij te stellen.162 Tenzij men een stilzwijgende vrijstelling uit de 

omstandigheden kan afleiden, zal de begiftigde het bewijs van de vrijstelling moeten leveren door middel van 

een geschrift. Aangezien de begiftigde een partij is bij de schenking, zal hij een schriftelijk bewijs van de 

vrijstelling kunnen verschaffen.163 De schenker kan een schenking op voorschot van erfenis gedaan, achteraf nog 

vrijstellen van inbreng.164 Dergelijke vrijstelling kan volgens rechtsleer gebeuren in de vorm van een schenking 

of een testament. Voorzichtigheidshalve is het aan te raden een latere vrijstelling niet bij testament te laten 

plaatsvinden, maar in de vorm van een schenkingsakte, wegens het onherroepelijk karakter van de schenking.165  

 

§2. De schenking met termijnbepaling of onder voorwaarde 

 

De schenking dient te worden aangepast aan de familiale context van de schenker. Er wordt meer en meer 
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beroep gedaan op twee klassieke verbintenisrechterlijke modaliteiten, de voorwaarde en de termijn. Met deze 

modaliteiten wordt er aan de overeenkomst tussen de contractspartijen op artificiële wijze een vreemd element 

verbonden, dat volledig losstaat van de verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien. De uitdoving of de 

opeisbaarheid van de overeenkomst wordt er afhankelijk van gemaakt. Wanneer er een toekomstige en zekere 

gebeurtenis dient te gebeuren opdat de schenking gerealiseerd zou kunnen worden, dan spreken we over een 

schenking onder termijnbepaling. Betreft het daarentegen een voorwaarde, dan wordt er een toekomstige en 

onzekere gebeurtenis verbonden aan de schenking.166  

 

a. Schenking onder termijnbepaling 

 

Een tijdsbepaling bij een schenking is een modaliteit van een verbintenis waarbij de uitvoering of het 

voortbestaan van de overeenkomst afhankelijk wordt gesteld van een toekomstige en zekere gebeurtenis.167 Door 

het stipuleren van een termijn wordt de verbintenis die uit de schenking voortvloeit, ofwel uitgesteld totdat de 

gebeurtenis plaatsvindt (bij schenking onder opschortende termijn), ofwel omdat de schenking anders teniet zou 

worden gedaan (bij schenking onder ontbindende voorwaarde). 168 

Schenkingen zullen slechts mogelijk zijn onder opschortende termijn voor zover de termijn slechts de 

opeisbaarheid van het recht opschort en niet het bestaan van het recht zelf. Het recht zal dan reeds ontstaan zijn, 

doch is het opgeschort tot aan een zekere, toekomstige gebeurtenis.169 Door de opname van een opschortende 

termijn, wordt de uitvoering van de schenking aldus uitgesteld.  

Bij een schenking van roerende goederen onder opschortende termijnbepaling dient er een onderscheid te 

worden gemaakt indien het om welbepaalde goederen, dan wel om niet-geïndividualiseerde vervangbare 

goederen gaat. Wanneer de schenking welbepaalde goederen tot voorwerp heeft, wordt de begiftigde 

onmiddellijk eigenaar van de geschonken goederen. Het bezit van die goederen zal wel nog bij de schenker 

blijven tot het verstrijken van de termijn, vanaf dan kan de begiftigde de materiële overdracht van de geschonken 

goederen eisen. Ter vrijwaring van die overdracht mag de begiftigde voor het verstrijken van de opschortende 

termijn alle bewarende maatregelen stellen, doch geen uitvoerende maatregelen. De schenker zal de goederen 

moeten beheren als een goede huisvader en mag in principe geen daden van beschikking meer stellen. Indien hij 

dit laatste toch doet, en de goederen vervreemdt bijvoorbeeld, dan kan de begiftigde deze terugvorderen van de 
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derde-verkrijger.170 Ingeval de geschonken goederen lichamelijke roerende goederen zijn, zal de derde-verkrijger 

ter goeder trouw beschermd zijn door het adagium van ons gemeen recht, namelijk bezit geldt als titel. De 

begiftigde zal dan enkel een schuldvordering hebben ten aanzien van de schenker.171 Zowel de schenker als de 

derde-verkrijger mogen de vruchten die uit de goederen voortvloeien behouden, op voorwaarde dat deze geïnd 

zijn voor het verstrijken van de opschortende termijn. Indien het echter een schenking van 

niet-geïndividualiseerde vervangbare goederen betreft, zal de begiftigde bij het verlijden van de schenkingsakte 

niet onmiddellijk eigenaar van de goederen worden. Hij zal slechts een vorderingsrecht verkrijgen. Aangezien 

het gaat om vervangbare goederen mag de schenker de geschonken goederen tijdens het lopen van de 

opschortende termijn aldus vervreemden.172 De mogelijkheid tot het bepalen van een opschortende termijn bij 

een schenking wordt algemeen erkend, zelfs wanneer de bedongen termijn het overlijden van de schenker 

uitmaakt. Enkel de schenking onder opschortende termijn van overlijden van de schenker van een som geld 

wordt veiligheidshalve het best vermeden. Indien men dit toch wenst te doen, dan is het aangewezen om de 

geschonken goederen apart te laten administreren in het vermogen van de schenker.173  

De opschortende termijn kan bedongen worden bij een schenking via een authentieke akte voor de notaris, maar 

is tevens ook mogelijk bij een vermomde of een onrechtstreekse schenking. Enkel de handgift kan niet 

gerealiseerd worden onder opschortende termijn, daar het bedingen van een termijn tot gevolg heeft dat de 

materiële overdracht pas plaats vindt op een later tijdstip. Grootouders kunnen bijgevolg een schenking van een 

som geld aan hun kleinkind bij diens meerderjarigheid niet realiseren via een handgift. Deze onmogelijkheid kan 

in bepaalde gevallen echter worden opgevangen door de schenking te laten modaliseren. De schenking van een 

som geld zou bijvoorbeeld gepaard kunnen gaan met een last die de uitkering inhoudt van de inkomsten tot aan 

de meerderjarigheid van het kleinkind.174  

Schenkingen onder ontbindende termijn is een schenking voor een beperkte duur van een op zich langer durend 

recht op een goed. Deze modaliteit wordt meestal niet aanvaard wegens de strijdigheid ervan met het algemeen 

beginsel van de onherroepelijkheid van de schenking. Het geschonken goed zou namelijk na het verstrijken van 

de termijn noodzakelijk naar de schenker terugkeren.175 Volgens de meerderheid van de rechtsleer zou het dan 

gaan om een verboden erfstelling over de hand. Sommige auteurs trekken deze redenering echter in twijfel en 

beweren dat het toch mogelijk is om een schenking onder ontbindende termijn te doen.176 Zolang er hieromtrent 
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geen cassatierechtspraak voorhanden is, moeten we ons er bewust van zijn dat de koppeling van een dergelijke 

modaliteit aan een schenking bijzonder risicovol is. We gaan de schenking onder ontbindende termijn beter uit te 

weg door te opteren voor een alternatief, namelijk de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of de 

schenking met last.177  

 

b. De schenking onder voorwaarde 

  

b.1. Schenking onder opschortende voorwaarde 

 

De schenking verbinden aan een voorwaarde stelt dat de schenking afhankelijk wordt gemaakt van een 

toekomstige en onzekere gebeurtenis.178 Wanneer enkel de uitvoering van de schenking uitgesteld wordt, is een 

schenking onder deze modaliteit volstrikt geldig. De begiftigde verkrijgt dan een onmiddellijk, voorwaardelijk 

recht op het geschonken goed en kan dan ook alle handelingen stellen ter bewaring van dit recht.179 Algemeen 

nemen we aan dat de opschortende voorwaarde het best dient te worden opgenomen in een notariële 

schenkingsakte. Aan de vormvrije handgift zal geen geldige opschortende voorwaarde kunnen worden 

verbonden omwille van de verplichte traditio.180 

In het kader van de vermogensplanning wordt een schenking onder opschortende voorwaarde vaak verbonden 

aan het vooroverlijden van de schenker. Wanneer de schenker eerst komt te overlijden zal de voorwaarde zich 

verwezenlijken en wordt de begiftigde geacht de geschonken goederen te hebben verkregen vanaf de datum van 

de aanvaarding van de schenking. Bijgevolg zullen de geschonken goederen geen deel uitmaken van de 

nalatenschap van de schenker en zullen zij geen grondslag vormen voor successierechten.181 De vervulde 

voorwaarde werkt immer terug tot op de dag waarop de verbintenis is aangegaan.182 De decreetgever wilde 

echter een einde stellen aan het oneigenlijk gebruik van roerende schenkingen onder deze modaliteit en stelde 

dat zowel in Vlaamse Gewest, als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dergelijke schenkingen 
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geherkwalificeerd dienen te worden als zijnde een fictief legaat, waar er wel successierechten op verschuldigd 

zijn.183 Indien daartegenover eerst de begiftigde overlijdt, en de opschortende voorwaarde van het vooroverlijden 

van de schenker dus niet vervuld is, vervalt de schenking. Hoewel het recht op de geschonken goederen 

terugwerkt tot op het ogenblik van de schenkingsakte mag de schenker, eens de voorwaarde vervuld, de door 

hem verworven vruchten behouden.184  

 

b.2. Schenking onder ontbindende voorwaarde 

 

Schenkingen kunnen evengoed gebeuren onder ontbindende voorwaarde, zo deze afhangt van een toekomstige 

en onzeker gebeurtenis. Als schenker kan u in de schenkingsakte een aantal duidelijke gevallen opsommen 

waardoor de schenking ontbonden zal worden, zoals een strafrechterlijke veroordeling, overmatig alcohol -of 

drugsgebruik, enzovoort. De gevallen die u als schenker wil voorzien zullen limitatief en precies genoeg dienen 

te worden omschreven.185 Bij een schenking onder ontbindende voorwaarde gebeurt de eigendomsoverdracht van 

de geschonken goederen meteen, integenstelling tot bij de schenking onder opschortende voorwaarde. Eens de 

voorwaarde gerealiseerd is, zal de schenking met terugwerkende kracht worden ontbonden, zonder dat hiervoor 

beroep dient te worden gedaan op een rechter. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, mag de begiftigde 

de vruchten verkregen voor de ontbinding behouden.186 Daar het inlassen van een dergelijke ontbindende 

voorwaarde verhindert dat de schenker zich meteen van het geschonken goed zou kunnen ontdoen, kan deze ook 

geldig bedongen worden via een handgift.187 

De ontbindende voorwaarde dient in principe in de schenkingsakte te worden bepaald. Het is niet meer mogelijk 

dit achteraf te doen, zelfs niet met toestemming van de begunstigde. Wel kan deze laatste nog bij overeenkomst 

met een ontbindende voorwaarde zich akkoord verklaren. Dit later akkoord wordt namelijk doorgaans 

gekwalificeerd als een voorwaardelijke schenking. Deze schenking zal dan ook slechts uitwerking hebben indien 

de voorwaarde wordt vervuld. Deze kwalificatie heeft gevolgen op fiscaalrechterlijk vlak, de schenkingsrechten 

zullen bij het vervullen van de voorwaarde verschuldigd zijn. Ook vanuit civielrechterlijk oogpunt bekeken heeft 

dit gevolgen, door de kwalificatie van een schenking zullen ook de vormvereisten van een schenking vervuld 

moeten worden.188  

Bij het opstellen van een schenking onder ontbindende voorwaarde zal er voldoende zorg dienen te worden 
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besteed aan de formulering. Het zal namelijk wel degelijk om een ontbindende voorwaarde moeten gaan en niet 

om een schenking onder ontbindende termijn. Bij een schenking onder ontbindende voorwaarde van het 

overlijden van de schenker, zal de “voorwaarde” veelal als “een termijn” door de rechter worden 

geherkwalificeerd en dit omwille van de aard van de gebeurtenis.189 Het overlijden van de schenker is namelijk 

geen onzekere, maar een zekere gebeurtenis.190 In de praktijk kunnen we dit probleem het best oplossen door 

naast de ontbindende voorwaarde een bijkomende beperking in de tijd te stipuleren, zoals het overlijden binnen 

de 3 jaar.191 Hierdoor zal het voorval opnieuw een toekomstig en onzeker karakter vertonen.192 

 

b.3. Schenking onder potestatieve voorwaarde 

 

Zoals hierboven reeds gesteld wordt er algemeen aanvaard dat aan schenkingen zowel opschortende als 

ontbindende voorwaarden kunnen worden gekoppeld. Het moet wel gaan om een toevallige voorwaarde, dat wil 

zeggen dat de vervulling van de voorwaarde moet afhangen van een toekomstig en onzeker gebeuren. De 

verwezenlijking ervan mag niet in de macht van de partijen liggen.193 Een schenking gedaan onder voorwaarden 

waarvan de uitvoering ervan afhankelijk is van de enkele wil van de schenker, is nietig.194 Het betreft dan een 

schenking onder potestatieve voorwaarde, bij deze modaliteit laat men de uitvoering van een overeenkomst 

afhangen van een gebeurtenis die de ene of de andere van de contractspartijen kan doen plaasthebben of kan 

doen verhinderen.195 Op grond van het beginsel van de onherroepelijkheid van de schenking is de draagwijdte 

van het verbod van een potestatieve voorwaarde bij een schenking ruimer dan deze in het gemeen recht. Niet 

enkel de schenking onder zuiver potestatieve voorwaarde wordt geviseerd, doch ook die onder de gewone 

potestatieve voorwaarde. Deze laatste hangt niet enkel af van de wil van de schenker, zoals bij de zuiver 

potestatieve voorwaarde, maar tevens van bijkomende factoren of van een niet nader bepaalde derde.196 

Onduidelijk is of een schenking onder gemengde potestatieve voorwaarde is toegelaten. De vervulling van deze 
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voorwaarde hangt af van de wil één van de contracterende partijen, de schenker, en tevens van de wil van een 

bepaalde derde.197 De rechtspraak stelt zich hier doorgaans soepel op, waardoor we kunnen aannemen dat een 

dergelijke schenking niet nietig zal zijn.198 Ons Burgerlijk recht stelt namelijk dat alleen die schenkingen nietig 

zijn die afhankelijk zijn van de enkele wil van de schenker. De toevoeging van een potestatieve voorwaarde in 

hoofde van en derde of een begiftigde worden niet geviseerd.199 

 

§3. De schenking met een conventioneel beding van terugkeer. 

 

De schenker kan ten aanzien van de geschonken goederen het recht van terugkeer bedingen. Dit recht van 

terugkeer moet meteen, als modaliteit van de schenkingsovereenkomst, worden bedongen. Het beding kan niet 

achteraf aan de schenking worden gekoppeld, want dan is de begiftigde reeds onmiddellijk en onvoorwaardelijk 

eigenaar geworden en dit kan niet meer retroactief gedaan worden gemaakt, zelfs niet met de toestemming van 

de begiftigde.200 Dergelijk conventioneel beding van terugkeer kan worden bedongen hetzij voor het geval van 

vooroverlijden van de begiftigde alleen, hetzij van het vooroverlijden van de begiftigde en zijn afstammelingen. 

Het recht van terugkeer kan met ander woorden alleen bedongen worden ten voordele van de schenker. Deze 

bedongen voorwaarde is niet strijdig met het algemeen principe van de onherroepelijkheid van de schenking, 

aangezien ze louter toevallig is en niet in de macht van de schenker ligt.201 Indien de schenker de begiftigde en/of 

diens afstammelingen overleeft, dan heeft het recht van terugkeer tot gevolg dat alle vervreemdingen van de 

geschonken goederen zullen worden vernietigd en dat de goederen zuiver en vrij van alle lasten naar de schenker 

zullen terugkeren.202 De door de begiftigde geïnde opbrengsten, alsook de door hem verrichte daden van beheer 

zullen aan de terugwerkende kracht ontsnappen. Wanneer de geschonken goederen roerend zijn, zal een derde 

die de goederen ter goeder trouw van de begiftigde gekocht heeft, zich kunnen beroepen op art. 2279 B.W. om 

de goederen te behouden.203 

In de praktijk wordt een conventioneel beding van terugkeer vaak ingelast om te vermijden dat de langstlevende 

echtgenoot van een kind aanspraak kan maken op de goederen die een ouder aan dat kind geschonken heeft. Als 
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ouders aldus iets schenken aan hun kind en dat kind overlijdt voor hen, dan zullen de geschonken goederen 

automatisch terugkeren naar de ouders. De wet heeft dit uitgewerkt in een expliciete regeling, zodat dit beding 

niet moet worden opgenomen in de schenkingsakte. Toch is het beter om een conventioneel beding van 

terugkeer altijd expliciet in de akte van de schenking op te nemen. De geschonken goederen zullen bij het 

vooroverlijden van de begiftigde terugkeren naar de schenker zonder dat er successierechten dienen te worden 

betaald. Deze goederen worden dan geacht nooit deel te hebben uitgemaakt van de nalatenschap van de 

vooroverleden begiftigde. Door het conventioneel beding in de akte op te nemen kunt u bepalen dat de 

geschonken goederen terug zullen keren zelfs al heeft uw kind, de vooroverleden begiftigde, zelf al kinderen. Dit 

verschilt van de wettelijke regeling.204 Het conventioneel beding van terugkeer kan je, als schenker, moduleren. 

Je kan bijvoorbeeld stipuleren dat een bepaald nominaal bedrag moet terugkeren, of je kan het beding afzwakken 

door te bepalen dat het alleen uitwerking zal hebben als het goed nog in natura aanwezig is.205 De schenker kan 

ook in de schenkingsakte bepalen dat dergelijk beding optioneel is. Met een optioneel beding kan de schenker op 

het moment van het vooroverlijden beslissen of de schenking al dan niet moet terugkeren. Uit de praktijk kunnen 

we afleiden dat er aan dergelijk optioneel beding meestal een termijn wordt gekoppeld, waarin de schenker moet 

beslissen of er een terugkeer moet zijn of niet. Indien de schenker in dit laatste geval binnen de vooropgestelde 

termijn niets doet, dan zal er meestal geen terugkeer geschieden.206  

Naast de conventionele terugkeer van geschonken goederen, kennen we in ons Burgerlijk recht ook de wettelijke 

terugkeer van de schenking. Indien de begunstigde vooroverlijdt en hij geen afstammelingen nalaat, zal het 

geschonken goed bijgevolg in natura terugkeren naar de schenker.207 

 

§4. De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning of inwoonrecht 

 

Volgens ons Burgerlijk wetboek mag de schenker zich het genot of het vruchtgebruik van de geschonken 

roerende of onroerende goederen voorbehouden, of hij mag daarover ten voordele van een andere persoon 

beschikken.208 Het vruchtgebruik is in onze samenleving een middel bij uitstek om familiale regelingen uit te 

werken via schenkingen. Het tijdelijk en persoonsgebonden karakter van het vruchtgebruik maken het mogelijk 

om de inkomsten van de geschonken goederen, de vruchten, voor te behouden aan de schenker, terwijl het blote 

eigendomsrecht toebedeeld zal worden aan de volgende generatie, de begiftigden.209 

Indien een schenking wordt gedaan van lichamelijke roerende goederen, zoals waardevolle kunstwerken of 
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meubelen, zal de schenker zich dikwijls het vruchtgebruik ervan willen voorbehouden.210 Wanneer dergelijke 

goederen met voorbehoud van vruchtgebruik geschonken zijn, zal de begiftigde bij het eindigen van dat 

vruchtgebruik, de roerende geschonken goederen die in natura aanwezig zijn, moeten nemen in de staat waarin 

zij zich bevinden. De begiftigde zal daartoe beschikken over een vordering tegen de schenker of zijn erfgenamen 

uit hoofde van de niet aanwezige goederen, ten belope van de waarde die eraan werd toegekend in de staat van 

schatting.211 Soms zal de schenker meer willen, hij zal naast het recht tot gebruik, genot en beheer, in bepaalde 

gevallen ook over de geschonken goederen willen beschikken. In de rechtsleer is aangenomen dat partijen af 

kunnen wijken van de wettelijke bepalingen van de rechten ten plichten van de vruchtgebruiker. De schenker 

kan deze rechten zowel uitbreiden als beperken. Een strekking van de rechtsleer gaat zelfs nog verder, deze 

auteurs menen dat het mogelijk zou zijn om een gewoon vruchtgebruik conventioneel te herkwalificeren als een 

quasi-vruchtgebruik. De vruchtgebruiker zou dan aldus over de geschonken lichamelijke roerende goederen 

kunnen beschikken, onder de verplichting om bij het einde van het vruchtgebruik een gelijke hoeveelheid zaken 

van dezelfde hoedanigheid en geschatte waarde terug te geven aan de blote eigenaar.212  

Wanneer bij een akte een schenking van onlichamelijke roerende goederen wordt gedaan met voorbehoud van 

vruchtgebruik van een feitelijke algemeenheid, zoals een effectenportefeuille, kan men daden van beschikking 

voorzien ten aanzien van de elementen van die algemeenheid. Voor wat de samenstelling van de 

effectenportefeuille betreft, mag er aan de schenker-vruchtgebruiker uitgebreide beheers -en 

beschikkingsbevoegdheden worden toegekend. Het voorwerp van de schenking wordt in dit geval aanzien als 

een geheel met wisselende inhoud. Door de schenking zal het geheel van de effectenportefeuille, als een 

algemeenheid overgaan op de blote eigenaar, de begiftigde, en zal de vruchtgebruiker-schenker verder moeten 

handelen als een goede huisvader om die algemeenheid te behouden.213  

Op grond van de voorzichtigheidsleer zal de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik het best dienen te 

gebeuren bij notariële akte. Algemeen wordt namelijk aangenomen dat de bank -of handgift van roerende 

goederen met voorbehoud van vruchtgebruik onvoldoende rechtszekerheid biedt.214 

 

§4. De schenking met last                           

 

Bij een schenking onder voorwaarde van een last zal de schenker aan de begiftigde bepaalde lasten opleggen. De 

last kan in het voordeel van de schenker zelf, van een derde, en tenslotte zelfs in het voordeel van de begiftigde 
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bedongen zijn, voorzover de last de waarde van het geschonken goed niet overstijgt.215 Enkel de toekomstige 

schulden, waarvan de omvang reeds is bepaald, of de bestaande schulden kunnen aan de begiftigde worden 

opgelegd. Indien het om andere schulden of lasten zou gaan, dan degene die ten tijde van de schenking 

bestonden, zoals uitgedrukt in de akte, of deze zoals in de aan de akte gehechte staat, zullen deze nietig zijn. 

Dergelijke schenking zou namelijk indruisen tegen het principe van de onherroepelijkheid.216 De lasten dienen 

aldus uitdrukkelijk in de schenkingsakte te zijn overeengekomen of er impliciet in vervat te liggen. Indien er 

meerdere begunstigden zouden zijn, dan zullen zij in principe elk slechts gehouden zijn tot de uitvoering van hun 

deel van de last, aangezien er enkel sprake kan zijn van hoofdelijkheid wanneer deze uitdrukkelijk bedongen 

werd. De begunstigde mag in principe altijd beroep doen op een derde om de last te laten uitvoeren. Indien de 

schenker dit zou willen uitsluiten, dan zal hij een beding moeten opnemen die stelt dat de uitvoering van de last 

intuiti personae bedongen wordt. Belangrijk hierbij te vermelden is evenwel, dat door het persoonlijk karakter 

van de last, de erfgenamen van de begunstigde niet tot de uitvoering van de last gehouden zullen zijn, bij diens 

overlijden.217         

 

§6. De schenking met een uitsluitingsclausule 

 

Ouders die in het voordeel van hun kind tot een schenking onder levenden overgaan worden vaak geconfronteerd 

met een angstsyndroom dat hun familiefortuin, door een echtscheiding van hun kinderen, niet in de familie zou 

blijven. Door verschillende auteurs in onze rechtsleer, waaronder A. VERBEKE en A. VAN ZANTBEEK wordt 

dit angstsyndroom omschreven als “het heksensyndroom”. In beginsel zal een schenking van de ouders aan hun 

kind in het eigen vermogen van dat kind terecht komen en niet in de huwelijksgemeenschap, ongeacht of het 

kind nu gehuwd is onder het gemeenschapsstelsel, dan wel onder het stelsel van scheiding van goederen. Een 

probleem zou zich echter kunnen stellen wanneer het kind en diens huwelijkspartner zouden beslissen om een 

wijziging in hun huwelijksregime door te voeren, en de geschonken goederen in te brengen in de 

huwelijksgemeenschap. Wanneer er zich nadien een scheiding zou voordoen, dan wordt de 

huwelijksgemeenschap in helften verdeeld en zal het geschonken familiefortuin alsnog voor de helft in het 

vermogen van de ex-partner terecht komen.218 Dit probleem kan worden opgevangen door in de schenkingsakte, 

of in het “pact adjoint” bij een handgift, te bepalen dat de schenking nooit in het gemeenschappelijk vermogen 

van het kind kan worden opgenomen, wanneer deze zou trouwen of samenwonen. Dergelijke uitsluitingsclausule 

zal ook elk verrekeningsbeding van welke aard dan ook verbieden. Op die manier kan wordt het familiefortuin 
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van de ouders bij een schenking onder levenden aan hun kind beschermd.219 Uit de praktijk kunnen we afleiden 

dat in pakweg 95 procent van alle schenkingen een dergelijke uitsluitingsclausule is voorzien. Toch is er een 

keerzijde van de medaille, door een dergelijke clausule in de schenking op te nemen en aldus de schoonfamilie 

uit te sluiten, zullen de ouders tevens de beschikkingsvrijheid van hun kind over de geschonken goederen 

beperken. Aangezien het geld niet in onverdeeldheid zal mogen komen, zal het kind de geschonken roerende 

goederen bijgevolg niet meer kunnen aanwenden om samen met diens partner in zee te gaan door bijvoorbeeld  

een bedrijf op te starten of een gezinswoning te kopen. Daarom zal een dergelijke uitsluitingsclausule in de 

praktijk vaak in tijd worden beperkt. Het verbod tot inbreng in de huwelijksgemeenschap zal dan bijvoorbeeld 

eindigen bij het overlijden van de schenker. De schenker kan dergelijke uitsluitingsclausule aldus moduleren.220  

 

§7. De restschenking 

 

Bij een restschenking zal de schenker dezelfde goederen opeenvolgend aan verschillende personen schenken. De 

schenker zal niet alleen de begunstigde van de schenking bepalen, maar tegelijk ook aan wie de overblijvende 

goederen zullen toekomen na het overlijden van de eerste begunstigde. In het juridisch jargon noemt men deze 

techniek “de fideïcommis de residuo”. Hierbij is evenwel vereist dat de tweede begunstigde persoon reeds 

bestaat of op zijn minst reeds verwekt is op het ogenblik van de schenking. Deze laatste zal de schenking 

bovendien moeten aanvaarden terwijl de eerste schenker nog in leven is. Alleen deze goederen die na het 

overlijden van de eerste begunstigde overblijven, zullen overgaan naar de tweede begunstigde.221 Het is in de 

praktijk dus belangrijk om in de schenkingsakte te precificieren welke goederen tot de schenking met restbeding 

behoren, zodat er geen discussie zou kunnen ontstaan over wat uit de schenking komt en wat uit de gewone 

nalatenschap.222  

 

§8. De onmogelijke schenking of deze strijdig met de wet of met de goede zeden 

 

Ons Burgerlijk Wetboek bepaald dat de voorwaarden in iedere beschikking onder levenden die bestaan in iets 

dat onmogelijk is, of door de wet verboden is, of strijdig is met de goede zeden, voor niet-geschreven worden  

gehouden. In tegenstelling tot het algemeen verbintenissenrecht zullen enkel de onmogelijke of ongeoorloofde 

voorwaarden als vervallen dienen te worden beschouwd en zal de schenkingsovereenkomst voor het overige 

blijven bestaan.223 Indien de rechter echter soeverein oordeelt dat de vervulling van dergelijke onmogelijke of 
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ongeoorloofde voorwaarde een determinerende beweegreden van de schenking is, dan kan de gehele schenking 

alsnog nietig worden verklaard.224  

Vooreerst mag de voorwaarde niet onmogelijk zijn, hieronder verstaan we de voorwaarde die juridisch, fysisch 

of feitelijk niet vervuld kan worden.225 Een juridische onmogelijke voorwaarde is deze waarvan de vervulling 

stuit op een blijvende, wettelijke onmogelijkheid om deze te vervullen. Schoolvoorbeeld hierbij is de 

verplichting om te huwen met een persoon die reeds overleden is. Een voorwaarde is feitelijk onmogelijk 

wanneer er voor de begiftigde, rekening houdend met de middelen waarover deze beschikt en in normale 

omstandigheden, onoverkomelijke moeilijkheden aan verbonden zijn.226 

Daarnaast mag de voorwaarde die aan de schenking verbonden wordt niet strijdig zijn met de wet, met name met 

de wetten van de openbare orde of deze van dwingend recht.227 Een belangrijke toepassing van een voorwaarde 

die strijdig is met de wet, is de schenking onder voorwaarde van onvervreemdbaarheid.  

Tenslotte mag dergelijke voorwaarde geen afbreuk doen aan de goede zeden. Deze problematiek komt vooral 

voor in de rechtspraak in het kader van inbreuken op de huwelijks -of de echtscheidingsvrijheid. De rechter zal 

in de concrete omstandigheden de bedoeling van de schenker na dienen te gaan. We zullen over een 

ongeoorloofde schenking spreken wanneer de schenker druk heeft willen uitoefenen op de begiftigde.228  

 

Afdeling 4: Specifieke gevallen van schenkingen van roerende goederen 

 

§1. De schenking van een levensverzekering 

 

Levensverzekeringen zijn lichamelijke roerende goederen, zij kunnen het voorwerp uitmaken van een schenking 

onder levenden. Bepaalde types van levensverzekeringen zijn eerder spaar -en beleggingsformules, in de praktijk 

gebeurt het veel dat een verzekeringsnemer de rechten die hem toebehoren op grond van de 

levensverzekeringsovereenkomst, wil schenken onder levenden aan de begunstigde(n), zoals aangeduid in de 

verzekeringspolis. Indien er in de levensverzekeringsovereenkomst een andere begunstigde werd aangewezen 

dan de begiftigde, zal men door middel van een bijvoegsel toe te voegen aan de verzekeringspolis, deze 

begunstigde herroepen en de begiftigde als nieuwe begunstigde aanwijzen. De notaris die dergelijke akte zal 

verlijden, moet naast de schenkingsrechten, ook rekening houden met de Wet van 25 juni 1992 op de 

Landverzekeringsovereenkomsten. Deze notariële akte zal ter verduidelijking van de werkelijke bedoeling van 

de partijen de vermelding dienen te bevatten dat “de schenker aan de begiftigde al zijn rechten overdraagt die hij 

als verzekeringsnemer kan laten gelden”. Deze rechten omvatten onder meer het recht op verzekeringsprestaties, 
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het recht om van de verzekeraar een voorschot op de verzekerde prestatie te verkrijgen, het recht van afkoop en 

reductie, enz.229 Let wel, de verzekeringsnemer kan het recht op de uitkering van een verzekerd kapitaal aan de 

begunstigde van de levensverzekering slechts herroepen, zolang de begunstigde dit recht niet uitdrukkelijk 

aanvaard heeft.230 

De schenking van de rechten van de levensverzekeringsnemer worden het best niet gedaan met een voorbehoud 

van vruchtgebruik in het voordeel van de verzekeringsnemer. Het zakelijk recht van het vruchtgebruik dient het 

best te worden vervangen door bijvoorbeeld een rente of een andere periodieke prestatie ten laste van de 

begiftigde. Een schenking onder levenden van een levensverzekering kan wel bedongen worden met een 

conventioneel recht van terugkeer. Dit beding zal dienen te worden opgenomen in de schenkingsakte, alsook in 

het bijvoegsel van de verzekeringspolis. Wanneer een schenking onder levenden van een levensverzekering zou 

worden gedaan in onverdeeldheid, en dus aan meerdere begiftigden, dan is het aangewezen een volmacht te 

voorzien in hoofde van een van de medegerechtigden om ten behoeve van de andere deelgenoten en hemzelf op 

te treden ten aanzien van de verzekeringsmaatschappij.231  

 

§2. De ouderlijke boedelverdeling 

 

Volgens ons Burgerlijk Wetboek kunnen zowel de vader, de moeder, alsook andere bloedverwanten in opgaande 

lijn, hun goederen verkavelen en verdelen tussen hun kinderen en afstammelingen.232 Dergelijke verdelingen 

kunnen worden gemaakt bij een akte van uiterste wil of bij een akte onder levenden. Hierbij dienen evenwel de 

vormen, de voorwaarden en de regels die voorgeschreven zijn met betrekking tot de testamenten en de 

schenkingen onder levenden in acht te worden genomen. Bij een schenkingsakte onder levenden van een 

ascendentenverdeling mogen enkel tegenwoordige goederen het voorwerp van een dergelijke schenking 

uitmaken.233 Wanneer in de verdeling niet alle goederen die de ouder-schenker op de dag van zijn overlijden 

nalaat, begrepen zouden zijn, dan worden de daarin niet begrepen goederen verdeeld overeenkomstig de wet. Bij 

het openvallen van de nalatenschap zullen dan enkel die goederen moeten worden verdeeld die niet in de 

ascendentenverdeling inbegrepen waren. Het was de bedoeling van de wetgever om, met de invoering van de 

ouderlijke boedelverdeling, aan de ouders de mogelijkheid te geven om reeds tijdens hun leven tot een 

definitieve of gedeeltelijke verdeling van hun goederen te kunnen komen.234 
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Bij een ascendentenverdeling-schenking onder levenden moeten, zoals ik hierboven reeds vermeld heb, alle 

vormvoorschriften inzake de schenking onder levenden nageleefd worden. Toch aanvaardt de rechtsleer dat een 

dergelijke ouderlijke boedelverdeling-schenking ook geldig kan plaatsvinden via een handgift of een vermomde 

schenking, voorzover zij betrekking heeft op lichamelijke roerende goederen of titels aan toonder. Wanneer de 

schenking in het kader van een ouderlijke boedelverdeling roerende goederen omvat, zal er aan de notariële akte 

steeds, op straffe van nietigheid, een staat van schatting moeten worden gehecht, of deze staat zal minstens 

moeten worden opgenomen in het corpus van de akte.235   

Een ouderlijke boedelverdeling onder de vorm van een schenking is echter aan gevaren onderworpen en dus 

makkelijk aanvechtbaar. De rechter kan de familiale schikking als ascendentenverdeling dan ook herkwalificeren 

als bijvoorbeeld een schenking met last, wat tot ongewenste gevolgen zou kunnen leiden. Een eerste gevaar 

houdt de nietigheid van de ascendentenverdeling in, deze kan zich voordoen wanneer niet alle kinderen ten tijde 

van het overlijden in leven zijn, en de afstammelingen van de vooroverleden kinderen erin begrepen zijn. Een 

latere geboorte of latere adoptie kan de geldigheid van de verdeling bijvoorbeeld in het gedrang brengen. Een 

tweede gevaar betreft de mogelijkheid dat de ascendentenverklaring ook nietig zou kunnen worden verklaard 

wanneer een afstammeling minder dan ¾ van wat zijn gewoon erfdeel zou zijn geweest heeft gekregen, dus 

nietigheid wegens een benadeling van meer dan ¼. Aangezien de beoordeling van een eventuele benadeling 

moet gebeuren overeenkomstig de waarde van de goederen op het moment van het overlijden, en niet op het 

ogenblik van de verdeling,is het gevaar voor een dergelijke benadeling heel groot. Waardeschommelingen 

kunnen in de loop der jaren logischerwijze moeilijk vermeden worden. Hij tegen wie een vordering tot rescisie 

wegens benadeling werd ingesteld, kan die vordering tegenhouden en een herverdeling beletten door aan degene 

die de vordering instelde het verschil uit te betalen.236 Een derde bijzonder gevaar ligt vervat in de bijzondere 

vordering tot inkorting. Wanneer één van de deelgenoten tengevolge van de verdeling en de beschikkingen bij 

vooruitmaking, een groter voordeel zou kunnen verwerven dan de wet toelaat, dan kan de vordering ook worden 

betwist.237 Aangezien de kleinste waardeschommeling reeds een gevaar kan inhouden, zal het risico van een 

bijzondere vordering tot inkorting bij een ascendentenverdeling zeer groot zijn. Door het feit dat de inkorting 

vooreerst principieel altijd in natura moet geschieden en daarnaast niet open staat voor een opleg ,zoals in Art. 

891 B.W., is de sanctie bij een vordering tot inkorting dan ook zeer ingrijpend.238  

Om de hierboven besproken gevaren het hoofd te kunnen bieden werden tal van verschillende technieken 

voorgesteld, waaronder een strafbeding, een legaat van de meerwaarde buiten deel, enz. De twee voornaamste 
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technieken zijn deze van de betaling van een opleg en het procédé van een dubbele akte bij een 

ascendentenverdeling-schenking. In dit laatste geval zal een ouder, of ouders, goederen in onverdeeldheid aan al 

zijn, of hun, kinderen schenken in een akte. Deze kinderen zullen allemaal een gelijk deel in onverdeeldheid 

krijgen. Vervolgens zullen de kinderen in een tweede akte de onverdeelde verkregen goederen onder elkaar 

verdelen. Wegens kostenbesparing zal men in de praktijk vaak de schenking door de ouder(s) en de verdeling 

tussen de kinderen onderling, in dezelfde akte opnemen.239   

 

Afdeling 5: De gevolgen van de schenking op civiel vlak 

 

§1. De overdracht van eigendom  

 

Doordat de schenking in de verhouding tussen de partijen een overdragend contract is, zal de eigendom van de 

geschonken goederen overgaan op de begiftigde door de loutere toestemming van de partijen. Bij een schenking 

bij notariële akte is het niet noodzakelijk dat het bezit van die goederen onmiddellijk moet worden overgedragen. 

Bij een handgift daarentegen is ook de traditio of de materiële overdracht van de geschonken goederen vereist 

opdat de gift voltrokken zou zijn. In principe wordt de begiftigde eigenaar op de dag waarop hij de schenking 

onder levenden heeft aanvaard. Wanneer de geschonken goederen echter een soortzaak zouden betreffen, dan 

kan de eigendom pas overgaan wanneer die soortzaak gespecificeerd is. Tegenover derden kunnen er 

bijkomende formaliteiten vereist zijn opdat de eigendom aan hen zou kunnen worden overgedragen. 

Schoolvoorbeeld hierbij is de vereiste van een overschrijving op het hypotheekkantoor van onroerende 

goederen.240 

  

§2. De plichten van de schenker 

 

Vooreerst rust er op de schenker de verplichting om de geschonken goederen te leveren in de staat waarin ze 

zich bevonden op het moment van de schenking. Vanaf het ogenblik van deze levering zullen de vruchten van de 

geschonken zaak toekomen aan de begiftigde. In principe dient de levering dadelijk te gebeuren, tenzij de 

schenking werd aangegaan onder opschortende voorwaarde of termijn. Wanneer de geschonken zaak teniet zou 

gaan voor de levering ervan, kan de schenker in bepaalde gevallen aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen. Hij 

kan bijvoorbeeld aantonen dat het teniet gaan van de zaak te wijten is aan een toeval, ofwel dat hij aan het 

behoud van de zaak alle zorgen van een goede huisvader heeft besteed.241  
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Daarnaast moet de schenker zowel instaan voor zijn eigen daden als voor de zware fouten waardoor de 

begiftigde schade heeft geleden. Vrijwaring tegen uitwinning en tegen verborgen gebreken blijft in beginsel 

uitgesloten, tenzij de partijen een dergelijke vrijwaring expliciet in de schenkingsakte zouden hebben voorzien.242 

 

§3. De plichten van de begunstigde 

 

Aangezien de schenking een eenzijdige overeenkomst is, zal de begiftigde in beginsel tot geen enkele 

tegenprestatie verplicht zijn. Toch zal de schenking in hoofde van de begiftigde een aantal verplichtingen 

meebrengen, met name dankbaarheid wegens de schenker, het uitvoeren van de eventueel verbonden lasten aan 

de schenking en het betalen van de contractkosten. De eerste twee verplichtingen hebben we reeds uitvoerig 

besproken. Wat het betalen van de contractkosten bij een schenking betreft nemen we aan dat we de redenering 

van Artikel 1593 B.W. kunnen doortrekken en hierdoor aannemen dat de kosten voor rekening zullen zijn van 

degene in wiens belang ze zijn gemaakt, behoudens andersluidend beding. De contractkosten bij schenkingen 

kunnen onder andere bestaan uit de kosten van de betekening, de overschrijving en de kosten van de notariële 

akte.243 

 

Afdeling 6: De inkorting en de inbreng 

 

§1. De inkorting 

 

Wanneer schenkingen het beschikbaar deel overschrijden kunnen zij na het openvallen van de erfenis van de 

schenker, worden ingekort. Het beschikbaar deel is het deel van het vermogen waarover de overledene vrij mag 

beschikken ten voordele van wie hij dit wil. De schenking zal teniet worden gedaan ten belope van het deel dat 

het beschikbaar deel van de erfenis overtreft. Om uit te maken of het beschikbaar gedeelte al dan niet overtroffen 

is, en de reserve aldus is aangetast, zal men een massa van alle goederen, die bij het overlijden van de schenker 

aanwezig waren, moeten samentellen, vermeerderd met alle schenkingen die hij reeds in zijn leven heeft gedaan, 

volgens hun staat ten tijde van de schenking en hun waarde op het moment van het overlijden van de schenker. 

Over al die goederen samen zal men het gedeelte waarover hij heeft mogen beschikken berekenen. De inkorting 

van beschikkingen onder levenden gebeurt niet automatisch, deze kan alleen worden gevorderd door degene aan 

wie de wet het voorbehouden deel toekent, en hun erfgenamen of rechtverkrijgenden ten algemene titel en 
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schuldeisers.244 De vordering tot inkorting die door de reservatair kan worden ingesteld tegen overdreven 

schenkingen, heeft een tweeledig karakter. In een eerste fase moet de schenking gedeeltelijk worden ontbonden, 

vervolgens moeten de geviseerde goederen terugkeren naar de boedel, teneinde deel uit te maken van de 

nalatenschap ab intestato en tussen de reservataire erfgenamen te worden verdeeld.245 Dankzij de autoriteit van 

hun titel hebben de schenkingen voorrang op de legaten. Moest men beide op gelijke voet behandelen zou dit in 

strijd zijn met het algemeen principe van de onherroepelijkheid van de schenking. De schenkingen worden ponds 

pondsgewijze ingekort maar opeenvolgend, in volgorde van de datum van de schenkingen. Men zal bij de 

inkorting dus eerst de jongste schenking herleiden en zo terug in de tijd gaan tot de oudste schenking. Om vast te 

stellen welke schenking voorrang heeft op een andere, moet men kijken naar de datum de akten. Voor 

schenkingen bij authentieke akte is dit geen probleem, bij handgiften kan men, naast de registratie van de pacte 

adjoint, ook de datum aantonen door middel van aangetekende brieven tussen de schenker en begiftigde waaruit 

moet blijken dat de handgift plaats heeft gevonden, alsook door middel van bankdocumenten die bewijzen dat de 

geschonken sommen door de schenker werden opgevraagd en door de begiftigde werden gedeponeerd.246 

Juridisch betekent de inkorting dat het eigendomsrecht van de begiftigde over het geschonken goed, geheel of 

gedeeltelijk ontbonden zal worden. Op dit beginsel bestaan echter tal van uitzonderingen, het betreft de gevallen 

waar de schenking op zichzelf intact blijft, maar de begiftigde tot inkorting dient over te gaan via mindere 

ontvangst. De begiftigde zal dan uit de rest van de goederen die nog in de erfenis aanwezig zijn minder 

ontvangen.247 

 

§2. De inbrengverplichting 

 

Ik heb de inbrengverplichting en de mogelijkheid op een eventuele vrijstelling ervan reeds uitvoering besproken 

in het deel over de schenking als voorschot op de erfenis. (supra) 

 

DEEL 3: De fiscale aspecten van de schenking van roerende goederen bij notariële akte  
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Afdeling 1: Algemene principes 

 

§1. De verplichte registratie van een akte 

 

Alle schenkingsakten die worden verleden voor een Belgische notaris dienen overeenkomstig ons Belgisch recht 

te worden geregistreerd.248 Tevens zullen er op schenkingen bij leven steeds registratierechten verschuldigd zijn, 

indien de onderhandse overeenkomst of de notariële schenkingsakte ter registratie zou worden aangeboden. 

Dergelijke registratie kan vrijwillig gebeuren, maar is in sommige gevallen ook verplicht. Dit laatste is het geval 

bij een schenking van een onroerend goed.249 Bij een schenking van een roerend goed daarentegen, zoals 

juwelen, kasbons, bankbriefjes, enz. heeft de betrokkene de keuze. Vooreest kan schenker de akte of de 

onderhandse overeenkomst laten registeren, dan zullen de registratierechten verschuldigd zijn. Daarnaast kan de 

schenking van roerende goederen ook zonder registratie gebeuren, hetzij via een bankgift, een handgift of een 

schenking voor een buitenlandse notaris. Er zullen dan logischerwijze ook geen registratierechten dienen te 

worden betaald.250 Maar indien de schenker binnen de 3 jaar zou overlijden, zullen er wel successierechten 

verschuldigd zijn.251  

De heffing van de registratierechten zullen in beginsel niet afhankelijk zijn van de vervulling van de civiele 

vorm- en geldigheidsvereisten. Indien er echter een essentieel element, zoals het voorwerp of de 

wilsovereenstemming, zou ontbreken, dan is het evenredig registratierecht niet verschuldigd. Wanneer de 

schenker de beschikkingsvrijheid van de geschonken goederen zou blijven behouden, dan kan er worden 

aangenomen dat de schenker het goed niet daadwerkelijk geschonken heeft en zal er bijgevolg ook geen 

registratierecht verschuldigd zijn. Ook op de akte met een schenkingsbelofte, maar zonder aanvaarding van de 

begunstigde, zal er geen heffing van registratierechten mogelijk zijn. Bij stilzwijgende aanvaarding, zullen er 

daarentegen wel registratierechten moeten worden betaald.252  

Aangezien er geen wettelijke bepaling voorhanden is die voorziet wie de registratierechten zou moeten betalen, 

kan men in de schenkingsakte hieromtrent vrij een regeling opnemen. Uit de praktijk leiden we af dat deze 

kosten doorgaans ten laste van de begunstigde worden genomen. In het kader van een successieplanning is het 

aangewezen dat de schenker de kosten zal betalen, dit wordt immers niet aanzien als een bijkomende schenking 

waardoor het belastbare actief van de toekomstige nalatenschap verminderd zal worden.253  
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§2. Algemene beginselen inzake de heffingsgrondslag en de tarifering van de registratierechten 

 

Op grond van artikel 131 W. Reg. wordt er, voor schenkingen onder levenden van roerende of onroerende 

goederen, het evenredig registratierecht geheven. Dit evenredig registratierecht wordt op de brutowaarde, die 

elke begiftigde van de schenker bekomt, geheven.254 De berekening ervan zal per schenker en per begiftigde 

gebeuren. De partijen zijn tevens verplicht om de eventuele verkoopwaarde van de geschonken goederen te laten 

opnemen in de schenkingsakte of in een aanvullende verklaring.255 Opdat het evenredig registratierecht 

verschuldigd zou zijn is vereist dat het om een schenking onder levenden gaat van tegenwoordige goederen, die 

kosteloos geschiedt en een verarming van de schenker met zich meebrengt.256 Op de schenking onder levenden 

die toekomstige goederen tot voorwerp heeft, zal er in beginsel dus geen evenredig registratierecht worden 

geheven, toch zal dergelijke handeling bij het overlijden van de beschikker onderworpen zijn aan 

successierechten.257  

Het tarief van het registratierecht zal verschillen naargelang de waarde van de goederen en de graad van 

verwantschap tussen de schenker en de begiftigde. Naarmate de aanverwantschap afneemt en de waarde van de 

schenking toeneemt, zal het tarief stijgen.258 Wat de aanverwantschapsgroepen betreft, worden er 4 categorieën 

gehanteerd, ten eerste de categorie in rechte lijn en deze tussen echtgenoten, ten tweede de schenkingen tussen 

broers en zussen, ten derde de groep van de schenkingen tussen ooms en tantes en neven en nichten, ten vierde is 

er de restcategorie van de schenkingen tussen alle andere personen. Het tarief van het registratierecht is 

progressief per schijf. Dit wil zeggen dat wat de waarde van de aan elke begiftigde geschonken goederen betreft, 

deze in schijven worden verdeeld. Ze worden afzonderlijk belast met een klimmend tarief naar de grootte van 

ieders verkrijging per schenker.259 Het tarief verschilt tevens zowel naargelang het gewest waar de schenker op 

het moment van de schenking zijn fiscale woonplaats heeft, als tussen het schenkingsrecht en het successierecht 

in een bepaald gewest.260 
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§3. Het progressievoorbehoud 

  

Progressievoorbehoud is de benaming die wordt gegeven aan het beginsel dat door de wetgever werd ingevoerd 

met de bedoeling de progressiviteit van de tarieven te kunnen behouden.261 Progressievoorbehoud betekent dat er 

bij de heffing van schenkingrechten of successierechten rekening met eerdere schenkingen zal worden gehouden 

om het belastingstarief te bepalen. In beide gevallen beperkt het progressievoorbehoud zich tot de schenkingen 

tussen dezelfde partijen binnen een periode van 3 jaar voor de registratie van de schenking of het overlijden van 

de schenker.262 Het tarief van de registratierechten bij een schenking onder levenden wordt aldus berekend op de 

totale waarde van de schenking zelf met daarmee vermeerderd de waarde van alle eventuele vroegere 

schenkingen tussen dezelfde personen gedurende de voorgaande 3 jaren. Dit progressievoorbehoud zal echter 

niet gelden voor een schenking met als voorwerp roerende goederen waarop de verlaagde registratierechten zijn 

betaald.263 Wanneer het opeenvolgende schenkingen betreft van roerende en onroerende goederen binnen de 3 

jaar, dan zal er enkel met de grondslag van die vroegere schenking van onroerende goederen rekening worden 

gehouden om het tarief van de huidige schenking te bepalen.264 

Het progressievoorbehoud is ook van toepassing wanneer de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt. 

Indien er geen registratierechten werden betaald, zal de begiftigde successierechten op de geschonken goederen 

moeten betalen. Als er wel registratierechten werden betaald, dan zal er op de waarde van de schenking geen 

successierechten meer verschuldigd zijn, maar wordt deze waarde wel meegerekend om het successietarief te 

bepalen. In dit laatste geval zullen de erfgenamen snel in een hogere schijf terecht kunnen komen, waar het toe te 

passen tarief hoger zal zijn.265   

  

§4. Successierechten 

 

In principe zullen de erfgenamen van een Belgische rijksinwoner, bij diens overlijden, steeds successierechten 

moeten betalen op het wereldwijde vermogen van die rijksinwoner. Er is met andere woorden door zijn 

overlijden een taxatie op zijn al goederen verschuldigd, waar ze zich ook mogen bevinden. Wel mogen de 
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bestaande schulden op datum van overlijden in mindering worden gebracht. De successierechten worden 

berekend op basis van de graad van aanverwantschap tussen de erflater en de erfopvolgers, alsook op basis van 

het netto aandeel dat iedere erfopvolger krijgt. De successierechten verschillen voor de 3 Belgische Gewesten. 

Om uit te maken welke successieregeling moet worden toegepast, telt de laatste fiscale woonplaats van de 

overledene, alsook de tijdsduur van de fiscale woonplaats.266 

Een schenking onder levenden bij een notariële akte, verleden voor een Belgische notaris, zal de toepassing van 

artikel 7 W. Succ. echter buiten spel zetten. Dit artikel houdt een vermoeden in dat de goederen, die de erflater 3 

jaar voor zijn overlijden geschonken heeft, deel zullen uitmaken van zijn nalatenschap en bijgevolg aan 

successierechten onderworpen zijn. De wet heeft hierop zelf een uitzondering voorzien, namelijk voor 

schenkingen van goederen die reeds aan registratierechten onderhevig zijn geweest. Op de goederen geschonken 

bij notariële akte zullen, gelet op het principe van de verplichte registratie van een akte, dus geen 

successierechten meer hoeven te worden betaald.267  

Op dit algemeen beginsel van de niet-belastbaarheid van schenkingen op het vlak van successierechten, bestaan 

echter uitzonderingen. Zowel in het Vlaamse Gewest, als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een 

schenking onder levenden van roerenden goederen, onder opschortende voorwaarde, waarbij deze voorwaarde 

als vervuld wordt beschouwd bij het overlijden van de schenker, als een fictief legaat beschouwd wat de heffing 

van de successierechten betreft.268 Bijgevolg zullen hierop successierechten dienen te worden betaald. Deze 

regeling kwam tot stand doordat de decreetgever een einde wilde stellen aan het oneigenlijk gebruik van de 

roerende schenkingen. In het Vlaamse, als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal een dergelijk fictief legaat 

slechts belast worden met Vlaamse, dan wel Brusselse successierechten, indien de erflater-schenker op het 

moment van het overlijden, volgens het lokalisatiecriterium, zijn fiscale woonplaats in Vlaanderen, dan wel 

Brussel heeft. Is de schenker op het ogenblik van het overlijden inwoner van een ander gewest of niet langer een 

rijksinwoner, dan zullen toch de registratierechten van 3 of 7% verschuldigd zijn. In dit geval zullen terug de 

gewone beginselen van schenkingen onder opschortende voorwaarde worden toegepast en zal artikel 16 W. Reg. 

spelen, aangezien artikel 131 §2 Vl. W. Reg. hier niet van toepassing is.269  

Ook belangrijk te vermelden is dat bij een schenking van roerende goederen in extremis het van het grootste 

belang is dat de registratierechten opeisbaar zijn geworden voor het overlijden en dat alle formaliteiten, die 

nodig zijn voor die opeisbaarheid, op dat moment zijn nageleefd. Pas daardoor wordt immers de toepassing van 

artikel 7 W. Succ. Buiten spel gezet. Het relevante criterium is dus de opeisbaarheid van de schenkingsrechten, 

dewelke voor het overlijden vast moet staan. Die opeisbaarheid verschilt wezenlijk bij Belgische notariële 

schenkingen, en bij informele schenkingen. Bij informele schenkingen , zoals bijvoorbeeld de handgift en de 
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onrechtstreekse schenking, zullen de registratierechten opeisbaar zijn op het ogenblik dat de onderhandse akte 

ter registratie wordt aangeboden.270 Bij een schenking van roerende goederen bij een Belgische notariële akte 

maakt het verlijden van die notariële akte de registratierechten opeisbaar.271  

 

Afdeling 2: De verschillende regelingen per Gewest 

 

§1. Achtergrond 

 

Net zoals bij de successierechten is de tariefstructuur van de registratierechten niet langer gelijklopend in de 3 

verschillende Gewesten in België. Eind juni 2001 keurde het parlement het “lambermont-akkoord” goed. Het 

akkoord bevat 3 grote luiken, waaronder het financieel luik dat vanaf 2002 een verruimde fiscale autonomie aan 

de gewesten toegekend heeft. De wetteksten hieromtrent zijn terug te vinden in de Bijzondere Wet van 13 juli 

2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de bevoegdheden van de gewesten. Met 

ingang van 1 januari 2002 werden, aan het bestaande lijstje van de 8 gewestbelastingen, 4 nieuwe 

gewestbelastingen toegevoegd waaronder de registratierechten op schenkingen onder levenden van roerende en 

onroerende goederen. Sinds enkele jaren zijn de gewesten dus exclusief bevoegd voor het bepalen van de 

aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de schenkingsrechten. Voorlopig heeft enkel het 

Vlaamse Gewest en het Brusselse Gewest van deze nieuwe fiscale bevoegdheid gebruik gemaakt.272 Bijgevolg 

verschillen de tarieven van de schenkingsrechten in het Vlaamse, Brusselse en Waalse Gewest.  

Het zogenaamde lokalisatiecriterium bepaalt welk gewestelijk fiscaal regime van toepassing zal zijn.273 Vanuit 

het standpunt van de gewesten is de juiste toepassing van het lokalisatiecriterium uiteraard ook belangrijk, 

aangezien hierdoor wordt bepaalt of zij de opbrengsten van de belastingen al dan niet zullen krijgen.274 Om na te 

gaan welke regeling van toepassing van is, dient er een onderscheid te worden gemaakt naargelang de schenker 

al dan niet een rijksinwoner is.  

Is de schenker een rijksinwoner, dan zal er rekening moeten worden gehouden met zijn fiscale woonplaats op het 

ogenblik van de schenking. Indien de schenker in de laatste 5 jaren op meer dan één plaats in België een fiscale 

woonplaats heeft gehad, dan zal het fiscaal regime van dat gewest tellen, waar hij tijdens de voormelde periode 
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het langst heeft gewoond. Wat de regeling betreft voor een rijksinwoner-schenker, wordt er geen onderscheid 

gemaakt tussen de regeling voor roerende, dan wel voor onroerende goederen. Het registratiekantoor zal immers 

worden bepaald door de standplaats van de instrumenterende notaris.275 Voor roerende schenkingen bij 

onderhandse bewijsdocumenten kan men zich tot gelijk welk registratiekantoor wenden, aangezien er op 

dergelijke schenking geen verplichting tot registratie rust. 

Indien de schenker een niet-rijksinwoner is, zal er een bijkomende opdeling dienen te worden gemaakt 

naargelang het een schenking van roerende, dan wel onroerende goederen betreft. Wanneer de schenking 

onroerende goederen tot voorwerp heeft, zal de regeling van het gewest gelden van de plaats waar het onroerend 

goed gelegen is. Indien het daarentegen een schenking van roerende goederen betreft, zal de toepasselijke 

regeling deze zijn van het gewest waar de begunstigde gedurende een periode van 5 jaar voor de schenking het 

langst zijn fiscale woonplaats heeft gehad. Wanneer de begunstigde een niet-rijksinwoner is, zal de regeling van 

het gewest van toepassing zijn waar de akte ter registratie wordt aangeboden.276      

De fiscale woonplaats van de schenker is dus het enige relevante criterium. Onder de fiscale woonplaats verstaan 

we de plaats waar de schenker zijn werkelijke, effectieve en voortdurende woonplaats heeft, waar hij zijn domus, 

zijn familie en het centrum van zijn bedrijvigheid gevestigd heeft. Voor rechtspersonen stemt dit overeen met de 

zetel van de werkelijke leiding dus niet noodzakelijk de statutaire zetel.277  

Bij de Wet van 7 maart 2002, werd aan het lokalisatiecriterium inzake schenkingsrechten een nadere uitwerking 

gegeven. Door de invoering van deze nieuwe Wet werd er in het Wetboek der Registratierechten een nieuw 

artikel 170bis ingelast.278 Krachtens deze nieuwe bepaling dient de notaris van de schenker, in de authentieke 

schenkingsakte, een verklaring op te nemen betreffende diens verschillende fiscale woonplaatsen tijdens de 

laatste 5 jaar voorafgaand aan de schenking. De notaris die nagelaten heeft om aan de schenker te vragen om 

dergelijke verklaring af te leggen, verbeurt persoonlijk een boete van 25 euro. Weigert de schenker te 

antwoorden of is een de verklaring onjuist of onvolledig, dan zal de schenker een boete verschuldigd zijn van 

tweemaal de aanvullende rechten.279 Deze regeling geldt niet alleen voor notariële akten, maar ook bijvoorbeeld 

bij de registratie van een onderhands bewijsdocument van een handgift. Anders zou het immers niet mogelijk 

zijn om het juiste fiscale regime te bepalen. In beginsel volstaat nochtans een geschreven document waarin de 

begiftigde erkent een schenking van roerende goederen te hebben ontvangen. In dit geval zal alleen de begiftigde 

zelf de fiscale verklaringen, omtrent de fiscale woonplaats, de waarde van de geschonken goederen en de 
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verwantschap tussen zichzelf en de schenker, doen. Bij een onjuiste verklaring, zullen de fiscale boetes enkel in 

hoofde van de begiftigde spelen, aangezien hij de verklaring heeft gedaan.280 

 

§2. Het Vlaams Gewest 

   

a. Algemene principes 

 

In het Vlaamse Gewest zijn er verschillende regelingen van tarifering voorzien, naargelang het voorwerp van de 

schenking en de graad van aanverwantschap tussen de schenker en de begunstigde. Vooreerst is er een algemeen 

progressief tarief bepaald voor de schenkingen van onroerende goederen. Deze goederen zijn onroerend in de 

civielrechtelijke betekenis ervan, deze categorie zal dus zowel onroerende goederen uit hun aard, als onroerend 

door incorporatie uitmaken. Daarnaast kent het Vlaamse Gewest, voor de schenking van bouwgronden, een 

bijzonder progressief tarief, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Vervolgens is er een vlak tarief 

voorzien voor de schenkingen van ondernemingen. In deze categorie zullen er zowel roerende als onroerende 

goederen bevinden. Tenslotte is er een algemeen vlak tarief voor de schenkingen van roerende goederen, in de 

burgerrechterlijke betekenis ervan. Bevinden de goederen zich in het buitenland, dan wordt het roerend of 

onroerend karakter ervan beoordeeld overeenkomstig de wet van het land waar het goed zich bevindt. Daarnaast 

zal het toepasselijk tarief ook afhangen van de graad van aanverwantschap. In dit verband is het belangrijk op te 

merken dat het tarief in rechte lijn uitgebreid wordt naar schenkingen tussen zowel wettelijke, als feitelijke 

samenwonenden en tussen de adoptant en de geadopteerde, mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.281  

 

b. De schenking van roerende goederen in Vlaanderen 

 

b.1. Algemeen  

 

Met de ingang van 1 januari 2004 is er in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling ingevoerd voor de schenking 

van roerende goederen. Voor dergelijke schenkingen werd er een nieuwe en zeer eenvoudige tariefstructuur 

ingevoerd. In de rechte lijn en tussen echtgenoten worden schenkingen van roerende goederen sedert begin 2004 

belast tegen een vast tarief van 3%. Tussen alle andere personen geldt een vast tarief van 7%.282 Deze andere 

personen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn en hoeven niet in België te zijn gevestigd.283 

Deze verlaagde tarieven zijn echter niet van toepassing op de roerende schenkingen onder leven die krachtens 
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artikel 4,3° Vl. W. Succ., met de ingang van 1 januari 2005, in Vlaanderen worden gelijkgesteld met legaten.284 

Deze nieuwe tariefregeling verschilt enorm met de oude tarieven. Deze konden in rechte lijn en tussen 

echtgenoten progressief oplopen tot 30% en tussen anders personen zelfs tot 80%. Door dit voordeelregime ten 

aanzien van de schenking van roerende goederen is de keuze voor een schenking via een buitenlandse notaris of 

door een belastingsvrije handgift niet meer zo evident. Door de tariefverlaging is de roerende schenking via een 

Belgische notaris in Vlaanderen is niet langer een fiscale zelfmoord. Wat de heffing van de schenkingsrechten in 

Vlaanderen betreft worden de samenwonenden nu ook, onder bepaalde voorwaarden, gelijkgeschakeld met de 

gehuwden. Feitelijk samenwonenden moeten op de dag van de schenking minimum 1 jaar ononderbroken 

hebben samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd.285 

 

b.2.  Het progressievoorbehoud  

 

Zoals ik hierboven reeds heb vermeld is het opmerkelijk dat de schenkingen van roerende goederen, in het 

Vlaamse Gewest, buiten het progressievoorbehoud worden gehouden. Eenvoudig weg kunnen we stellen dat we 

de keuze hebben tussen een belastingvrije schenking of een belaste schenking van roerende goederen. Bij een 

belaste schenking zal men onmiddellijk 3 of 7% moeten betalen, naargelang de graad van aanverwantschap. Dit 

is dan ook de finale belasting. Bij een belastingsvrije schenking, zoals een handgift of een schenking voor een 

buitenlandse notaris, zal men geen belastingen dienen te betalen, op voorwaarde dat de schenker nog 3 jaar in 

leven blijft. Overlijdt deze laatste immers binnen de 3 jaar, na de schenking, dan zal men wel progressieve 

successierechten moeten betalen.286    

 

§3. Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest 

   

a. Algemene principes 

 

Bij de Ordonnantie van 20 december 2002 tot wijziging van het Wetboek der Registratierechten, heeft het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang van 1 januari 2003 de tarieven, de vrijstellingen en verminderingen 

inzake de schenkingsrechten gewijzigd.287 Ook werd er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de ordonnantie 

van 24 februari 2005, die op 9 maart 2005 in werking is getreden, een onderscheid gemaakt naar gelang de 
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schenking onroerende goederen, roerende goederen, dan wel ondernemingen tot voorwerp heeft.288 Het Vlaamse 

Gewest kent ook dergelijk onderscheid, toch verschilt de regeling in beide gewesten voor wat de concrete 

invulling van deze categorieën betreft. Zo kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet het gunsttarief voor de 

schenking van percelen bouwgrond, doch wel voor de schenking van de gezinswoning.289 Ook is er in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest een toenemende gelijkschakeling tussen enerzijds de gewoon geadopteerden en 

de ten volle geadopteerden en anderzijds tussen de gehuwden en de wettelijke samenwonenden.290   

 

b. De schenking van roerende goederen in Brussel 

 

b.1. Algemeen  

 

Door de Brusselse Ordonnantie van 24 februari 2005 tot wijziging van het schenkingsrecht, moet er voor 

roerende schenkingen een vlak tarief toegepast worden. Sinds de inwerkingtreding van deze ordonnantie, op 9 

maart 2005, wordt er voor de geregistreerde schenking onder levenden, die als voorwerp roerende goederen 

heeft, over het bruto-aandeel van elk der begunstigden een recht geheven aan een vlak tarief van 3% voor de 

schenking in rechte lijn en van 7% voor de schenkingen aan alle andere personen.291 Deze andere personen 

kunnen zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen zijn en hoeven in beginsel niet in België te zijn 

gevestigd.292  

 

b.2. Het progressievoorbehoud 

 

De schenking van roerende goederen vallen buiten het progressievoorbehoud van artikel 137 Br. W. Reg. Ook 

de roerende schenkingen die bij de Belgische notaris geregistreerd werden aan het vlak tarief van 3 of 7%, zullen 

buiten het toepassingsgebied van het progressievoorbehoud van artikel 66bis Br. W. Succ. vallen. Als de 

schenker overlijdt binnen de 3 jaar na het verlijden van de schenkingsakte, zal deze gebeurtenis geen enkele 

invloed hebben op het toe te passen tarief van de successierechten. Het tarief van de successierechten blijft ook 

ongewijzigd indien de notariële akte op het ogenblik van het overlijden van de schenker nog niet geregistreerd 
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was.293 Integenstelling tot de regeling in het Vlaamse Gewest, worden de schenkingen van bedrijfsgoederen niet 

van het progressievoorbehoud uitgesloten.294 

 

§4. Het Waals Gewest 

   

a. Algemene principes 

 

Het Waalse schenkingsrecht omvat 4 verschillende soorten tariferingen. Vooreerst is er het gewone progressieve 

tarief, daarnaast een preferentieel progressief tarief die van toepassing is op de schenking van een 

gezinswoning.295 Vervolgens kent het Waals Gewest een vlak tarief voor roerende schenkingen en tenslotte een 

vlak tarief dat toegepast wordt op de schenkingen van ondernemingen.296 Net zoals in het Vlaamse en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is er ook in het Waalse Gewest een toenemende gelijkschakeling tussen enerzijds de 

gewoon geadopteerden en de ten volle geadopteerden en anderzijds tussen de gehuwden en de wettelijke 

samenwonenden. Het Waals Gewest is echter nog een stap verder gegaan en heeft ook de niet-geadopteerde 

stief- en zorgkinderen dezelfde gunsten verleend.297 Zo zal bijvoorbeeld een schenking aan de kinderen van de 

wettelijk samenwonende partner, wat de tarifering betreft, volledig gelijkgesteld worden met schenkingen in 

rechte lijn. Bovendien zal dit gunsttarief behouden blijven na het overlijden van de ouder.298 

 

b. De schenking van roerende goederen in het Waals Gewest 

 

b.1. Algemeen 

 

Het Wetboek van registratierechten bepaald dat er in Wallonië op de schenkingen onder levenden van roerende 

goederen, behoudens voor sommige financiële instrumenten, een verlaagd vast tarief van toepassing is.299 

Ingevolge van een in Wallonië gesloten politiek akkoord, zullen er voor dergelijke schenkingen 3 tarieven 

gehanteerd worden. In de rechte lijn en tussen echtgenoten of wettelijke samenwonenden worden schenkingen 

van roerende goederen belast tegen een vast tarief van 3%. Voor de schenkingen tussen broers, zussen, neven, 

nichten, ooms en tantes bedraagt het tarief 5%. Voor alle overige schenkingen geldt een vast tarief van 7%.300 
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Behoudens de schenkingen van financiële instrumenten, genieten in beginsel alleen de schenkingen in volle 

eigendom van het preferentiële tarief. De schenkingen van financiële instrumenten of aanverwante financiële 

instrumenten, in de zin van de wet van 2 augustus 2002, zullen enkel in aanmerking voor het preferentiële tarief 

kunnen komen in 3 limitatieve gevallen. Ten eerst zal het preferentiële tarief van toepassing zijn op schenkingen 

van financiële of aanverwante financiële instrumenten van een vennootschap waarvan de effectieve directiezetel 

in de Europese Unie is en die zelf of samen met haar dochtervennootschappen in hoofdberoep een 

ambachtelijke, industriële, handels-, landbouw- of bosbouwonderneming uitbaat of een vrij beroep, een post of 

een ambt uitoefent.301 De begiftigde die de toepassing van het verlaagde tarief zal vragen, moet dan in de 

schenkingsakte verklaren dat er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bovendien zal de begiftigde, op vordering 

van het bevoegde bestuur, ter plaatse bepaalde belangrijke elementen moeten meedelen, zoals de omzet van de 

vennootschap, het maatschappelijk doel, enzovoort.302 Ten tweede kunnen de schenkingen van financiële of 

aanverwante financiële instrumenten die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt of een daarmee gelijk te 

stellen markt aan het vlakke tarief worden geregistreerd. Deze markt kan zowel binnen als buiten Europa 

gelokaliseerd zijn.303 Ten derde zal het gunsttarief toegelaten zijn voor schenkingen van openbare effecten die 

het voorwerp uitmaken of hebben uitgemaakt van een openbaar bod, zoals omschreven in artikel 21 W. Succ.304 

 

b.2. Het progressievoorbehoud 

 

De schenking onder levenden met als voorwerp roerende goederen vallen buiten het progressievoorbehoud van 

artikel 137 Wall. W. Reg. Ook de roerende schenkingen die geregistreerd werden aan het vlak tarief van 3, 5 of 

7%, zullen buiten het toepassingsgebied van het progressievoorbehoud van artikel 66bis Wall. W. Succ. vallen. 

Gezien dit laatst genoemde artikel uitdrukkelijk verwijst naar de tarifering van artikel 131bis W. Reg., zal dit 

vermoedelijk betekenen dat de roerende schenkingen gedaan onder het vlakke tarief van artikel 131 §2 Vl. W. 

Reg. of artikel 131 §2 Br. W. Reg., wel onder het toepassingsgebied van artikel 66bis Wall. W. Succ. zullen 

vallen. Concreet betekent dit dat een schenker met een fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk of 

Vlaams Gewest, na een roerende schenking van woonplaats zou veranderen naar het Waals Gewest, mogelijk 

fiscaal nadelige gevolgen hierdoor kan oplopen.305  

 

Afdeling 3: De verschillende modaliteiten van schenkingen van roerende goederen fiscaal bekeken 

 

§1. De schenking met termijnbepaling of onder voorwaarde 
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a. Schenking onder termijnbepaling 

 

De schenkingen met een beding van termijn zullen de heffing van registratierechten niet uitstellen. De schenking 

van roerende goederen onder opschortende termijn van overlijden van de schenker, zullen vermoedelijk onder 

het toepassingsgebied van artikel 4,3° Vl. W. Succ. en artikel 4,3° Br. W. Succ. vallen, en aldus als een legaat 

worden gekwalificeerd. Bepaalde strekkingen in de rechtsleer zijn van mening dat dergelijke schenkingen in het 

Vlaamse en Brussel Hoofdstedelijk Gewest, het registratierecht voor roerende schenkingen onmiddellijk 

opeisbaar zou maken. In het kader van de vermogensplanning kan dit interessant zijn, aangezien de schenking 

onder opschortende termijn het mogelijk maakt dat de eigendom op een fiscaal gunstige wijze op de begunstigde 

zal overgaan, en dat de schenker daarnaast het bezit van de goederen behoudt gedurende diens leven. In deze 

optiek is het aan te raden om bepaalde schenkingen onder opschortende voorwaarde van vooroverlijden van de 

schenker, te herformuleren als schenkingen onder opschortende termijn van het vooroverlijden van de schenker. 

Toch dienen we in rekening te houden dat het niet gegarandeerd is dat de administratie de schenking onder 

opschortende termijn van overlijden van de schenker fiscaalrechterlijk op identiek dezelfde wijze zal behandelen 

als de schenking onder opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van de schenker.306  

Opgemerkt dient ook te  worden dat het verlijden van de schenkingsakte onder opschortende termijn, in hoofde 

van de schenker, een leveringsplicht doet ontstaan. Wanneer de schenking dus onder opschortende termijn van 

overlijden van de schenker is gedaan, zal de verplichting tot levering van bepaalde goederen, inde nalatenschap 

vallen. Men kan de echtheid van deze schuld, aan de hand van de schenkingsakte, bewijzen. Toch is het in de 

praktijk aan te raden om in de aangifte van de nalatenschap, de goederen die reeds weggeschonken zijn, of zich 

nog in de nalatenschap bevinden, nader te preciseren.307  

  

b. De schenking onder voorwaarde  

 

Bij een schenking onder opschortende voorwaarde wordt het tarief, dat ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst gold, toegepast.308 Volgens de administratie zal er, voor wat bepaalde feitelijke factoren betreft, 

die het tarief kunnen beïnvloeden, rekening dienen te worden gehouden met de toestand op het ogenblik van de 

vervulling van de voorwaarde. Dit moment is namelijk determinerend voor de bepaling van de graad van 

aanverwantschap tussen schenker en begiftigde, de kinderlast van de begiftigde en de aard van de geschonken 

goederen.309 Slechts bij de vervulling van de opschortende voorwaarde zal het evenredig schenkingsrecht 

verschuldigd zijn op de waarde die het geschonken goed op dat moment heeft. Binnen de 4 maanden, na het 

vervullen van de voorwaarde, zullen de partijen die de overeenkomst hebben gesloten, verplicht zijn om de 

vereiste verklaringen in te dienen bij het daartoe bevoegde registratiekantoor.310  
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De roerende schenkingsrechten zijn heel voordelig voor de begiftigde. In de praktijk werd vastgesteld dat de 

schenker dikwijls de overdracht van zijn goederen zo lang mogelijk wilde uitstellen, soms tot aan zijn overlijden. 

De gehanteerde modaliteit is dan een schenking onder opschortende voorwaarde van vooroverlijden van de 

schenker. Hierdoor kan de schenker zijn goederen behouden tot aan zijn overlijden en zal de begiftigde pas op 

dat ogenblik de goedkope schenkingsrechten van 3 of 7% moeten betalen en geen verdere successierechten meer 

verschuldigd zijn.311 De wetgever grijpt hier in door te stellen dat zowel in het Vlaamse Gewest, als in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest een roerende schenking onder levenden onder opschortende voorwaarde, 

waarbij deze voorwaarde als vervuld wordt beschouwd bij het overlijden van de schenker, als een fictief legaat 

zal worden beschouwd, wat de heffing van de successierechten betreft.312 Hierop zullen dus wel successierechten 

verschuldigd zijn en bijgevolg zal de schenking niet meer met schenkingsrechten belast worden. Van een 

dergelijke herkwalificatie kan er enkel sprake zijn op voorwaarde dat de schenker, zowel op het ogenblik van de 

schenking als op het moment van het overlijden, gewestinwoner van het Vlaamse, dan wel Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is geweest. Dit wil dus zeggen dat de schenker in een periode van 5 jaar voor deze laatste 

gebeurtenissen zijn fiscale woonplaats in één van deze respectievelijk gewesten heeft gehad.313 Is dit laatste niet 

het geval, dan zullen er geen successierechten dienen te worden betaald, maar zullen de schenkingsrechten van 3 

of 7% verschuldigd zijn. In dat geval zal er een verklaring dienen te worden ingediend.314 In het Waalse Gewest 

komt de problematiek van het fictielegaat niet aan de orde. De schenkingen onder opschortende voorwaarde of 

termijn, waaronder dus ook de schenking onder opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van de 

schenker, zijn van de toepassing van het vlakke tarief uitgesloten.315 

Een schenking onder ontbindende voorwaarde zal de heffing van registratierechten niet uitstellen, aangezien het 

aanbieden van de notariële akte direct aanleiding zal geven tot de heffing van het evenredig registratierecht. Bij 

het vervullen van de ontbindende voorwaarde, zal het goed onmiddellijk terugkeren naar de schenker. Hierbij 

zullen er geen registratierechten moeten worden betaald, aangezien de ontbinding van rechtswege plaatsvindt, 

doordat zij voorvloeit uit de overeenkomst.316 Bij het vervullen van de voorwaarde worden de regelmatig 

geheven registratierechten doorgaans niet teruggeven.317 

 

§2. De schenking met een conventioneel beding van terugkeer 
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Het beding van conventionele terugkeer bij een schenking wordt gelijkgesteld met een schenking onder 

ontbindende voorwaarde.318 Wat de fiscaalrechterlijke gevolgen betreft verwijs ik dus naar hierboven. 

Bij een dergelijke schenking bestaat er echter de mogelijkheid te bedingen dat niet het geschonken goed zelf, 

maar een overeenstemmende waarde terug zou keren. In de praktijk kan het aangewezen zijn om een beding van 

conventionele terugkeer te voorzien, in een schenkingsakte die roerende goederen tot voorwerp heeft, in geval 

van vooroverlijden van de begunstigde, zelfs als deze laatste afstammelingen nalaat. Bij een dergelijk beding, 

zullen de goederen bij het vooroverlijden van de begunstigde terugkeren naar de schenker. Vervolgens kan de 

schenker de roerende goederen schenken aan de afstammelingen van de begunstigde tegen het verlaagde tarief. 

Bij afwezigheid van een dergelijk beding, zullen de geschonken goederen aldus niet terugkeren naar de 

schenker, ze zullen de uitmaken van de nalatenschap van de begunstigde en vereven aan de hoge 

successierechten.319  

Bij de wettelijke terugkeer van geschonken goederen zal de schenker die dit recht uitoefent, steeds 

successierechten over deze goederen verschuldigd zijn.320  

 

§3. De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik en de schenking van de blote eigendom 

 

Zoals hierboven reeds uiteengezet is het vruchtgebruik een middel bij uitstek om familiale regelingen uit te 

werken via schenkingen. Het persoonsgebonden en tijdelijk karakter van het vruchtgebruik maken het mogelijk 

om de vruchten van de geschonken goederen voor te behouden aan de schenker, terwijl het blote eigendomsrecht 

toebedeeld zal worden aan de volgende generatie, de begiftigden.321 Indien het een schenking van roerende 

goederen met voorbehoud van vruchtgebruik betreft, dan wordt de heffing van de schenkingsrechten 

gelijkgesteld met de schenking van de volle eigendom. Op een eventuele latere schenking van het vruchtgebruik 

aan de blote eigenaar zal er geen bijkomend evenredig schenkingsrecht verschuldigd zijn.322 Bij een schenking 

met voorbehoud van vruchtgebruik en een beding van aanwas ten voordele van de langstlevende van de 

schenkers, zal het aandeel van het vruchtgebruik van de eerststervende-schenker aanwassen ten voordele van de 

langstlevende-schenker. Doorgaans zullen er dan geen registratierechten meer verschuldigd zijn, aangezien de 

administratie ervan uitgaat dat de overlevende het vruchtgebruik bekomen heeft ingevolge van een last die aan 

de begiftgde werd opgelegd. Hier kan men van afwijken, indien de partijen anders zouden hebben bedongen. De 

verkrijging van het vruchtgebruik is dan als afhankelijke bepaling niet aan het evenredig registratierecht 

onderworpen. In Vlaanderen en in Brussel zal een schenking met een beding van terugval aan een derde, als een 

schenking onder opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van de schenker-vruchtgebruiker, zoals 

hierboven nader uitgelegd, worden gekwalificeerd. In dat geval zal de derde successierechten moeten betalen op 

de waarde van het vruchtgebruik, berekend volgens diens leeftijd op het ogenblik van het overlijden van de 
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schenker.323  

Betreft het echter een schenking van de blote eigendom, zonder dat het vruchtgebruik ervan door de schenker is 

voorbehouden, dan is de belastbare grondslag gelijk aan de waarde van de volle eigendom, na aftrek van de 

waarde van het vruchtgebruik.324 

 

§4. De schenking met last 

 

In de praktijk worden er aan schenkingen vaak bepaalde lasten opgelegd aan de begiftigde door de schenker. In 

beginsel zullen de lasten die de schenker bedingt in zijn eigen voordeel of in het voordeel van een derde, 

verwaarloosd worden voor de heffing van het schenkingsrecht. Artikel 134 W. Reg. maakt op dit principe echter 

een uitzondering die van toepassing is in de 3 gewesten. Wanneer de last, bedongen onder kosteloze titel en ten 

voordele van een derde bestaat uit een rente, een som of een pensioen, dan moet deze last in hoofde van de derde 

als een secundaire schenking belast worden en van het aandeel van de hoofdbegiftigde in mindering worden 

gebracht.325 Deze regel geldt voorzover de derde de prestatie in de schenkingsakte heeft aanvaard. Bij roerende 

schenkingen wordt de last, in hoofde van de derde, belast aan het vlakke tarief van 3 of 7% in Brussel en 

Vlaanderen en 3, 5 of 7% in Wallonië, naargelang de fiscale woonplaats van de schenker en de graad van 

aanverwantschap tussen de schenker en de derde. Wanneer de hoofdschenking zowel roerende, als onroerende 

goederen zou bevatten, dan moet de last over de beide types schenkingen, evenredig worden verdeeld.326 

 

§5. De restschenking 

 

Een schenking met een fideï-commis de residuo wordt fiscaalrechterlijk ontleed als een dubbele schenking, 

namelijk een schenking onder opschortende voorwaarde van het overleven van de verwachter en een schenking 

onder de ontbindende voorwaarde van het vooroverlijden van de bezwaarde.327 Een restschenking op fiscaal vlak 

interessant. De tweede begiftigde zal, net zoals de eerste begiftigde, de schenkingsrechten op het restdeel van de 

schenking moeten betalen en bijgevolg geen successierechten. Het tarief van de verschuldigde 

schenkingsrechten, voor beide overgangen, is datgene dat op het ogenblik van de eerste schenking geldt en 

overeenkomstig de graad van verwantschap tussen de schenker en de begunstigde. Is het tarief dus doorheen de 
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jaren gestegen, dan zal toch het lagere tarief van toepassing zijn.328 

 

Afdeling 4: Specifieke gevallen van schenkingen van roerende goederen vanuit fiscaal oogpunt bekeken 

 

§1. De schenking van een levensverzekering 

 

Omdat de uitkeringen in het kader van een levensverzekering geen deel uitmaken van de nalatenschap van de 

overleden verzekeringnemer, ontsnappen ze normaal gezien aan de successierechten. Nochtans bevat artikel 8 

W. Succ., een fictiebepaling waardoor sommige levensverzekeringen gelijk gesteld worden met een legaat, wat 

aanleiding kan geven tot de heffing van successierechten. Op de uitkeringen uit een levensverzekering, in het 

kader van een beding ten gunste van een derde zijn successierechten verschuldigd, indien de uitkering 

plaatsvindt hetzij bij of na het overlijden van de verzekeringnemer, hetzij binnen de 3 jaar voor het overlijden 

van de verzekeringnemer. Op de uitkeringen in het kader van een beding ten gunste van de verzekeringnemer 

zelf zijn geen successierechten verschuldigd.329 

 

§2. De schenking van ter beurs genoteerde publieke effecten 

 

Bij een schenking in Vlaanderen van ter beurs genoteerde publieke effecten wordt de heffingsgrondslag bepaald 

naar de waarde van de laatste prijscourant voor de datum waarop het recht opeisbaar is geworden.330 De datum 

van het opeisbaar worden van het recht, is de datum van het verlijden van de notariële akte, tenzij de schenking 

onder opschortende voorwaarde is gedaan. Bijgevolg kunnen de partijen, door het bewust kiezen van het tijdstip 

van het opeisbaar worden van het schenkingsrecht, de heffingsgrondslag van de schenking beïnvloeden. In een 

periode van een stijging van de koersen, is het beter om de schenkingsakte zo spoedig mogelijk te verlijden. 

Dalen de koersen daarentegen, dan is het wenselijk om de schenkingsakte uit te stellen of een opschortende 

voorwaarde te voorzien.331  

 

§3. De ouderlijke boedelverdeling 

 

Zowel de schenking-ascendentenverdeling, als de testamentaire ascendentenverdeling zijn hybride 

rechtshandelingen om niet in combinatie met een verdeling. Toch moet er tussen beide vormen van 

ascendentenverdeling een duidelijk onderscheid worden gemaakt. De schenking-ascendentenverdeling wordt op 
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fiscaal vlak geanalyseerd als een schenking met een onmiddellijk effect, waardoor zij voornamelijk gevolgen op 

het vlak van de registratierechten zal sorteren, de testamentaire ascendentenverdeling moet daarentegen eerder 

worden geanalyseerd vanuit de optiek van de successierechten.332 

Bij ascendentenverdeling onder de vorm van een schenking, worden de schenkingsrechten geheven per 

begunstigde en in functie van de waarde en de samenstelling van hun kavel. De verdeling geeft geen bijkomend 

recht inzake, aangezien deze rechtstreeks uit de schenking voortvloeit. Bij een conjunctieve ouderlijke 

boedelverdeling zal er geen rekening met de herkomst van elke kavel dienen te worden gehouden. Voor iedere 

begunstigde zal de heffingsgrondslag uit de waarde van zijn kavel bestaan.333   

De schenking-ascendentenverdeling kan ook plaatsvinden onder een vorm waarvan algemeen wordt 

aangenomen dat die aan de vormvereisten van de schenking ontsnapt, zoals een handgift, de onrechtstreekse 

schenking, de vermomde schenking. Vermist dergelijke vormvrije schenkingen niet door registratieplicht 

worden geviseerd, zal daarover evenmin registratierecht worden geheven.334 

 

3. BESLUIT 

 

Algemeen kunnen we besluiten dat bij de schenking van roerende goederen de handgift een goedkope en nuttige 

manier is om een vermogen weg te schenken, aangezien het de manier bij uitstek is om schenking -en 

successierechten te vermijden. Wat de successierechten betreft schuilt er echter een addertje onder het gras, als 

de schenker binnen de 3 jaar na de handgift zou overlijden, dan zal het voorwerp van deze handgift in de 

nalatenschap vallen en zullen de successierechten alsnog verschuldigd zijn. Hij zal dan de belastingsvrije 

schenking spontaan moeten vermelden in de aangifte van de nalatenschap, als hij dit niet zou doen, maakt hij 

zich schuldig aan fraude. Hoewel elke schenking in principe via een notariële akte dient te gebeuren en er over 

de handgift geen wettekst voorhanden is, wordt de geldigheid ervan door de rechtbanken erkend.  

Om op een legale wijze de schenkingsrechten te ontwijken, gaan de Belgische rijksinwoners, naast het gebruik 

van een Belgische handgift, vaak de authentieke schenkingsakte laten tekenen ten overstaan van een 

buitenlandse, meestal Nederlandse of Zwitserse, notaris. Particulieren mogen namelijk naar het buitenland gaan 

en op die buitenlandse plaatsen, volgens het daar ter plaatse geldende recht, een geldige schenking doen, 

ofschoon de geschonken goederen enkel en alleen een duidelijke band met België hebben. Zo kan men van een 

aantal niet onaanzienlijke voordelen genieten. Vooreerst voldoet men op die manier aan de vereiste dat er 

volgens de wet hoe dan ook een notariële akte voorhanden moet zijn, gezien onze wet niet uitdrukkelijk 
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voorschrijft dat het om een Belgische notaris moet gaan. Daarnaast beschikt men meteen over een vaste datum, 

waardoor men desnoods kan bewijzen dat de 3 jaar sedert de schenking verlopen zijn. En tenslotte zal men geen 

schenkingsrechten moeten betalen, gezien noch de Nederlandse, noch de Zwitserse notaris verplicht is deze te 

innen voor schenkingen door niet-inwoners van Nederland/Zwitserland. Daartegenover is het wel zo dat de 

successierechten verschuldigd blijven op de, via een Buitenlandse notaris geschonken goederen, als de schenker 

binnen de 3 jaar na de schenking zou overlijden.  

Het voordeel om als inwoner van België een roerende schenking via een buitenlandse notaris te doen, of bij een 

handgift, is recent echter aanzienlijk afgenomen. Sinds het politieke “Lambermont-akkoord” van enkele jaren 

terug is niet langer de federale overheid, maar zijn de gewesten exclusief bevoegd geworden voor de 

schenkingsrechten, bijgevolg verschillen de tarieven van de schenkingsrechten in de 3 gewesten. Sinds de 

invoering van de verlaagde vlakke tarieven, met de ingang van 1 januari 2004, is de roerende schenking bij een 

Belgische notariële akte veel aan belang toegenomen. Het is bijna een courante schenkingsakte geworden. De 

tariefverlaging werd doorgevoerd om, met het oog op de rechtszekerheid, te bevorderen dat men de schenkingen 

van roerende goederen ter registratie aan de Belgische notaris zou aanbieden en niet meer middels een handgift 

of in het buitenland. Tevens kunnen er tal van interessante lasten en voorwaarden in een dergelijke authentieke 

schenkingsakte worden ingebouwd. Bovendien komt daar nog eens het voordeel bij dat er, op de via de 

Belgische notaris geschonken goederen, nooit geen successierechten meer verschuldigd zullen zijn en dat de 

geschonken goederen niet meer zullen meetellen om het tarief van de successierechten te berekenen dat van 

toepassing is op de goederen die wel nog in de nalatenschap zitten. 

Het cassatiearrest van 1 maart 2007 houdt een belangrijke herinnering in aan het feit dat naast de essentiële 

vormvereisten van de schenkingsakte, ook de aanhechting van de staat van schatting op straffe van nietigheid is 

voorgeschreven opdat een geldige schenking van roerende goederen plaats zou kunnen vinden.  
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