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VOORWOORD 

 

 

Het zoeken naar een onderwerp met betrekking tot het schrijven van een masterproef is zeker niet 

evident binnen het notariaat. Deze master na masteropleiding biedt nu eenmaal een erg brede waaier 

aan mogelijkheden in verschillende deelgebieden van het recht aan. Gedurende mijn rechtenstudie 

heeft de familiale vermogensplanning echter wel steeds mijn aandacht kunnen trekken. Het is voor mij 

dan ook een logische keuze geweest om binnen dit vakgebied een masterproef te schrijven. In het 

bijzonder oogde „het conventioneel recht van terugkeer met en zonder optie bij schenkingen‟ een erg 

interessant onderwerp aangezien dit tot op de dag van vandaag een veel voorkomende techniek betreft 

in de hedendaagse vermogensplanning. Het schrijven van deze masterproef heeft mijn interesse voor 

dit deelgebied dan ook alleen maar nog meer aangewakkerd. 

 

Dit voorwoord biedt mij tevens de gelegenheid om eenieder te bedanken die mij tijdens mijn studies 

en gedurende het schrijven van deze masterproef heeft bijgestaan. Vooreerst wil ik hierbij mijn 

promotor, Prof. Dr. Jan Bael, bedanken om mij de kans te geven over dit onderwerp te schrijven. Deze 

masterproef heeft mij immers de mogelijkheid gegeven om mij te verdiepen in het schenkingsrecht en 

meer specifiek in de modaliteiten die kunnen worden verbonden aan de schenking. In het bijzonder wil 

ik hem ook graag nog eens bedanken voor het ter beschikking stellen van zijn boek “Het verbod van 

bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen”. Ook gaat een grote dank uit naar Anne-Sophie 

Baudry voor de begeleiding en de nuttige tips. Bovendien wil ik op deze manier graag mijn vriend in 

de bloemetjes zetten bij wie ik steeds terecht kon. En last but certainly not least wil ik mijn ouders 

bedanken. Niet alleen voor de morele en financiële steun maar ook omdat ze altijd in mij zijn blijven 

geloven. Zo gaven zij mij telkens moed om ook in de moeilijkere momenten door te zetten. 

 

 

Céline Vanquickenborne, 

Gent, 15 mei 2014 
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INLEIDING 

 

 

1. De schenking wordt wel eens het „kroonjuweel‟ van de familiale vermogensplanning
1
 of nog „het 

paradepaard‟ van de successieplanning
2
 genoemd. Dit omwille van het feit dat de schenking in de 

notariële praktijk een vaak gebruikte en belangrijke techniek van de successie- of estate planning 

uitmaakt.
3
 De schenking is niet alleen een zeer flexibel planningsinstrument doordat er verschillende 

modaliteiten aan kunnen worden verbonden
4
, zij is bovendien bijzonder aantrekkelijk op fiscaal vlak 

door de lage schenkingsrechten van 3 of 7%. De schenker kan zijn toekomstige erfgenamen, gelet op 

de progressieve
5
 tarieven van de successierechten, heel wat belastingen doen besparen door hen tijdens 

zijn leven al een deel van zijn vermogen te schenken in plaats van zijn vermogen door diezelfde 

erfgenamen te laten erven.  

 

2. In de notariële praktijk wordt een (beding van) conventioneel recht van terugkeer
6
 bijna als een 

standaardclausule voorzien bij schenkingen aan afstammelingen of kinderloze begiftigden.
7
 Dit beding 

zorgt er voor dat de geschonken goederen, bij vóóroverlijden van de begiftigde (en eventueel zijn 

afstammelingen), van rechtswege terugkeren naar de schenker.
8
 Op deze manier wordt tegemoet 

gekomen aan de wens van de schenker om te voorkomen dat de geschonken (familiale) goederen in 

vreemde handen zouden terechtkomen. 

  

3. Deze masterproef is gericht op het beantwoorden van een aantal praktische rechtsvragen die rijzen bij 

het gebruik van dergelijk beding van conventionele terugkeer. Daarnaast wordt ook veel aandacht 

besteed aan de rechtsgeldigheid van deze rechtsfiguur en aan het bedingen van verscheidene 

modaliteiten die al dan niet worden betwist in de rechtsleer. Ook de informerende en raadgevende 

plichten die de notaris hierbij heeft worden aangehaald waar relevant. Verder wordt het fiscale regime 

van enkele rechtshandelingen en modaliteiten evenmin uit de weg gegaan. Om het overzicht te 

bewaren worden er ten slotte tussenconclusies gebruikt.  

                                                           
1 A. NIJS, A. VAN ZANTBEEK en A. VERBEKE, “Schenken met behoud van bezit”, TEP 2005, afl. 1, 10. 

2 E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel I. De juridische invalshoek”, AFT 2008, afl. 

8-9, 20. 

3 Dergelijke planning houdt in dat de overdracht van een vermogen, naar aanleiding van een overlijden, van de ene generatie 

naar een volgende generatie wordt georganiseerd. En dit steeds op de meest (fiscaal) voordelige wijze. 

4 C. DECKERS, J. DEHERDT en N. GEELHAND, “Fiscale successieplanning «in extremis» in Vlaanderen - Naar een 

nieuw concept inzake fiscale successieplanning”, TEP 2008, 7. 

5 Dit betekent dat de successierechten toenemen in functie van de grootte van het vermogen dat de overledene nalaat. 

6 Synoniemen: conventionele terugkeer, beding van conventionele terugkeer, conventioneel beding van terugkeer. 

7 Dit is één van de modaliteiten die aan een schenking kunnen worden verbonden. 

8 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 80. 
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4. In deze masterproef wordt van start gegaan met een algemene bespreking van de algemene principes 

en constitutieve voorwaarden van de schenking vermits deze later in de bespreking van deze 

masterproef nog een rol zullen spelen (Titel I).  

 

Na deze algemene uiteenzetting wordt de wettelijke terugkeer uit de doeken gedaan. Een bespreking 

van de conventionele terugkeer moet nu eenmaal worden vergeleken met de dwingende wettelijke 

regeling betreffende de wettelijke terugkeer. Ook de voor- en nadelen van deze wettelijke terugkeer 

worden kort besproken en, waar relevant, zal verder in de masterproef een vergelijking met de 

conventionele terugkeer worden aangehaald (Titel II). 

 

Vervolgens ga ik verder met een bondige bespreking van de rechtsgeldigheid en het bedingen van de 

conventionele terugkeer. Artikel 951 van het Burgerlijk wetboek wordt daarbij geanalyseerd en 

verschillende rechtsvragen en twistpunten komen aan bod. Zo zal er worden nagegaan of deze 

modaliteit ook na de totstandkoming van de schenkingsovereenkomst kan worden bedongen en wat de 

mogelijke fiscale gevolgen hiervan zijn (Titel III). Verder worden ook de rechten pendente conditione 

van de begiftigde van naderbij bekeken en wordt het verzakingsrecht van de schenker uitgebreid 

uiteengezet. 

 

De conventionele terugkeer kan niet worden besproken zonder haar rechtsgevolgen tussen partijen en 

ten aanzien van derden uitgebreid te gaan onderzoeken. In Titel IV worden dan ook de 

burgerrrechtelijke en fiscaalrechtelijke gevolgen van de conventionele terugkeer geformuleerd. Ik 

tracht tevens in deze titel enkele aandachtspunten en mogelijke gevaren van de conventionele 

terugkeer naar voor te brengen. 

 

Zoals reeds eerder vermeld wordt er ook een overzicht gegeven van een resem aan modaliteiten die 

kunnen worden verbonden aan de schenking met conventionele terugkeer (Titel VI). Zo wordt 

geantwoord op de vraag of het mogelijk is om de conventionele terugkeer optioneel te formuleren, of 

er kan worden voorzien in beperkingen aan de terugkeer, in een keuzerecht, zakelijke subrogatie, 

enzovoort. In deze titel wordt bovendien dieper ingegaan op de mogelijke toepassingsproblemen in de 

praktijk. Daarnaast wordt ook nog aandacht besteed aan het nagaan of sommige modaliteiten in strijd 

zijn met de grondvoorwaarden van de schenking en/of met het verbod op erfovereenkomsten. 

 

Titel VIII van deze masterproef handelt over de wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten. De 

verscheidene standpunten van de fiscus en de antimisbruikbepaling maken deel uit van deze 

bespreking.  
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Om deze masterproef finaal af te sluiten maak ik gebruik van een slotconclusie waarbij ik wil 

meegeven uit welke componenten het beding van conventionele terugkeer zeker moet bestaan. 
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TITEL I: DE SCHENKING 

 

 

1. ALGEMEEN 

 

5. De schenking als successieplanningsinstrument komt heel vaak ter sprake bij de notaris. Heden is er 

namelijk een toenemende hype om tijdig aan successieplanning te doen.
9
 Een schenking met 

toevoeging van een beding van conventionele terugkeer is dan ook bij uitstek een erg goede techniek 

inzake deze vermogens- en successieplanning. De notaris speelt daarbij een centrale rol als raadgever. 

Zo zal hij de familiale situatie van de begiftigde moeten nagaan en zal hij zich een goed beeld moeten 

vormen van (de samenstelling van) het vermogen van zowel de schenker als de begiftigde. Met een 

(gemodaliseerd) beding van conventionele terugkeer kunnen de partijen dan ongewenste gevolgen 

vermijden en inspelen op toekomstige gebeurtenissen. 

 

 

2. OMSCHRIJVING EN KENMERKEN 

 

6. Overeenkomstig artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek
10

 is een schenking onder levenden een akte 

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

de begiftigde, die ze aanneemt.  

 

Deze wettelijke definitie wordt door de recente rechtsleer als onvolledig en zelfs als gebrekkig 

beschouwd. Vooreerst spreekt de wetgever in dit artikel over de schenking als akte, doch had de 

wetgever hier beter gesproken over de schenking als (eenzijdige)
11

 overeenkomst onder de levenden 

aangezien de schenking pas tot stand komt indien er tussen de schenker en de begiftigde een 

wilsovereenstemming wordt bereikt.
12

 Enerzijds heeft de schenker de wil en de intentie om iets te 

schenken aan de begiftigde, anderzijds geeft de begiftigde zijn wil te kennen door de schenking op zijn 

beurt te aanvaarden.
13

 Bovendien bevat artikel 894 BW slechts een onvolledige omschrijving van de 

                                                           
9 N. GEELHAND, “Enkele algemeenheden inzake successieplanning”, Not.Fisc.M. 2002, afl. 10, 289-292. 

10 Burgerlijk Wetboek 21 maart 1804, BS 3 september 1807 (hierna verkort “BW”). 

11 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen-

Oxford, Intersentia, 2010, 553; A. VERBEKE en R. BARBAIX, “Commentaar bij art. 894 B.W.” in M. COENE, J. DU 

MONGH en N. GEELHAND, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl., 11 e.v. 

12 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 2002, 430. 

13 Art. 932 BW; Rb. Gent 27 oktober 2008, www.fisconet.fgov.be; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: 

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

http://www.fisconet.fgov.be/
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schenking aangezien het artikel niets vermeldt over het essentiële intentionele karakter van de 

schenking, namelijk het begiftigingsoogmerk of de animus donandi in hoofde van de schenker.
14

 De 

schenking is immers een contract uit vrijgevigheid
15

, zijnde een overeenkomst waarbij de schenker, 

geheel om niet, aan de begiftigde een voordeel verschaft. Dit essentiële kenmerk onderscheidt de 

schenking van andere overeenkomsten. Tenslotte heeft de schenking niet steeds betrekking op een 

zaak maar kan zij eveneens betrekking hebben op de waarde van een vermogen.
16

 

 

7. Traditioneel valt de schenking onder de algemene noemer “giften”.
17

 Volgens artikel 893 BW kan er 

enkel om niet worden beschikt over de eigen goederen door middel van een schenking onder levenden 

of door het opmaken van een testament. Daaruit volgt dus dat er twee soorten van giften bestaan: de 

schenkingen en de legaten.
18

  

 

 

3. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN 

 

8. Zoals iedere overeenkomst is de schenking onderworpen aan de klassieke algemene 

geldigheidsvoorwaarden, zoals gekend in het algemeen verbintenissenrecht. Zo wordt in het gemeen 

recht aangenomen dat ieder contract moet voldoen aan vier geldigheidsvereisten, met name de vereiste 

toestemming
19

, de bekwaamheid van de partijen, een bepaald en geoorloofd voorwerp en tot slot een 

                                                                                                                                                                                     
schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 3; E. DE WILDE D‟ESTMAEL en B. DELAHAYE, “Schenkingen” in H. 

CASMAN en M. VAN LOOCK, Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2012, 13; W. PINTENS, B. VAN DER 

MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 

430; A. VERBEKE en R. BARBAIX, “Commentaar bij art. 894 B.W.” in M. COENE, J. DU MONGH en N. GEELHAND, 

Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl., 6, nr. 4. 

14 M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, “Schenkingen” in F. BUYSSENS, N. GEELHAND en M. 

PUELINCKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak: giften 1993-1998”, TPR 1999, afl. 2, 836-838. 

15 Art. 1105 BW. 

16 E. DE WILDE D‟ESTMAEL en B. DELAHAYE, “Schenkingen” in H. CASMAN en M. VAN LOOCK, 

Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2012, 13. 

17 M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, “Schenkingen” in F. BUYSSENS, N. GEELHAND en M. 

PUELINCKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak: giften 1993-1998”, TPR 1999, afl. 2, 831. 

18 Traditioneel worden ook de contractuele erfstellingen onder de noemer „giften‟ geplaatst zie W. PINTENS, B. VAN DER 

MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 

430. 

19 Met betrekking tot de toestemming moet in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de hypothese waarin, naast de 

toestemming van de schenker zelf, tevens het akkoord van de echtgenoot van de schenker is vereist. Stel dat vader Jan en 

moeder Nadine hun appartement aan zee schenken aan hun 2 kinderen. In casu zijn Jan en Nadine getrouwd onder het 

wettelijk stelsel en is het appartement een gemeenschappelijk goed. In dit geval is het wettelijk vereist dat zowel Jan als 

Nadine hun akkoord geven voor de schenking aan hun kinderen (art. 1419 BW). Ook indien de gezinswoning, zowel als 
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geoorloofde oorzaak.
20

 Met betrekking tot de bekwaamheid van de schenker en de begiftigde kan nog 

worden vermeld dat de schenker steeds gezond van geest dient te zijn.
21

 Bij twijfel of kans op 

discussie vraagt de notaris best een geneeskundig getuigschrift aan de schenker waarin diens huisarts 

verklaart of de schenker al dan niet gezond van geest is.
22

 Tot slot wordt ook vereist dat de schenking 

een bepaald en geoorloofd voorwerp heeft. Het voorwerp is evenwel niet volledig vrij te bepalen door 

de schenker. Indien er reservataire erfgenamen
23

 zijn wordt het voorwerp van de schenking steeds 

beperkt tot het beschikbaar deel. Dit volgt duidelijk uit de artikelen 913-915 BW. 

 

 

4. CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN 

 

9. De essentiële elementen van een schenking zijn de dadelijke verarming van de schenker die, met de 

intentie om te begiftigen,
24

 op onherroepelijke wijze plaatsvindt, ten voordele van een begiftigde die 

hiermee instemt en hierdoor wordt verrijkt.
25

 Deze constitutieve voorwaarden worden hier kort uit de 

doeken gedaan vermits ze nog een rol spelen in de verdere bespreking van het beding van de 

conventionele terugkeer. 

 

a. De verarming van de schenker en de verrijking van de begiftigde 

 

10. In eerste instantie wordt vereist dat er in hoofde van de schenker een dadelijke verarming plaatsvindt 

die tevens aanleiding geeft tot een verrijking van de begiftigde.
26

 Een schenking veronderstelt dus dat 

een bepaald vermogensbestanddeel van de schenker wordt overgedragen naar het vermogen van de 

                                                                                                                                                                                     
eigen als gemeenschappelijk goed, zou geschonken worden is de toestemming van beide echtgenoten steeds wettelijk vereist 

(art. 215 BW). Hoewel het niet wettelijk verplicht is, valt het ook aan te raden om steeds het akkoord te bekomen van de 

andere echtgenoot bij de schenking van eigen goederen door de ene echtgenoot (dit is af te leiden uit art. 224, §1, 3e lid BW). 

20 Art. 1108 BW; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht en –planning, 2003, Kapelle-

op-den-Bos, Toth, 2003, 554; C. VAN HEUVERSWYN, “De handgift: geldigheidsvoorwaarden” in A. VERBEKE, F. 

BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, 

Gent, Larcier, 2009, 133. 

21 Art. 901 BW. 

22 De notaris vraagt dit geneeskundig getuigschrift steeds aan zijn cliënt, en dus niet rechtstreeks aan de huisarts, omwille van 

de mogelijke schending van het beroepsgeheim.   

23 De reservataire erfgenamen zijn de afstammelingen, de ascendenten en de langstlevende echtgenoot. 

24 Rb. Dendermonde 28 februari 2008, Rev.trim.dr.fam. 2009, afl. 3, 957 en 961; TGR-TWVR 2008, afl. 5, 320;  H. 

CASMAN, “Actualia schenkingen”, NJW 2011, afl. 248, 558. 

25 Cass. 13 december 1956, Pas. 1957, I, 392. 

26 De verarming en de verrijking moeten gecorreleerd zijn zie H. CASMAN, “Actualia schenkingen”, NJW 2011, afl. 248, 

559. 
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begiftigde zonder (rechtstreekse of onrechtstreekse) gelijkwaardige tegenprestatie.
27

 Dit wordt ook het 

materiële element van de schenking genoemd. 

 

b. Animus donandi 

 

11. Vervolgens kan er pas sprake zijn van een schenking als de schenker ook daadwerkelijk de bedoeling, 

de intentie of het inzicht heeft om iemand anders te begunstigen. Er moet dus een duidelijke en 

uitdrukkelijke vrijgevigheidsgedachte aan de basis van de schenking liggen.
28

 Dit altruïstisch inzicht in 

hoofde van de schenker wordt dus niet vermoed
29

, maar moet steeds bewezen worden.
30

 Dit bewijs kan 

echter met alle middelen van recht geschieden.
31

 De animus donandi wordt ook het intentionele 

element van de schenking genoemd. 

 

c. Dadelijk 

 

12. Bovendien moet een schenking altijd dadelijk uitwerking krijgen. Om het materiële toepassingsgebied 

van de dadelijkheidsvereiste af te bakenen moet artikel 894 BW in combinatie met artikel 938 BW 

worden gelezen. Uit de lezing van beide artikelen kan worden geconcludeerd dat een effectief en 

daadwerkelijk bezit van de geschonken goederen niet wordt vereist om te kunnen voldoen aan de 

dadelijkheidsvereiste.
32

 Dit impliceert dat het volstaat dat het recht op de geschonken goederen 

dadelijk overgaat en dus niet het bezit of de uitoefening van dat recht.
33

 Het is met andere woorden 

niet noodzakelijk vereist
34

 dat er een daadwerkelijke materiële overdracht van de geschonken goederen 

plaatsvindt.
35

 De dadelijkheidsvereiste heeft dus enkel en alleen betrekking op het eigendomsrecht van 

de geschonken zaak. Hieruit volgt dat het volstaat dat de begiftigde een werkelijk en actueel recht 

                                                           
27 Deze tegenprestatie kan zowel economisch als vermogensrechtelijk zijn zie E. DE WILDE D‟ESTMAEL en B. 

DELAHAYE, “Schenkingen” in H. CASMAN en M. VAN LOOCK, Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2012, 

13. 

28 Brussel 10 september 1992, RW 1992-93, 884. 

29 Brussel 27 oktober 1964, Pas. 1965, II, 225. 

30 Rb. Antwerpen 6 maart 1990, RW 1991-92, 545. 

31 Antwerpen 10 november 2003, RABG 2005, afl. 8, 726; Bergen 22 november 2005, JLMB 2007, afl. 18, 732. 

32 R. BARBAIX, “De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de contractvrijheid”, TEP 

2008, afl. 3, 198. 

33 E. SPRUYT, Schenking als techniek van successieplanning: juridisch & fiscaal, Mechelen, Kluwer, 2008, 192. 

34 Dit in tegenstelling tot de handgift. De handgift vereist immers wel een daadwerkelijke materiële overdracht van de 

goederen (traditio) zie C. SALIÈRE, “La réversibilité des donations”, Rev.trim.dr.civ. 2004, 31.   

35 A. NIJS, A. VAN ZANTBEEK en A. VERBEKE, “Schenken met behoud van bezit”, TEP 2005, afl. 1, 11-12; K. 

VANWINCKELEN, “Ontwikkelingen inzake familiale schikkingen: verboden erfovereenkomsten en onherroepelijke 

schenkingen, twee belemmeringen voor een vermogensplanning” in W. PINTENS en J. DU MONGH, Themis familiaal 

vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, 49 e.v. 
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bekomt op de geschonken goederen
36

 en dat de schenker de detentie van de geschonken goederen kan 

behouden.
37

 

 

d. Onherroepelijk 

 

13. Tenslotte moet een schenking ook steeds onherroepelijk en definitief zijn. Hiermee wordt bedoeld dat 

de schenker niet langer mag, noch kan, beschikken over de geschonken zaken en dat hij zich dus ook 

het recht niet mag, noch kan, voorbehouden om terug te komen op de schenking. Dit principe is beter 

gekend onder het adagium: “retenir ne vaut”.  Het principe van de onherroepelijkheid van de 

schenking is dus een erg belangrijk nadeel in vergelijking met het testament aangezien de testator, in 

tegenstelling tot de schenker, wel nog over de bij testament gelegateerde goederen kan beschikken 

tijdens het leven.
38

 

 

Er bestaan echter wel een aantal uitzonderingen op de onherroepelijkheid van de schenking. Zo zijn 

bijvoorbeeld de schenkingen tussen echtgenoten buiten huwelijkscontract steeds ad nutum 

herroepbaar
39

. Andere limitatieve uitzonderingen op dit principe worden in artikel 953 BW 

vernoemd.
40

 Het principe van de onherroepelijkheid en het gebruik van bepaalde potestatieve 

voorwaarden die niet in strijd zijn met artikel 944 BW en het onherroeplijkheidsprincipe worden later 

in deze masterproef beknopt behandeld.
41

 

 

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

T.Not. 2012, 420, voetnoot 120; R. BARBAIX, Het contractuele statuut van de schenking: hoe anders is de overeenkomst 

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

2008, 305 e.v. 

37 M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. 

PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 151. 

38 R. BARBAIX, “De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de contractvrijheid”, TEP 

2008, afl. 3, 190-192. 

39 Art. 1096 BW; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, “Schenkingen” in F. BUYSSENS, N. 

GEELHAND en M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak: giften 1993-1998”, TPR 1999, afl. 2, 969. Zie ook 

randnummer 100. 

40 Meer bepaald de herroeping wegens het niet vervullen van de voorwaarden of wegens ondankbaarheid. Deze 

uitzonderingen worden wel eerder aanzien als ontbindingsgronden van de schenking. De herroeping is immers niet het 

gevolg van enige wilsuiting van de schenker, maar wel van de gedragingen van de begiftigde zie W. PINTENS, C. 

DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010, 

678. 

41 Infra randnummer 35. 
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5. VORMVOORWAARDEN 

 

14. Als laatste punt binnen dit algemene hoofdstuk kan nog worden vermeld dat de schenking een 

plechtige akte is die op straffe van nietigheid moet voldoen aan een aantal voorgeschreven 

vormvereisten.
42

 De idee van de wetgever om de schenking te formaliseren is afkomstig van de 

gedachte dat het vermogen steeds binnen de familie dient te blijven. Omwille van het feit dat de 

schenking afbreuk doet aan deze gedachte heeft de wetgever er voor gezorgd dat er strenge regels 

werden vooropgesteld voor de totstandkoming van deze bijzondere overeenkomst.  

 

15. Ten eerste schrijft het Burgerlijk Wetboek in artikel 931 voor dat iedere schenking in principe, zowel 

met betrekking tot roerende als met betrekking tot onroerende goederen, verplicht door middel van een 

notariële akte dient opgesteld te worden in minuut.
 43

 Dergelijke notariële schenking wordt ook de 

rechtstreekse schenking genoemd. Aangezien deze vormvoorwaarde is voorgeschreven op straffe van 

nietigheid wordt iedere schenking waarbij goederen worden weggeschonken via een onderhandse akte 

aanzien als een nietige schenking.
44

 Dit wil zeggen dat de schenking in dergelijk geval wordt geacht 

van nooit te hebben plaats gevonden.  

 

Er bestaan evenwel drie uitzonderingen op het principe dat een schenking steeds notarieel dient te 

gebeuren, meer bepaald de handgift
45

, de onrechtstreekse schenking
46

 en de vermomde schenking
47

. 

                                                           
42 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII/1, les libéralités et les donnations, Brussel, Etablissements 

Emile Bruylant, 1962, 563, nr. 477 e.v.; E. DE WILDE D‟ESTMAEL en B. DELAHAYE, “Schenkingen” in H. CASMAN 

en M. VAN LOOCK, Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2012, 73; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND 

en F. BUYSSENS, “Schenkingen” in F. BUYSSENS, N. GEELHAND en M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht van 

rechtspraak: giften 1993-1998”, TPR 1999, afl. 2, 830; A. VERBEKE en R. BARBAIX, “Commentaar bij art. 894 B.W.” in 

M. COENE, J. DU MONGH en N. GEELHAND, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl., 11. 

43 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 456. 

44 De notaris mag dus nooit dergelijke schenking opstellen, ook al ontslaan de cliënten de notaris volledig van alle 

verantwoordelijkheid. 

45 Zie o.m. Gent 23 november 1993, TGR 1994, 109; Gent 25 april 1995, RW 1996-97, 569 (definitie traditio); Rb. Brussel 5 

maart 1996, RW 1996-97, 785; J. BYTTEBIER, “De handgift”, T.Not. 1998, nr. 2, 68; H. CASMAN, “Schenkingen en 

successierechten”, Not.Fisc.M. 1994, afl. 7, 10; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, 

“Schenkingen” in F. BUYSSENS, N. GEELHAND en M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak: giften 1993-

1998”, TPR 1999, afl. 2, 883. 

46 Zie o.m. Bergen 15 september 1992, Rev.Not.B. 1995, 22; A. PONSARD, Les donations indirectes en droit civil français, 

Parijs, Librairie du Recueil Sirey, 1946, 271 e.v.; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, 

“Schenkingen” in F. BUYSSENS, N. GEELHAND en M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak: giften 1993-

1998”, TPR 1999, afl. 2, 930. 

47 Zie o.m. Bergen 15 september 1992, Rev.Not.B. 1995, 22. 
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Bovendien zijn ook de overige strikte vormvereisten niet van toepassing op deze vormen van 

schenkingen. Deze drie uitzonderingen worden dan ook de alternatieve vormen van de schenking 

genoemd.  

 

16. Ten tweede is een schenking pas geldig indien ze tijdens het leven van de schenker uitdrukkelijk wordt 

aanvaard door de begiftigde.
48

 Een loutere belofte of stilzwijgende aanvaarding van de schenking 

heeft juridisch geen enkele waarde. Bovendien moet deze aanvaarding steeds in persoon of door 

vertegenwoordiging op grond van een bijzondere notariële volmacht geschieden.
49

 Het is dus niet 

mogelijk om een schenking te aanvaarden door sterkmaking.
50

 Dit alles volgt duidelijk uit artikel 932 

BW. 

 

 

  

                                                           
48 Rb. Hasselt 15 mei 1996, TBBR 1996, 345. 

49 Art. 933 BW. 

50 Luik 28 mei 1986, Rec.gén.enr.not. 1898, nr. 12.939; C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het 

opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 456. 
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TITEL II: DE WETTELIJKE TERUGKEER 

 

 

17. In het kader van deze masterproef kan het conventioneel recht van terugkeer niet worden geanalyseerd 

zonder daarbij het recht van de wettelijke terugkeer uiteen te zetten. Waar relevant, zullen verder in 

deze masterproef de verschillen tussen beide rechtsfiguren worden aangehaald. Ook de convergentie 

met het recht van conventionele terugkeer wordt later besproken.
51

  

 

 

1. PRINCIPE VAN DE WETTELIJKE TERUGKEER 

 

18. De wetgever heeft het wettelijk recht van terugkeer ingevoerd vanuit de beschermingsgedachte van het 

familiaal vermogen. Want zoals reeds werd vermeld, had de wetgever destijds de voorkeur om het 

vermogen zoveel mogelijk binnen de familie te behouden.
52

 Wanneer de begiftigde komt te overlijden 

zonder nakomelingen, wordt er door de wetgever dan ook een correctie voorzien op het wettelijk 

erfrecht om deze bovenvermelde ratio legis te waarborgen.
53

 De voorwaarden en rechtsgevolgen met 

betrekking tot dit wettelijk recht van terugkeer zijn dus vastgelegd in de wet. 

 

19. Het recht van wettelijke terugkeer wordt ook wel het anomaal erfrecht genoemd.
54

 Dit wil zeggen dat 

de wettelijke terugkeer een onregelmatig erfrecht betreft, aangezien deze constructie duidelijk afwijkt 

van de normale regels inzake de wettelijke erfopvolging. Zo zijn bijvoorbeeld de regels inzake de 

prioriteit van de orden en graden niet van toepassing op de wettelijke terugkeer.
55

 Bovendien komen 

de geschonken goederen bij vooroverlijden van de afstammeling-begiftigde terecht in het vermogen 

van de ascendent-schenker alvorens de nalatenschap van de vooroverleden begiftigde wordt vereffend 

en verdeeld.
56

   

                                                           
51 Infra randnummer 79. 

52
 P. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Liquidation et partage de succession anomale – Commentaire pratique”, LIPA 2005, afl. 

3, 209. 

53 Meer bepaald de terugkeer van de geschonken goederen naar het vermogen van de schenker in plaats van naar de 

erfgenamen van de begiftigde. 

54 P. DE PAGE en I. DE STEFANI, “La donation et ses impacts successoraux: Quelques questions choisies” in J. BOURS, 

A. CULOT, P. DE PAGE, I. DE STEFANI, F. MAGNUS, C. PRÜM en P. WAUTELET, Les donations: aspects civils et 

fiscaux, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2011, 155. 

55 P. DELNOY, Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Brussel, De Boeck & Larcier, 2006, 258. 

56 I. DE STEFANI, “Le droit de retour” in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS, A. CULOT, G. 

DEBOUCHE, P. DE PAGE, F. DEREME, I. DE STEFANI, C. PRÜM en N. VANCRAYEBECK, La fiscalité des donations 

et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 

2005, 123. 
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20. De regeling van de wettelijke terugkeer ligt vervat in twee artikelen van het Burgerlijk Wetboek, met 

name artikel 747 BW (in verband met de nalatenschap van afstammelingen) en artikel 353-16 BW (in 

verband met de nalatenschap van een gewoon geadopteerd kind).
57

  

 

a. Artikel 747 BW 

 

21. Artikel 747 BW betreft de situatie waarbij het geschonken goed wettelijk terugkeert naar de 

ascendent-schenker, in geval dat de afstammeling-begiftigde vooroverlijdt zonder zelf afstammelingen 

te hebben nagelaten.
58

 Het recht van wettelijke terugkeer heeft dus tot gevolg dat wanneer moeder 

Nadine een onroerend goed schenkt aan haar dochter, die vervolgens zonder afstammelingen komt te 

overlijden vóór moeder Nadine, het geschonken onroerend goed, met uitsluiting van alle andere 

erfgenamen, automatisch terugkeert naar moeder Nadine. Dit evenwel op voorwaarde dat het 

geschonken onroerend goed zich op dat ogenblik nog in natura bevindt in de nalatenschap van de 

dochter. Het is dus van groot belang dat de oorsprong van eigendom van de goederen, die op datum 

van overlijden in natura aanwezig zijn in de nalatenschap van de overledene, steeds wordt nagegaan. 

 

Samengevat kan worden gesteld dat de wettelijke terugkeer slechts uitwerking vindt indien cumulatief 

aan de volgende vier vereisten is voldaan: de ascendent heeft een bepaald goed of bepaalde goederen 

geschonken aan zijn/hun afstammeling(en)
59

, deze afstammeling-begiftigde komt te overlijden zonder 

zelf afstammelingen na te laten, de ascendent-schenker is niet voor de begiftigde komen te overlijden 

én de geschonken goederen zijn nog in natura aanwezig in de nalatenschap van de begiftigde
60

. Indien 

de geschonken goederen daarentegen reeds door de begiftigde zijn verkocht en de prijs werd door de 

derde-verkrijger nog niet voldaan, dan slaat de wettelijke terugkeer op de schuldvordering van de 

vooroverleden begiftigde jegens de derde-verkrijger. Bovendien erft de ascendent in dat geval ook de 

rechtsvorderding tot terugneming (die de afstammeling-begiftigde bezat).
61

 

 

                                                           
57 H. CASMAN, “Actualia schenkingen”, NJW 2011, afl. 249, 597. 

58 A. WYLLEMAN en L. VOET, “De wisselwerking tussen schenkingen en uiterste wilsbeschikkingen” in N. GEELHAND, 

Familiale vermogensplanning, VLN Vereniging Licentiaten Notariaat, Mechelen, Kluwer, 2009, 4. 

59 P. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Liquidation et partage de succession anomale. Les hypothèses de succession anomale” 

in P. DE PAGE en I. DE STEFANI (eds.), Liquidation et partage. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2005, V.2.1-1. 

De vorm van deze schenking is irrelevant, enkel de vermomde schenking is uitgesloten zie A. WYLLEMAN en L. VOET, 

“De wisselwerking tussen schenkingen en uiterste wilsbeschikkingen” in N. GEELHAND, Familiale vermogensplanning, 

VLN Vereniging Licentiaten Notariaat, Mechelen, Kluwer, 2009, 5. 

60 N. VANDEBEEK, Het onroerend goed en het huwelijksvermogen, Mechelen, Kluwer, 2007, 102. 

61 Art. 747, 2e lid BW; P. DELNOY, Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Brussel, De Boeck & Larcier, 

2006, 257 (deze auteur geeft hierbij als voorbeeld: de mogelijkheid tot ontbinding van de koopovereenkomst). 
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b. Artikel 353-16 BW 

 

22. Artikel 353-16, eerste lid, 2° BW
62

 formuleert dan weer de wettelijke terugkeer bij gewone adoptie. 

Deze situatie doet zich voor wanneer een ascendent een schenking doet aan een gewoon geadopteerd 

kind en waarbij deze schenking, in geval dat het geadopteerd kind vooroverlijdt zonder 

afstammelingen, wettelijk terugkeert naar de ascendent. De ascendenten verliezen hun recht van 

wettelijke terugkeer maar krijgen in de plaats een bijzonder anomaal erfrecht krachtens artikel 353-16, 

eerste lid, 1° BW. Ook hier heeft het wettelijk recht van terugkeer slechts toepassing voor zover de 

geschonken goederen nog in natura aanwezig zijn in de nalatenschap van het geadopteerde kind.  

 

Een groot verschil met artikel 747 BW is dat dit recht van wettelijke terugkeer niet alleen geldt voor 

geschonken goederen maar ook voor geërfde of gelegateerde goederen (bij testament). Bovendien 

geldt deze wettelijke terugkeer niet alleen voor de ascendenten (adoptanten), maar ook voor hun 

erfgenamen in de nederdalende lijn. 

 

 

2. VOOR- EN NADELEN OP BURGERRECHTELIJK EN FISCAAL VLAK 

 

23. De wettelijke terugkeer kent zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak een aantal ingrijpende voor- en 

nadelen. Het toepassingsgebied van het recht van de wettelijke terugkeer is dan ook mede door deze 

nadelen en mede omwille van de strenge toepassingsvereisten eerder beperkt.
63

  

In tegenstelling tot de conventionele terugkeer heeft de wettelijke terugkeer echter wel tot voordeel dat 

deze niet uitdrukkelijk moet worden bedongen, zij vloeit voort uit de betreffende wettelijke 

bepalingen. 

 

a. Burgerrechtelijk vlak 

 

24. Een eerste nadeel op burgerlijk vlak kan worden afgeleid uit de vaststelling dat het recht van wettelijke 

terugkeer een onderdeel vormt van het erfrecht ab intestato.
64

 Zo moeten niet alleen de specifieke, 

strenge wettelijke vereisten van de wettelijke terugkeer vervuld worden maar moeten ook de algemene 

voorwaarden om te kunnen erven worden vervuld. Denk hierbij aan de klassieke regels inzake de 

                                                           
62 Vroeger werd dit geregeld in art. 366, §1 BW maar dit artikel werd opgeheven bij wet van 31 maart 1987. 

63 M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 105-107; M. PUELINCKX-COENE, 

“Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate 

Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 708. 

64 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 2002, 637. 
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erfrechtelijke bekwaamheid, optierecht, bezitsrecht.
65

 Daarenboven zal de betrokken ascendent-

schenker ook steeds, naar evenredigheid van wat hij ontvangt uit de nalatenschap, moeten bijdragen in 

het passief (in de schulden) van de nalatenschap.
66

 De anomale nalatenschap moet echter wel worden 

onderscheiden van de nalatenschap van de vooroverleden begiftigde. Beide nalatenschappen zijn 

immers afzonderlijke vermogens. Zo kan de schenker zowel de wettelijke nalatenschap verwerpen als 

de anomale nalatenschap aanvaarden en omgekeerd. 
67

 

 

Een tweede nadeel is de samenloop met het erfrecht van de (langstlevende) echtgenoot van de 

vooroverleden begiftigde.
68

 Volgens artikel 745bis, §2 BW erft de echtgenoot van de overleden 

begiftigde, het vruchtgebruik op de teruggekeerde goederen
69

 zodanig dat de terugkeer in hoofde van 

de schenker beperkt is tot de blote eigendom. Deze regeling vindt steeds toepassing, tenzij anders is 

overeengekomen in de schenkingsakte of bij testament.  

 

Een laatste nadeel is dat het geschonken goed slechts terugkeert naar het vermogen van de schenker 

indien het nog in natura aanwezig is in de nalatenschap van de begiftigde op het ogenblik van zijn 

overlijden. Van enige retroactieve werking is geen sprake, gedane vervreemdingen kunnen dus ook 

niet worden ongedaan gemaakt. Het goed keert bovendien terug naar de schenker in de staat waarin 

het zich bevindt bij overlijden van de begiftigde, zonder dat de anomale erfopvolger een vergoeding 

kan bekomen voor een eventuele waardevermindering. De erfgenamen van de begiftigde zullen dus 

ook niet moeten instaan voor eventuele schade aan de terugkerende geschonken goederen.
70

 Maar dit 

nadeel kan weliswaar ook uitdraaien op een voordeel voor de schenker aangezien de schenker als 

anomale erfopvolger in de omgekeerde situatie ook kan genieten van een eventuele meerwaarde van 

het geschonken goed, zonder dat hij daarvoor een vergoeding moet betalen.
71

 Ook het feit dat alle 

zakelijke rechten en lasten die op de geschonken goederen wegen, zoals hypotheken, vruchtgebruik en 

erfdienstbaarheden, behouden blijven, kan als een nadeel worden aanzien.
72

 

                                                           
65 Art. 725 BW e.v. 

66 Art. 870 BW. 

67 A. WYLLEMAN en L. VOET, “De wisselwerking tussen schenkingen en uiterste wilsbeschikkingen” in N. GEELHAND, 

Familiale vermogensplanning, VLN Vereniging Licentiaten Notariaat, Mechelen, Kluwer, 2009, 7 met verwijzingen. 

68 H. CASMAN, “Actualia schenkingen”, NJW 2011, afl. 249, 597. 

69 Voor een uitgebreide bespreking (ook inzake de samenloop met de wettelijk samenwonende partner) zie A. WYLLEMAN 

en L. VOET, “De wisselwerking tussen schenkingen en uiterste wilsbeschikkingen” in N. GEELHAND, Familiale 

vermogensplanning, VLN Vereniging Licentiaten Notariaat, Mechelen, Kluwer, 2009, 1-17. 

70 M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 111. 

71 Zie P. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Liquidation et partage de succession anomale. Les hypothèses de succession 

anomale” in P. DE PAGE en I. DE STEFANI (eds.), Liquidation et partage. Commentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 2005, 

V.2.1-8; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, 

Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 639. 

72 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 247. 
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b. Fiscaal vlak 

 

25. Op fiscaal vlak moet er heden een grote nuancering worden gemaakt op het gebied van de 

verschuldigde successierechten. Vroeger was het namelijk zo dat de toepassing van de wettelijke 

terugkeer tot gevolg had dat de schenker successierechten moest betalen.
73

 Dit fiscale aspect vormde 

dan ook hét grote nadeel bij uitstek van het recht van de wettelijke terugkeer. Sinds het decreet van 6 

december 2013 is deze situatie drastisch veranderd.
74

 Artikel 2 van dit decreet heeft namelijk een 

nieuw artikel in het Vlaamse Wetboek Successierechten
75

 ingevoerd, meer bepaald artikel 55quinquies 

W.Succ., waarin een vrijstelling van successierechten wordt voorzien in geval van de wettelijke 

terugkeer.
76

 Het nieuwe artikel luidt als volgt: 

 

“Artikel 55quinquies. Van het recht van successie en van het recht van overgang bij overlijden 

wordt vrijgesteld de waarde van de zaken die ascendenten verkrijgen uit de nalatenschap van de 

erflater, indien cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan: 

1° de zaken werden door die ascendenten onder levenden aan de erflater geschonken voor 

diens overlijden; 

2° de zaken bevinden zich nog in natura in de nalatenschap of hiervoor is, indien zij werden 

vervreemd, nog een schuldvordering in de nalatenschap aanwezig; 

3° de erflater is zonder nakomelingen gestorven. 

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, is slechts van toepassing indien in de aangifte van 

nalatenschap uitdrukkelijk om de toepassing van dit artikel wordt verzocht.” 

 

Vanaf de dag van de inwerkingtreding (24 januari 2014)
77

 worden de geschonken goederen die 

wettelijk terugkeren naar de schenker dus vrijgesteld van het successierecht en van het recht van 

overgang bij overlijden. Deze vrijstelling geldt dan enkel voor de waarde van de goederen die 

voorafgaand werden geschonken door de ascendent. Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet 

evenwel cumulatief worden voldaan aan de hierboven opgesomde voorwaarden: een ascendent moet 

een schenking hebben gedaan aan een afstammeling, deze afstammeling is vóór de ascendent-schenker 

overleden zonder nakomelingen én de geschonken goederen moeten nog in natura aanwezig zijn in de 

                                                           
73 Zie H. CASMAN, “Actualia schenkingen”, NJW 2011, afl. 249, 597 en E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van 

de successieplanning. Deel I. De juridische invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 86. 

74 Vlaams decreet van 6 december 2013 houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten, wat de wettelijke 

terugkeer betreft (BS 14 januari 2014). 

75 Wetboek der Successierechten 31 maart 1936, BS 7 april 1936 (hierna verkort “W.Succ.”). 

76 J. DECUYPER, “Wettelijke terugkeer vrijgesteld van successierechten” in W. NEVEN, S. PODEVYN, B. VAN DER 

HEYDE, A. VAN GEEL, P. VAN MELKEBEKE, V. VRONINKS en V. WEYTS, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 2, januari 

2014, Mechelen, Kluwer, 2014, 7. 

77 De nieuwe vrijstelling geldt dus voor elk overlijden voorgevallen vanaf 24 januari 2014. 
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nalatenschap van de afstammeling-begiftigde
78

. Bovendien is deze vrijstelling enkel van toepassing 

indien er uitdrukkelijk om verzocht wordt in de aangifte van de nalatenschap van de begiftigde. Als 

bijkomende voorwaarde werd in de parlementaire voorbereiding ook nog vereist dat de schenking 

geregistreerd werd binnen een staat van de Europese Economische Ruimte en dat het registratiebewijs 

bij de aangifte moest worden gevoegd. Deze voorwaarde werd evenwel niet overgenomen in de tekst 

van het decreet zelf, zodat ze dus onbestaande is.
79

 Tot slot vereist deze vrijstelling dat de ascendent-

schenker zijn fiscale woonplaats heeft in Vlaanderen. 

 

26. Artikel 55quinquies W.Succ. is daarnaast ook van toepassing op de wettelijke terugkeer inzake de 

gewone adoptie zoals bedoeld in artikel 353-16 BW, op voorwaarde dat de voorwaarden zoals bepaald 

in artikel 52/2 W.Succ. vervuld zijn. Artikel 55quinquies W.Succ. bevat immers geen expliciete 

verwijzing naar artikel 747 BW.
80

 

 

27. Deze nieuwe fiscale regeling betekent dan ook een enorm groot voordeel voor de ascendent-schenkers, 

want nu kunnen deze schenkers hun oorspronkelijke goederen laten terugkeren zonder dat ze hiervoor 

nog zelf successierechten moeten betalen en zonder dat zij uitdrukkelijk een beding van conventionele 

terugkeer hebben opgenomen in de schenkingsakte. De Vlaamse Regering vond deze verandering 

wenselijk aangezien een dergelijk fiscaal leed bovenop het menselijke leed zoveel mogelijk moet 

vermeden worden. De wettelijke terugkeer is door deze vrijstelling dan ook een heel stuk fiscaal 

aantrekkelijker geworden.  

  

                                                           
78 Of er is in de nalatenschap een schuldvordering voor in de plaats gekomen (bijvoorbeeld omwille van vervreemding van de 

goederen). 

79 J. DECUYPER, “Wettelijke terugkeer vrijgesteld van successierechten” in W. NEVEN, S. PODEVYN, B. VAN DER 

HEYDE, A. VAN GEEL, P. VAN MELKEBEKE, V. VRONINKS en V. WEYTS, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 2, januari 

2014, Mechelen, Kluwer, 2014, 8. 

80 J. DECUYPER, “Wettelijke terugkeer vrijgesteld van successierechten” in W. NEVEN, S. PODEVYN, B. VAN DER 

HEYDE, A. VAN GEEL, P. VAN MELKEBEKE, V. VRONINKS en V. WEYTS, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 2, januari 

2014, Mechelen, Kluwer, 2014, 8. 
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TITEL III: DE CONVENTIONELE TERUGKEER 

 

 

1. RATIO WETGEVER EN MOTIEVEN VAN DE SCHENKER 

 

28. De ratio legis van het beding van conventionele terugkeer kan vanuit het oogpunt van de wetgever als 

volgt worden benaderd. De wetgever heeft dit conventioneel recht van terugkeer ingevoerd vanuit de 

Napoleontische gedachte dat het familiaal vermogen moet worden beschermd en dat steeds de 

mogelijkheid moet worden geboden aan de schenker om het vermogen binnen de familie te 

behouden.
81

 De ratio legis van de wettelijke terugkeer en van de conventionele terugkeer is hier dus 

volledig gelijklopend.  

 

29. Vanuit het oogpunt van de schenker speelt er zowel een burgerlijk als een fiscaal motief om een 

schenking te doen met een conventioneel beding van terugkeer.  

 

30. In de eerste plaats kan het de bedoeling zijn van de schenker om welbepaalde goederen te schenken 

aan welbepaalde personen. De schenking heeft namelijk een soort intuïtu personae karakter. Zo kan 

het de uitdrukkelijke wens zijn van de schenker om de geschonken goederen binnen de familie te 

houden en te vermijden dat de goederen in vreemde handen terechtkomen
82

: “Le donateur préfère le 

donataire à lui-même, mais il se préfère lui-même aux héritiers du donataire.”
83

 De schenker wil er 

dan ook vaak zeker van zijn dat de geschonken goederen bij die welbepaalde begiftigde blijven, hij wil  

enkel de begiftigde bevoordelen, niet diens afstammelingen of de langstlevende echtgenoot van de 

begiftigde.
84

 Het klassieke voorbeeld is hier de schenking van aandelen. De geschonken aandelen 

kunnen bij het vooroverlijden van de begiftigde in de handen komen van zijn eventuele minderjarige 

kinderen.
85

 De echtgenote van de begiftigde zal bovendien het vruchtgebruik erven op deze aandelen, 

wat dus wil zeggen dat zij het stemrecht en alle bestuurshandelingen in verband met deze aandelen kan 

uitoefenen. Een ander voorbeeld is de schenking van een onroerend goed aan één van de kinderen van 

                                                           
81

 P. DE PAGE en I. DE STEFANI, “Liquidation et partage de succession anomale – Commentaire pratique”, LIPA 2005, afl. 

3, 209. 

82 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 574. 

83 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 104. 

84 J. ADRAENS, 50 technieken voor fiscale vermogens- en successieplanning. Fiscale leidraad om uw vermogen optimaal op 

te bouwen en te laten overgaan op uw erfgenamen, Leuven, Indicator, 2008, 115; E. DE WILDE D‟ESTMAEL, “Les 

donations” in Rép.not., Deel. III, Boek VII, Brussel, Larcier, 2009, 245. 

85 M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 

DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 

628. 
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de schenker. Stel bijvoorbeeld dat de dochter van de schenker zelf minderjarige kinderen heeft. Door 

het invoegen van een beding van conventionele terugkeer zal het goed terugkeren naar de schenker bij 

vooroverlijden van de dochter. Op die manier beschermt de schenker de minderjarige kinderen van de 

dochter, die het goed op deze manier niet vererven. Niet alleen worden dan een hoop successierechten 

uitgespaard, er zal evenmin een inventaris moeten worden opgemaakt van het onroerend goed wanneer 

de nalatenschap wordt aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Bovendien is er dan geen 

machtiging van de vrederechter nodig om het goed later eventueel te verkopen. Niets belet de schenker 

om vervolgens, wanneer de kinderen van zijn dochter de meerderjarigheid hebben bereikt, het goed 

opnieuw te gaan schenken. 

 

De terugkeer wordt tenslotte ook aangewend om het goed de facto onvervreemdbaar te maken. 

Niettemin is er voorzichtigheid geboden wanneer de schenking roerende goederen tot voorwerp 

heeft.
86

 

 

Anderen gebruiken dit beding van terugkeer om te waarborgen dat het geschonken familiegoed niet 

naar iemand anders kan gaan dan de begiftigde én zijn afstammelingen.
87

 Een vererving, anders dan in 

de rechte lijn is hier ongewenst door de schenker.  

 

31. Verder is het gebruik van deze modaliteit vooral op fiscaal vlak interessant.
88

 De conventionele 

terugkeer, en recent ook de wettelijke terugkeer, is niet onderworpen aan successierechten.
89

 Enkel de 

registratie van de akte die de terugkeer vaststelt is onderworpen aan het algemeen vast 

registratierecht.
90

 Stel dat de vooroverleden begiftigde niet aan successieplanning had gedaan, dan zou 

het geschonken goed in principe vererfd worden door de erfgenamen. Hierop moeten dan meestal hoge 

successierechten worden betaald. Wanneer de goederen vervolgens terugkeren naar de schenker, kan 

                                                           
86 Art. 2279 BW kan dan haar toepassing vinden. Infra randnummer 67. 

87 E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel 2. De fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 10, 

85; A. VERBEKE, “Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal 

vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 153. 

88 Zie ook randnummer 69 e.v. 

89 C. DE WULF, “Bedongen terugkeer” in L. WEYTS (ed.), De schenkingsakten, Antwerpen, Kluwer, 1982, nr. 129; C. DE 

WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht en 

familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 574; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, 

“Schenkingen” in F. BUYSSENS, N. GEELHAND en M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak: giften 1993-

1998”, TPR 1999, afl. 2, 890. 

90 F. WERDEFROY, Registratierechten, Deel I, Diegem, Ced.Samsom, 1998, 236, nr. 260. 
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hij de goederen bijvoorbeeld opnieuw schenken en ditmaal aan de afstammelingen van de 

vooroverleden begiftigde.
91

  

 

32. De schenking met beding van conventionele terugkeer wordt ook zeer frequent gebruikt bij schenking 

tussen kinderloze echtgenoten.
92

 Zo kunnen de echtgenoten bijvoorbeeld een wederzijdse schenking 

doen van tegenwoordige eigen goederen met een beding van conventionele terugkeer. Bij 

vooroverlijden van één van de echtgenoten behoudt de langstlevende echtgenoot wat hem door de 

eerststervende geschonken werd en krijgt hij door de uitwerking van het conventioneel beding van 

terugkeer de door hem zelf geschonken goederen terug, volledig vrij van successierechten.
93

 

 

 

2. JURIDISCHE KWALIFICATIE EN RECHTSGELDIGHEID 

 

33. Over de rechtsgeldigheid van de schenking onder het beding van conventionele terugkeer kan er geen 

discussie zijn, vermits artikel 951 BW enkele toepassingsmogelijkheden van deze rechtsfiguur 

uitdrukkelijk bevestigt (zie infra). 

 

34. Het beding van conventionele terugkeer moet juridisch worden gekwalificeerd als een ontbindende 

voorwaarde
94

 en dient dan ook zo te worden geformuleerd dat het goed kan terugkeren ingeval van 

                                                           
91 I. DE STEFANI, “Le droit de retour” in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS, A. CULOT, G. 

DEBOUCHE, P. DE PAGE, F. DEREME, I. DE STEFANI, C. PRÜM en N. VANCRAYEBECK, La fiscalité des donations 

et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 

2005, 121-123; A. VERBEKE, “Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal 

vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 153. 

92 Zie voor een toepassing: E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel I. De juridische 

invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 96. Zie voor andere voordelen: M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende 

voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning 

met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 629 e.v. 

93 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 575. Infra randnummer 100 e.v. 

94 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 265; E. BEGUIN, 

“Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 77; E. DE WILDE 

D‟ESTMAEL, “Les donations” in Rép.not., Deel. III, Boek VII, Brussel, Larcier, 2009, 245; C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, 

S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 574; N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 105; M. 

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

PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 181; M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende 

voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning 

met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 730; J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning 2013-2014, 
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vooroverlijden van de begiftigde (en eventueel zijn afstammelingen). Indien wordt bedongen dat het 

geschonken goed terugkeert bij overlijden van de begiftigde, hebben we niet te maken met een 

ontbindende voorwaarde maar wel met een ontbindende termijn.  

 

35. Gelet op de juridische kwalificatie als ontbindende voorwaarde kan het beding van conventionele 

terugkeer niet strijdig zijn met de constitutieve voorwaarden van de dadelijkheid en onherroepelijkheid 

van een schenking. 

 

Ten eerste is er geen schending van het principe van de onherroepelijkheid, vermits de vervulling van 

de ontbindende voorwaarde niet kan worden beïnvloed door de wil van de schenker. De 

verwezenlijking van dergelijke ontbindende voorwaarde hangt immers af van een toekomstige en 

onzekere gebeurtenis.
95

 De vervulling van de voorwaarde is een gevolg van het toeval en van de 

werking van de schenkingsovereenkomt, niet van enige handeling of wilsuiting van de schenker.
96

 De 

ontbindende voorwaarde is daarnaast niet potestatief in hoofde van de schenker.
97

 Een schending van 

artikel 944 BW ligt dus evenmin voor.  

 

Ten tweede wordt de constitutieve voorwaarde van de dadelijkheid nageleefd, de 

eigendomsoverdracht bij een schenking onder ontbindende voorwaarde vindt onmiddellijk plaats.
98

 De 

schenker wordt namelijk dadelijk verarmd waardoor de begiftigde zijn vermogen onmiddellijk wordt 

verrijkt. De verrijking van de begiftigde vindt hier dus haar oorzaak in de verarming van de schenker.  

 

36. Het verbod van erfovereenkomsten wordt evenmin geschonden. De verboden erfovereenkomst
99

, ook 

nog het beding over een toekomstige (nog niet-opengevallen) nalatenschap genoemd, is elk beding 

                                                                                                                                                                                     
Antwerpen, Lex Forum, 2013, nr. 3.283; A. VERBEKE, “Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, 

Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 153; J. VERSTRAETE, 

“Erfovereenkomsten” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN 

(eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 

122-123. 

95 E. DE WILDE D‟ESTMAEL, “Les donations” in Rép.not., Deel. III, Boek VII, Brussel, Larcier, 2009, 245. 

96 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 74; C. 

DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht en 

familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 574; M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende 

voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning 

met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 734. 

97 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 105. 

98 M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 

DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 

732. 

99 Art. 1130, lid 2 BW. 
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waardoor louter eventuele rechten op een niet-opengevallen nalatenschap of een bestanddeel ervan 

worden toegekend, gewijzigd of afgestaan.
100

 Dé essentiële voorwaarde om te kunnen spreken over 

een verboden erfovereenkomst houdt de toekenning, wijziging of afstand van louter eventuele rechten 

in.
101

 Het centraal criterium over het al dan niet louter eventueel zijn van een recht betreft de vraag of 

de bedinger zich al dan niet het recht heeft voorbehouden om nog over het goed te beschikken.
102

  

 

Verschillende argumenten kunnen de stelling onderbouwen dat het recht van conventionele terugkeer 

niet in strijd is met deze verbodsbepaling. Zo haalt Professor BAEL aan dat de schenking een 

bijzondere overeenkomst is met als ratio het animus donandi begiftigen van een bepaalde persoon. Dit 

wil echter ook zeggen dat het de schenker is die van zijn contractuele vrijheid gebruik kan maken om 

de schenking te gaan modaliseren zoals hij dit zelf voor ogen heeft. De schenking onder terugkeer is 

een schenking onder ontbindende voorwaarde die de beschikkingsvrijheid van de begiftigde de facto 

beperkt. De begiftigde is zich daar echter wel degelijk van bewust, deze ontbindende voorwaarde werd 

immers samen met het voorwerp van de schenking door hem aanvaard. Er worden geen loutere en 

eventuele rechten toegekend in de nalatenschap op de begiftigde. De schenker dringt enkel de 

modaliteiten van de schenking op die door de begiftigde gekend en aanvaard zijn en die er een 

samenhangend geheel mee vormen.
103

 Daarenboven worden de rechten op het goed bij het overlijden 

van de begiftigde (en zijn afstammelingen) net ontnomen, en dus niet toegekend of afgestaan.
104

  

 

DE PAGE wijst er echter op dat de schenking met bedongen terugkeer in geval van vooroverlijden van 

de begiftigde zonder afstammelingen of in geval van vooroverlijden van de begiftigde én zijn 

afstammelingen wel als een verboden erfovereenkomst kan worden gekwalificeerd. Of de begiftigde 

afstammelingen nalaat, is immers een gegeven die door de wil van de begiftigde kan worden 

beïnvloed. Dit impliceert volgens deze auteur dat de toekenning van deze rechten aan de schenker 

                                                           
100 Cass. 10 november 1960, Pas. 1961, I, 259; R. DILLEMANS en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak. 

Erfenissen (1961-1967)”, TPR 1968, 375. 

101 J. BAEL, “Een pleidooi voor een fundamenteel andere interpretatie van het verbod van erfovereenkomsten” in R. 

BARBAIX en F. SWENNEN, Over erven: liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, 20; W. 

PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Schets van het familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 970; J. VERSTRAETE, “Erfovereenkomsten” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, 

M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 84. 

102 J. BAEL, “Een pleidooi voor een fundamenteel andere interpretatie van het verbod van erfovereenkomsten” in R. 

BARBAIX en F. SWENNEN, Over erven: liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, 25; J. BAEL, 

Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 94. 

103 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 272. 

104 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 273. 
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werd gedaan onder potestatieve voorwaarde, dewelke strijdig is met het verbod van 

erfovereenkomsten.
105

 

 

Anderen zijn dan weer van oordeel dat er hier geen overeenkomst wordt gesloten over een niet-

opengevallen nalatenschap aangezien de goederen geen deel uitmaken van de nalatenschap van de 

begiftigde door de conventioneel bedongen terugkeer. Zij worden met andere woorden niet vererfd 

door de schenker.
106

 Er kunnen dan ook geen loutere eventuele rechten worden toegekend op deze 

goederen door de begiftigde.
107

 

 

37. Het conventioneel beding van terugkeer kan evenmin worden gekwalificeerd als een verboden
108

 

erfstelling over de hand. Bij een erfstelling over de hand worden er goederen geschonken
109

 aan één of 

meer welbepaalde personen met de last voor de begiftigde om deze geschonken goederen gedurende 

zijn leven te bewaren, en om deze dan bij zijn overlijden door te geven aan één of meer andere 

personen (bijvoorbeeld aan de schenker).
110

   

 

De rechtsleer is eensgezind en bevestigt dat het beding van conventionele terugkeer geen verboden 

erfstelling over de hand uitmaakt.
111

 Bij een conventioneel beding van terugkeer keren de geschonken 

goederen, bij vooroverlijden van de begiftigde (en eventueel zijn afstammelingen), automatisch en met 
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123. 
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terugwerkende kracht terug naar de schenker. De eigendomsoverdracht naar de begiftigde wordt 

hierdoor duidelijk teniet gedaan.
112

 De schenker beschikt dus slechts éénmalig over dezelfde goederen, 

en niet tweemalig zoals wordt vereist bij een erfstelling over de hand.
113

 Volgens de rechtsleer kan er 

trouwens pas sprake zijn van een verboden erfstelling over de hand wanneer aan alle kenmerken
114

 

klaar en duidelijk is voldaan, hetgeen hier duidelijk niet het geval is.
115

 

 

 

3. ARTIKEL 951 BURGERLIJK WETBOEK 

 

38. Artikel 951 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het beding van conventionele terugkeer kan 

worden bedongen bij vooroverlijden van volgende personen:  

 

a) Bij vooroverlijden van de begiftigde alleen. De terugkeer vindt dus plaats bij het 

vooroverlijden van de begiftigde, het is dus irrelevant of de begiftigde afstammelingen nalaat 

of niet.  

b) In het tweede toepassingsgeval wordt de terugkeer bedongen bij vooroverlijden van de 

begiftigde én zijn afstammelingen. Onder afstammelingen worden ook de buitenechtelijke en 

geadopteerde kinderen
116

 verstaan. Dit ongeacht het tijdstip van vaststelling en ongeacht de 

wijze waarop de afstammingsband wordt vastgesteld.
117

 Niets belet de schenker echter om 

gebruik te maken van zijn contractuele vrijheid om het tijdstip van vaststelling van 

afstamming te gaan specifiëren in de schenkingsakte.  
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Boekhandel, 1955, 429-436; M. PUELINCKX-COENE, “Wie is nog bang voor de erfstelling over de hand?”, NJW 2004, 

363; N. SERVAIS, “De erfstellingen over de hand” in L. DEBEN, E. DE WILDE en C. VAN DEN HOVE, Erfenissen en 

testamenten, Brussel, Creadif, 1989, 214-215. 
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39. In de rechtsleer wordt aangenomen dat er nog een derde mogelijkheid is, hoewel dit niet uitdrukkelijk 

wordt voorzien door artikel 951 BW.
118

 De terugkeer kan ook worden bedongen indien de begiftigde 

vooroverlijdt zonder afstammelingen na te laten. De laatste twee toepassingsgevallen verschillen wel 

degelijk van elkaar. Zo is de ontbindende voorwaarde bij het tweede toepassingsgeval ruimer 

geformuleerd. In beide toepassingsgevallen zal het voorwerp van de schenking niet terugkeren indien 

de begiftigde vooroverlijdt én indien deze begiftigde op dat ogenblik (in leven zijnde) afstammelingen 

nalaat. In het tweede toepassingsgeval zal de terugkeer echter ook plaatsvinden op het ogenblik dat de 

laatste in leven zijnde afstammeling van de begiftigde voor de schenker overlijdt.
119

 In het laatste 

geval zal er daarentegen geen terugkeer zijn indien de afstammelingen komen te overlijden na het 

vooroverlijden van de begiftigde maar voor de schenker. De terugkeer vindt enkel en alleen plaats 

wanneer de begiftigde vooroverlijdt en op dat ogenblik geen afstammelingen nalaat. 
120

 De tweede 

variant valt volgens mij af te raden. De conventionele terugkeer kan namelijk lang na het overlijden 

van de begiftigde intreden, hetgeen een vlotte verdeling van de goederen van de nalatenschap van de 

begiftigde in de weg kan staan.
121

 

 

40. Artikel 951 BW is bovendien van niet-limitatieve aard. Andere formuleringen en toepassingsgevallen 

kunnen dus worden bedongen.
122

 

 

 

4. HET BEDINGEN VAN DE CONVENTIONELE TERUGKEER 

 

a. Voor welke schenkingsvormen 

 

41. De conventionele terugkeer kan probleemloos worden voorzien bij de algemeen aanvaarde 

schenkingsvormen, zoals de handgift of de onrechtstreekse schenking.
123

 De handgift en haar 

essentiële traditio worden door de dadelijke eigendomsoverdracht (van deze schenking onder 
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ontbindende voorwaarde) gerespecteerd. Het toevoegen van een beding van conventionele terugkeer 

aan een vermomde schenking kan daarentegen afbreuk doen aan haar essentieel vermomd karakter en 

valt dus niet aan te bevelen. 

 

Doet de schenker beroep op één van de hierboven vermelde schenkingsvormen dan zal de schenking 

en haar beding van conventionele terugkeer worden bewezen door het opstellen van een pacte adjoint. 

Dit is een onderhands document die de tot stand gekomen schenking en haar modaliteiten bevat.
124

 

Vermits de pacte adjoint slechts een bewijsmiddel is en dus niet mag strekken tot titel, valt het aan te 

raden om deze pas achteraf maar toch gelijktijdig met de schenking op te stellen.
125

 De pacte adjoint 

hoeft daarbij geen vaste datum te hebben die overeenkomt met het ogenblik van de schenking, het 

volstaat dat de datum op een afdoende manier kan bewezen worden.
126

  Het voornemen van de 

schenker om een onrechtstreekse schenking te doen met beding van conventionele terugkeer wordt 

best meegedeeld in een aangetekende brief vóór de schenking of vóór de aanvaarding van de 

schenking. Op die manier wordt het beding van terugkeer afdoende bewezen.
127

 

 

42. Wordt de schenking gedaan bij notariële akte, denk maar aan de schenking van een bouwgrond, 

woonhuis of de schenking van een roerend goed die door de partijen wordt geacteerd in een notariële 

akte, dan kan het beding van conventionele terugkeer ofwel worden opgenomen in een akte vooraf
128

, 

ofwel in de notariële schenkingsakte zelf, ofwel in de aanvaardingsakte die achteraf wordt opgesteld. 

De schenking komt dan in laatstgenoemd geval pas tot stand bij de ondertekening van de 

aanvaardingsakte. Op deze laatste mogelijkheid kan echter geen beroep worden gedaan wanneer het 

een wederzijdse schenking tussen echtgenoten betreft die wordt opgenomen in een huwelijkscontract 

of in een akte wijziging huwelijkscontract. De aanvaarding van deze schenking moet door de 
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echtgenoot-begiftigde worden gedaan in de notariële (wijzigings)akte. Wanneer het voorwerp van de 

schenking een onroerend goed is, zal deze afzonderlijke akte authentiek moeten zijn en zal zij 

bovendien ter overschrijving moeten worden aangeboden op het bevoegde hypotheekkantoor.
129

  

 

b. Uitdrukkelijk bedingen 

 

43. Het beding van conventionele terugkeer zal ook uitdrukkelijk moeten worden bedongen. Formaliteiten 

moeten niet worden nageleefd, het volstaat dat de bedongen terugkeer beantwoordt aan de 

uitdrukkelijke wilsuiting van de schenker. Zo kan een vervreemdingsverbod of een verbod tot 

hypothekeren niet worden geïnterpreteerd als een beding van conventionele terugkeer. Daarenboven 

moet er uitdrukkelijk bedongen worden dat het een conventioneel recht van terugkeer betreft opdat de 

formulering niet de indruk zou kunnen wekken dat het gaat om een bevestiging van het recht van 

wettelijke terugkeer.
130

  

 

44. Wanneer een beding van conventionele terugkeer werd voorzien zonder dat de schenker uitdrukkelijk 

één van de hierboven vermelde toepassingsgevallen van artikel 951 BW heeft gekozen, dan zal er bij 

twijfel moeten nagegaan worden wat de wil van de schenker was op het ogenblik van de schenking. 

De voorkeur zal daarbij moeten uitgaan naar de eerste optie, zijnde de terugkeer bij vooroverlijden van 

de begiftigde.
131

 

 

c. Wanneer bedingen? 

 

45. Een van de grootste discussiepunten in de rechtsleer is wanneer dat het beding van conventionele 

terugkeer nu precies moet worden bedongen? Volgens een bepaalde strekking in de rechtsleer kan er 

geen beding van terugkeer worden toegevoegd na de totstandkoming van de schenking.
132

 Deze 

modaliteit dienen partijen onmiddellijk op te nemen bij het aangaan van de schenking.  Zij zullen 

tevens moeten zorgen voor afdoend bewijs dat hieraan werd voldaan. Bij gebrek aan een ontbindende 

voorwaarde in de oorspronkelijke schenkingsovereenkomst worden de partijen geacht een 

onvoorwaardelijke eigendomsoverdracht te hebben gesloten die niet langer retroactief ongedaan kan 
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worden gemaakt, zelfs niet indien de begiftigde zijn toestemming hiertoe verleent.
133

 Indien deze 

onvoorwaardelijke verbintenis van de schenker nu plots voorwaardelijk wordt, kan er mogelijks een 

strijdigheid voorhanden zijn met het onherroepelijkheidsprincipe. 

 

Anderen zijn dan weer van oordeel dat een beding van conventionele terugkeer achteraf kan 

toegevoegd worden op voorwaarde dat de partijen hiermee akkoord gaan en dat de rechten van derden 

worden gerespecteerd.
134

 De rechten van derden, gevestigd in de periode tussen de totstandkoming van 

de schenking en het achteraf toevoegen van het beding, moeten dan ook worden erkend en eerbiedigd. 

Indien het een onroerend goed betreft zal er bovendien moeten gezorgd worden voor de nodige 

bekendmakingen op het hypotheekkantoor. Het gevaar bestaat ook dat de fiscale administratie het later 

bedongen recht van terugkeer niet aanvaardt en buiten beschouwing zal laten. Deze 

meerderheidsstrekking beveelt ook aan om het beding van conventionele terugkeer op te nemen in een 

notariële schenkingsakte, vermits deze akte moet beantwoorden aan de grond- en vormvoorwaarden 

van de schenking.
135

 

 

46. Ik sluit mij aan bij deze meerderheidsstelling. Naar mijn mening kan het beding van conventionele 

terugkeer achteraf worden toegevoegd, op voorwaarde dat de begiftigde hiermee akkoord gaat. In de 

rechtsleer wordt echter vaak over het hoofd gezien dat deze toevoeging niet dezelfde rechtsgevolgen 

heeft als wanneer het beding van conventionele terugkeer van in den beginne reeds was bedongen. 

Zowel de partijen als de notaris moeten op hun hoede zijn voor de mogelijke burgerrechtelijke en 

fiscaalrechtelijke gevolgen van het achteraf toevoegen van een nieuw beding van conventionele 

terugkeer.  

 

Op fiscaal vlak moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de schenker voor deze toevoeging 

een tegenprestatie levert of niet. Levert de schenker geen tegenprestatie, dan wordt deze 
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rechtshandeling gekwalificeerd als een nieuwe schenking door de begiftigde aan de schenker (tweede 

begiftigde) onder de opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van de eerste begiftigde (en 

afstammelingen indien dit wordt voorzien).
136

 Pendente conditione zijn er op grond van artikel 16 

Wetboek Registratierechten
137

 geen schenkingsrechten verschuldigd. Indien de voorwaarde echter 

wordt gerealiseerd zijn er desgevallend wel schenkingsrechten verschuldigd op grond van artikel 131 

W.Reg. indien het voorwerp van de schenking een onroerend goed uitmaakt. Daarenboven zal artikel 

4, 3° W.Succ. toepassing vinden indien het voorwerp van de schenking een roerend goed betreft.
138

 

Laatstgenoemd artikel bepaalt dat de schenking, die wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde 

van het overlijden van de schenker, geherkwalificeerd wordt als een legaat. Vooral op fiscaal vlak 

heeft deze toevoeging van de conventionele terugkeer, na de totstandkoming van de 

schenkingsovereenkomst, dus niet dezelfde gevolgen als wanneer dit beding onmiddellijk zou zijn 

bedongen. Indien er daarentegen een tegenprestatie wordt bedongen en het voorwerp van de schenking 

betreft een onroerend goed, dan zal het evenredig registratierecht van artikel 44 W.Reg. worden 

toegepast.
139

 Door de tegenprestatie wordt deze rechtshandeling immers gekwalificeerd als een 

overdracht ten bezwarende titel. 

 

Burgerrechtelijk heeft deze toevoeging niet alleen tot gevolg dat de vormvereisten opnieuw dienen te 

worden nageleefd, er kan tevens een gevaar voor inkorting zijn in de nalatenschap van de 

begiftigde.
140

  

 

47. Professor VERBEKE stelt echter nog een alternatieve oplossing voor om deze vervelende 

rechtsgevolgen te vermijden. Volgens deze auteur kan de schenker ook een nieuwe schenking doen 
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Familiale vermogensplanning, VLN Vereniging Licentiaten Notariaat, Mechelen, Kluwer, 2009, voetnoot 68. 
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met daaraan gekoppeld een last voor de begiftigde om bij de eerder gedane schenking een beding van 

conventionele terugkeer toe te staan. Het toestaan van de conventionele terugkeer wordt dan gedaan 

door de begiftigde ten bezwarende titel, op voorwaarde dat de verhouding van het geschonkene bij de 

eerste en tweede schenking goed zit.
141

 De hierboven geformuleerde gevaren op fiscaalrechtelijk en 

burgerrechtelijk vlak kunnen zich dan derhalve niet voordoen. 

 

48. In het kader van deze problematiek stelt zich ook de vraag of deze toevoeging na de totstandkoming 

van de schenkingsovereenkomst strijdig zou zijn met het verbod op erfovereenkomsten? Volgens 

VERSTRAETE bekomt de schenker geen louter eventueel recht, maar een voorwaardelijk recht op een 

actueel goed. Dit recht wordt evenwel opgeschort tot aan de vervulling van de voorwaarde. De 

begiftigde heeft zich dus verbonden, zij het enkel op voorwaardelijke wijze. De begiftigde kan door 

zijn enkele wil namelijk geen invloed uitoefenen op de vervulling van de ontbindende voorwaarde.
142

 

 

d. In wiens voordeel kan de conventionele terugkeer worden bedongen? 

 

49. De conventionele terugkeer kan enkel worden bedongen in het voordeel van de schenker, nooit in het 

voordeel van een derde.
143

 Deze voorwaarde staat uitdrukkelijk en op dwingende wijze vermeld in het 

tweede lid van artikel 951 BW, andere inhoudelijke vereisten worden door laatstgenoemd artikel niet 

gesteld. Zij staat evenwel niet in de weg dat de schenker bedingt dat het geschonken goed slechts zal 

terugkeren wanneer de begiftigde voor de schenker of voor de echtgenoot/echtgenote van de schenker 

(indien deze de schenker overleeft), vooroverlijdt. Voormelde modaliteit wordt dan gekwalificeerd als 

een alternatieve ontbindende voorwaarde.
144
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50. Indien er meerdere schenkers zijn, is het niet mogelijk om te bedingen dat het geschonken goed in haar 

totaliteit terugkeert wanneer slechts één van de schenkers de begiftigde overleeft.
145

 Enkel het deel dat 

werd geschonken door de langstlevende schenker kan onderworpen zijn aan de terugkeer.
146

 

Daarentegen kan wel worden bedongen dat wanneer de begiftigde overlijdt voor alle schenkers, de 

terugkeer slechts zal plaatsvinden ten voordele van enkelen onder hen of ten voordele van allen.
147

 

 

51. De sanctionering van de schending van het tweede lid van artikel 951 BW is onduidelijk, vermits er 

geen expliciete sanctie in dit artikel is opgenomen. De opgelegde ontbindende voorwaarde zal naar 

mijn mening gedeeltelijk voor niet geschreven worden gehouden, op grond van artikel 900 BW, 

wanneer zij werd bedongen ten voordele van de schenker en eventuele derden. De conventionele 

terugkeer in het voordeel van deze derden zal dan komen te vervallen. Voor het overige blijft de 

schenking verder bestaan.
148

 Vermits arikel 900 BW een bepaling van openbare orde is, zal de rechter 

een schending van dit artikel bovendien ambtshalve moeten opwerpen.
149

 Is de terugkeer enkel 

bedongen ten voordele van een derde, dan blijft de schenking bestaan met uitzondering van de 

bedongen conventionele terugkeer.
150
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5. RECHTEN VAN DE BEGIFTIGDE PENDENTE CONDITIONE 

 

52. Indien de schenking een welbepaald en identificeerbaar goed tot voorwerp heeft worden de rechten 

van de begiftigde, zolang de schenker nog in leven is, beperkt. De begiftigde wordt weliswaar 

onmiddellijk eigenaar. Hij kan pendente conditione
151

 het goed dus vervreemden, bezwaren, ruilen, 

inbrengen in de huwgemeenschap
152

, daden van beheer en behoud stellen, enzovoort. Doch moet de 

begiftigde wel rekening houden met de retroactieve werking die intreedt door de vervulling van de 

ontbindende voorwaarde. Alle rechtshandelingen, met uitzondering van de daden van beheer, worden 

bij de vervulling van de ontbindende voorwaarde immers retroactief teniet gedaan.
153

 Het opnemen 

van een conventioneel recht van terugkeer impliceert pendente conditione een de facto 

vervreemdingsverbod in hoofde van de begiftigde.
154

 Deze beschikkingsbeperking wordt opgeheven 

van zodra de schenker komt te overlijden vóór de begiftigde. Net om die reden is het van belang om te 

bedingen dat de schenker verplicht moet tussenkomen bij elke vervreemding of hypotheekstelling van 

het geschonken goed om desgevallend zijn toestemming te verlenen tot deze rechtshandelingen.
155

 

Uiteraard kunnen deze rechten en verplichtingen pendente conditione verregaand worden 

gemodaliseerd.
156
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6. HET VERZAKINGSRECHT VAN DE SCHENKER AAN DE CONVENTIONELE 

TERUGKEER 

 

53. De schenker kan ten allen tijde stilzwijgend of uitdrukkelijk afstand doen van zijn recht op 

conventionele terugkeer.
157

 Indien de verzaking uitdrukkelijk is, moet zij niet alleen geacteerd worden 

in een notariële akte, maar moeten ook de vorm en grondvoorwaarden voor schenkingen worden 

gerespecteerd. Bovendien zal de begiftigde de verzaking tevens moeten aanvaarden.
158

 Deze verzaking 

valt aan te bevelen wanneer de oorspronkelijke beweegredenen voor het opnemen van het beding van 

conventionele terugkeer voorbijgestreefd zijn.
159

  

 

Een klassiek voorbeeld van een stilzwijgende afstand is de medewerking van de schenker aan de 

verkoop van het voorwerp van de schenking.
160

 Een hypotheekvestiging op het geschonken goed 

waarbij de schenker tussenkomt in de schenkingsakte houdt dan weer geen stilzwijgende afstand in. 

Deze tussenkomst impliceert enkel dat de schenker verzaakt aan zijn voorwaardelijk recht ten aanzien 

van de hypothecaire schuldeisers.
161

 Zij houdt onder meer in dat de schenker verzaakt aan zijn recht op 

terugkeer wanneer de schuldeiser wil overgaan tot een uitwinning van het geschonken goed.
162

  

 

De notaris stelt best de vraag met welke bedoeling de schenker tussenkomt in de akte. Op die manier 

kunnen discussies later worden vermeden. Wanneer de schenker tussenkomt om volledig te verzaken 
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aan de terugkeer, valt het aan te bevelen om dit in de akte te acteren.
163

 De volledige verzaking heeft 

dan tot gevolg dat de vervreemdingen die door de begiftigde werden gedaan, definitief worden en niet 

langer krachtens artikel 952 BW ongedaan kunnen worden gemaakt.
164

 

 

54. Een gedeeltelijke verzaking kan in bepaalde gevallen wel nefaste gevolgen met zich meebrengen. Zo 

haalt professor DE WULF het voorbeeld aan waar de schenker een stuk bouwgrond schenkt met beding 

van terugkeer. De tussenkomst van de schenker in de akte hypotheekvestiging impliceert dan een 

gedeeltelijke verzaking aan zijn voorwaardelijk recht ten aanzien van de hypothecaire schuldeisers. 

Zijn (voorwaardelijk) eigendomsrecht behoudt hij echter ten aanzien van de begiftigde, hetgeen tot 

gevolg heeft dat de schenker bij de realisatie van de voorwaarde enkel een vergoeding verschuldigd 

zal zijn aan de erfgenamen van de begiftigde. De erfgenamen van de begiftigde hebben dan ook geen 

enkele zakenrechtelijke aanspraak meer op het goed.
165

 De notaris doet er hoe dan ook goed aan om de 

partijen hierop te wijzen en omtrent te informeren. 

 

De schenker kan ook opteren om de verzaking reeds in de schenkingsakte te doen plaatsvinden. De 

schenker heeft dan bij de vervulling van de voorwaarde slechts een vorderingsrecht jegens de 

begiftigde ten belope van de waarde van de vervreemde goederen.
166

 

 

55. Het ogenblik van de verzaking is daarnaast van groot belang inzake de schenkings- en 

successierechten. De schenker kan zowel voor als na het overlijden van de begiftigde afstand doen van 

zijn recht van terugkeer.
167

 De afstand gedaan tijdens het leven van de begiftigde zal normaliter 

worden gekwalificeerd als een bijkomende schenking door de schenker, die opnieuw onderworpen is 

aan de grondvoorwaarden en vormregels voor schenkingen.
168

 Zij wordt weliswaar gedaan onder de 

opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van de begiftigde.
169

 Krachtens artikel 16 W.Reg. 
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zullen er geen schenkingsrechten verschuldigd zijn zolang de opschortende voorwaarde niet wordt 

vervuld.  

 

Indien de schenker na het overlijden van de begiftigde besluit om afstand te doen van het recht op 

terugkeer zal de ontvanger (der directe belastingen) deze verzaking kwalificeren als een nieuwe 

schenking door de schenker aan de erfgenamen van de vooroverleden begiftigde.
170

 De schenker 

bevestigt hier namelijk de, door de ontbindende voorwaarde, ongedaan gemaakte schenking. Hij 

schenkt het goed dus nogmaals aan de begiftigde. Dit heeft tot gevolg dat er opnieuw 

schenkingsrechten zullen verschuldigd zijn. Bepaalde rechtsleer heeft reeds gewezen op de 

mogelijkheid om dit op te lossen door te voorzien in een beding waarbij de goederen enkel terugkeren 

naar het vermogen van de schenker indien hij daar binnen een welbepaalde termijn om verzoekt.
171

 

Licht de schenker deze optie niet binnen de vereiste termijn dan keert het geschonken goed niet terug 

naar zijn vermogen. Op die manier is de schenker niet verplicht om aan de terugkeer te verzaken en 

worden dubbele schenkingsrechten vermeden.  

 

56. Om te kunnen verzaken moet de schenker bekwaam zijn, hetgeen impliceert dat ook hier het ogenblik 

van verzaking van groot belang is. Indien de schenker niet langer over voldoende geestelijk inzicht 

beschikt zal de notaris deze akte niet willen verlijden. De wettelijke vertegenwoordiger van de 

schenker is evenmin bevoegd om te verzaken, zonder daarvoor een tegenprestatie te ontvangen van de 

begiftigde.
172

 Gelet op de kwalificatie van de verzaking als nieuwe schenking zal de bekwaamheid en 

beoordelingsvermogen van de schenker dezelfde moeten zijn zoals wordt vereist voor schenkingen.
173

  

 

57. Een vergelijking met het recht van wettelijke terugkeer dringt zich hier op. Zo is de verzaking aan het 

recht van wettelijke terugkeer, tijdens het leven van de schenker, onmogelijk vermits deze verzaking 

zal worden gekwalificeerd als een beding over een nog niet-opengevallen nalatenschap.
174

 De 
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ascendenten kunnen echter altijd opteren om de anomale nalatenschap te verwerpen na het overlijden 

van de begiftigde. 
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TITEL IV: DE RECHTSGEVOLGEN VAN DE CONVENTIONELE 

TERUGKEER 

 

 

1. BURGERRECHTELIJKE GEVOLGEN 

 

a. Tussen partijen 

 

58. De burgerrechtelijke gevolgen van het beding van conventionele terugkeer kunnen als volgt worden 

uiteengezet. Vermits dergelijke modaliteit niets meer inhoudt dan een ontbindende voorwaarde, 

waarvan de verwezenlijking onafhankelijk is van de wil van de schenker, zal de schenking bij 

vervulling van deze voorwaarde retroactief teniet worden gedaan.
175

 Het geschonkene keert dan 

onmiddellijk en van rechtswege terug naar het vermogen van de schenker en wordt geacht nooit deel 

uitgemaakt te hebben van het vermogen van de begiftigde. Er zijn evenmin formaliteiten die moeten 

worden vervuld opdat de terugkeer uitwerking krijgt, tenzij hiervan door de partijen zou worden 

afgeweken. De terugkeer van het geschonken goed moet dus niet in een akte worden bevestigd of 

verklaard.
176

 Daarentegen wordt in de rechtsleer wel gewezen op de noodzaak om, bij de schenking 

van een onroerend goed, de vervulling van de ontbindende voorwaarde in een notariële akte te 

bevestigen en deze ter overschrijving aan te bieden op het bevoegde hypotheekkantoor.
177

 

 

59. Om de rechtsgevolgen van de retroactieve werking duidelijk te kunnen illustreren moet er vooreerst 

een onderscheid worden gemaakt tussen de terugkeer van de volle eigendom en de terugkeer van de 

blote eigendom van een goed.  

 

Wanneer het voorwerp van de schenking in volle eigendom werd geschonken kunnen de erfgenamen 

van de vooroverleden begiftigde logischerwijze geen erfrechtelijke aanspraken laten gelden op de in 

volle eigendom geschonken goederen. Evenmin kan de schenking onderhavig zijn aan inbreng of 

inkorting in de nalatenschap van de schenker.
178

 Het voorwerp van de schenking wordt immers geacht 

                                                           
175 Art. 1179 BW. 

176 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 77. 

177 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 600; N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke 

subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 111; M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 98. 

178 M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. 

PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 181, randnummer 70; E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de 

successieplanning. Deel I. De juridische invalshoek en Deel 2. De fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 17-104 en afl. 10, 
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nooit het vermogen van de schenker te hebben verlaten. Hieruit volgt ook dat de echtgenote van de 

begiftigde geen erfrechtelijk vruchtgebruik kan laten gelden op de goederen die geschonken zijn onder 

het beding van conventionele terugkeer, tenzij anders werd bepaald.
179

  

 

De terugkeer is echter beperkter wanneer de terugkeer enkel van toepassing is op de blote eigendom 

van het geschonken goed. Het vruchtgebruik valt dan in de nalatenschap van de begiftigde en komt in 

voorkomend geval toe aan de langstlevende echtgenoot.
180

 Een waardering in de aangifte van 

nalatenschap dringt zich dan op opdat het bevoegde registratiekantoor successierechten kan heffen op 

de aangegeven waarde van dit vruchtgebruik.  

 

Hetzelfde kan niet worden gezegd over de wettelijke terugkeer. Hier zal de langstlevende echtgenoot 

van de begiftigde wel een vruchtgebruik hebben op de geschonken goederen, tenzij hier 

overeenkomstig artikel 745bis, §2 BW van wordt afgeweken in de schenking of in het testament.  

 

60. Een tweede onderscheid moet worden gemaakt inzake het voorwerp van de schenking. Indien de 

schenker een welbepaald goed schenkt, zoals bijvoorbeeld een onroerend goed, dan krijgt deze de 

mogelijkheid om de teruggave van dat welbepaald goed in natura terug te eisen.  Het geschonken goed 

keert dan vrij en onbelast terug naar het vermogen van de schenker in de staat waarin het zich bevindt 

op het ogenblik van het vervuld zijn van de voorwaarde.
181

 Opdat dit geschonken goed zelf terugkeert 

is het dus noodzakelijk dat het geschonken goed in se een welbepaald en identificeerbaar goed 

betreft.
182

 De zaken liggen echter anders wanneer het geschonken roerend goed een bijzaak geworden 

is van een ander goed. De artikelen 565 e.v. van het Burgerlijk Wetboek zijn dan van toepassing. 

 

Wanneer het geschonken goed tenietgaat door overmacht, zal de begiftigde niet gehouden zijn tot 

enige teruggave bij equivalent.
183

 Zelfs wanneer de begiftigde een verzekeringsuitkering heeft 

ontvangen voor het verlies van het goed, dient hij deze niet over te maken aan de schenker.
184

 Er kan 

                                                                                                                                                                                     
voetnoot 184. 

179 E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel I. De juridische invalshoek en Deel 2. De 

fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 17-104 en afl. 10, 87. 

180 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 111.  

181 M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 98. 

182 M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. 

PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 182; A. VAN DOORSLAER DE TEN RYEN, “Successieplanning voor 

(kinderloze) echtgenoten: wederzijdse schenkingen-twee vliegen in één klap!”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 2, 42. 

183 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 76. 

184 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 112; M.A. MASSCHELEIN, Schenking 

bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 99. 
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desgevallend wel een rechtsgrond tot schadevergoeding zijn wanneer het geschonken goed teloor is 

gegaan door een fout van de begiftigde. De schenker zal in dit geval de tegenwaarde van het 

geschonken goed kunnen terugvorderen. Het ogenblik van de waardebepaling van het geschonken 

goed vormt hierbij echter een twistpunt.
185

 Gaat men uit van de waardebepaling van het geschonken 

goed op het ogenblik van de schenking of op het ogenblik van het vervuld zijn van de voorwaarde? De 

partijen zorgen hieromtrent dus best voor enige verduidelijking in de schenkingsakte of pacte adjoint.  

 

61. De rechtsgevolgen van de terugkeer zijn eenvoudiger wanneer de schenking enkel soortzaken of een 

geldsom tot voorwerp had. Deze vervangbare goederen worden geacht te zijn vermengd met het 

vermogen van de begiftigde.
186

 De schenker bezit bij de vervulling van de ontbindende voorwaarde 

slechts een persoonlijk vorderingsrecht jegens de nalatenschap van de begiftigde ten belope van 

eenzelfde hoeveelheid goederen van dezelfde soort (genera non pereunt).
187

 De schenker is geen 

bevoorrechte maar een chirografaire schuldeiser die net dezelfde rechten heeft als de andere 

schuldeisers van de nalatenschap. Volgens Professor COENE moet de notaris de begiftigde er ook op 

wijzen dat de vervreemding tegen een lagere prijs dan bij de verwezenlijking van de voorwaarde een 

risico kan inhouden.
188

 Mijns inziens moet de notaris de schenker er ook op wijzen dat hij 

desgevallend in samenloop kan komen met andere schuldeisers van de vooroverleden begiftigde. 

 

In de rechtsleer is reeds de vraag gesteld wat er nu precies terugkeert wanneer de schenker een 

geldsom heeft geschonken aan de begiftigde, die op zijn beurt met dit geld een goed heeft aangekocht. 

De uitwerking van de ontbindende voorwaarde zal ertoe leiden dat de erfgenamen van de begiftigde de 

som geld zullen moeten teruggeven. Het is daarbij irrelevant of de begiftigde deze gelden heeft belegd 

of vervreemd, enkel de geschonken geldsom is het voorwerp van de terugkeer.
189

 

 

                                                           
185 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 112.  

186 A. VAN DOORSLAER DE TEN RYEN, “Successieplanning voor (kinderloze) echtgenoten: wederzijdse schenkingen-

twee vliegen in één klap!”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 2, 42. 

187 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 77; 

N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 114-116; M.A. MASSCHELEIN, 

Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 99; M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende 

voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning 

met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 737. 

188 M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 

DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 

737. 

189 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 266-267. Zie ook 

de zakelijke subrogatie: randnummer 94 e.v. 
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62. De vruchten die worden geacht van dag tot dag verkregen te zijn, zijn niet het voorwerp van enige 

terugkeer. Zij moeten door de begunstigde niet worden teruggegeven, tenzij partijen daaromtrent een 

andersluidende overeenkomst hebben gesloten.
190

 Daden van beheer worden door de meerderheid van 

de rechtsleer beschouwd als geldige rechtshandelingen die hun gelding niet verliezen door de 

ontbinding van de schenking. De door de begiftigde verrichte daden van beheer blijven met andere 

woorden behouden.
191

 De schenker kan evenwel op grond van de actio pauliana (art. 1167 BW) 

bepaalde daden van beheer aanvechten die met bedrieglijke benadeling van zijn rechten door de 

begiftigde zijn gesteld. 

 

63. Het geschonken goed kan gedurende de periode tussen de schenking en het overlijden van de 

begiftigde (en zijn afstammelingen) onderhavig zijn aan eventuele verbeterings- of 

aanpassingswerken. De schenker zal ten gevolge van de terugkeer kunnen genieten van de 

aanpassingen en de gerealiseerde meerwaarde die door de begiftigde werden aangebracht aan het 

geschonken goed. Zo zal de geschonken woning, die ondertussen werd voorzien van dubbele 

beglazing, zonnepanelen, een nieuw dak, enzovoort teugkeren naar de schenker in de staat waarin het 

zich bevindt op het ogenblik van de realisatie van de voorwaarde. Zoals eerder aangetoond zal een 

eventuele waardevermindering van het goed ten laste van de schenker zijn. 

 

Bij de schenking van onroerende goederen moet bovendien rekening worden gehouden met het recht 

van natrekking dat wordt geformuleerd in artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek. De terugkeer zal op 

grond van het recht van natrekking altijd het onroerend goed en de daarop opgerichte constructies tot 

voorwerp hebben. Het belang van het opnemen van bepaalde preciseringen in de schenkingsakte is des 

te belangrijker wanneer het gevaar bestaat dat het geschonken goed het voorwerp kan zijn van danige 

veranderingen, waardoor er twijfels kunnen rijzen omtrent de identiteit van het goed. Dit probleem 

treedt vooral op de voorgrond bij de schenking van een perceel bouwgrond waarop later een woonhuis 

wordt gebouwd. Voormeld principe van natrekking zal ertoe leiden dat de terugkeer slaat op de grond 

                                                           
190 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 77; 

W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Schets van het familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 241; M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. 

BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. 

XXXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 184; M. PUELINCKX-COENE, 

“Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate 

Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 737. 

191 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 77; 

W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Schets van het familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 241; M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. 

VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: 

schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 633-637. 
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en de woning, zelfs indien komt vast te staan dat de waarde van de grond lager is dan deze van de 

opgetrokken woning.
192

 

 

In dergelijk geval is het noodzakelijk om bepaalde vergoedingsregels op te nemen in de 

schenkingsakte.
193

 Niets belet de partijen om hun wederzijdse verplichtingen verregaand contractueel 

te gaan modaliseren. De partijen kunnen tevens bedingen dat er geen vergoeding verschuldigd zal zijn 

wanneer het goed terugkeert in de staat waarin het zich bevindt bij de vervulling van de ontbindende 

voorwaarde.
194

 Uiteraard kan de conventionele terugkeer ook worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld 

wanneer er op de grond een woning werd gebouwd of wanneer er een woning op de grond in 

oprichting is.
195

 

 

b. Ten aanzien van derden 

 

64. Ook ten aanzien van derden is het noodzakelijk om de rechtsgevolgen van deze conventionele 

terugkeer diepgaand te analyseren. Artikel 952 BW bepaalt in die zin dat het geschonken goed vrij en 

onbelast terugkeert naar het vermogen van de schenker. Alle vervreemdingen die de begiftigde heeft 

gedaan worden dus ongedaan gemaakt. Door de vervulling van de ontbindende voorwaarde wordt de 

begiftigde geacht nooit eigenaar geweest te zijn van het geschonken goed, hij was dus in principe 

onbevoegd om het goed te vervreemden aan een derde.
196

 De gevestigde rechten van derden komen 

ingevolge deze retroactiviteit te vervallen.
197

  

 

65. Voor de derde-koper-verkrijger van een onroerend goed leidt dit tot een aantal verregaande gevolgen. 

Zo zal deze derde zich niet kunnen beroepen op de verkrijgende verjaring als eigendomsverkrijging.
198

 

Doordat de derde wordt geacht op de hoogte te zijn van het precaire recht van de begiftigde, door 

                                                           
192 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 76. 

193 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 76: 

Volgens deze auteur verschilt de vergoeding naargelang het soort werk dat de begiftigde heeft uitgevoerd. Zo zijn er de 

noodzakelijke, de nuttige en de vrijwillige werken. De vrijwillige werken zullen niet het voorwerp zijn van enige vergoeding. 

194 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 76. 

195 Infra randnummer 89 e.v. 

196 R. JANSEN, “Zakelijke subrogatie bij enkele figuren uit het notariële (familiaal) vermogensrecht” in X., Tussen vrijheid 

en regelgeving. De uitdaging voor de notaris, Brussel, Larcier, 2011, 257. 

197 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII/1, les libéralités et les donnations, Brussel, Etablissements 

Emile Bruylant, 1962, 687; R. JANSEN, “Zakelijke subrogatie bij enkele figuren uit het notariële (familiaal) 

vermogensrecht” in X., Tussen vrijheid en regelgeving. De uitdaging voor de notaris, Brussel, Larcier, 2011, 257. 

198 R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek burgerlijk recht, II, Zakenrecht, zekerheden en verjaring, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 551. 
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onder andere de inzage in de eigendomstitel en door de inschrijving van zijn recht op het 

hypotheekkantoor
199

, zal artikel 2265 BW immers geen toepassing vinden.
200

 

 

Ook artikel 2263 BW
201

 zal in dit geval weinig soelaas bieden aan de derde-verkrijger aangezien de 

termijn voor deze verkrijgende verjaring pas begint te lopen vanaf het overlijden van de begiftigde.
202

 

De overdracht van het onroerend goed wordt door de retroactieve uitwerking van het conventioneel 

beding van terugkeer geacht gedaan te zijn door een begiftigde die ab initio geen eigenaar was.
203

 De 

oorspronkelijke schenker bevindt zich hier dus in een bijzonder sterke positie.  

 

Daarentegen bevinden derden-verkrijgers zich, ingevolge deze retroactiviteit, in een bijzonder precaire 

rechtspositie die grote rechtsonzekerheid met zich meebrengt. Net daarom is het van belang dat 

bijvoorbeeld de bank gerichte vragen stelt aan een kredietnemer en dat de kredietnemer als goede 

huisvader daarbij voldoende informatie verstrekt. Mijns inziens zal de begiftigde-kredietnemer-

hypotheeksteller, bij het afsluiten van een krediet, de kredietgever er moeten op wijzen dat het goed 

kan terugkeren bij zijn vooroverlijden. De dertigjarige oorsprong van eigendom zal in de kredietakte 

reeds in beperkte mate melding maken dat de kredietnemer het goed verworven heeft ingevolge een 

schenking. Het is dan ook een verplichting van de bank om deze oorsprong te onderzoeken. De 

begiftigde-kredietnemer zal dan op zijn beurt minstens een exemplaar van deze schenkingstitel aan de 

bank moeten bezorgen opdat zij op de hoogte zijn van de modaliteiten van het bedongen beding van 

conventionele terugkeer.  

 

De notaris heeft in dit kader ook een informatie- en raadgevingsplicht ten aanzien derde-verkrijgers. 

Zo zal hij de oorsprong van het te verkopen of te bezwaren goed moeten onderzoeken en zal hij 

                                                           
199 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII/1, les libéralités et les donnations, Brussel, Etablissements 

Emile Bruylant, 1962, 687; M. PLANIOL, G. RIPERT, A. TRASBOT en Y. LOUSSOUARN, Traité pratique de droit civil 

français, Tome V, Donations et testaments, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1957, 590. 

200 Verkrijgende verjaring door een bezit te goeder trouw van tien of twintig jaar met een wettige titel. 

201 Gemeenrechtelijke verkrijgende verjaring door een bezit van dertig jaar, zonder dat een wettige titel noch een bezit te 

goeder trouw vereist is. 

202 Overeenkomstig art. 2257, 1e lid BW; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII/1, les libéralités et les 

donnations, Brussel, Etablissements Emile Bruylant, 1962, 687; M. PLANIOL, G. RIPERT, A. TRASBOT en Y. 

LOUSSOUARN, Traité pratique de droit civil français, Tome V, Donations et testaments, Parijs, Librairie générale de droit 

et de jurisprudence, 1957, 590. 

203 Op deze manier kan de derde-verkrijger immers ook geen bescherming putten uit de overschrijving van zijn recht op het 

hypotheekkantoor, ongeacht de goede trouw (art. 1 Hypotheekwet). Zie ook R. JANSEN, “Zakelijke subrogatie bij enkele 

figuren uit het notariële (familiaal) vermogensrecht” in X., Tussen vrijheid en regelgeving. De uitdaging voor de notaris, 

Brussel, Larcier, 2011, 258. 
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moeten nagaan of het conventionele recht van terugkeer nog van toepassing is op het ogenblik van het 

verlijden van de notariële akte.
204

  

 

66. In de praktijk wordt er vaak aan de schenker gevraagd om tussen te komen bij een akte 

hypotheekvestiging op het geschonken onroerend goed. Deze tussenkomst impliceert, zoals ik reeds 

heb aangetoond, geen verzaking door de schenker aan zijn recht van terugkeer.
205

 Dit heeft enkel tot 

gevolg dat de schenker, in geval van terugkeer, de contractuele verplichtingen van de begiftigde-

kredietnemer zal overnemen en verderzetten en het teruggekeerde goed tot waarborg zal blijven 

strekken van deze verplichtingen. Deze formulering is echter niet zonder gevaar. De schenker kan 

insolvabel zijn, onder collectieve schuldenregeling geplaatst zijn of failliet zijn. Gezien het goed vrij 

en onbelast terugkeert, zal de bank bij eventuele insolvabiliteit in samenloop komen met de andere 

chirografaire schuldeisers. Een hypothecaire inschrijving op het goed is namelijk niet langer 

voorhanden.
206

  

 

67. In tegenstelling tot de schenking van onroerende goederen wordt er bij de schenking van lichamelijke 

roerende goederen
207

 met conventionele terugkeer een mildering aangebracht aan de retroactiviteit 

ten aanzien van de derde-bezitter van deze geschonken roerende goederen. Wanneer de schenker 

roerende goederen heeft geschonken en de begiftigde deze goederen heeft vervreemd voordat de 

terugkeer in werking treedt, kan de ter goeder trouw zijnde derde-bezitter in voorliggend geval beroep 

doen op artikel 2279 BW, dat het principe “bezit geldt als titel” huldigt.
208

 De derde-bezitter (te 

goeder trouw) kan de geschonken roerende goederen dan onder zich houden, ondanks het feit dat de 

schenker de terugkeer vordert. Dit wil echter niet zeggen dat de schenker helemaal in de kou blijft 

staan. Hij verkrijgt een persoonlijke vordering tegen de begiftigde ten belope van de waarde van de 

                                                           
204 E. DE WILDE D‟ESTMAEL, “Les donations” in Rép.not., Deel. III, Boek VII, Brussel, Larcier, 2009, 249. 

205 Het betreft een gedeeltelijke verzaking ten aanzien van de schuldeisers, zie randnummer 54. 

206 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 82; 

E. DE WILDE D‟ESTMAEL, “Les donations” in Rép.not., Deel. III, Boek VII, Brussel, Larcier, 2009, 250. 

207 Logischerwijs gaat het hier over welbepaalde identificeerbare lichamelijke roerende goederen, zoals bijvoorbeeld een 

antieke kast, een schilderij, een beeldhouwwerk etc. Zie M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in 

J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale 

Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004,183. 

208 E. DE WILDE D‟ESTMAEL, “Les donations” in Rép.not., Deel. III, Boek VII, Brussel, Larcier, 2009, 248; N. 

LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 114-116; M. PUELINCKX-COENE, 

“Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. 

WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004, Antwerpen, 

Kluwer, 2004, 183; M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE, F. 

BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, 

Gent, Larcier, 2009, nr. 456-466. 
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vervreemde goederen.
209

 Het gevaar bestaat uiteraard dat de schenker in samenloop komt met de 

andere schuldeisers van de vooroverleden begiftigde. Van enig onderpand voor de schenker is immers 

geen sprake meer.  

 

Het toepassingsgebied en de ruime formulering van artikel 2279 BW leidt echter opnieuw tot 

discussie. Enerzijds is de goede trouw een beginsel die naargelang de omstandigheden verschillend zal 

worden ingevuld. Naar mijn mening kan van een derde niet verwacht worden dat hij bij de aankoop 

van een roerend goed onderzoek voert naar de eigendomsoorsprong van de goederen die te koop 

worden gesteld. Daartegenover staat dan dat de kennis van de derde-bezitter van het beding van 

conventionele terugkeer tot gevolg heeft dat deze niet langer te goeder trouw is en dus ook niet langer 

de bescherming geniet van artikel 2279 BW.
210

 Anderzijds is er ook hier opnieuw een probleem van 

waardebepaling. De rechtsleer heeft reeds gewezen op de noodzaak om uitdrukkelijk in de akte te 

bepalen welke waarde in aanmerking moet worden genomen om de omvang van de persoonlijke 

vordering van de schenking te bepalen.
211

 Wordt dit niet gedaan dan is er een waaier aan mogelijke 

momenten van waardebepaling voorhanden, zoals de waarde ten tijde van de schenking, de waarde bij 

de vervreemding van het geschonken goed en de waarde op het moment van de ontbinding van de 

schenking.
212

 Deze situatie is dus niet alleen nadelig voor de schenker maar kan eveneens erg nadelig 

uitvallen voor de derde-bezitter indien er geen duidelijkheid bestaat omtrent de draagwijdte van de 

precieze toepassing van artikel 2279 BW. Doch biedt artikel 2279 BW nog steeds een erg sterke 

bescherming aan de ter goeder trouw zijnde derde-bezitter van roerende goederen in geval het 

conventionele recht van terugkeer uitwerking zou krijgen. Dit in schril contrast met de schenker die 

zich hier in een erg nadelige positie bevindt. 

 

68. In tegenstelling tot de conventionele terugkeer vindt de wettelijke terugkeer slechts toepassing indien 

het geschonken goed nog in natura aanwezig is in het vermogen van de begiftigde op het ogenblik van 

zijn vooroverlijden. Het geschonkene goed keert dan terug in de staat zoals het in het vermogen van de 

decujus aanwezig was bij zijn overlijden. De begunstigde van de wettelijke terugkeer moet tevens alle 

zakelijke rechten en lasten die op de geschonken goederen wegen respecteren, zoals hypotheken, 

                                                           
209 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 114; M.A. MASSCHELEIN, Schenking 

bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 99; M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. 

BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. 

XXXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 183; J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids 

Successieplanning 2013-2014, Antwerpen, Lex Forum, 2013, nr. 3.287. 

210 R. JANSEN, “Zakelijke subrogatie bij enkele figuren uit het notariële (familiaal) vermogensrecht” in X., Tussen vrijheid 

en regelgeving. De uitdaging voor de notaris, Brussel, Larcier, 2011, 258. 

211 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 113; M.A. MASSCHELEIN, Schenking 

bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 99. 

212 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 114. 
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vruchtgebruik en erfdienstbaarheden.
213

 Is het geschonken goed reeds vervreemd, maar is er nog geen 

prijs betaald, dan slaat de terugkeer op de schuldvordering van de begiftigde jegens de derde-

verkrijger. Ook wanneer de begiftigde reeds beschikt heeft bij testament, zal het recht van wettelijke 

terugkeer geen toepassing meer vinden, de goederen worden dan immers geacht niet langer in natura 

aanwezig te zijn.
214

 

 

 

2. FISCAALRECHTELIJKE GEVOLGEN 

 

a. Registratierechten 

 

69. De pacte adjoint, die het beding van conventionele terugkeer formuleert, kan vrijwillig ter registratie 

worden aangeboden door de schenker of de begiftigde.
215

 Het evenredig schenkingsrecht zal dan van 

toepassing zijn. Zowel bij de hand- als de bankgift is er dus geen verplichting tot registratie. Indien de 

schenker evenwel komt te overlijden binnen de 3 jaar na de schenking zullen er successierechten 

verschuldigd zijn op grond van artikel 7 W.Succ. 

 

70. Door de vervulling van de ontbindende voorwaarde wordt de schenking retroactief teniet gedaan. 

Hieruit volgt dat het goed wordt geacht nooit het vermogen van de schenker te hebben verlaten. 

Logischerwijze zijn er dan ook geen bijkomende schenkingsrechten verschuldigd. De registratie van 

de akte die de bedongen terugkeer vaststelt is onderworpen aan het algemeen vast registratierecht. Dit 

op voorwaarde dat het beding van terugkeer werd opgenomen in de schenkingsakte zelf.
216

 

 

Daartegenover staat dat de destijds betaalde schenkingsrechten door de begiftigde niet kunnen worden 

teruggevorderd wanneer de voorwaarde zich realiseert.
217

 Artikel 208 W.Reg. bepaalt dat de 

                                                           
213 M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 247. 

214 Rb. Brussel 21 januari 1965, J.T. 1965, 489; Rev.prat.not.b. 1966, 82; H. CASMAN, “Registratierechten op schenkingen 

in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig 

familiaal vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 20; E. SPRUYT, “De schenking: het 

paradepaard van de successieplanning. Deel I. De juridische invalshoek en Deel 2. De fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-

9, 17-104 en afl. 10, 85. 

215 Opdat zij kan worden geregistreerd moet het onderhands document 3 verklaringen bevatten, namelijk: a) de verklaring 

met betrekking tot de fiscale woonplaats van de schenker, b) de verwantschap tussen schenker en begiftigde en c) de 

verkoopwaarde der geschonken goederen. 

216 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 602. 

217 Art. 11, 2e lid W.Reg.; E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, 

Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 77. 



48 
 

regelmatig geheven registratierechten niet het voorwerp kunnen uitmaken van enige teruggave, welke 

ook de latere gebeurtenissen mogen zijn, met uitzondering van de limitatief opgesomde 

uitzonderingen in die titel van het Wetboek. Artikel 209, 3 W.Reg.
  
bepaalt in die zin dat het evenredig 

recht, geheven wegens een overeenkomst waarvan een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest 

de ontbinding of de herroeping uitspreekt, voor teruggave vatbaar is, mits uit de beslissing blijkt dat 

ten hoogste één jaar na de overeenkomst een eis tot ontbinding of herroeping, zelfs bij een onbevoegd 

rechter, is ingesteld. De vervulling van de ontbindende voorwaarde valt niet onder het 

toepassingsgebied van dit artikel. 

 

71. Hoger werd reeds gewezen op de gevaren op vlak van schenkingsrechten wanneer een conventioneel 

beding van terugkeer wordt toegevoegd na de totstandkoming van de schenkingsovereenkomst.
218

 

Gemakkelijkheidshalve werd het fiscale luik met betrekking tot de verzaking eerder besproken.
219

 

Titel VIII handelt dan weer over de fiscaalrechtelijke gevolgen van wederzijdse schenkingen met 

conventionele terugkeer tussen echtgenoten.
 220

 

 

b. Successierechten 

 

72. De hoofdreden waarom het beding van conventionele terugkeer zo vaak wordt voorzien bij 

schenkingen is uiteraard omwille van haar gevolgen op fiscaal vlak. De conventionele terugkeer is niet 

afhankelijk van enige aanvaarding van de nalatenschap van de begiftigde (en eventueel zijn 

afstammelingen).
221

 Deze vermogensverschuiving is niet onderworpen aan successierechten omdat de 

conventionele terugkeer haar oorzaak vindt in de werking van de schenkingsovereenkomst.
222

 De 

intreding van de terugkeer is het gevolg van de vervulling van de toekomstige en onzekere 

gebeurtenis, zijnde het vooroverlijden van de begiftigde (en eventueel diens afstammelingen). De 

schenker zal ten slotte evenmin moeten bijdragen in het passief van de nalatenschap. 

 

73. Indien gebruik werd gemaakt van het tweede of derde toepassingsgeval
223

 zullen er bij het 

vooroverlijden van de begiftigde successierechten verschuldigd zijn door de afstammelingen die hij op 

dat ogenblik nalaat. Vandaar dat het soms gunstig kan zijn om het beding van conventionele terugkeer 

te formuleren overeenkomstig het eerste toepassingsgeval. De schenker kan dan de teruggekeerde 

goederen opnieuw schenken aan de afstammelingen van de vooroverleden begiftigde. Op fiscaal vlak 

                                                           
218 Supra randnummer 45 e.v. 

219 Supra randnummer 55. 

220 Infra randnummer 100 e.v. 

221 M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 111. 

222 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2010, 48. 

223 Supra randnummer 38-39. 



49 
 

valt dit aan te raden wanneer de nalatenschap van de vooroverleden begiftigde zo danig groot is 

waardoor de erfgenamen onderworpen zijn aan het 27%-tarief inzake successierechten. De 

schenkingsrechten vallen in dergelijk geval veel goedkoper uit. 

 

74. Hoger werd reeds de nadruk gelegd op eventuele fiscaalrechtelijke gevolgen op vlak van 

successierechten wanneer een beding van conventionele terugkeer achteraf wordt toegevoegd.
224

 

 

75. Ook de wettelijke terugkeer is ingevolge een recente wetswijziging vrijgesteld van successierechten. 

Hier vloeit de vrijstelling dus voort uit de wet. De begunstigden van het wettelijk terugkeerrecht 

moeten deze vrijstelling evenwel uitdrukkelijk vragen in de aangifte van nalatenschap van de 

vooroverleden begiftigde.
225

 Een aanvaarding door de schenker van de gewone nalatenschap van de 

begiftigde is niet vereist om te kunnen genieten van de rechten die hij heeft in de anomale 

nalatenschap. 
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TITEL V: TUSSENCONCLUSIE 

 

 

76. Het beding van conventionele terugkeer is een fiscale optimalisatietechniek die de notaris ter sprake 

moet brengen wanneer zijn cliënt een schenking wenst te verrichten aan zijn afstammelingen, en al 

zeker wanneer de afstammeling-begiftigde zelf geen kinderen heeft op het ogenblik van de schenking. 

Niettegenstaande de vaststelling dat de wettelijke terugkeer nu ook het voorwerp uitmaakt van een 

vrijstelling van successierechten, valt het mijns inziens nog steeds aan te bevelen om te voorzien in 

een beding van conventionele terugkeer. De wettelijke terugkeer kent door haar wettelijk keurslijf 

immers een aantal vervelende beperkingen, denk maar aan de toepassingsvoorwaarde dat het 

geschonken goed zich nog steeds in natura in de nalatenschap van de begiftigde moet bevinden. 

Daarnaast is een verregaande modalisering van dit wettelijk terugkeerrecht niet mogelijk (m.u.v. van 

de ontneming van het vruchtgebruik aan de langstlevende echtgenote van de begiftigde). 

 

77. Zoals reeds werd aangetoond is de rechtsgeldigheid van de conventionele terugkeer niet het voorwerp 

van enige discussie in de rechtsleer. Gelet op haar juridische kwalificatie als ontbindende voorwaarde 

worden alle constitutieve bestanddelen van de schenking gerespecteerd.  

 

Ook het verbod van erfovereenkomsten wordt niet geschonden. De uitwerking van de conventionele 

terugkeer heeft naar mijn mening net tot gevolg dat het geschonken goed niet in de nalatenschap van 

de begiftigde aanwezig is, maar wel dat het geschonken goed op basis van artikel 952 BW terugkeert 

naar het vermogen van de schenker. Er is met andere woorden geen mogelijkheid voor de begiftigde 

om loutere en eventuele rechten toe te kennen. Elke andere redenering doet daarbij afbreuk aan de 

door het Burgerlijk Wetboek erkende rechtsgevolgen van deze modaliteit.  

 

Deze juridische kwalificatie als ontbindende voorwaarde impliceert ten slotte ook dat de conventionele 

terugkeer rechtsgeldig kan worden bedongen voor andere toepassingsgevallen dan dewelke die 

voorzien zijn in artikel 951 BW.  

 

78. De notaris kan dus met een gerust gemoed dergelijk beding gaan opnemen in de schenkingsakte. Doch 

heeft hij (of zij) een belangrijke informatieve en raadgevende rol jegens de partijen (en jegens derden), 

zowel vóór als na de totstandkoming van de schenkingsovereenkomst. Een bloemlezing van enkele 

aandachtspunten voor de notaris kan hier dus niet ontbreken. 
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Vóór de totstandkoming van de schenking is het van cruciaal belang dat de notaris nagaat wat nu juist 

de bedoeling is van de schenker. Zowel de samenstelling van het gezin van de begiftigde
226

 als de 

samenstelling en hoegrootheid van de vermogens
227

 van de schenker én van de begiftigde spelen hierin 

een cruciale rol. Ook andere persoonlijke factoren, zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de schenker en 

van de begiftigde, moeten in beschouwing worden genomen. 

 

De notaris zal eveneens moeten informeren in hoeverre dat de schenker wenst dat het geschonken 

goed op zich het voorwerp is van enige conventionele terugkeer, zodanig dat de notaris desnoods de 

nodige aanpassingen en afwijkingen ten aanzien van de artikelen 951 en 952 BW kan voorzien. Zoals 

reeds werd aangetoond, verschilt de conventionele terugkeer naargelang het voorwerp van de 

schenking. De notaris moet de aandacht van de schenker en de begiftigde dan ook vestigen op het feit 

dat de schenking van een soortzaak en van een roerend of onroerend goed desgevallend tot 

ongewenste gevolgen kan leiden wanneer de begiftigde (en eventueel diens afstammelingen) 

vooroverlijdt.  

 

Bij de schenking van soortzaken is er namelijk een gevaar voor samenloop met andere schuldeisers 

van de vooroverleden begiftigde en bestaat er tevens een financieel risico in geval van vervreemding 

van de geschonken soortzaken tegen een te lage prijs. Bij de schenking van roerende goederen moet 

gewezen worden op de eventuele toepassing van artikel 2279 BW, met opnieuw het gevaar van een 

mogelijke samenloop met andere schuldeisers van de vooroverleden begiftigde tot gevolg. In beide 

gevallen beschikt de schenker slechts over een persoonlijke vordering jegens de erfgenamen van de 

begiftigde. Van enig voorrecht of onderpand in hoofde van de schenker is er dus geen sprake. Opdat 

de omvang van deze persoonlijke vordering kan worden bepaald is het ogenblik van de 

waardebepaling van het geschonken goed dan ook een niet te vergeten aandachtspunt voor de notaris.  

 

Bij de schenking van onroerende goederen kan de conventionele terugkeer, omwille van het recht van 

natrekking, tot nefaste gevolgen leiden. Denk hier bijvoorbeeld aan de situatie waarin een bouwgrond 

wordt geschonken waar nadien een woning wordt op gebouwd. Het verregaand modaliseren en (deels) 

uitsluiten van de conventionele terugkeer kan hier desgevallend beter aansluiten bij de bedoeling van 

de partijen. 

 

Ik raad ook aan om uitdrukkelijk in de schenkingsakte of pacte adjoint te stipuleren dat de schenker 

moet tussenkomen wanneer de begiftigde het goed wil vervreemden. Niet alleen wordt er op die 

manier gezorgd voor enige publiciteit jegens derden, maar de schenker kan zo ook niet langer 

                                                           
226 Bijvoorbeeld het aantal kinderen van de begiftigde, de afstammingsband van de kinderen, de burgerlijke staat van de 
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bezwaarlijk aanhalen dat zijn rechten met de voeten werden getreden en dat hij in het ongewisse werd 

gelaten over deze rechtshandelingen. Deze tussenkomst kan mogelijks worden geïnterpreteerd als een 

(gedeeltelijke) verzaking, de bedoeling van de schenker moet dan ook in voorkomend geval door de 

notaris worden achterhaald. 

 

De informatieplicht van de notaris strekt zich tevens uit naar derden. Zo zal de notaris steeds de 

oorsprong van eigendom van het te verkopen of te bezwaren goed moeten onderzoeken en zal hij 

moeten nagaan of het conventionele recht van terugkeer nog van toepassing is op het ogenblik van het 

verlijden van de notariële akte.  

 

Ook na de totstandkoming van de schenking zal de notaris een belangrijke adviserende rol hebben. Zo 

werd hoger reeds gewezen op de gevaren op fiscaal en burgerrechtelijk vlak wanneer partijen de 

conventionele terugkeer achteraf willen toevoegen. Net om die redenen moet de notaris de partijen 

verregaand inlichten en bijsturen waar nodig.  

 

Tijdens het leven van de schenker kan het tenslotte aan te raden zijn dat de notaris de schenker 

adviseert om volledig te verzaken aan de conventionele terugkeer. Deze verzaking is uiteraard niet 

vereist wanneer er een optie werd voorzien.
228

 De notaris zal de schenker bovendien moeten wijzen op 

de mogelijke rechtsgevolgen van deze verzaking op fiscaal vlak. 
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TITEL VI: DE CONTRACTUELE VRIJHEID INZAKE DE 

CONVENTIONELE TERUGKEER: MOGELIJKE MODALITEITEN 

 

 

1. CONVERGENTIE MET DE WETTELIJKE TERUGKEER 

 

79. Volgens een oud arrest van het Hof van Cassatie mag het beding van de conventionele terugkeer niet 

in die zin worden bedongen dat de rechtsgevolgen van de wettelijke terugkeer zouden worden 

uitgehold of beperkt. Zo bepaalde het Hof dat: “het bij toepassing van art. 951 B.W. gemaakte beding, 

houdende het recht van terugkeer, kan de bloedverwanten in de opgaande lijn die de schenking deden 

niet beroven van het recht om de wettelijke terugkeer te vorderen zoals dit hun bij art. 747 B.W. 

toegekend is, wanneer de bij dit artikel voorziene omstandigheden verenigd zijn.”
229

 Deze visie van 

het Hof van Cassatie kan zeker worden aangehangen wanneer het beding van conventionele terugkeer 

de terugkeer van het geschonken goed in natura uitsluit
230

 of wanneer de schenker heeft verzaakt aan 

de conventionele terugkeer.
231

 Het opnemen van een beding van conventionele terugkeer houdt 

immers geen (stilzwijgende) afstand in van het recht op wettelijke terugkeer. Ook een uitdrukkelijke 

afstand van het recht van wettelijke terugkeer door de schenker in het beding van conventionele 

terugkeer is onmogelijk, vermits deze afstand zal worden gekwalificeerd als een beding over een niet-

opengevallen nalatenschap.
232

 De schenking wordt dan niet gesanctioneerd met nietigheid, enkel de 

afstand van de wettelijke terugkeer wordt krachtens artikel 900 BW voor niet geschreven gehouden.
233

  

 

Indien de ontbindende voorwaarde echter wordt vervuld dan staat daartegenover dat de rechtsleer van 

oordeel is dat de anomale nalatenschap van de begiftigde, ingevolge zijn vooroverlijden, zonder 

voorwerp is. De goederen bevinden zich dan door de conventionele terugkeer in het vermogen van de 

schenker.
234

 Van een wettelijke terugkeer kan er geen sprake zijn vermits haar 

toepassingsvoorwaarden niet zijn vervuld, de goederen bevinden zich ten gevolge van de 
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conventionele terugkeer niet langer in natura in het vermogen van de begiftigde. De situatie is 

uiteraard anders wanneer er slechts bepaalde goederen met recht van conventionele terugkeer worden 

geschonken. Voor de geschonken goederen zonder bedongen conventionele terugkeer kan dan wel nog 

beroep worden gedaan op het recht van wettelijke terugkeer.  

 

 

2. MODALITEITEN 

 

a. Termijn 

 

80. De geldingsduur van het beding van conventionele terugkeer kan worden beperkt.
235

 Deze beperking 

van de geldingsduur kan aan te bevelen zijn wanneer de terugkeer niet langer opportuun is, zo kan 

worden gestipuleerd dat de terugkeer niet meer zal plaatsvinden vanaf het ogenblik dat de schenker 

ouder is dan 80 jaar. Zij kan ook ingegeven zijn om de de facto onvervreemdbaarheid van het 

geschonken goed in hoofde van de begiftigde op te doen houden wanneer laatstgenoemde een 

bepaalde leeftijd heeft bereikt. 

 

b. Optie 

 

81. Het conventionele recht van terugkeer kan optioneel of facultatief worden geformuleerd gedurende 

een bepaalde termijn. Bij de schenking met conventioneel recht van terugkeer met optie wordt de 

schenker de mogelijkheid geboden om te genieten van de conventionele terugkeer indien hij daarom 

verzoekt op de in de schenkingsakte voorschreven wijze. Deze optie wordt vooral bedongen om te 

kunnen inspelen op veranderende situaties. Zo kan de familiale situatie danig veranderd zijn door de 

geboorte van kinderen van de begiftigde. Stel bijvoorbeeld dat het beding oorspronkelijk zo werd 

geformuleerd dat het goed zal terugkeren in geval van vooroverlijden van de begiftigde en dit 

ongeacht of hij afstammelingen nalaat. Wanneer enkele jaren na de schenking kinderen worden 

geboren, kan het zijn dat de schenker toch de voorkeur heeft dat de geschonken goederen krachtens het 

wettelijk erfrecht overgaan naar zijn kleinkinderen.
236

 Ook bij de schenking van onroerende goederen 

kan de optie aansluiten bij de bedoeling van de partijen. Stel bijvoorbeeld dat de schenker een stuk 

bouwgrond schenkt met conventionele terugkeer met optie in geval van vooroverlijden van de 

begiftigde. Door dergelijke optie kan de schenker de afweging maken: laat ik het goed terugkeren of is 

het wenselijker dat het goed overgaat naar de afstammelingen van de begiftigde en (desgevallend) het 

                                                           
235 E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel I. De juridische invalshoek en Deel 2. De 

fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 17-104 en afl. 10, 88. 

236 Indien de vooroverleden begiftigde geen groot vermogen heeft, is dit niet noodzakelijk fiscaal nadelig. 
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vruchtgebruik naar diens langstlevende echtgenoot/echtgenote? Deze laatste keuze zal natuurlijk te 

verkiezen zijn wanneer er reeds werd gebouwd of zal worden gebouwd op de grond.  

 

82. Een verzaking aan de terugkeer brengt niet dezelfde rechtsgevolgen teweeg als de optie. Zoals hoger 

reeds werd aangetoond, zal de verzaking aan de terugkeer, tijdens of na het leven van de begiftigde, 

worden gekwalificeerd als een nieuwe schenking door de schenker. De optie corrigeert deze 

ongewenste gevolgen. De conventionele terugkeer wordt dus uitgesteld, de schenker zal de optie 

moeten lichten als hij de terugkeer wil bewerkstellingen. Enkel en alleen indien de schenker opteert 

om de terugkeer niet te doen spelen, zullen de erfgenamen van de begiftigde definitief gerechtigd zijn 

in het geschonken goed. Ook op vlak van de bekwaamheid van de schenker geeft de optie naar mijn 

mening minder problemen dan in geval van een verzaking aan de terugkeer. Wanneer de schenker 

immers niet wilsbekwaam is dan zal hij de optie niet rechtsgeldig kunnen lichten. Het geschonken 

goed wordt dan vererfd door de erfgenamen van de begiftigde. Een conventionele terugkeer van het 

geschonkene is in dit geval ook niet opportuun. 

 

83. De optie bewijst tenslotte ook haar nut wanneer er een (facultatieve) fidëi commis de residuo werd 

voorzien. De schenker krijgt dan bij vooroverlijden van de begiftigde de keuze: ofwel laat hij het 

geschonken goed terugkeren ofwel opteert hij om het geschonken goed naar de tweede begunstigde te 

laten overgaan op grond van het fideï commis de residuo.
237

 

 

84. Volgens de meerderheid van de rechtsleer is de conventionele terugkeer met optie rechtsgeldig.
238

 

Verscheidene argumenten kunnen naar voor worden gebracht om deze stelling te onderbouwen. Ten 

eerste wordt de toevoeging van een optie aan het beding van conventionele terugkeer niet 

gekwalificeerd als een gemengd potestatieve ontbindende voorwaarde, een strijdigheid met artikel 944 

                                                           
237 E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel I. De juridische invalshoek en Deel 2. De 

fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 17-104 en afl. 10, 88. 

238 I. DE STEFANI, “Le droit de retour” in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS, A. CULOT, G. 

DEBOUCHE, P. DE PAGE, F. DEREME, I. DE STEFANI, C. PRÜM en N. VANCRAYEBECK, La fiscalité des donations 

et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 

2005, 137; C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel 

familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 596; N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en 

zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 115-116; M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 

111; M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. 

PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 187; J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning 2013-2014, 

Antwerpen, Lex Forum, 2013, nr. 3.289; E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel I. De 

juridische invalshoek en Deel 2. De fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 17-104 en afl. 10, 88; A. VERBEKE, “Combi-

schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, 

Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 155-156. 
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BW kan dus niet voorliggen.
239

 Ik sluit mij aan bij deze stelling. Schenkingen onder een gemengd 

potestatieve ontbindende voorwaarde, zijn deze waarbij de vervulling van de voorwaarde niet alleen 

afhankelijk is van de wilsuiting van de schenker maar tevens van de wilsuiting van een welbepaalde 

derde persoon.
240

 De vervulling van de ontbindende voorwaarde is bij de schenking onder een beding 

van conventionele terugkeer daarentegen nog steeds onderworpen aan het toeval, niet van enige  

wilsuiting van de schenker. Het principe van de onherroepelijkheid blijft dus ongeschonden. Of de 

schenker de schenking handhaaft of het goed laat terugkeren is echter een beslissing die louter en 

alleen door de schenker wordt genomen.  

 

Andere auteurs wijzen daarentegen op een eventuele strijdigheid met het principe van de 

onherroepelijkheid.
241

  

 

Een bijkomend argument is volgens mij dat de optie geen afbreuk doet aan de rechten van de 

erfgenamen van de begiftigde maar hen daarentegen tot voordeel strekt. Indien er geen optie is 

voorzien dan heeft het vooroverlijden van de begiftigde (en eventueel diens afstammelingen) sowieso 

de ontbinding van de schenking en de daaropvolgende terugkeer tot gevolg. Is er daarentegen wel een 

optie voorzien, dan kunnen de erfgenamen van de vooroverleden begiftigde nog altijd rechtmatig 

eigenaar blijven van het geschonken goed door toedoen van de schenker die de optie dan niet licht.  

 

85. Gelet op de rechtsonzekerheid die de optie meebrengt voor de erfgenamen van de vooroverleden 

begiftigde valt het aan te raden om de termijn waarbinnen de optie kan worden gelicht te beperken. In 

die zin kan worden bepaald dat de termijn voor het lichten van de optie 4 maanden (of 3 maanden) 

                                                           
239 M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. 

PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 188; J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning 2013-2014, 

Antwerpen, Lex Forum, 2013, nr. 3.289; A. VERBEKE, “Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, 

Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 156. Zelfs indien deze 

optie zou worden gekwalificeerd als een gemengd potestatieve ontbindende voorwaarde zal er m.i. geen strijdigheid zijn met 

het principe van de onherroepelijkheid van de schenking. Artikel 944 BW verbiedt enkel de schenking onder de voorwaarde 

die vervuld kan worden door de enkele wil van de schenker. De gemengd potestatieve voorwaarde is hiermee niet in strijd, de 

vervulling van de potestatieve voorwaarde is tevens afhankelijk van de wilsuiting van een welbepaalde derde: zie J. BAEL, 

“Het principe van de onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij de familiale vermogensplanning?”, T.Not. 

2012, 399‐400; A. VERBEKE en R. BARBAIX, “Commentaar bij art. 894 B.W.” in M. COENE, J. DU MONGH en N. 

GEELHAND, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl., 35, nr. 46. 

240 Bijvoorbeeld “Ik schenk op voorwaarde dat ik trouw met mijn vriend” of “ik schenk op voorwaarde dat ik een kind 

verwek met mijn man”. 

241 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 596. 
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bedraagt, zijnde de termijn voor de indiening van de aangifte van nalatenschap van de vooroverleden 

begiftigde. Daarenboven is het nuttig om in de schenkingsakte voor te schrijven op welke manier het 

lichten van de optie zal worden bekendgemaakt aan de erfgenamen van de begiftigde. 

 

c. Levensverzekering 

 

86. Om te vermijden dat de goederen die in volle eigendom zijn geschonken op het ogenblik van de 

vervulling van de ontbindende voorwaarde volledig opgebruikt zijn, en dus niet langer aanwezig zijn 

in het vermogen van de begiftigde, heeft de rechtsleer reeds vooropgesteld dat er een 

levensverzekering kan worden afgesloten. Dit scenario is niet ondenkbaar, denk bijvoorbeeld aan de 

schenking van een som geld die reeds is opgebruikt of de schenking van een roerend goed dat 

inmiddels is vervreemd en waarbij de derde-verkrijger zich beroept op artikel 2279 BW. Indien de 

schenker dan wordt geconfronteerd met een deficitaire nalatenschap en een insolvabele schuldenaar, 

kan het mogelijk zijn dat hij met lege handen achterblijft. Een levensverzekering kan deze 

onverwachtse problemen verhelpen.  

 

De begiftigde moet na de schenking een levensverzekering afsluiten waarbij hij zelf wordt aangeduid 

als verzekeringsnemer en als verzekerd hoofd. De schenker is dan de begunstigde. Er wordt dus 

gewerkt met een zogenaamde A-A-B configuratie.
242

 De uitkering van de gelden vloeit hier dan voort 

uit de uitvoering van een contractuele verplichting, zijnde de uitvoering van het in de schenking 

opgenomen terugkeerbeding. Gelet op deze uitkering ten bezwarende titel is artikel 8 W.Succ. dan ook 

niet van toepassing. Desgevallend zijn er wel successierechten verschuldigd op het deel van de 

uitkering dat het geschonken bedrag overschrijdt.
243

  

 

87. Ook de fiscale administratie heeft reeds de rechtsgeldigheid van deze constructie bevestigd.
244

 Volgens 

de DVB
245

 zal de levensverzekering, die werd afgesloten in het voordeel van de schenker als gevolg 

van een schenking en om de in de schenkingsovereenkomst voorziene conventionele terugkeer van het 

geschonken kapitaal te waarborgen in geval van vooroverlijden van de begiftigde, beschouwd worden 

als een beding ten behoeve van een derde onder bezwarende titel. Dit op voorwaarde dat de schenker-

                                                           
242 N. LABEEUW en B. VERDICKT, “Successieplanning met een levensverzekering: enkele knelpunten”, TEP 2009, afl. 2, 

105;  

T. ROOVERS, “De civiele en fiscale aspecten van de schenking (door middel) van een individuele levensverzekering”, 

Not.Fisc.M. 2012, afl. 10, 352. 

243 N. LABEEUW en B. VERDICKT, “Successieplanning met een levensverzekering: enkele knelpunten”, TEP 2009, afl. 2, 

105. 

244 Besl. 22 februari 2007, bl. nr. E.E./101.887. 

245 Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (hierna verkort “DVB”). 
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begunstigde de volgende elementen cumulatief bewijst
246

: de schenking, de datum van de schenking, 

de clausule van de conventionele terugkeer (en eventueel een aanvullend beding), de afwezigheid van 

verzaking door de schenker aan de clausule van conventionele terugkeer en aan alle of een deel van de 

gevolgen ervan, de uitdrukkelijke vermelding in de levensverzekering(sovereenkomst) dat de 

verzekering werd afgesloten als gevolg van de schenking met de bedoeling om de betaling van de 

sommen te dekken die aan de schenker zouden verschuldigd zijn bij het vooroverlijden van de 

begiftigde in uitvoering van realisatie van de clausule van conventionele terugkeer. 

 

 

3. AFWIJKINGEN VAN ARTIKEL 951 BW 

 

a. Andere toepassingsgevallen 

 

88. Gelet op de kwalificatie als ontbindende voorwaarde kan er naast de voorziene toepassingsgevallen in 

artikel 951 BW worden bedongen dat de schenker schenkt onder het beding van conventionele 

terugkeer dat de begiftigde overlijdt zonder zijn kinderen of zonder kinderen uit zijn huwelijk na te 

laten. Daarnaast is het ook mogelijk om de terugkeer niet te doen spelen indien de schenker 

welbepaalde kinderen nalaat (bijvoorbeeld zijn oudste zoon).
247

 De terugkeer kan ook zo worden 

gemodaliseerd dat deze enkel toepassing zal vinden indien de begiftigde en zijn/haar 

echtgenote/echtgenoot vooroverlijden.
248

 

 

Zoals reeds eerder werd aangehaald kan de schenker ook bedingen dat de geschonken goederen slechts 

zullen terugkeren wanneer de begiftigde vóór de echtgenoot/echtgenote van de schenker (indien hij/zij 

de schenker overleeft) vooroverlijdt.
249

 Let wel, indien bij het vooroverlijden van de begiftigde alleen 

de echtgenoot/echtgenote van de schenker nog in leven is dan zal de ontbinding van de schenking 

leiden tot de terugkeer van het goed naar de nalatenschap van de schenker. Het is derhalve 

noodzakelijk dat, indien de schenker wenste dat zijn of haar echtgenote/echtgenoot rechten kan laten 

                                                           
246 Als het bewijs van één van deze elementen niet geleverd wordt dan zal art. 8 W.Succ. haar toepassing vinden bij 

vooroverlijden van de begiftigde. 

247 M. COENE, “Commentaar bij artikel 951 B.W.” in J. BAEL, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2003, losbl., 10 (tekst online beschikbaar op 

Jura Campus). 

248 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 118. 

249 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 109; M. PUELINCKX-COENE, 

“Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. 

WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004, Antwerpen, 

Kluwer, 2004, 189. 
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gelden op dit teruggekeerde goed, de echtgenoot/echtgenote van de schenker de enige erfgenaam is of 

dat de schenker hem/haar heeft begunstigd via testament.  

 

b. De conventionele terugkeer (deels) uitschakelen of milderen 

 

89. Er is een waaier aan mogelijkheden voorhanden om de conventionele terugkeer al dan niet deels uit te 

schakelen of te milderen. Zo kan een mildering worden aangebracht door in de schenkingsakte of 

pacte adjoint te bedingen dat de echtgenoot/echtgenote van de begiftigde een erfrechtelijk 

vruchtgebruik kan laten gelden op de goederen die geschonken zijn onder het beding van 

conventionele terugkeer.
250

  

 

90. Volgens bepaalde rechtsleer kan tevens worden bepaald dat de terugkeer slechts zal plaatsvinden 

indien het geschonken goed niet werd vervreemd door de begiftigde.
251

 Het geschonken goed moet 

met andere woorden nog in natura aanwezig zijn in de nalatenschap van de begiftigde. Er wordt hier 

dus geopteerd voor een gedeeltelijke gelijkschakeling met het recht van wettelijke terugkeer. Men kan 

de terugkeer ook beperken tot het deel van de geschonken goederen die niet werden vervreemd door 

de begiftigde.
252

 Volgens Professor COENE moet deze schenking worden gekwalificeerd als een 

schenking onder dubbele ontbindende voorwaarde.
253

 Eén van deze voorwaarden, namelijk de 

voorwaarde van niet-vervreemding tijdens het leven van de begiftigde, is gewoon potestatief
254

 in 

hoofde van laatstgenoemde. De verwezenlijking van de potestatieve voorwaarde hangt hier af van het 

zich voordoen van een welomschreven onzekere en toekomstige gebeurtenis die door de wil van de 

begiftigde kan worden beïnvloed, maar waarvan de realisatie tevens afhankelijk is van externe 

factoren. Zo zal de begiftigde een koper moeten vinden voor het geschonken goed dat hij wil 

                                                           
250 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 81; 

E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel I. De juridische invalshoek en Deel 2. De 

fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 17-104 en afl. 10, 87. 

251 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 81; 

C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht en 

familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 584; N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, 

TEP 2006, afl. 2, 115; M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE, F. 

BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, 

Gent, Larcier, 2009, nr. 741; E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel I. De juridische 

invalshoek en Deel 2. De fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 17-104 en afl. 10, 87. 

252 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 115. 

253 M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 

DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 

741. 

254 Bijvoorbeeld „ik schenk u mijn huis, indien ik verhuis”. De verwezenlijking van de voorwaarde is zowel afhankelijk van 

de wil van de schenker als van externe factoren.  
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vervreemden. Er is echter geen schending van het onherroepelijkheidsprincipe, vermits de potestatieve 

voorwaarde werd bedongen in hoofde van de begiftigde. Artikel 944 BW bepaalt in die zin dat enkel 

de potestatieve voorwaarde, waarvan de vervulling afhankelijk is van de enkele wil van de schenker, 

nietig is.
255

 

 

Een nadeel van deze modalisering is het gevaar voor uitholling van het beding van conventionele 

terugkeer door de begiftigde. Laatstgenoemde kan immers ten allen tijde besluiten om de 

conventionele terugkeer uit te schakelen. Om die reden kan, in geval van vervreemding, worden 

voorzien in een vergoeding voor de schenker. Deze vergoeding is dan gebaseerd op de waarde van het 

goed, waarbij opnieuw het ogenblik van de waardebepaling zal moeten worden gespecifieerd.
256

 Hier 

wordt dan best geopteerd voor de waarde van het goed ten tijde van de vervreemding. 

 

Indien de goederen worden vervreemd door de begiftigde wordt de schenking definitief en kan zij 

onderworpen zijn aan inkorting en inbreng in de nalatenschap van de schenker. De goederen zullen 

evenmin terugkeren wanneer de eerste voorwaarde zich toch nog voordoet.
257

  

 

Of deze optie aan te raden valt aan de notariële praktijk is echter te betwijfelen. De vraag stelt zich 

namelijk of er hier geen strijdigheid met het verbod op erfovereenkomsten voorligt, omwille van de 

toekenning van loutere en eventuele rechten door de begiftigde op het geschonken goed. Op het 

ogenblik dat de conventionele terugkeer intreedt, zit het goed in de nalatenschap van de begiftigde en 

worden er op het eerste zicht aan de schenker loutere en eventuele rechten toegekend. De cumulatieve 

voorwaarden om te spreken van een schending van dit verbod zijn dus vervuld. Anderen volgen deze 

stelling niet en menen dat het goed door de werking van de ontbindende voorwaarde nooit wordt 

geacht het vermogen van de schenker te hebben verlaten. De goederen keren met andere woorden 

terug door de werking van de schenkingsovereenkomst. Zij keren dus niet terug op grond van enige 

verplichting tot teruggave waartoe de begiftigde zich zou hebben verbonden.
258

 Een strijdigheid ligt 

                                                           
255 In hoofde van de begiftigde kan er dus geen schending zijn van dit principe, zie in die zin J. BAEL, “Het principe van de 

onherroepelijkheid van de schenking: een hinderpaal bij de familiale vermogensplanning?”, T.Not. 2012, 386; R. BARBAIX, 

“De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de contractvrijheid”, TEP 2008, afl. 3, 246. 

256 A. VERBEKE, “Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal 

vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 155. 

257 M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 

DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 

741. 

258 M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 

DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, nr. 

741. Zie hierover ook J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 

2006, 277-278. 
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dan ook niet voor. Daarenboven kan worden geargumenteerd dat er door deze modalisering enkel 

loutere en eventuele rechten werden toegekend door de schenker en niet door de begiftigde.
259

 Het is 

immers de schenker die de modaliteiten van de schenking opdringt, de begiftigde heeft deze enkel met 

kennis van zaken aanvaard. 

 

91. De terugkeer kan ook worden uitgeschakeld voor bepaalde welomschreven rechtshandelingen. Zo 

schrijft Professor DE WULF dat er kan worden bepaald dat de terugkeer geen afbreuk zal doen aan de 

rechten van de echtgenoot/echtgenote van de begiftigde die werden verworven als gevolg van een gift 

of als gevolg van de wettelijke devolutie. Hetzelfde kan worden bepaald in het voordeel van de 

wettelijk samenwonende partner.
260

 De terugkeer wordt derhalve uitgesloten voor bepaalde 

rechtshandelingen, hetgeen perfect mogelijk is.
261

 Op die manier kan bij de schenking van een 

bouwgrond bijvoorbeeld ook worden bepaald dat er geen conventioneel recht van terugkeer zal gelden 

wanneer er op de geschonken bouwgrond een woning werd gebouwd of een woning in oprichting is op 

datum van overlijden van de begiftigde.
262

 

 

c. Keuzerecht van de erfgenamen van de vooroverleden begiftigde 

 

92. Volgens BEGUIN en RUYSSEVELDT kan er tevens worden voorzien in een keuzerecht voor de 

erfgenamen van de vooroverleden begiftigde wanneer de ontbindende voorwaarde wordt vervuld.
263

 

Zo kan er worden bepaald dat de erfgenamen de keuze hebben: ofwel laten ze het geschonken goed 

terugkeren in natura, ofwel betalen ze een som geld aan de schenker die overeenstemt met de waarde 

van het geschonken goed. Door dit keuzerecht krijgen de erfgenamen bij het vooroverlijden van de 

begiftigde altijd de mogelijkheid om het goed te behouden, dit op voorwaarde dat zij de 

overeengekomen waarde kunnen uitbetalen. Het hoeft hier geen betoog dat de partijen uitdrukkelijk 

dienen te bepalen wat het ogenblik van de waardebepaling is van het geschonken goed. Volgens DE 

WULF kan er echter een gelijkaardig resultaat worden bereikt door het formuleren van een alternatieve 

                                                           
259 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 278. Supra 

randnummer 36. 

260 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 582. 

261 E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel I. De juridische invalshoek en Deel 2. De 

fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 17-104 en afl. 10, 88. 

262 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 588. 

263 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 83; J. 

RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning 2013-2014, Antwerpen, Lex Forum, 2013, nr. 3.287. 
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last. Het gunstig fiscaal statuut inzake successierechten en de retroactiviteit van de conventionele 

terugkeer worden hierdoor dan wel verlaten.
264

 

 

d. Beperkingen van de rechten van de begiftigde pendente conditione 

 

93. Ook een uitdrukkelijk vervreemdingsverbod kan aangewezen zijn. Dergelijk beding moet beperkt zijn 

in de tijd en moet bovendien een rechtmatig belang dat bescherming verdient vrijwaren.
265

 Op die 

manier kan de terminaal zieke vader toch nog aan het gunstig 3%-tarief schenken zonder dat hij zich 

zorgen moet maken dat zijn 17-jarige zoon, die na zijn overlijden 18 jaar zal worden,  het geschonken 

goed in een onbezonnen bui vervreemdt. Het vervreemdingsverbod kan ook worden gemilderd. Zo 

kan worden bepaald dat de geschonken goederen enkel mogen worden vervreemd aan 

afstammelingen.
266

  Daarnaast kan er ook worden bedongen dat de schenker bij elke vervreemding of 

hypotheekstelling dient tussen te komen en zijn akkoord hiertoe moet verlenen. Dergelijke 

tussenkomst
267

 kan worden geïnterpreteerd als een volledige of gedeeltelijke verzaking aan het recht 

op conventionele terugkeer.
268

 Voorzichtigheid is dus geboden. 

 

e. Zakelijke subrogatie 

 

94. Om de nadelen weg te werken die werden beschreven onder randnummer 90 wordt er vaak, als 

bijkomende bescherming voor de partijen
269

, een beding van zaakvervanging (ook nog een beding van 

zakelijke subrogatie genoemd) toegevoegd aan het conventioneel beding van terugkeer.
270

 De schenker 

                                                           
264 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 590. 

265 Zie Cass. 14 mei 1959, RW 1960-61, 1905; Rb. Ieper 24 december 1958, JT 1959, 187; Rec.gén.enr.not. 1961, 386, noot 

X.; Rev.prat.not .b. 1959, 253; A. VERBEKE, “Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, 

Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 154. 

266 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 115. 

267 A. VERBEKE, “Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal 

vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 154. 

268 M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. 

PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 185. 

269 Deze bescherming geldt dus zowel ten aanzien van de schenker als ten aanzien van derden. Doch is, in beginsel, de 

zakelijke subrogatie hoofdzakelijk enkel van belang bij de schenking van roerende goederen. Zie R. JANSEN, “Zakelijke 

subrogatie bij enkele figuren uit het notariële (familiaal) vermogensrecht” in X., Tussen vrijheid en regelgeving. De uitdaging 

voor de notaris, Brussel, Larcier, 2011, 259. 

270 Zie o.m. C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel 

familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 591; N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en 
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en de begiftigde kunnen immers steeds, op basis van hun contractsvrijheid, zelf aanpassingen 

aanbrengen aan het principe van de retroactiviteit van het beding van conventionele terugkeer.
271

 Zo 

heeft de zakelijke subrogatie tot gevolg dat de koopsom of het goed dat in de plaats komt van de 

geschonken goederen (door de vervreemding ervan door de begiftigde) zal terugkeren naar het 

vermogen van de schenker.
272

 Bepaalde rechtsleer is voorstander van de conventionele terugkeer met 

zakelijke subrogatie, en dit zowel bij een schenking van roerende goederen als bij een schenking van 

onroerende goederen.
273

 BEGUIN raadt echter (terecht) af om de zakelijke subrogatie te voorzien bij 

een schenking van onroerende goederen.
274

 

 

Andere auteurs stellen zich dan weer erg terughoudend op ten opzichte van het beding van 

zaakvervanging. Zo kan er bijvoorbeeld volgens LABEEUW en PUELINCKX-COENE geen garantie 

worden gegeven aan de schenker dat hij over dezelfde rechten beschikt ten aanzien van het 

gesubrogeerde goed als de rechten die hij had ten aanzien van de oorspronkelijk geschonken goederen, 

zelfs al wordt de zaakvervanging uitdrukkelijk bedongen.
275

 De zakelijke subrogatie gaat namelijk in 

tegen de essentie van het beding van conventionele terugkeer, zijnde de bezorgdheid dat de 

(oorspronkelijk) identificeerbare geschonken goederen binnen de familie blijven en niet in vreemde 

handen terechtkomen.
276

 Ook MASSCHELEIN twijfelt aan de geldigheid en aan de doeltreffendheid van 

een beding tot zaakvervanging. Deze auteur stelt zich de vraag of de loutere wil van de partijen wel tot 

gevolg kan hebben dat de goederen die in de plaats komen van de oorspronkelijk geschonken goederen 

aan hetzelfde zakenrechtelijke regime onderworpen blijven?
277

 DE WULF is dan weer van oordeel dat 

                                                                                                                                                                                     
zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 116; A. VERBEKE, “Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. 

VERBEKE, Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 143. 

271 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 114-116. 

272 H. CASMAN, “Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië” in H. 

CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck 

& Larcier, 2005, 20; C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, 

Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 591. 

273 A. VERBEKE, “Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal 

vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 154. Zie ook H. CASMAN, 

“Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië” in H. CASMAN, Y. LELEU en 

A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 20; J. 

RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning 2013-2014, Antwerpen, Lex Forum, 2013, nr. 3.286-3.288. 

274 E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 82. 

275 M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. 

PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 186; M. PUELINCKX-COENE, “Schenkingen onder ontbindende 

voorwaarde” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Handboek Estate Planning 2, Vermogensplanning 

met effect bij leven: schenking, Gent, Larcier, 2009, 467. 

276 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 116-117. 

277 M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële akte, Gent, Larcier, 2007, 100. 
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er enorm veel discussiepunten van praktische aard bestaan bij de toepassing van de zakelijke 

subrogatie.
278

 Meer bepaald de vraag hoe de zakelijke subrogatie in praktijk zal kunnen bewezen 

worden, voornamelijk bij roerende goederen?
279

 Het is namelijk niet ondenkbaar dat het geschonken 

roerend goed na verschillende vervreemdingen niet langer identificeerbaar is in het vermogen van de 

begiftigde.
280

 

 

95. De fiscus beschouwt het beding van zakelijke subrogatie, in combinatie met een conventioneel beding 

van terugkeer, als geldig. Er kunnen hierbij twee situaties worden onderscheiden.
281

 Ten eerste kan het 

zijn dat de schenking welbepaalde roerende goederen als voorwerp heeft en dat deze roerende 

goederen worden vervangen door andere welbepaalde roerende goederen. In dergelijk geval zullen de 

roerende goederen die in de plaats zijn gekomen van de geschonken roerende goederen vrij van 

successierechten terugkeren naar het vermogen van de schenker, ongeacht of deze roerende goederen 

meer of minder waard zijn dat de oorspronkelijk geschonken roerende goederen.  

 

Ten tweede kan het ook voorvallen dat de schenking roerende goederen als voorwerp heeft en dat deze 

worden vervangen door onroerende goederen. In principe keert dat onroerend goed dan, volgens de 

uitwerking van het beding van zaakvervanging, terug naar het vermogen van de schenker. Aangezien 

deze akte een overdracht van eigendom (of vruchtgebruik)
282

 inhoudt van een in België gelegen 

onroerend goed zal de akte wel moeten worden geregistreerd.
283

 Het is evenwel nog steeds onduidelijk 

welk registratierecht hierop van toepassing zal zijn. Volgens bepaalde rechtsleer zal slechts het 

algemeen vast recht (van € 50) verschuldigd zijn aangezien de eigendomstitel enkel in de 

schenkingsakte of de pacte adjoint zelf gelegen is, en dus niet in de akte betreffende de overdracht.
284

 

                                                           
278 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 591. 

279 Bij een wederbelegging van een onroerend goed zal dit vaak in de akte van verkrijging worden vermeld. In deze akte zal 

dan een verwijzing naar de oorspronkelijke schenkingsakte worden opgenomen. In het merendeel van de gevallen laat de 

notaris de schenker dan ook in de akte tussenkomen om de wederbelegging te aanvaarden. Zie C. DE WULF m.m.v. J. 

BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht en familiaal 

vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 591. 

280 M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. BRAECKMANS, B. PEETERS, M. 

PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. XXXste Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 186-187. 

281 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, TEP 2006, afl. 2, 117-118. 

282 Naargelang de partijen zijn overeengekomen in het beding van conventionele terugkeer. 

283 Art. 19, 2° W.Reg. 

284 J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning 2013-2014, Antwerpen, Lex Forum, 2013, nr. 3.288; A. VERBEKE, 

“Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. 2. Actualia 

schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 154; F. WERDEFROY, J. EESPEL en P. VAN MELKEBEKE (eds.), 

Registratierechten 2004-2005, Mechelen, Kluwer, 2005, 103. Zie a contrario E. BEGUIN, “Quelques réflexions sur le retour 



67 
 

De overdracht is immers het gevolg van de uitwerking van de ontbindende voorwaarde en is noch 

overdragend noch aanwijzend.
285

 Maar de fiscus heeft daarentegen wel steeds de mogelijkheid om 

dergelijke overeenkomst toch als overdragend te belasten.
286

  

 

Ten aanzien van derden kan nog worden benadrukt dat de terugkeer van het onroerend goed best 

wordt geacteerd in een notariële akte en ter overschrijving wordt aangeboden op het bevoegde 

hypotheekkantoor, aangezien de destijds gedane schenking van het roerend goed normaliter niet is 

opgenomen in enige notariële schenkingakte. Hoewel de conventionele terugkeer een rechtsfeit is en 

door bepaalde hypotheekbewaarders niet zal worden overgeschreven, is deze publicatie belangrijk om 

te bewijzen aan derden dat de schenker eigenaar is geworden van het onroerend goed.
287

 Een 

alternatief hiervoor is om in de schenkingsakte op te nemen dat de schenker verplicht moet 

tussenkomen bij de vervreemding van het geschonken goed. Op die manier wordt er wel gezorgd voor 

de publicatie van de ontbindende voorwaarde en van de terugkeer in de registers van de 

hypotheekbewaarder. 

 

Teneinde discussie met de fiscus te vermijden kan het nuttig zijn om in de schenkingsakte twee zaken 

duidelijk te bedingen: vooreerst dat de conventionele terugkeer, in geval van vervreemding van de 

geschonken goederen, betrekking zal hebben op de goederen die in de plaats zijn gekomen van de 

geschonken goederen. Daarnaast moet tevens worden bedongen dat de conventionele terugkeer, in 

subsidiaire orde, betrekking zal hebben op een geldsom (bijvoorbeeld gelijk aan de waarde van de 

geschonken goederen ten tijde van het overlijden van de begiftigde). Dit laatste geldt als een soort 

back-up voor het geval dat de zakelijke subrogatie niet zou aanvaard worden.
288

 

                                                                                                                                                                                     
conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 82 en I. DE STEFANI, “Le droit de retour” in F. 

ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS, A. CULOT, G. DEBOUCHE, P. DE PAGE, F. DEREME, I. DE 

STEFANI, C. PRÜM en N. VANCRAYEBECK, La fiscalité des donations et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-

Capitale, Région flamande et Région walonne, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2005, 146. 

285 J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning 2013-2014, Antwerpen, Lex Forum, 2013, nr. 3.288; A. VERBEKE, 

“Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. 2. Actualia 

schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 154. 

286 Bijvoorbeeld op grond van de theorie van de schijnbare overgang zie F. WERDEFROY, J. EESPEL en P. VAN 

MELKEBEKE (eds.), Registratierechten 2004-2005, Mechelen, Kluwer, 2005, nr. 650. 

287 A. VERBEKE, “Combi-schenking” in H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal 

vermogensrecht. 2. Actualia schenkingen, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 155. Zie hierover ook E. BEGUIN, “Quelques 

réflexions sur le retour conventionnel et la pratique notariale”, Rec.gén.enr.not. 2009, afl. 3, 82; J. RUYSSEVELDT, 

Praktijkgids Successieplanning 2013-2014, Antwerpen, Lex Forum, 2013, nr. 3.288. 

288 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 592. 

Zie voor een voorbeeld van dergelijke clausule: C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het 

opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 593: “Indien 
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96. Volgens sommige rechtsleer bestaat er een gevaar dat het beding van zaakvervanging, in combinatie 

met een beding van conventionele terugkeer, kan gekwalificeerd worden als een verboden 

erfovereenkomst.
289

 DE PAGE is echter de mening toegedaan dat het conventioneel recht van terugkeer 

gegrond is op een ontbindende voorwaarde waardoor de schenker een welbepaald recht definitief 

verwerft in het vermogen van de begiftigde.
290

 Daarmee samenhangend onderwerpt het beding van de 

zakelijke subrogatie de conventionele terugkeer aan een kans. Meer bepaald de kans dat de schenker, 

bij vooroverlijden van de begiftigde, een goed revindiceert dat ofwel in waarde is gestegen ofwel in 

waarde is verminderd ten aanzien van het oorspronkelijk geschonken goed. Volgens DE PAGE volgt dit 

uit de contractuele vrijheid van de schenker om zelf het conventioneel recht van terugkeer te 

modaliseren. Ook DE STEFANI volgt dit standpunt en verduidelijkt hierbij dat er, in hoofde van de 

begunstigde en op basis van het beding van zakelijke subrogatie, geen sprake is van louter eventuele 

rechten aangezien de keuze van de begiftigde steeds beperkt is tot het al dan niet overgaan tot 

vervreemding van het geschonken goed.
291

 Naar mijn bescheiden mening kunnen beide stellingen 

echter worden ontkracht. Zo is de stelling van DE PAGE juridisch niet genoeg onderbouwd, en gaat de 

stelling van DE STEFANI de werkelijke problematiek voorbij. 

 

De stelling die in deze problematiek beter algemeen zou gevolgd worden is deze van Professor BAEL. 

Volgens voornoemde auteur bekomt de schenker, als gevolg van de zakelijke subrogatie bij een 

conventioneel recht van terugkeer, wel louter eventuele rechten.
292

 Deze stelling wordt gebaseerd op 

het feit dat de partijen op het ogenblik van het verrichten van de schenking
293

 niet weten waaruit die 

                                                                                                                                                                                     
het hierbij geschonken goed bij het overlijden van de begiftigde, om welke reden ook, niet meer zou behoren tot zijn 

vermogen, zal de terugkeer betrekking hebben op alle goederen die in de plaats zijn gekomen van het geschonken goed, met 

de uitdrukkelijke bepaling dat deze zakelijke indeplaatsstelling in de ruimst mogelijke zin moet worden opgevat. Indien en in 

de mate dat deze bepaling van zakelijke indeplaatsstelling niet kan worden toegepast, evenals indien deze bepaling van 

zakelijke indeplaatsstelling ongeldig zou worden geacht bij een definitieve rechterlijke beslissing, zal ingevolge het 

conventioneel recht van terugkeer aan de schenker een som geld moeten worden teruggegeven gelijk aan de waarde van het 

vervreemde geschonken goed op de dag van zijn vervreemding, verhoogd met de wettelijke interest vanaf de dag van het 

overlijden van de begiftigde.” 

289 Zie o.m. C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel 

familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 591. 

290 P. DE PAGE, “Les donations. Actualité de certaines clauses” in C. BIQUET-MATHIEU, A. DELIEGE, P. LECOCQ, Y. 

LELEU en M. VANWIJCK-ALEXANDRE, Liber amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, 152. 

291 I. DE STEFANI, “Le droit de retour” in F. ACKERMAN-VAN OMMESLAGHE, J. BOURS, A. CULOT, G. 

DEBOUCHE, P. DE PAGE, F. DEREME, I. DE STEFANI, C. PRÜM en N. VANCRAYEBECK, La fiscalité des donations 

et ses incidences civiles: Région de Bruxelles-Capitale, Région flamande et Région walonne, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 

2005, 145. 

292 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 282. 

293 Of anders gezegd: op het ogenblik van het sluiten van de schenkingsakte. 
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categorie van goederen zal bestaan bij vooroverlijden van de begiftigde.
294

 Er is dus met andere 

woorden geen duidelijkheid over wat het voorwerp van de terugkeer bij het vooroverlijden van de 

begiftigde zal inhouden. Op deze manier heeft de begiftigde dus louter eventuele rechten toegekend op 

zijn eigen toekomstige nalatenschap. Aldus komt BAEL tot het besluit dat een beding van 

zaakvervanging, in combinatie met een conventioneel beding van terugkeer, wel degelijk een 

verboden erfovereenkomst uitmaakt. Het gevolg hiervan is dat het conventioneel beding van terugkeer 

met een clausule van zakelijke subrogatie als ongeldig moet worden beschouwd.
295

 De schenking zelf 

zal niettemin haar geldigheid blijven behouden.
296

 Vandaar dan ook het belang om een soort back-up 

te voorzien in de schenkingsakte (of pacte adjoint) in geval dat de zakelijke subrogatie niet zou 

worden aanvaard. Ook andere auteurs hebben zich inmiddels min of meer aangesloten bij de stelling 

van BAEL.
297

 

  

                                                           
294 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 282. 
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296 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 283. 

297 Zie o.m. C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel 

familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 591; M.A. MASSCHELEIN, Schenking bij notariële 

akte, Gent, Larcier, 2007, 110; E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning. Deel I. De juridische 

invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 88. 
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TITEL VII: TUSSENCONCLUSIE 

 

 

97. Op basis van de hierboven beschreven modaliteiten kan ik besluiten dat de schenker over een grote 

contractuele vrijheid beschikt. Niet alleen heeft artikel 951 van het Burgerlijk Wetboek een niet-

limitatief karakter, de schenker kan door de nodige aanpassingen aan te brengen aan de klassieke 

terugkeer perfect inspelen op zijn eigen persoonlijke en vermogensrechtelijke situatie.  

 

De optie is in die zin dan ook een absolute must. Niet alleen wordt zij door de meerderheid van de 

rechtsleer als geldig aanzien, maar bovendien verleent de optie (in tegenstelling tot de verzaking door 

de schenker) ook niet te onderschatten voordelen op fiscaalrechtelijk vlak wanneer de schenker van 

oordeel is dat de terugkeer niet langer gewenst is. Een bijkomend voordeel is dat de optie tegemoet 

komt aan het probleem van de eventuele wilsonbekwaamheid van de schenker, waardoor niet langer 

kan worden verzaakt aan de conventionele terugkeer. Tenslotte levert de optie nog een extra voordeel 

aan de erfgenamen van de vooroverleden begiftigde, die desgevallend toch het goed kunnen vererven 

indien de schenker de optie niet licht. 

 

Is het voorwerp van de schenking een onroerend goed, dan is het aangewezen om te voorzien dat het 

goed niet zal terugkeren in geval van vervreemding of in geval dat er reeds op het onroerend goed is 

gebouwd of op gebouwd zal worden. In deze situatie is een vergoeding voor de schenker dan beter op 

zijn plaats. Het hoeft geen betoog dat de waardebepaling van het onroerend goed hier van groot belang 

is. 

 

Indien er nog geen verveemding heeft plaatsgevonden, kan tevens worden voorzien in een keuzerecht 

voor de erfgenamen van de begiftigde. Deze krijgen dan zelf de mogelijkheid om af te wegen of zij het 

(geschonken) goed in natura wensen te behouden. Dit kan aan te bevelen zijn wanneer de schenker 

bijvoorbeeld een woonhuis heeft geschonken waaraan reeds de nodige renovatiewerken zijn 

aangebracht. Op die manier kunnen de erfgenamen van de vooroverleden begiftigde het goed 

behouden en tevens genieten van de gerealiseerde meerwaarde, mits betaling van de bedongen 

vergoeding. Het valt aan te raden om dan te voorzien in een vergoeding die overeenstemt met de 

waarde van het onroerend goed op het ogenblik van de schenking. 

 

Betreffende het beding van zaakvervanging kan ik vaststellen dat partijen het gebruik van dergelijk 

beding best zoveel mogelijk vermijden. Niet alleen zijn er onduidelijkheden betreffende een eventuele 

strijdigheid met het verbod op erfovereenkomsten, bovendien bestaan er ook nog te veel gevaren op 

fiscaal vlak in verband met de terugkeer van een in de plaats gekomen onroerend goed. Een notaris 
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kan het zich nu eenmaal niet permitteren dat er achteraf nog een evenredig registratierecht wordt 

geheven van 10%, dit valt gewoonweg niet te verantwoorden aan de cliënt. De partijen zoeken dus 

best zoveel mogelijk naar alternatieve clausules en rechtsfiguren om de positie van de schenker, bij het 

vooroverlijden van de begiftigde, veilig te stellen. Een voorbeeld hiervan kan de schenking onder de 

voorwaardelijke last van de teruggave van een geldsom zijn (met daarbij specifieke clausules tot 

bepaling van de waarde). Willen de partijen toch niet afstappen van deze subrogatie dan moet er zeker 

worden voorzien in een back-up clausule. 

 

98. De schenker kan uiteraard ook inspelen op de persoonlijke situatie van de begiftigde. Is de begiftigde 

minderjarig, dan kan een in de tijd beperkt vervreemdingsverbod (algemeen of enkel jegens bepaalde 

personen) een nuttig successieplanningsinstrument zijn. Daartegenover staat dat de schenker ook kan 

opteren voor een beperking van de geldingsduur van de conventionele terugkeer. Op die manier heft 

hij de de facto onvervreemdbaarheid op in hoofde van de begiftigde. 

 

99. Indien de schenker het ten slotte opportuun acht kan hij ook voorzien dat de langstlevende partner van 

de begiftigde een vruchtgebruik geniet op het terugkerende goed. Op die manier wordt de 

conventionele terugkeer gemilderd ten aanzien van laatstgenoemde. 
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TITEL VIII: WEDERZIJDSE SCHENKINGEN TUSSEN 

ECHTGENOTEN 

 

 

1. RELEVANTE ARTIKELEN IN HET BURGERLIJK WETBOEK 

 

100. In het kader van de bespreking van deze titel zijn verschillende artikelen van het Burgerlijk Wetboek 

relevant. Zo formuleert artikel 1096 BW de ad nutum herroepbaarheid van schenkingen tussen 

echtgenoten buiten huwelijkscontract. Laatstgenoemd artikel werd opgenomen in het Burgerlijk 

Wetboek omwille van de argwaan die de wetgever had ten aanzien van schenkingen tussen 

echtgenoten.
298

 Deze schenkingen onttrekken immers een belangrijk deel van het vermogen van de 

schenker aan zijn familie en kunnen ingegeven zijn door lichtzinnige beslissingen. De wetgever wou 

dan ook voorzien dat deze schenkingen op elk ogenblik kunnen worden ongedaan gemaakt.
299

 

 

Het principe van de ad nutum herroepbaarheid is van openbare orde waardoor partijen niet de 

mogelijkheid hebben om bij de totstandkoming van de schenking, of daarna, afstand te doen van dit 

persoonlijk herroepingsrecht. Om de schenking uitdrukkelijk of stilzwijgend te herroepen moeten er 

geen formaliteiten worden vervuld, er zal dus evenmin een rechtsvordering moeten ingeleid worden 

voor de rechtbank, tenzij er een samenhangend geschilpunt of een interpretatieprobleem zou zijn in 

verband met de herroeping. Dit soort schenkingen zijn dus steeds zonder motivering of opgave van 

reden herroepbaar en worden gedaan onder een louter potestatieve ontbindende voorwaarde.
300

 De 

mogelijkheid tot herroeping moet evenmin expliciet worden overeengekomen door de echtgenoten.
301

 

Het is de schenker die op grond van dit persoonlijk recht steeds kan beslissen om de schenking te 

ontbinden door zijn enkele wilsuiting. De gevolgen van deze herroeping zijn reeds gekend: alle 

vervreemdingen en toegestane zakelijke rechten komen te vervallen.
302

 

                                                           
298 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 2002, 523-524; A. VAN DOORSLAER DE TEN RYEN, “Successieplanning voor (kinderloze) 

echtgenoten: wederzijdse schenkingen-twee vliegen in één klap!”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 2, 40. 

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

Rechtsvergelijkende studie van het contractuele statuut van de schenking, Antwerpen, Intersentia, 2008, 374; M. COENE, 

“Commentaar bij artikel 947 B.W.” in J. BAEL, Erfenissen, schenkingen en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2002, losbl., 4, nr. 9. 

300 “Ik schenk indien ik dat wil”. 

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

vermogensplanning?”, T.Not. 2012, 418; M. PUELINCKX-COENE, “Valkuilen van het schenkingenrecht” in J. BAEL, H. 

BRAECKMANS, B. PEETERS, M. PUELINCKX-COENE en A. WYLLEMAN (eds.), Familiale Vermogensplanning. 

XXXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004, Antwerpen, Kluwer, 2004, 157. 

302 M. VAN QUICKENBORNE en N. NIJBOER, “Commentaar bij art. 1096 B.W.” in M. COENE, Erfenissen, schenkingen 
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101. Artikel 1097 BW verbiedt dan weer dat echtgenoten elkaar gaan begiftigen met eigen, tegenwoordige 

goederen bij één en dezelfde akte. Artikel 1097 BW is een vormregel voor wederzijdse schenkingen 

tussen echtgenoten bij notariële akte. Volgens de meerderheid van de rechtsleer ontsnappen de 

onrechtstreekse schenkingen aan haar toepassing.
303

  

 

 

2. DE SCHENKING TUSSEN ECHTGENOTEN MET CONVENTIONELE TERUGKEER 

 

102. In de successieplanning tussen kinderloze echtgenoten is de wederzijdse schenking met beding van 

conventionele terugkeer een veelgebruikte rechtsfiguur. De echtgenoten kunnen elkaar begiftigen door 

een schenking te doen van eigen, tegenwoordige goederen.
304

 Denk hier bijvoorbeeld aan de schenking 

van effectenportefeuilles. Niet alleen zal de overlevende echtgenoot/echtgenote de aan hem/haar 

geschonkene portefeuille definitief verworven hebben bij het vooroverlijden van zijn/haar 

echtgenote/echtgenoot, hij/zij krijgt tevens zijn/haar eigen geschonken effectenportefeuille terug ten 

gevolge van de vervulling van de ontbindende voorwaarde. Door deze conventionele terugkeer zijn er 

volgens de fiscus geen successierechten verschuldigd.
305

 Indien de echtgenoten daarenboven uit de 

echt scheiden of feitelijk gescheiden beginnen te leven dan kunnen de schenkingen buiten 

huwelijkscontract altijd ad nutum worden herroepen. Deze uitzondering op het principe van de 

onherroepelijkheid biedt de echtgenoten dus nog een uitweg in geval van echtelijke moeilijkheden.  

 

De administratie heeft zelfs meerdere malen bevestigd dat echtgenoten ook gemeenschappelijke 

goederen kunnen overhevelen bij helften naar het eigen vermogen, door een kleine wijziging aan hun 

huwelijkscontract, om deze (eigen) goederen dan vervolgens te schenken. In diverse rulings van de 

DVB werd beslist dat deze vermogensverschuiving niet aanzien wordt als fiscaal misbruik.
306

 De 

echtgenoten kunnen hier derhalve de toepassing van artikel 5 W.Succ. vermijden aangezien de 

                                                                                                                                                                                     
en testamenten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, losbl., 

5. 

303 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 2002, nr. 1100; A. VAN DOORSLAER DE TEN RYEN, “Successieplanning voor (kinderloze) 

echtgenoten: wederzijdse schenkingen-twee vliegen in één klap!”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 2, 41; A. VAN DOORSLAER DE 

TEN RYEN, “Wederzijdse schenkingen – Voorafgaande beslissing dd. 14 december 2010”, Registratierechten 2011, afl. 3, 

14; M. VAN QUICKENBORNE, “Commentaar bij art. 1097 B.W.” in M. COENE, Erfenissen, schenkingen en testamenten. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1991, losbl., 1. 

304 C. DE WULF m.m.v. J. BAEL, S. DEVOS en H. DE DECKER, Het opstellen van notariële akten, Notarieel familierecht 

en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nr. 575; E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de 

successieplanning. Deel I. De juridische invalshoek en Deel 2. De fiscale invalshoek”, AFT 2008, afl. 8-9, 17-104 en afl. 10, 

96. 

305 Zie de rulings van de DVB hierna. Artikelen 2; 4, 3°; 5 en 7 W.Succ. zijn niet van toepassing. 

306 Nummer 33 Ruling administratie. 
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geschonken goederen hier niet langer gemeenschappelijk zijn. Voor deze ontneming uit het 

gemeenschappelijk vermogen is er geen evenredig registratierecht door de echtgenoten verschuldigd, 

enkel het algemeen vast recht van € 50 moet worden voldaan.
307

 Zoals verder zal worden aangetoond 

is deze constructie, ingevolge de inwerkingtreding van de antimisbruikbepaling, op heden niet meer 

aan te raden. 

 

 

3. STANDPUNT FISCALE ADMINISTRATIE 

 

a. Dienst Voorafgaande Beslissingen en artikel 14 W.Reg. 

 

103. De DVB heeft reeds meermaals een standpunt ingenomen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van 

wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten met een beding van conventionele terugkeer.
308

 In het 

kader van deze problematiek is artikel 14 W. Reg. van groot belang. Laatstgenoemd artikel stelt 

letterlijk:  

 

“Wanneer een akte verscheidene onder dezelfde contractanten tot stand gekomen 

beschikkingen vervat, welke de ene van de andere afhankelijk zijn of de ene uit de andere noodzakelijk 

voortvloeien, is slecht één recht voor deze gezamenlijke beschikkingen verschuldigd.  

Het recht wordt geheven met inachtneming van diegene van bedoelde beschikkingen welke tot 

het hoogste recht aanleiding geeft.“  

 

Of de beschikkingen op grond van artikel 14 W. Reg. worden beschouwd als zijnde afhankelijk wordt 

beoordeeld aan de hand van objectieve en abstracte juridische maatstaven. De wil en het opzet van de 

partijen is daarbij irrelevant.
309

 De oorzaak van de ene beschikking moet vervat zijn in de andere 

beschikking en omgekeerd. Onder het hoogste recht wordt niet het hoogste tarief verstaan, maar wel 

het hoogst vereffend belastingsbedrag. 

 

104. In die zin besliste de DVB dat een onderhandse akte, houdende bevestiging van een tot stand gekomen 

wederzijdse schenking (de pacte adjoint) van tegenwoordige eigen goederen door middel van een 

bankgift, krachtens artikel 14 W.Reg. slechts éénmalig wordt onderworpen aan het evenredig 

registratierecht van 3%. Bovendien zijn de artikelen 2; 4, 3°; 5 en 7 W.Succ. volgens de DVB niet van 

                                                           
307 L. WEYTS, “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T.Not. 

2013, afl. 7-8, 395. 

308 Voorafgaande beslissing nr. 900.097, 23 juni 2009; Voorafgaande beslissing nr. 900.469, 20 april 2010; Voorafgaande 

beslissing nr. 2010.256, 14 december 2010. 

309 P. VAN MELKEBEKE, “Afhankelijke en onafhankelijke beschikkingen (Registratierechten)” in F. WERDEFROY, 

Jaarboek Registratierechten 2012-2013, Mechelen, Kluwer, 2013, 872-873. 
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toepassing. Hieruit volgt dat wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten met beding van 

conventionele terugkeer worden beschouwd als afhankelijke beschikkingen, en dit omwille van het feit 

dat dezelfde personen elkaars schenkers en begiftigden zijn. De formulering dat de ontbinding van de 

ene schenking niet de ontbinding van de andere schenking tussen echtgenoten tot gevolg heeft, doet 

geen afbreuk aan deze afhankelijkheid.
310

 

 

105. In de rechtsleer werd reeds de vraag gesteld of artikel 1097 BW de toepassing van artikel 14 W.Reg. 

belet wanneer de wederzijdse schenkingen gedaan zijn bij notariële akte. Artikel 14 W.Reg. stelt 

immers als voorwaarde dat de beschikkingen bij één en dezelfde akte moeten worden gedaan. Volgens 

bepaalde auteurs kan een verschil in behandeling niet verantwoord worden en moet de wederzijdse 

schenking bij notariële akte ook kunnen genieten van de fiscaal gunstige behandeling van artikel 14 

W. Reg.
 311

 

 

Deze stelling kan als geldig worden aanzien omwille van de volgende argumenten. Ten eerste wordt 

artikel 1097 BW gekwalificeerd als een vormregel die de bescherming van de echtgenoten voor ogen 

heeft. Dit impliceert dat de echtgenoten mijns inziens van oordeel kunnen zijn dat deze extra 

bescherming niet nodig is. Ten tweede worden de schenkingen gedaan op hetzelfde ogenblik en tussen 

dezelfde partijen en bovendien zijn zij ingegeven door erkentelijkheid.
312

 Daarenboven is de pacte 

adjoint, ter staving van de bankgift, ook een bevestiging van twee rechtshandelingen, namelijk de 

wederzijdse overschrijvingen door de echtgenoten.
313

 Er is bijgevolg enkel een relevant onderscheid 

tussen het instrumentum van de schenking, maar voor het overige bestaat er dus geen enkel relevant 

onderscheid tussen de wederzijdse onrechtstreekse schenkingen en de wederzijdse notariële 

schenkingen.  

 

 

                                                           
310 Voorafgaande beslissing nr. 2010.256, 14 december 2010, nr. 45. In tegenstelling tot de voorafgaande rulings werd dit in 

de derde ruling uitdrukkelijk benadrukt.  

311 A. VAN DOORSLAER DE TEN RYEN, “Successieplanning voor (kinderloze) echtgenoten: wederzijdse schenkingen-

twee vliegen in één klap!”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 2, 47; A. VAN DOORSLAER DE TEN RYEN, “Wederzijdse schenkingen 

– Voorafgaande beslissing dd. 14 december 2010”, Registratierechten 2011, afl. 3, 14; A. VAN GEEL en C. DECLERCK, 

“Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 7, 191; J. VERSTRAETE, “Wederzijdse giften als 

instrument van vermogensplanning” in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN, A. VERBEKE en L. 
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312 A. VAN DOORSLAER DE TEN RYEN, “Successieplanning voor (kinderloze) echtgenoten: wederzijdse schenkingen-

twee vliegen in één klap!”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 2, 47. 

313 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 7, 191. 
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b. Antimisbruikbepaling 

 

106. In het kader van de bespreking van deze titel is het ook noodzakelijk om de antimisbruikbepaling 

inzake registratie- en successierechten van naderbij te bekijken. De antimisbruikbepaling is voor 

particulieren pas van belang geworden sinds het toepassingsgebied ervan gevoelig werd uitgebreid tot 

de akten die zich situeren in de privésfeer.
314

  

 

107. Deze wet voorziet tevens in een white- en een blacklist. In de white list worden de rechtshandelingen 

weergegeven die geen fiscaal misbruik uitmaken, op voorwaarde dat zij niet het voorwerp zijn van een 

gecombineerde constructie. Deze rechtshandelingen kunnen dus als veilig worden beschouwd. In de 

zogenaamde blacklist staan dan weer de rechtshandelingen en constructies opgelijst die wel worden 

aanzien als fiscaal misbruik, tenzij de belastingplichtige het bewijs kan leveren dat de keuze voor deze 

verrichtingen ingegeven is door andere dan fiscale motieven. Er zal sprake zijn van een volstrekt 

kunstmatige constructie wanneer de verrichting niet de economische doelstellingen, onderliggend aan 

de fiscale wetgeving, nastreeft en zij enkel tot oogmerk heeft om belastingen te ontwijken of een 

belastingvoordeel te verkrijgen.
315

 De gevolgen zijn markant en niet te overzien indien wordt besloten 

tot fiscaal misbruik. De fiscus zal dan immers overgaan tot heffing van de belasting alsof het misbruik 

niet heeft plaatsgevonden.  

 

In deze uitgebreide (zwarte) lijst wordt ook de verrichting geviseerd waarbij de echtgenoten een 

zogenaamd uitneembeding combineren met een daaropvolgende wederzijdse schenking van de 

uitgenomen goederen met recht van conventionele terugkeer. Toch wel vreemd aangezien de fiscale 

administratie in eerdere rulings de rechtsgeldigheid van deze constructie en de opeenvolging van deze 

verrichtingen heeft aanvaard.
316

 De juridische constructie van de combinatie van het uitneembeding en 

de wederzijdse schenking tussen echtgenoten met conventionele terugkeer gebeurt uiteraard om de 

toepassing van artikel 5 W.Succ. te vermijden. Laatstgenoemd artikel bepaalt namelijk dat indien de 

langstlevende echtgenoot opteert om meer naar zich toe te trekken dan de helft van de ontbonden 

huwgemeenschap, hij successierechten zal moeten betalen op al hetgeen hij boven zijn eigen helft 

verkrijgt. 

 

Anderen hebben ook gewezen op het feit dat het consultatiecentrum reeds de aandacht heeft gevestigd 

op de mogelijke herkwalificatie als een ruil.
317

 De ruil is echter in niets vergelijkbaar met de 

wederzijdse schenking. Er is geen animus donandi aanwezig in hoofde van de partijen en, in 

                                                           
314 Programmawet van 29 maart 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 april 2012. 

315 T. MELIS, “Fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten”, Registratierechten 2012, afl. 3, 9. 

316 Supra randnummer 102. 

317 A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 7,voetnoot 54.  
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tegenstelling tot de wederzijdse schenking, is de ruil niet ingegeven door enige erkentelijkheid. 

Daarnaast moet ook de bedoeling van de partijen worden gerespecteerd. Deze hadden hoe dan ook 

geen ruil op het oog. 

 

108. De notaris legt dus best enige voorzichtigheid aan de dag wanneer hij partijen aanraadt om elkaar 

wederzijds te begiftigen met uitgebrachte goederen. Het zal voor de partijen immers ook niet 

eenvoudig zijn om aan te tonen dat deze constructie ingegeven is door andere dan fiscale motieven. 

Nochtans wijst Professor WEYTS erop dat het essentiële verschil op het gebied van de herroepelijkheid 

van de schenking wel een noemenswaardig argument jegens de fiscus kan uitmaken. Vooral in het 

kader van de wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten die niet langer samenwonen maar toch 

gehuwd blijven voor de kinderen kan dit een valabel motief zijn. Op die manier behouden de 

echtgenoten zich het recht om de schenking ten allen tijde ad nutum te herroepen.
318

  

 

Naar mijn mening zal er mogelijks geen probleem zijn indien de echtgenoten tussen de uitbreng en de 

eigenlijke schenking voldoende tijd laten. De fiscus geeft in dit opzicht trouwens aan dat “de 

overgang plaats heeft in het vooruitzicht van het overlijden”. Hieronder moet een nakend overlijden 

worden verstaan, elke andere interpretatie leidt tot de vaststelling dat de uitgebrachte goederen niet 

langer wederzijds kunnen worden geschonken tussen echtgenoten.
319

 Men kan zo bezwaarlijk blijven 

voorhouden dat de uitgebrachte goederen, welke verrichting overigens door de wet wordt toegestaan 

en een recht is van beide echtgenoten, nooit meer het voorwerp kunnen uitmaken van een wederzijdse 

schenking met conventionele terugkeer. Bovendien kan worden geargumenteerd dat dit verbod in de 

blacklist discriminerend is ten aanzien van echtgenoten die gehuwd zijn onder een 

gemeenschapsstelsel. In tegenstelling tot echtgenoten die gehuwd zijn onder een stelsel van zuivere 

scheiding van goederen kunnen zij eigen goederen, die weliswaar eerst zijn uitgebracht, niet langer 

schenken. 

 

Mijns inziens kan er worden geconcludeerd dat het niet erkennen door de fiscale administratie van de 

uitbreng en de daaropvolgende wederzijdse schenking wegens fiscaal misbruik een schending 

impliceert van het recht van de echtgenoten om zowel een goed uit te brengen als om een eigen goed 

te schenken. Niet alleen beoogde de wetgever in de laatste jaren, door de afschaffing van de 

homologatie voor bepaalde huwelijksvermogenswijzigingen, een soepeler huwelijksvermogensrecht te 

creëren, door deze uitbreng is het goed nu eenmaal eigen en gelden er andere burgerrechtelijke regels 

dan voor gemeenschapsgoederen. Eigen goederen worden autonoom bestuurd door de echtgenoten, er 
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is dus geen vermogensrechtelijke verantwoording verschuldigd jegens de huwgemeenschap bij de 

ontbinding ervan wegens overlijden.
320

  

 

Vermits er aan deze juridische constructie een grote rechtsonzekerheid kleeft is het echter soms beter 

om te zoeken naar een alternatieve oplossing. Een gelijkaardig resultaat, zoals hierboven beschreven, 

kan worden bereikt door eenzelfde uitbreng en wijziging naar het stelsel van scheiding van goederen, 

waarbij de eigen goederen vervolgens worden ingebracht in een maatschap. Het 

vennootschapscontract voorziet dan in een beding van aanwas. Het beding van aanwas staat op de 

witte lijst, een fiscaal probleem lijkt dus niet onmiddellijk voor te liggen.
321

 

 

109. Het is van belang om erop te wijzen dat de schenkingen tussen echtgenoten, die werden verleden in 

akte vóór 1 juni 2012, niet kunnen worden aangevallen door de fiscus. Wel wordt vereist dat de 

constructie voor de geheelheid moet hebben plaatsgevonden vóór bovenvermelde datum om binnen 

het temporeel toepassingsgebied te kunnen vallen van de antimisbruikbepaling.
322

 Gelet op de 

rechtszekerheid mag de burger vertrouwen op de rechtsgeldigheid van deze constructies die werden 

opgezet vóór 1 juni 2012 en die trouwens in diverse eerdere rulings uitdrukkelijk werden bevestigd.
323
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TITEL IX:  SLOTCONCLUSIE 

 

 

110. Tot slot is het noodzakelijk om te eindingen met een korte slotconclusie. Met betrekking tot 

echtgenoten die gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel valt een uitbreng van 

gemeenschapsgoederen met een daaropvolgende wederzijdse schenking met terugkeer niet aan te 

bevelen. Hoewel er valabele argumenten kunnen naar voor worden gebracht om de rechtsgeldigheid 

van deze constructie te rechtvaardigen, is de kans op een mogelijke kwalificatie als fiscaal misbruik 

denkbaar. De wederzijdse schenking met terugkeer tussen echtgenoten die gehuwd zijn onder het 

stelsel van zuivere  scheiding van goederen stelt dan weer geen probleem. Zij wordt namelijk niet 

voorafgegaan door enige uitbreng van gemeenschapsgoederen. Deze laatste vaststellingen gelden 

evenzeer voor feitelijk en wettelijk samenwonende partners. 

 

111. Concluderend kan worden gesteld dat, gelet op al de aandachtspunten en gevaren die ik reeds heb 

aangehaald, het noodzakelijk is om de conventionele terugkeer te bedingen met de grootste 

voorzichtigheid. Een verregaande modalisering is vereist opdat het beding van conventionele 

terugkeer kan worden aangepast aan de wens van de partijen. Deze modalisering zal dan de 

(toekomstige) juridische onzekerheden kunnen opvangen en de ongewenste rechtsgevolgen vermijden. 

 

112. Om deze masterproef af te ronden is een niet-limitatieve opsomming van aandachtspunten, 

preciseringen en afwijkingen van de artikelen 951 en 952 BW aangewezen: 

 

- Beding de terugkeer enkel in geval van vooroverlijden van de begiftigde of in geval van 

vooroverlijden van de begiftigde zonder dat hij/zij op dat ogenblik afstammelingen nalaat. Het 

tweede toepassingsgeval kan immers lange tijd na het vooroverlijden van de begiftigde zorgen 

voor een terugkeer en is dus ongewenst. Specifieer in voorkomend geval of geadopteerde 

kinderen ook als afstammelingen kunnen worden beschouwd. Voor de toepassing van de 

terugkeer kan tevens rekening worden gehouden met het vooroverlijden van de 

echtgenoot/echtgenote van de begiftigde.  

- Schenk aandacht aan wat nu precies het voorwerp van de schenking is. In geval van schenking 

van een soortzaak of van roerende goederen moet steeds rekening worden gehouden met het 

gevaar van een eventuele samenloop met andere schuldeisers van de begiftigde.  

- Reguleer de rechten en verplichtingen van de begiftigde pendente conditione. Voorzie 

desgevallend in een in de tijd beperkt verveemdingsverbod. Indien geen vervreemdingsverbod 

wordt voorzien kan het nuttig zijn om te bedingen dat de schenker, omwille van praktische en 

publiciteitsredenen, bij een vervreemding of hypotheekstelling van het geschonken goed 

verplicht moet tussenkomen.  
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- Beding een uitsluiting van het recht van terugkeer in geval van vervreemding van het 

geschonken goed. Bepaal dat de schenker in dergelijke situatie recht heeft op een vergoeding 

gelijk aan de waarde van het goed op het ogenblik van de vervreemding.  

Indien het goed nog in natura aanwezig is in de nalatenschap van de begiftigde kan er worden 

voorzien in een keuzerecht voor de erfgenamen. Specifieer daarbij het ogenblik van de 

waardebepaling.  

Indien de partijen dit wensen kan tevens worden bedongen dat de terugkeer altijd in waarde 

zal gebeuren.  

- Indien de schenker een beding van zakelijke subrogatie wenst op te nemen, moet er zeker 

worden geopteerd voor een back-up clausule.  

- Voorzie in een vergoedingsregeling wanneer het geschonken goed teloor is gegaan door 

toedoen van de begiftigde. Ook hier is de waardebepaling een niet te vergeten aandachtspunt. 

Desgevallend kan er worden voorzien in een verplichting voor de begiftigde om een 

levensverzekering aan te gaan. Deze levensverzekering kan ook worden aangewend om een 

eventuele samenloop met andere schuldeisers van de begiftigde op te vangen indien het goed 

reeds werd vervreemd door de begiftigde. 

- Beding steeds een in de tijd beperkte optie. Dergelijke optie lost immers de vervelende 

rechtsgevolgen van een eventuele toekomstige verzaking op. Zij kan tevens inspelen op enkele 

juridische onzekerheden die op het ogenblik van de totstandkoming van de schenking 

aanwezig zijn. Modaliseer tot slot de termijn en de wijze van bekendmaking voor het lichten 

van de optie. 
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