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I. CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN

A. Materieel element: verarming en verrijking: kapitaalgiften vs. dienstengiften 

Nieuwe Erfwet: dienstengift wordt uitdrukkelijk niet als schenking beschouwd. 

Nieuwe Erfwet biedt wel mogelijkheid om dienstengiften mee te nemen door middel van globale erfovereenkomst 

artikel 1100/7 BW. 

Oude erfrecht: 

Klassieke strekking aanvaardde een dienstengift niet als een schenking (Bv. Rb. Brussel 1 maart 2018)

 

Andere strekking, onder invloed van Franse rechtspraak, aanvaardde dat een dienstengift een economische waarde 
vertegenwoordigt en dus ook als schenking kan worden gekwalificeerd.

Bv. bij kosteloze bewoning, waarbij wordt verzaakt aan het ontvangen van huurgelden. 
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I. CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN

A. Materieel element: verarming en verrijking

Gent 17 juni 2021

Buitengerechtelijke bekentenis van een roerende, niet geregistreerde schenking in een aangifte van nalatenschap 

die de begiftigde individueel heeft ingediend 

= een absoluut bewijs van een schenking

= onherroepelijk ‐> tegenbewijs is niet mogelijk. 

fiscale verplichting kan toch civielrechtelijke gevolgen hebben wanneer daarin ondubbelzinnige verklaringen met civielrechtelijke 
betekenis zijn opgenomen
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I. CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN

B. Moreel element: animus donandi 

moeilijk onderscheid tussen:

‐ ‘echte’ vrijgevigheid en

‐ handelen ‘uit voorzienigheid’ of handelen op grond van een ‘morele verplichting’.

In laatste geval is er geen animus donandi , zodat geen schenking.

 Rechtspraak dient in concreto te beoordelen

Uitbetaling van verzekeringsprestaties na overlijden > werd de verzekering animus donandi aangegaan, dan wel animus solvendi?

Gent 22 juni 2017:

• Levensverzekering waarbij LL FS partner als begunstigde aangeduid  zuivere levensverzekering uit voorzienigheid. Animo
solvendi en in raam van samenwoningsrelatie tegenprestatie van andere verbintenissen geen schenking.

• Levensverzekering waarbij kleinkinderen van erflater als begunstigden aangeduid  eerder spaarverrichting dan zuivere
levensverzekering uit voorzienigheid >animo donandi > schenking.
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I. CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN

B. Moreel element: animus donandi 

C

Cass. 21 oktober 2021

Bewijs animus donandi kan met alle middelen van recht bewezen worden, met inbegrip van getuigen en vermoedens

Geen geschrift of begin van bewijs door geschrift nodig voor bewijs animus donandi

Ouders hadden facturen verschuldigd door hun kind aan een bouwfirma, rechtstreeks aan de bouwfirma betaald.

Bewijs neutrale rechtshandeling is onderworpen aan geschrift, maar animus donandi niet.

Antwerpen 16 februari 2021

Wie vrijgevigheid inroept, moet dit bewijzen.

Kind had “om niet” in onderhandse akte een lijfrente bedongen in voordeel van moeder. In betwisting naar aanleiding van niet
betaling, stelt kind dat lijfrente nietig is, want <> 931 OBW

Hof oordeelt dat een contract ‘om niet’ nog geen begiftigingsoogmerk aantoont ‐> animus donandi niet bewezen.

Zelfs al zou er een begiftigingsoogmerk zijn, dan nog is de schenking geldig als onrechtstreekse schenking stelt het Hof.
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I. CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN

B. Moreel element: animus donandi <> vergeldend karakter

Gent 24 juni 2021

Grootmoeder (GM) betaalde 100.000 EUR aan Kleindochter (KD)voor inwonen en voor alle zorgen

KD stelt schenking heeft een vergeldend karakter.

Hof oordeelt dat de waarde van de betaling duidelijk de waarde van de prestaties van KD overschrijdt zodat pure schenking voor
volledige bedrag voorligt.

Vergeldend karakter vereist dat de vergoeding in verhouding van de prestaties ligt.

<‐> RL & RS aanvaardt dat enkel het gedeelte van de vergoeding dat de waarde van de prestaties overschrijdt, als schenking
kwalificeert.
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I. CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN

C. Versterkte onherroepelijkheid (artikel 894 OBW)

= uitzondering op algemene beginsel van de contractvrijheid:

= bijgevolg restrictieve interpretatie

Toepassing Hof van Beroep Gent 29 oktober 2020:

Schenking onder last om op eerste verzoek van de schenker een maandelijkse geldsom te betalen is niet
onverenigbaar met de versterkte onherroepelijkheid.
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II. GRONDVEREISTEN
A. Toestemming

Bekwaamheid ‐ Gezondheid van geest

Gent 14 januari 2021 

Nietigheid gevorderd door dochter van 

‐ bankgiften, handgift en notariële schenking roerende goederen van moeder aan zoon en

‐ authentieke testament beschikbaar deel van moeder aan zoon

Grond? Ongezondheid van geest

Hof stelt deskundige aan ‐> geen aantasting van wil ‐> hof besluit geen gebrek in de toestemming

Dochter stelt als tweede grond “captation simple”, geveinsde genegenheid van de zoon dewelke voor nietigheid zou volstaan

Hof wijst tweede grond eveneens af: gemeenrechtelijke vereisten van bedrog voor captatie ereist! Kwaadwillige listen liggen niet voor!

Antwerpen 16 november 2021

Hof stelt deskundige aan ‐> onderscheidt 2 periodes, periode met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van wilsongeschikheid en periode 
ervoor waar het zeer waarschijnlijk was dat er wilsaantasting was ‐> Hof vernietigt enkel de beschikkingen uit de eerste periode
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II. GRONDVEREISTEN

Dwaling

Een schenking heeft essentieel een onherroepelijk en translatief effect. Bewijs van dwaling wordt (mede in het 
licht van rechtszekerheid) niet al te makkelijk aanvaard. 

Antwerpen 7 januari 2020

 Aangetekende brief met aankondiging van schenking, gevolgd door een bankoverschrijving, getuigt van een 
normaal inzicht en geen verzwakking van wil;

 Dwaling al te gemakkelijk aanvaarden zou de rechtszekerheid fundamenteel ondergraven en afbreuk doen aan 
het essentieel onherroepelijk karakter van een zuiver en onvoorwaardelijke gift (ook al is dit een bankgift). 
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II. GRONDVEREISTEN

Bekwaamheid ‐ Tijdstip van beoordeling van de onbekwaamheid van de schenker 

Antwerpen 18 oktober 2017: bankgift waarbij de schenking werd voltrokken nog voor de neerlegging van het verzoekschrift tot
aanstelling van een voorlopige bewindvoerder, doch waarbij de creditering van de bankrekening van de begiftigden plaatsvond
nadat de schenker onbekwaam werd verklaard.

Eerste aanleg: plaatste de voltrekking van de schenking op het moment van de effectieve creditering van de rekeningen van de
begiftigden, zodat de overschrijving van de geldsom gebeurde tijdens de periode van handelingsonbekwaamheid en die bijgevolg
nietig was.

Beroep: verbreekt, relevant is het ogenblik waarop de schenker zijn wilsverklaring uitte, zijn aanbod exterioriseerde en het moment
waarop de begiftigde dit vernam, aanvaardde en de schenker daaropvolgend kennis kreeg van diens aanvaarding.

 schenking rechtsgeldig
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II. GRONDVEREISTEN

Initiatiefrecht verzoek tot machtiging om in naam en voor rekening van de beschermde persoon een schenking
uit te voeren (artikel 499/7, § 4 OBW).

 Uitsluitend initiatiefrecht voor de bewindvoerder;

 een derde beschikt niet over de noodzakelijke hoedanigheid om dit verzoek neer te leggen.

Vredegerecht Sint‐Pieters‐Woluwe 24 september 2018:

verzoek van de zoon van een beschermde persoon om de (voorlopige) bewindvoerder te machtigen om een
schenking te doen, onontvankelijk.
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II. GRONDVEREISTEN

Onbekwaamheid ‐ Afstand conventioneel beding van terugkeer

Vred. Sint‐Pieters‐Woluwe 3 augustus 2018: 

De beschermde persoon kan verzaken aan de uitoefening van een conventioneel recht van terugkeer op het
geschonken goed zelf,

zonder echter te kunnen verzaken aan de uitoefening ervan op de goederen die er in de plaats van komen, met name
een deel van de verkoopprijs.

Dergelijke beperkte verzaking is geen schenking en kan dus door de bewindvoerder verzocht worden;

De rechten van de beschermde persoon worden geenszins geschonden.
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II. GRONDVEREISTEN

Machtiging door ouder (desgevallend voogd) tot verzaking aan een schenking door een minderjarige?

Voor de weigering van een aanbod tot schenking (en dus voor het verzaken aan een schenking):

geen rechterlijke machtiging vereist (artikel 405, § 1, lid 3 OBW).

Vredegerecht Westerlo 31 augustus 2018:

toepassing inzake weigering begunstiging levensverzekering:

Geen bijzondere machtiging nodig om begunstiging minderjarige zoon in een levensverzekeringscontract niet te
aanvaarden;

De handelingen waarvoor bijzondere machtiging vereist is, staan limitatief opgesomd in de artikelen 378, § 1,
eerste lid OBW en artikel 410, § 1, 1° tot 6°, 8°, 9° en 11° tot 14° OBW;

 de niet‐aanvaarding van de begunstiging van een levensverzekering is in deze limitatieve opsomming niet
opgenomen.
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II. GRONDVEREISTEN

B. Voorwerp 

Cass. 21 april 2022

Geregistreerde schenking van een levensverzekering door de verzekeringnemer aan de begunstigde van het beding.

‐> Beding ten behoeve van een derde wordt beding ten behoeve van zichzelf

Federaal standpunt creëerde “gerechtvaardigd vertrouwen” bij de belastingplichtige dat schenkbelasting bevrijdend was en dat er geen 
erfbelasting verschuldigd was bij overlijden van de schenker. 

Vlabel werd afgewezen van haar vordering, geen erfbelasting want in strijd met “rechtszekerheids‐ en vertrouwensbeginsel”

GW Hof 9 december 2021

Decreet voor de wijziging (waarbij betaalde schenkbelasting niet in rekening werd gebracht) <> GW
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II. GRONDVEREISTEN

C. Modaliteiten

Conventioneel beding van terugkeer: 

a posteri toevoeging van een beding van terugkeer niet toegelaten

Gent 22 februari 2018 :

Clausulering in een notariële schenkingsakte die afbreuk doet aan de onmiddellijke eigendomsoverdracht van
voorbehoudloos gedane bankgift en waarbij a posteriori wordt voorzien in een recht van terugkeer in de zin van de
artikelen 951‐952 BW, heeft een rechtens ongeoorloofd karakter en moet bijgevolg met toepassing van artikel 900
OBW voor niet geschreven worden gehouden.
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II. GRONDVEREISTEN

 Bewijs conventioneel beding van terugkeer

Hof van Beroep Brussel 27 april 2017: 

onrechtstreekse schenking van een effectenportefeuille waarna de schenker per aangetekend schrijven een 
intentieverklaring naar de begiftigde stuurde waarin hij aan deze schenking een conventioneel beding van 
terugkeer in de zin van artikel 951 OBW koppelde. 

De begiftigde aanvaardde de schenking bij aangetekend schrijven, doch zonder te verwijzen naar het beding van 
terugkeer maar wel met vermelding van de aan de schenking gekoppelde last 

conventioneel beding van terugkeer afdoende bewezen. 
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II. GRONDVEREISTEN

 Conventioneel beding van terugkeer in navolgende ruil bevestigd

Hof van Beroep Gent 23 april 2020: 

Het beding in een ruilakte dat voorziet in een schuldvordering voor de schenker op de nalatenschap van de 
begiftigde in geval de begiftigde de goederen die hij kreeg onder beding van terugkeer, vervreemdt, houdt een 
zekere schuldvordering ‐ en geenszins een eventueel recht ‐ in.

> geen verboden erfovereenkomst.

In zoverre bepaald is dat indien om één of andere reden het goed zou worden vervreemd, de erfgenamen van 
de begiftigde een som zullen teruggeven gelijk aan de waarde van het goed op de dag van de vervreemding, en 
de wettelijke intrest vanaf het overlijden, betreft het in wezen een aanvaardbaar beding van  terugkeer bij 
equivalent.

Een deskundige dient te worden aangesteld om tot waardebepaling over te gaan. 
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II. GRONDVEREISTEN

C. Modaliteiten ‐ oorzaak

Antwerpen 15 september 2020

Vrouw schenkt blote eigendom effectenportefeuille aan nicht

Met voorbehoud vruchtgebruik voor schenkster, met terugval voor zoon schenkster

Met last voor nicht om voor zoon schenkster te zorgen

Daarna overlijdt zoon, zodat terugval onmogelijk wordt en last niet meer gepresteerd kan worden.

Vrouw vordert herroeping wegens wegvallen van de oorzaak (en wegens niet uitvoeren last)

Hof oordeelt: oorzaak wordt beoordeeld op ogenblik totstandkoming schenking, verplichting last is weggevallen 
bij overlijden begunstigde last.
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III.    SCHENKINGSVORMEN

A. Notariële schenking

Artikel 931 OBW: notariële schenkingsakte vereist.

Quid indien schenker niet persoonlijk aanwezig kan zijn?

 lasthebber kan diens plaats innemen wanneer hij een authentieke volmacht voorlegt.

Onderhandse volmacht tot schenken wordt niet aanvaard en heeft de nietigheid van de schenking wegens het niet
naleven van de vormvereisten van artikel 931 OBW tot gevolg.

Antwerpen 20 maart 2018: de (notariële) vorm van de akte betreft een constitutief bestanddeel van de schenking
 authentieke volmacht vereist.
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III.    SCHENKINGSVORMEN

A. Notariële schenking

Gent 15 december 2020

Ouders schenken aan kinderen via onderhands document

Ter registratie aangeboden

Moeder overlijdt zelfde dag (euthanasie)

Vlabel: aanvaardt schenking niet (onderhandse schenking >< artikel 931 OBW, leidt tot absolute nietigheid), heft 
erfbelasting.

Hof oordeelt: nee, na overlijden schenker wordt >< artikel 931 OBW een relatieve nietigheid.

Vlabel is een derde die zich hierop niet kan berroepen. 
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III.    SCHENKINGSVORMEN

B. Vermomde schenking

Het aanwasbeding

Herkwalificatie van een beding van aanwas als een vermomde schenking mogelijk wanneer kan worden
aangetoond dat de overlevingskansen van partijen bij het sluiten van het beding van aanwas niet gelijk zijn en er
duidelijk met een begiftigingsoogmerk werd gehandeld.

Gent 22 februari 2018:

Bij gebrek aan gelijke kansen aan de zijde van de contractpartijen moet het aanwasbeding worden
geherkwalificeerd als een vermomde schenking, althans indien een animus donandi blijkt.
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III.    SCHENKINGSVORMEN

C. Onrechtstreekse schenking

Bankoverschrijving mededeling “gift” of “schenking”: gevolgen?

2 strekkingen in de rechtsleer: 

 Vermelding ‘gift’ of ‘schenking’ tast het neutrale karakter van de handeling aan nietig wegens >< artikel 931 OBW;

 Vermelding ‘gift’ of ‘schenking’ = bijkomende intentieverklaring die neutrale karakter niet aantast en niet leidt tot nietigheid.

Recente rechtspraak van de Hoven van Beroep volgen de 2e strekking (Antwerpen 7 juni 2016; Gent 27 oktober 2016; Gent 23 januari 2020):

 stellen dat uit de akte noch expliciet noch impliciet mag blijken dat met begiftigingsinzicht is gehandeld, geeft blijk van een te streng en
nodeloos formalisme;

 te strikte invulling van de vormvereisten kan niet doorslaggevend zijn, wanneer de grondvoorwaarden voor een schenking zijn voldaan;

 Antwerpen 7 juni 2016: de overschrijving maakt in essentie een eenzijdige betalingsopdracht uit ten aanzien van de bank en is geen akte
houdende schenking in de zin van artikel 931 BW.

 Contra: Luik 18 februari 2015.
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III.    SCHENKINGSVORMEN

Overschrijving van aandelen op naam in het aandelenregister bij wijze van onrechtstreekse schenking?

Strekking 1 (meerderheidsstrekking): 

 WVV vereist dat de overdracht en overgang van effecten gebeurt ‘volgens de regels van het gemeen recht’. 

 gemeen recht: authentieke akte vereist (artikel 931 OBW) of niet betwiste uitzondering op deze regel.

De loutere inschrijving van de aandelen in het aandelenregister kan niet als autonome en neutrale rechtshandeling worden 
gekwalificeerd, gezien zij enkel zorgt voor de tegenwerpelijkheid aan de vennootschap en aan derden.  Dit brengt als dusdanig geen 
eigendomsoverdracht tot stand. 

Bij gebrek aan toepasselijkheid van de uitzondering op de regel: overdracht absoluut nietig bij gebrek aan authentieke akte. 

Zie FamRb Waals Brabant 28 januari 2022

schenking via overschrijving in aandelenregister >< art. 931 OBW

WVV (en Parl. Voorbereiding) verwijst naar gemeenrechtelijke regels zodat notariële akte vereist is.
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Strekking 2:

 Inschrijving aandelen in het aandelenregister = geldige onrechtstreekse schenking. Er gebeurt een overdracht op
basis van het gemeen recht, met name door een onrechtstreekse schenking, en deze overdracht is tegenwerpelijk
aan de vennootschap en aan derden.
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III.    SCHENKINGSVORMEN

III.    SCHENKINGSVORMEN

Strekking 3: Antwerpen 12 juni 2019

 aandelen op naam kunnen het voorwerp zijn van een onrechtstreekse schenking. Dit kan onder meer gebeuren door een inschrijving
in het aandelenregister.

Het Hof verwijst naar artikel 938 OBW

“De behoorlijk aangenomen schenking is voltrokken door de enkele toestemming van de partijen; en de eigendom van de geschonken
goederen gaat over op de begiftigde, zonder dat enige andere overgave vereist is.”

 de schenking is volgens het Hof gebeurd via een neutrale en abstracte rechtshandeling (met name de consensuele overdracht
bevestigd middels de inschrijving in het aandelenregister) en maakt een rechtsgeldige vermogenstransfer uit. Deze
alternatieve schenkingsvorm is onttrokken aan het toepassingsgebied van artikel 931 OBW
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III.    SCHENKINGSVORMEN

D. Handgift

Antwerpen 1 juni 2021

Beweerde handgift van een caravan met voorbehoud van vruchtgebruik voor de schenker

Hof: handgift vereist traditio, handgift is verenigbaar met modaliteiten, maar niet met vruchtgebruik >< traditio
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III.    SCHENKINGSVORMEN

E. De schenkingsbelofte

Antwerpen 9 mei 2017: situatie tussen twee (ex‐) feitelijke samenwoners, waarbij één van hen verbeterings‐ en
verbouwingswerken had uitgevoerd aan de woning die exclusief aan de andere partner toebehoorde. De
samenwoners hadden hieromtrent twee onderhandse overeenkomsten gesloten waarbij (1) de samenwoner‐
eigenaar verklaarde dat de samenwoner niet‐eigenaar recht had op de helft van het huis en (2) de woning openbaar
zou worden verkocht waarbij de kosten en opbrengsten bij helften zouden worden verdeeld.

Het Hof bestempelt de eerste overeenkomst als een nietige schenkingsbelofte, gelet op:

 artikel 932 OBW: de aanvaarding van de schenking;

 artikel 894 OBW: de dadelijkheid en onherroepelijkheid van de schenking;

 artikel 931 OBW: de vereiste van schenking per notariële akte.
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III.    SCHENKINGSVORMEN

E. De schenkingsbelofte

Verrijking zonder oorzaak?

Wordt conform eerdere rechtspraak niet aanvaard: samenwoner handelt uit vrije wil en niet belangeloos bij het
(laten) uitvoeren van verbeterings‐ en verbouwingswerken aan een woning van de andere samenwoner. Deze
eigen wil van de verarmde vormt een geldige oorzaak voor de vermogensverschuiving.

<> heersende rechtspraak die vereist dat de wil tot verarming definitief moet zijn.

In casu acht het Hof de vrije wil en het niet‐belangeloos karakter voldoende.
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IV. ONTBINDING VAN DE SCHENKING

A. Herroeping van de schenking wegens niet‐vervulling van de voorwaarden of ondankbaarheid

1. Algemeen: is verzaking aan vordering tot herroeping van een schenking mogelijk?

Cassatie 22 oktober 2020: uit de aard van de overeenkomst van schenking, kan de schenker enkel verzaken aan
de vordering tot herroeping van een schenking wegens niet vervullen van de voorwaarden verbonden aan de
schenking wanneer de niet‐vervulling werkelijkheid is geworden.
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IV. ONTBINDING VAN DE SCHENKING
2. Herroeping van de schenking wegens niet‐vervulling van de voorwaarden

Verregaande appreciatiebevoegdheid feitenrechter: voldoende ernstige wanuitvoering van de lasten vereist, te wijten aan een fout van de 
begiftigde, aan toeval of overmacht. 

Gent 29 november 2018: een schenking met voorbehoud van een levenslang recht van bewoning voor de schenkers impliceert als last voor de 
begiftigde‐eigenaar om de rechten van de bewoners niet in het gedrang te brengen en om de dienovereenkomstige verplichtingen als eigenaar te 
dragen.

Brussel 30 april 2019:

 Het Hof aanvaardt dat het vruchtgebruik dat aan de langstlevende werd geschonken, een last van de schenking vormt. 

 De ‘voorwaarde’ in de artikelen 953 en 954 OBW verwijst niet naar de voorwaarde in haar technisch‐juridische betekenis, maar naar “alles wat 
de  schenker  van  de  begiftigde  gedaan  wil  krijgen”. In  casu was evenwel niet bewezen dat de niet‐naleving van deze last, zijnde het 
vruchtgebruik, volledig en uitsluitend toe te rekenen is aan de begiftigde zonen (aan wie de blote eigendom toekwam).

Antwerpen 8 juni 2021: last aan begiftigden om hun echtgenoten geen activiteit in de geschonken vennootschap te laten uitvoeren >< artikel 900 
OBW, voor ongeschreven want >< art. 23 GW: recht op vrijheid van arbeid en >< hulp en bijdrageplicht in primair huwelijksvermogensrecht.
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IV. ONTBINDING VAN DE SCHENKING

Antwerpen 21 april 2020:

 Bewijs niet geleverd van een aan de begiftigde toerekenbare zwaarwichtige wanprestatie. Het uitsturen van 
een ingebrekestelling amper enkele weken voor de gedinginleidende dagvaarding, bewijst enkel een poging om 
het dossier nader te “stofferen”. Op enkele weken tijd kan er geen sprake zijn van een ernstige wanprestatie die 
de ontbindingssanctie wettigt. 

Cassatie 5 oktober 2020:

 De schenker die de begiftigde de niet‐nakoming van een last verbonden aan de schenking verwijt, beschikt over 
de keuze om hetzij de nog mogelijke uitvoering van de last na te streven hetzij de herroeping of ontbinding van 
de schenking te vorderen. De schenker kan zijn keuze wijzigen tenzij hij minstens impliciet maar zeker aan zijn 
keuzemogelijkheid heeft verzaakt.  De schenker kan niet kiezen voor de uitvoering en tegelijk voor de 
ontbinding. 
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IV. ONTBINDING VAN DE SCHENKING
3. Herroeping van de schenking wegens ondankbaarheid 

Artikel 955. OBW: limitatieve opsomming gevallen van ondankbaarheid

Restrictieve interpretatie (toepassing Gent 14 februari 2019; Brussel 30 april 2019, Gent 22 oktober 2020 (gevoel schenker is ondergeschikt aan bedoeling
begiftigde)

Cass. 5 september 2022: bijzondere intentie om te beledigen is vereist, nl. om afbreuk te doen aan de morele integriteit, de eer en de waardigheid van de
schenker = “animus iniurandi”.

Uit vrije wil handelingen stellen waarvan men weet of moest weten dat gevolgen krenkend zijn voor de schenker en dat die krenking zwaar is, volstaat niet.

<>Familierechtbank Dendermonde 24 januari 2019: ouders schenken geldsom aan dochters middels handgift, waarna dochters de gelden in een
beleggingsverzekering belegden met de ouders als begunstigden bij overlijden. Een paar jaar later betaalden zij van hieruit een bepaald bedrag aan hun ouders.
Toen de ouders een jaar later opnieuw een opname vroegen, weigerde één dochter omdat de opbrengst over de periode negatief was.

 Rechtbank spreekt de ontbinding van de schenking wegens ondankbaarheid uit, nu het terugkomen door de dochter op de gemaakte afspraak (m.n. de
tweede opvraging door de ouders) niet anders dan als een ernstige belediging kan worden beschouwd.

 Intentionele element van de grove belediging, zijnde ‘animus iniurandi’ of intentie om te beledigen nochtans niet behandeld voor de rechtbank.

 Bevestigd door Gent 29 oktober 2020, waar wel wordt ingegaan op ’animus iniurandi’, die wordt afgeleid uit het doelbewust niet nakomen van het
engagement tot betalen.
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IV. ONTBINDING VAN DE SCHENKING
3. Herroeping van de schenking wegens ondankbaarheid 

Antwerpen 2 maart 2021: 

2 strafklachten door begiftigde tegen schenker, dewelke geseponeerd werden ‐> geen belediging die ontbinding 
verantwoordt;

Is daarentegen uitoefening van een recht door de begiftigde, 

seponering is geen bewijs van beledigend karakter.

Antwerpen 27 april 2021:

Harde woorden die vallen nadat relatie tussen schenker en begiftigde vertroebelde is geen belediging die 
ontbinding rechtvaardigt. Bezorgdheid over mentale gezondheid schenker evenmin. 

Antwerpen 8 juni 2021:

Intrekking door begiftigden van volmacht schenkers, niet terugbetalen van een schuld door begiftigden aan 
schenkers, is geen belediging die ontbinding verantwoordt.
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IV. ONTBINDING VAN DE SCHENKING

Verjaring:

Gent 28 juni 2018:

artikel 957 OBW: één jaar te rekenen van de dag van het misdrijf waarvan de schenker de begiftigde
beschuldigt, of van de dag waarop het misdrijf de schenker bekend kon zijn.

Hoewel de wet zich beperkt tot de notie ‘misdrijf’, dient dit extensief te worden geïnterpreteerd en
moet deze termijn dus gehanteerd worden voor alle handelingen die de ondankbaarheid tot gevolg
kunnen hebben.
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IV. ONTBINDING VAN DE SCHENKING

B. Minnelijke ontbinding van een schenking

Antwerpen 24 december 2019: 

 Notariële schenking van blote eigendom van een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik.
Partijen geraken in onmin en maken een onderhands geschrift op waarin de begiftigde zich verbindt aan de
nalatenschap van de schenker een welbepaald bedrag uit te betalen.

 De begiftigde betwist na het overlijden van de schenker de rechtsgeldigheid van het door hem ondertekende
onderhandse document op grond van een verboden erfovereenkomst.

 Het geschrift wordt voor geldig gehouden.
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V. SCHENKINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN

Bewijs bestaan van een schenking

Gent 26 mei 2016:

 De animus donandi bij een handgift onderstelt dat de schenker het inzicht moet hebben een schenking te doen aan de begiftigde.
De animus donandi wordt niet vermoed en moet worden bewezen door degene die deze animus inroept. Het bewijs van de
animus donandi kan met alle middelen van recht worden geleverd, zo ook door de feitelijke begeleidende omstandigheden van de
traditio.

 Het loutere ontbreken van een evenwichtige economische tegenprestatie bij een aandelentransfer vormt op zich niet het bewijs
van de animus donandi, ook niet indien er tussen partijen affectieve banden bestaan, zoals tussen echtgenoten

<> Luik 20 januari 2021: overdracht aandelen zonder tegenprestatie door man aan vrouw tijdens huwelijk (scheiding van goederen)
bij onderhands geschrift. Begiftigde stelt financiële regeling conform huwelijkscontract. Schenker zegt, nee gift. Hof zegt dat gebrek
aan tegenprestatie het begiftigingsoogmerk aantoont, dus schenking.
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V. SCHENKINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN

Antwerpen 25 oktober 2017

 De scheidende echtgenote, die beweerde een schenking van aandelen aan toonder aan haar man bij handgift te hebben gedaan, faalt in het 
bewijs dat zij zelf destijds die aandelen schonk. Zij voldoet niet aan art. 1341 OBW tot bewijs van die rechtshandeling. De stukken die zij 
voorlegt hebben ofwel geen handtekening ofwel geen vaste datum. 

 De man kan zich beroepen op een ongestoord en ondubbelzinnig bezit sinds vele jaren als titel. 

 De vader van de vrouw zou de aandelen deels aan haar en deels aan de man hebben geschonken, nadien werden ze omgezet in aandelen op 
naam.

Gent 17 september 2020

Overdracht van aandelen in beroepsvennootschap via inschrijving in aandelenregister

Man: schenking <> Vrouw: financiële regeling voor prestaties – zij legt hier stukken van voor 

Hof oordeelt dat de animus donandi niet bewezen is en gaat niet in op de mogelijkheid van onrechtstreekse schenking via inschrijving in 
aandelenregister. Hof zegt overdracht met vergeldend karakter.

Argument in ondergeschikte orde van de man: nietige koop‐verkoop. Hof heeft afgewezen omdat geen K‐V overeenkomst voorlag.
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V. SCHENKINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN

Optioneel aanwascontract tussen echtgenoten een schenking? 

 Bergen 10 januari 2019: schenkingsrechten verschuldigd in hoofde van de langstlevende partij in een 
aanwascontract tussen echtgenoten, waarbij onder meer gebaseerd op het optioneel karakter van de 
overeenkomst tot kosteloosheid werd besloten.

 Bergen  2 oktober  2020: de optionele formulering van de aanwas is irrelevant voor de kwalificatie van het 
aanwascontract als overeenkomst ten bezwarende titel.
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 

A. Grondvereisten

1. Gezondheid van geest 

= het beschikken over een voldoende vrije en bewuste wil ten tijde van de redactie van het testament

Meerderheidsstrekking: een testament dient niet enkel nietig te worden verklaard op grond van een totale
afwezigheid van toestemming of op grond van de gewone wilsgebreken zoals dwaling, geweld of bedrog, doch
eveneens bij elke aantasting, zelfs verzwakking/verstoring van de wil van de testator.
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 

Het bewijs van ongezondheid van geest wordt traditioneel streng beoordeeld: precies, ondubbelzinnig en met 
uitsluiting van elke redelijke twijfel. 

o Antwerpen 21  februari 2018: belangrijke geheugenstoornissen, een hoge leeftijd of ziekte volstaan op zich 
niet om doorslaggevend bewijs te leveren van afwezigheid van toestemming.

o Gent 27 september 2018: diegene die ongezondheid van geest inroept, draagt hiervan de bewijslast. Wil die 
(tegen)bewijslast kunnen steunen op een prealabel medisch deskundigenonderzoek, dan moet daartoe een 
voldoende basis worden geboden. Onderzoeksmaatregelen kunnen niet dienen om een falende bewijslast op 
te vangen. 

Artikel 875bis Ger.W. (subsidiariteitsbeginsel): er moeten voldoende waarschijnlijke elementen 
voorliggen alvorens een deskundigenonderzoek, dat sowieso kosten en vertraging van de 
rechtsgang meebrengt, wordt bevolen. 

    zie ook Antwerpen 30 maart 2021.
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 

o Gent 21 november 2019: een afscheidsbrief, geschreven onder invloed van bewustzijnsverlagende medicatie 
tot zelfdoding, kan niet als testament doorgaan wanneer de concrete omstandigheden leren dat de auteur niet 
meer gezond van geest in de zin van artikel 901 OBW was. 

o Luik 19 juni 2019: argument dat niet de gebruikelijke notaris het testament verleden heeft en dat een andere 
notaris, twee en een half jaar eerder, in een andere context de hypothese had geuit dat de testator een 
aangetast geestesvermogen zou hebben, onvoldoende bewijskrachtig.
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 

Captatie en suggestie

Familierechtbank Luxemburg, afdeling Marche‐en‐Famenne dd. 18 juni 2019:

bewijs captatie: er moet een kunstmatige/bedrieglijke situatie gecreëerd zijn met het doel de
beschikker tot een bepaalde handeling te brengen.

De rechtbank benadrukt dat moet worden aangetoond dat kunstgrepen werden aangewend die
de wil van de testator hebben aangetast en die voor de bevoordeling, doorslaggevend waren.

Gewone captatie, welke volgens de rechtbank bestaat uit hypocriete en belanghebbende gedragingen die niet met
bedrieglijke handelingen gepaard gaan, is wel geoorloofd.

 Onderscheid gewone captatie en bedrieglijke captatie?
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 

Captatie en suggestie

Gent 11 april 2019: bedrog wordt niet vermoed. Precieze en omstandige bewijslast dat de beschikker ten gevolge
van de kwaadwillige listen op het ogenblik van de beschikking niet tot vrije wilsvorming kon overgaan en dat de
listen de wil daadwerkelijk hebben beïnvloed. Dit bewijs kan worden geleverd met alle middelen van recht.

Familierechtbank Namen 25 juni 2018: de rechtbank leidt enerzijds uit de tekst van het testament alsook
anderzijds uit een aantal extrinsieke elementen af dat de testator niet begrepen heeft wat zij geschreven heeft.
De rechtbank verwijst niet naar een schending van artikel 901 OBW en haalt evenmin aan dat er captatie of
suggestie door de moeder van de testator zou zijn gepleegd. Uit de overwegingen lijkt de rechtbank hier nochtans
vanuit te zijn gegaan.
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 
Captatie en suggestie

Gent 5 december 2019: een wettelijke samenwoning en twee eigenhandige testamenten die vlak voor het
overlijden van een terminaal zieke persoon aan deze persoon zijn opgedrongen in bewezen frauduleuze
omstandigheden van erfenisbejaging, zijn nietig.

Gent 19 december 2019: een eigenhandig testament dat kort na de redactie van een notarieel testament vlak voor
het overlijden van een terminaal zieke persoon aan deze persoon wordt opgedrongen, in bewezen frauduleuze
omstandigheden van erfenisbejaging, is nietig.

Antwerpen 7 september 2021: tegen doktersadvies om testator naar rust‐ en verzorgingstehuis te brengen, neemt
de dochter haar mee naar huis. Eigenhandig testament in voordeel van dochter wordt nietig verklaard.

Antwerpen 5 mei 2020: captatie en suggestie niet bewezen.
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 

Tussenkomst of verklaring van de instrumenterende notaris

 Notarieel testament: aanwijzing inzake de gezondheid van geest van de testator.

 Deontologische plicht van notaris om de gezondheid van geest te beoordelen alvorens het testament te
verlijden. In geval van twijfel, kan hij om een medisch getuigschrift verzoeken.

Gent 18 januari 2018:

het bestaan van een notarieel testament sluit betwisting omtrent de gezondheid van geest niet uit. Uit andere
omstandigheden (zoals medische getuigschriften en de aanstelling van een bewindvoerder in de periode van de
redactie van het notarieel testament) kan het tegenovergestelde blijken en kan worden besloten tot een
ongezondheid van geest.
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 

Tussenkomst of verklaring van de instrumenterende notaris

Gent 27 oktober 2016:

• Bewijs van ongezondheid van geest kan blijken uit een deskundigenonderzoek en een bijhorend
deskundigenverslag, dat de rechter echter niet noodzakelijk moet volgen.

• Er mag worden aangenomen dat bij een notarieel testament de notaris, hoewel deze (per hypothese) geen
medische scholing heeft genoten, er omkadering was door een beroepspersoon waarvan toch mag worden
verondersteld dat hij zich afzijdig houdt van rechtshandelingen met overduidelijk wilsongeschikte partijen.

Zie in dit verband ook: Gent 29 november 2018 en Gent 3 januari 2019.
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 

2. Bekwaamheid tot beschikken 

Voorafgaande machtiging Vrederechter (oude wetgeving): 

 een testament opgesteld zonder deze machtiging is rechtens nietig

Brussel 26 februari 2019: een testament opgesteld zonder de voorafgaande machtiging van de Vrederechter is 
rechtens nietig. De rechter kan niet onderzoeken of de beschermde persoon al dan niet gezond van geest was 
ingeval de testator reeds onder voorlopig bewind was geplaatst en geen voorafgaande machtiging tot het 
opstellen van een testament heeft gevraagd. 

Luik 10 februari 2020:  verzoek tot machtiging onontvankelijk wanneer uitgaat van bewindvoerder

Vred. Kapellen 25 mei 2018: bewindvoerder gemachtigd om materiële vergissing in testament voor notaris recht 
te zetten? Meer bepaald voorbehouden deel naar beschikbaar deel…
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 

Voorafgaande machtiging Vrederechter (nieuw) artikel 905 tweede lid OBW:

De Vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon

Vredegerecht Westerlo 15 mei 2018 

 ingeval de beschermde persoon op een logische, coherente en gestructureerde manier haar familiale situatie 
kan duiden en de beweegreden kan schetsen voor haar voornemen een testament op te maken en zij over de 
vrije/ bewuste wil en het vereiste inzicht beschikt om een testament te maken, kan de machtiging tot opmaak 
van een authentiek testament worden verleend;

 aangezien de gezondheidstoestand van de beschermde persoon in de ene of de andere zin kan wijzigen, is het 
passend deze machtiging te beperken in de tijd. 
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II. TESTAMENTAIRE DEVOLUTIE 
3. Bekwaamheid tot ontvangen

 Artikel 909 eerste lid OBW: rechtsonbekwaamheid om giften ten ontvangen in hoofde van “officieren van
gezondheid”

= uitzonderingsbepaling strikte interpretatie.

 3 cumulatieve voorwaarden:

1. Testator “behandeld” = gedurende de laatste levensjaren zorgen toegediend;

2. Deze behandeling vond plaats gedurende de ziekte waaraan de testator overleden is;

3. Het testament werd tijdens die ziekte opgesteld.
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o Gent 31 mei 2018: thuisverpleegsters die een terminaal zieke bijstaan met zowel medische als huishoudelijke 
zorgen zijn rechtsonbekwaam om giften te ontvangen in de zin van artikel 909, eerste lid BW.

o Antwerpen  21  april  2020:  waarin met betrekking tot een schenking werd geoordeeld dat de cumulatieve 
voorwaarden van artikel 909, eerste lid OBW niet vervuld waren.

o Gent 10 november 2016: waarin werd geoordeeld dat de cumulatieve voorwaarden van artikel 909, eerste lid 
B.W. niet vervuld waren.
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 Artikel 909 tweede lid OBW: rechtsonbekwaamheid om giften te ontvangen in hoofde van “beheerders  en 
personeelsleden  van  rustoorden,  rust-  en  verzorgingstehuizen  alsmede  van  om  het  even  welke  collectieve 
woonstructuur ook voor bejaarden”.

 Artikel 908 OBW: bewindvoerder en eenieder die een gerechtelijk mandaat uitoefent kan geen voordeel 
genieten van beschikkingen onder de levenden of bij testament uitgaande van de beschermde persoon of de 
persoon ten aanzien van wie zij hun mandaat uitoefenen.

   Uitzonderingen:

obewindvoerder die de beschermde persoon reeds zelf had aangeduid, met toepassing van artikel 496 OBW, 
in een verklaring van voorkeur bewindvoerder, en wiens mandaat door de vrederechter bevestigd werd.
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4. Voorwerp
Algemeen legaat

o Gent 28 juni 2018: algemeen legaat: criterium bij uitstek: residuaire roeping: 

 roeping betrekking op alle goederen (artikel 1003 oud B.W.) – Zie ook Gent 27 oktober 2016

o Gent  15  november  2018:  het Hof interpreteert de tekst van het testament en onderzoekt de werkelijke 
bedoeling van de testator overeenkomstig artikel 1156 OBW. Naar omstandigheden kan een legaat in 
maximaal vruchtgebruik bezwaarlijk doorgaan als een legaat in volle eigendom.
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5. Modaliteiten

Ouderlijk vruchtgenot

 kan op de aan een minderjarige gelegateerde goederen worden ontnomen (artikel 387 OBW)

Ouderlijk beheersrecht

 kan volgens RL eveneens worden ontnomen of beperkt

 wettelijk goederenbeheer traditioneel niet van openbare orde

Antwerpen 29 november 2017: ouderlijk beheersrecht van dwingend recht zodat het niet door middel van een
clausule in een testament (of schenking) kan worden ontnomen of beperkt

= verrassend
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Testamentuitvoerder

Brussel 30 juni 2020:

“De  in het testament bepaalde vergoeding voor de uitoefening van zijn opdracht als testamentuitvoerder  is een 
legaat  in het voordeel van de  testamentuitvoerder dat niet onderworpen  is aan successierechten en dit  legaat 
evenals de kosten zoals bepaald in artikel 1034 BW komen ten laste van de nalatenschap.” 
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B. Testamentsvormen
1. Eigenhandig testament

“Met de hand van de erflater geschreven”

 Rechtbank niet verplicht om in te gaan op vordering tot schriftonderzoek van het testament wanneer de
betwisting van de echtheid van het eigenhandig testament kennelijk onterecht is

o Gent 21 juni 2018

o Gent 19 december 2019

o Gent 28 juni 2018: waarbij het Hof zich van de echtheid van het handschrift van de testator vergewist door het
te vergelijken met een aantal documenten waaruit het geschrift en de handtekening van de testator blijken. De
echtheid van het (geschrift van het) testament wordt weerhouden zonder een uitgebreid schriftonderzoek uit
te voeren.

o Zie ook Antwerpen 9 februari 2021: rechter is niet verplicht deskundige aan te stellen.
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“Gedagtekend”

Eensgezindheid in rechtspraak en rechtsleer: vermelding van foute of onmogelijke datum op het testament
impliceert niet dat het testament zomaar nietig kan worden verklaard.

Vier voorwaarden van de rol van de datum: 

1. na te gaan of de testator bekwaam en gezond van geest was op het ogenblik van de redactie van zijn
testament;

2. vast te stellen dat het testament de uiterste wil inhoudt en het niet om een louter ontwerp gaat;

3. te controleren of de testator mogelijks de invloed van captatie of suggestie onderging;

4. de volgorde van de testamenten te bepalen.

 Indien voldaan aan voorwaarden kan testament toch geldig zijn.

58TESTAMENTEN

57

58



Recente rechtspraak gaat nog verder: 

Familierechtbank Namen 1 oktober 2018: geldigheid van een eigenhandig testament waarin geen datum wordt 
vermeld

= verregaande strekking

Deze strekking kent op vandaag weinig bijval in rechtspraak en rechtsleer. Enkel het Franstalige Hof van Cassatie 
sprak zich in een arrest van 10 mei 2007 in die zin uit, alsook de rechtbank te Dinant in een vonnis van 3 maart 
2010. 

Antwerpen 6 juni 2018: een eigenhandig testament zonder een (impliciete) datum is nietig. 

Antwerpen 4 mei 2021: een getypte tekst die met de hand is gedagtekend en ondertekend, is nietig.
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“Ondertekend”

Tendens waarbij de gebruikelijke handtekening van de testator niet vereist is, maar waarbij elk teken dat toelaat
de testator met zekerheid te identificeren als geldige handtekening kan worden aanvaard.

Handtekeningsvereiste is een bijkomende geldigheidswaarborg, eerder dan een vormvereiste sensu stricto.

Gent 30 maart 2017: handtekening van testator ontbreekt, maar de door de testator met de hand voluit
geschreven naam en adres worden aanvaard als geldige handtekening.

Gent 24 oktober 2019: het Hof niet overtuigd door het gerechtelijk deskundigenverslag dat op overtuigende wijze
wordt weerlegd door het verslag opgesteld in het kader van een (eenzijdige) tegenexpertise. Het komt mede om
proceseconomische redenen de feitenrechter toe dienaangaande te trancheren eerder dan een bijkomende
expertise te bevelen. Het Hof besluit tot geldigheid van het eigenhandig testament in lijn met de tegenexpertise.
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2. Notarieel Testament

Aanwezigheid getuigen ratione personae:

Familierechtbank Henegouwen, afdeling bergen 26 april 2019:

een authentiek testament is krachtens artikelen 971 en 1001 OBW en de artikelen 8, 10 en 114
van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt nietig wanneer één van de getuigen in de derde graad
verwant is met de begunstigde van het testament.

In casu bleek de getuige de nicht van de algemene legataris te zijn

! De potpourri V‐Wet heeft de onbevoegdheid ratione personae met betrekking tot de zijverwanten en
aanverwanten teruggebracht van de derde naar de tweede graad. Dit testament zou dus op heden wel geldig zijn.
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Luik 19 juni 2019:

de notaris die een openbaar testament maakt, kan als getuige worden bijgestaan door een voormalige
klerk, vermits die laatste niet meer in ondergeschikt verband staat ten aanzien van de notaris en hij dus alle
vereiste waarborgen van onpartijdigheid biedt. (Art. 971 en 1001 OBW; art. 10 Ventôsewet).

Antwerpen 16 januari 2018: 

 De getuigen bleken niet aanwezig bij het dictee en aan één van hen werd de tekst niet voorgelezen;

 Testament nietig overeenkomstig de artikelen 971‐972 OBW io. Artikel 1001 OBW;

 Testament kan niet worden geconverteerd in een internationaal testament omdat de authentieke akte nietig is
wegens valsheid en niet louter op grond van een vormgebrek
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Verval van oorzaak/doorslaggevende beweegreden

De gronden van verval van een testament: afdeling 8 van hoofdstuk 5, boek III van het (oud) B.W.

Verdwijning van de oorzaak of beweegredenen wordt hierin niet als specifieke grond van verval van een 
testament opgegeven.

Gent 22 november 2018: het gegeven dat de testator en de legataris echtgenoten waren ten tijde van de redactie 
van het testament en ex‐echtgenoten ten tijde van het overlijden van de testator is onvoldoende om aan te 
nemen dat de doorslaggevende beweegreden die de testator had bij de redac e van zijn testament ten behoeve 
van zijn toenmalige echtgenote, nadien en vóór zijn overlijden is verdwenen. 

! Aandachtspunt rechtspractici: herroeping testament bij echtscheiding
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Luik 19 april 2019: Het loutere feit dat zij als legataris “haar echtgenoot” heeft aangewezen, volstaat niet om te 
beschouwen dat de doorslaggevende beweegreden van het testament verdwenen is wanneer de echtscheiding 
tussen de erflater en de legataris werd uitgesproken. Er moet nog worden aangetoond dat het huwelijk de 
doorslaggevende oorzaak/beweegreden van het legaat was. 

Familierechtbank Namen 27 mei 2019: het feit dat een echtgenoot in zijn huwelijkscontract een zogenaamde 
Valkeniers‐clausule invoegt, impliceert geen stilzwijgende herroeping van een vroeger testament waarin 
laatstgenoemde verklaarde het grootste beschikbare deel van zijn goederen over te dragen aan de persoon die 
toen zijn partner was en die later zijn echtgenote zal worden. De gevolgen van de zogenaamde Valkeniers‐
clausule betreffen enkel het wettelijke erfrecht van de langstlevende echtgenoot en verhindert niet dat 
echtgenoten elkaar nog via een testament of schenkingsakte kunnen begunstigen. 

Antwerpen 9 oktober 2018: De oorzaak als determinerende beweegreden voor het doen van het legaat geldt 
enkel als geldigheidsvereiste ten tijde van het opstellen van het testament, maar het is geen 
voortbestaansvereiste 
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