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Bewijs van een hand- of bankgift : Hof van Cassatie 22 april 2010 

 

1. Op 22 april 2010 velde het Hof van Cassatie een arrest inzake de handgift. 
 

2. Omtrent de geldigheid van een handgift bestaat geen twijfel: de handgift van roerende 
goederen tussen levenden, die tot stand komt door de louter materiële overhandiging, met het 
inzicht om te schenken, van de zaak aan de begiftigde, die aanvaardt, valt niet onder het 
toepassingsgebied van artikel 931 B.W. Volgens art. 931 B.W. dient een schenkingsakte 
authentiek, dus voor notaris, te gebeuren. De handgift – die uit de praktijk is ontstaan – vergt 
geen akte, dus kan de tekst van art. 931 B.W. ook niet worden toegepast1.  

 

3. De vraag die voorlag betrof het bewijs van een handgift. Het is immers zo dat van alle zaken 
die een bedrag van 375 euro te boven gaan, een geschrift moet worden opgemaakt (art. 1341 
B.W.). Dit kan een notarieel of onderhands geschrift zijn.  

 

Een notariële akte heeft als voordeel dat deze een volledig bewijs levert van de overeenkomst 

die erin vervat ligt, tussen de contracterende partijen en hun erfgenamen of rechtverkrijgenden 

(art. 1319 lid 1 B.W.). In geval van een schenking d.m.v. een Belgische notariële akte, brengt dit 

echter ook de heffing van schenkingsrecht met zich mee. 

 

Een onderhandse akte, die erkend is door degenen tegen wie men zich daarop beroept of die 

wettelijk voor erkend wordt gehouden, heeft tussen de ondertekenaars van de akte en tussen 

hun erfgenamen en rechtverkrijgenden, dezelfde bewijswaarde als een authentieke akte (art. 

1322 lid 1 B.W.).  

 

4. Uit deze bepalingen leidt het Hof van Cassatie af: 
 

“… het volwaardig schriftelijk bewijs van het bestaan van een handgift van roerende goederen 

ter waarde van meer dan 375 euro wordt geleverd aan de hand van een door de schenker en 

de begunstigde ondertekend geschrift, dat de overhandiging, met het inzicht om te schenken, 

van de zaak aan de begiftigde vaststelt, evenals de aanvaarding door de begiftigde.” 

 

5. Wat kunnen we hieruit afleiden voor de praktijk? 

                                                             

1
 R. Deblauwe, ‘Zin en onzin van de successierechten’ in Liber Amicorum Maeckelbergh, Brussel, 1993, 112-113. 
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De gewoonte bestaat om een handgift te bewijzen aan de hand van twee documenten: het 

eerste opgemaakt door de schenker, meestal in de vorm van een aangetekende brief waarin de 

schenker de begiftigde zijn intentie kenbaar maakt om hem een schenking te doen, en met de 

vraag op een bepaalde datum en plaats aanwezig te zijn. Tijdens die afspraak worden de 

materiële goederen overhandigd aan de begiftigde. Daarna stuurt de begiftigde een 

(aangetekende) brief naar de schenker om hem te bedanken voor de gedane schenking.  

 

Deze twee documenten op zich vormen geen volwaardig bewijs volgens art. 1322, lid 1 B.W. 

aangezien beide documenten slechts getekend zijn door één partij: de ene door de schenker, 

de andere door de begiftigde. Deze documenten samen vormen volgens het arrest echter wel 

een begin van bewijs door geschrift (art. 1347 B.W.), dat kan aangevuld worden met 

vermoedens, waaruit de werkelijkheid van de handgift kan worden afgeleid.  

 

6. De bewijswaarde van de vermoedens wordt door de rechter beoordeeld en kan bijvoorbeeld 
bestaan uit: de bewaring van de goederen door de begiftigde, het gedurende jaren niet in vraag 
stellen van de schenking door de schenker, … 

 

7. Dezelfde principes zijn van toepassing op een bankgift
2
. Ook hier bestaat de gewoonte om de 

bankoverschrijving die een schenking uitmaakt te bewijzen met twee aangetekende brieven: 
één uitgaande van de schenker, de ander uitgaande van de begiftigde. Ook deze beide brieven 
gelden slechts als begin van bewijs door geschrift dat kan aangevuld worden tot volwaardig 
bewijs door vermoedens. Hier zal dit aanvullend bewijs kunnen geleverd worden door het 
bewaren van het bankafschrift waaruit de overschrijving blijkt. Bankafschriften kunnen immers 
slechts tot tien jaar terug bij de bank opgevraagd worden. Men raadt meestal ook aan geen 
melding te maken op de overschrijving zelf van ‘gift’ of ‘schenking’ om het risico op een 
ongeldige schenkingsakte te vermijden. Door het neutraal karakter van de overschrijving te 
verbreken, zou men immers in het vaarwater van artikel 931 B.W. kunnen komen. 

 

Indien men echter ná de hand- of bankgift een document opmaakt, ondertekend door de beide 

partijen, waarin staat dat de schenker een welbepaald goed heeft overhandigd aan de 

begiftigde of een overschrijving heeft gedaan op een rekening van de begiftigde, met het 

oogmerk om te begiftigen en waarin de begiftigde deze schenking aanvaard, dan vormt deze 

pacte adjoint een volwaardig schriftelijk bewijs.  

 

                                                             

2 Een bankgift, die oorspronkelijk als handgift werd beschouwd, wordt thans behandeld als een onrechtstreekse 
schenking indien de overschrijving van rekening tot rekening animus donandi gebeurt.. 
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8. Wanneer men deze pacte adjoint dan per aangetekende post verstuurt, van de schenker naar 
de begiftigde of omgekeerd, heeft men ook het bewijs van de datum. Het is aan te bevelen dit 
in een korte tijdsspanne na de schenking te doen en de pacte adjoint op te stellen in zoveel 
exemplaren als er partijen zijn, zodat zowel schenker als begiftigde een exemplaar van de 
pacte adjoint in hun bezit hebben. Men werkt hier best met de techniek van de gevouwen 
omslag, waarbij de brief tot envelop wordt gevouwen. Op burgerrechtelijk vlak, is het vaststaan 
van de datum van belang om de volgorde van inkorting te bepalen: de oudste schenking wordt 
immers laatst ingekort en indien de datum van de schenking niet kan bewezen worden, moet 
deze ingekort worden na de legaten

3
.  

 

9. Ook wordt deze semi-vaste datum erkend door de fiscus, wat van belang kan zijn om het 
verstrijken van de driejaarstermijn aan te tonen in geval van een handgift. Dit laatste moet 
echter gerelativeerd worden aangezien het in principe de fiscus is die moet aantonen dat de 
schenking in de laatste drie jaar heeft plaatsgehad. De datum van de bankgift kan worden 
aangetoond door het rekeninguittreksel van de overschrijving.  

 

10. Bovendien vormt deze pacte adjoint, ondertekend door zowel schenker als begiftigde een 
voldoende geschrift om te laten registreren indien de schenker in de drie jaar voor zijn 
overlijden ernstig ziek wordt en er een risico van overlijden is. Door de registratie wordt dan de 
(hogere) successierechten vermeden door het betalen van de schenkingsrechten.  

 

11. Conclusie:  
 

Heeft u in het verleden een hand- of bankgift gedaan, waarbij enkel aangetekende brieven, 

getekend door ófwel de schenker, ófwel de begiftigde, werden opgesteld, en dus geen geschrift 

ondertekend door beide partijen, dan verdient het aanbeveling het bankafschrift of andere 

bewijzen die deze schenking kunnen staven, te bewaren. U heeft immers geen volwaardig 

bewijs van de schenking. 

 

Voor wie in de toekomst een hand- of bankgift wenst te doen, volstaat het, eerst de 

overhandiging van de materiële zaak of de bankoverschrijving te doen, gevolgd door het 

opmaken van één document, de pacte adjoint, getekend door zowel schenker als begiftigde, 

waarin de overdracht, ten titel van schenking wordt bevestigd door de schenker en waarin de 

begiftigde de aanvaarding van deze schenking bevestigt. Eventueel kunnen in deze pacte 

adjoint ook de modaliteiten die aan deze schenking worden verbonden, vermeld worden.  

 

                                                             

3 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010,1030. 
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Vervolgens verstuurt men deze pacte adjoint per aangetekende brief met de techniek van de 

gevouwen omslag zodat op de pacte adjoint zelf, de poststempel staat.  

 

Soms schrijft men in een pacte adjoint : “Ik schenk hierbij, bij wijze van handgifte, enz…”. Dit is 

geen bevestiging van handgift meer, maar een ongeldige schenking: een dergelijke schenking 

moet immers voor notaris worden verleden. Men dient dus wel op te letten met de formulering 

ervan.  

 

 

Elisabeth De Nolf en Rik Deblauwe 

18 oktober 2010 

              


