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Voor de socioloog is het huwelijk een sociale status : man en 
vrouw vormen een maatschap om de voor- en nadelen van het leven 
te delen, kinderen te verwekken en op te voeden. In tegenstelling 
met het concubinaat is het een maatschappelijk bekrachtigde status, 
aangezien het huwelijk wettelijk beschermd en ingericht is, en prin
cipieel moet blijven duren tot op het ogenblik dat een van de echt
genoten komt te overlijden. 

Doordat de echtgenoten een huwgemeenschap vormen, moeten 
zij zich natuurlijk inspannen om de met het huwelijk betrachte 
doeleinden te verwezenlijken. Het is daarom maar redelijk dat zij 
samenleven onder 'hetzelfde dak (verplichting tot samenwonen), 
dat zij elkaar bijstaan in alle levensomstandigheden, en o.a. bij het 
werk, in de beproeving, bij ziekte (verplichting tot bijstand), en 
dat zij de huwelijkstrouw ongeschonden houden (verschuldigd zijn 
van getrouwheid). Op die wijze beoogt het huwelijk de persoonlijke 
ontluiking van de echtgenoten in de algehele levensgemeenschap 
die het huwelijk schept, en wordt meteen, in wat men de familie
kern heeft genoemd, een van de grondslagen gelegd van een natuur
lijke maatschappelijke inrichting. Het huwelijk bewerkt dus de 
meest intieme en de meest volkomen vereniging van personen. 

In zo'n perspectief lijken problemen van pecuniaire aard eerder 
bijkomstig; vooral wanneer, zoals het nu de tendens is, de nadruk 
wordt gelegd op de persoonlijke doeleinden van het huwelijk. Dat 
men zich nochtans geen begoochelingen make. Zeer vaak zal het 
huwelijk voor elk van de echtgenoten middel zijn om zich tegen de 
materiele tegenkantingen van het leven te beveiligen; de man geniet 
de duizend en een huiselijke zorgen die enkel een vrouw kan betonen 
(nl. ,,cette oeuvre de choix qui veut beaucoup d'amour"), en de 
vrouw van haar kant verkrijgt de zekerheid van een duurzaam mate
rieel-veilig bestaan. En zelfs indien men over dergelijke beweeg
redenen heenstapt, dan nag moet men vaststellen dat die vereniging 
van personen niet mogelijk is zonder een zekere vereniging van hun 
vermogens. De patrimonia van de echtgenoten ondergaan immers 
fataal de terugslag van de aan de personengemeenschap opgelegde 
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lasten, en de personengemeenschap zelf doet zich noodzakelijk gelden 
op het zuiver vermogensrechtelijk domein. 

Het gemeenschappelijk leven impliceert minstens dat er ge
meenschappelijke uitgaven worden verricht tot dewelke de beide 
echtgenoten moeten bijdragen (verplichting om bij te dragen in de 
lasten van het huwelijk). Gehuwd als ze zijn om wel en wee te delen, 
moeten zij elkaar trouwens financieel helpen wanneer de ene wel
stellend is en de andere behoeftig (steunplicht). Maar dit is slechts een 
minimum; zodat het dan oak zeer goed te begrijpen valt dat de echt
genoten hun patrimoniale belangen veel enger verenigen. Deze vereni
ging zal nauwer of losser zijn, naargelang het huwelijksvermogensstelsel. 

Deze laatste opmerking confronteert ons met twee aspecten 
van het huwelijk, zoals die, van elkaar gescheiden, in de Franse en 
Belgische wetboeken voorkomen : enerzijds, het statuut van de 
echtgenoten, imperatief geregeld bij de artikelen 212 en volg. B.W., 
dat de hoven opgesomde verplichtingen inhoudt tot samenwoning, 
bijstand, getrouwheid, en, op patrimoniaal vlak, tot hulpverlening 
en bijdrage in de lasten van het huwelijk; anderzijds, het huwelijks
vermogensstelsel, zijnde het geheel van de conventionele of beschikkende 
bepalingen voorzien bij de artikelen 1387 en volg. B.W., bestemd 
om de hiernavermelde vragen te beantwoorden : wie van de echt
genoten is eigenaar van de door hen v66r of tijdens het huwelijk 
verworven . goedet:en, wie heeft er het ge11ot van, wie beheert ze, 
wie mag er over beschikken? Maar sommige van die vragen raken 
en het statuut van de echtgenoten en het vermogensstelsel; het 
beheer van zekere goederen behoort soms tot het speciaal domein 
van de voorbehouden goederen van de gehuwde vrouw; de bijdrage 
in de lasten van het huwelijk hangt terzelfdertijd af van het statuut 
en van het vermogensstelsel. 

De echtgenoten hebben zo goed als de vrije keuze van het huwe
lijksvermogensstelsel dat zij dienstig oordelen; doch de wetgever 
heeft zelf het regime uitgewerkt dat hij opdringt aan degenen die 
geen huwelijkscontract sluiten. Dit wettelijk regime is dat van de 
gemeenschap; regime in hetwelk de echtgenoten een deel van hun 
goederen in een gemeenschappelijke kas laten vallen, en wel de 
roerende goederen en de aanwinsten. 

In tegenstelling met de gemeenschap, is er de scheiding van 
goederen. Scheiding en gemeenschap duiden concreet de twee type
opvattingen aan, op basis van dewelke men het geldelijk statuut 
van de huwgemeenschap kan bouwen: onafhankelijkheid of associ
atie van de geldelijke belangen. 

lndien de Belgische echtgenoten nag immer onderworpen zijn 
aan het huwelijksvermogensrecht van de Code Napoleon, dan is 
hun statuut daarentegen sedert 1804 grondig geevolueerd; van welke 
evolutie de twee mijlpalen zijn de wet van 20 juli 1932 en deze van 
30 april 1958. 

2 



In de Code Napoleon werd de familiale inrichting volledig 
beheerst door het principe van de maritale macht. Dit beginsel 
was schier absoluut, aangezien de vrouw praktisch over geen enkel 
verhaal beschikte tegen de misbruiken van de man; en dit principe 
was tevens algemeen, vermits het de ongelijkheid van de echtgenoten 
teweegbracht tot in het vervullen van hun wederzijdse verplichtingen 
toe. Ten einde dit gezag van de man nog vollediger te maken en de 
eenheid van de gezinsleiding te bewerkstelligen, werd de man aan
gesteld tot enige behoeder der zedelijke en materiele belangen van 
het gezin. Dienvolgens werd de vrouw, zelfs indien ze van goederen 
gescheiden was, handelingsonbekwaam voor om het even welke 
daad die min of meer belangrijk was. 

De wet van 20 juli 1932 heeft het principe van de maritale macht 
gehandhaafd. Maar toch wijzigde ze er de draagwijdte van door 
dit beginsel om te werken tot een leidinggevende taak, die haar 
reden van bestaan en meteen haar begrenzing vond in het meerder 
belang van de huwgemeenschap en van de familie. Het gezag van 
de man was niet meer absoluut; de vrouw had een recht van verhaal 
in geval van misbruik van dit gezag. Zo heeft men kunnen zeggen 
dat de wet van 20 juli 1932 de gelijkheid van de echtgenoten ten aanzien 
van de misbruiken heeft verwezenlijkt. 

De wet van 30 april 1958 heft de maritale macht op, en stelt 
meteen een einde aan de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw. Haar opstellers hebben zelfs niet gewild dat de wettekst, al 
was het maar terloops, de titel gezinshoofd zou toekennen aan de 
man, die de overhand in de Ieiding van de huwgemeenschap heeft 
verloren. Men mag dienvolgens zeggen dat de nieuwe artikelen 
212 en volg. B.W. het principe huldigen van de volledige juridische 
gelijkheid van de echtgenoten. 

T och heeft dit principe lang niet voldoende ingang gekregen 
om het huwelijkrecht volledig te wijzigen. Zo behoudt art. 213 B.W. 
een zekere overhand voor de man m.b.t. de keuze van de echtelijke 
verblijfplaats; overhand die weliswaar een betrekkelijke is, aangezien 
in de tekst van hetzelfde artikel staat dat de vrouw het recht heeft 
zich tot de rechtbank te wenden indien er wettige redenen zijn voor 
de keuze van een andere verblijfplaats. En wanneer men van de 
eigenlijke huwgemeenschap overstapt naar de familie, die er het 
natuurlijk verlengstuk van is, moet men vaststellen dat de wet van 
30 april 1958, zelfs gewijzigd bij de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, niet grondig de instelling van de ouderlijke 
macht wijzigt. Want de man, ondanks het feit dat hij van zijn gezag 
als echtgenoot beroofd is, behoudt een betrekkelijke overhand als 
vader voor de opvoeding van de kinderen (de ouders oefenen gedu
rende het huwelijk gezamenlijk de ouderlijke macht uit; maar zijn 
zij het niet eens, dan is de wil van de vader doorslaggevend, doch 
de moeder heeft het recht zich tot de jeugdrechtbank te wenden). 
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Er bestaat dus een zekere discrepantie tussen het beginsel 
van de juridische gelijkheid van de echtgenoten en de inrichting 
van de familie. T och heeft dit weinig te betekenen in vergelijking 
met het gebrek aan samenhang dat het gevolg is van het behoud in 
ons rechtssysteem van het napoleontisch huwelijksvermogensrecht. 
D~ nieuwe regeling van het algemeen statuut van de echtgenoten 
had slechts de aanhef moeten zijn van een medegaande hervorming 
van het huwelijksvermogensrecht. Welnu, in plaats van de les te 
trekken uit het Franse precedent van 1938, heeft de regering de 
hervorming van het huwelijksvermogensrecht uitgesteld om deze 
van het algemeen statuut te kunnen bespoedigen. 

Vandaar de grate onevenwichtigheid van ons huwelijksrecht : 
het algemeen statuut is gebouwd op het begrip gelijkheid, terwijl 
het gebruikelijke huwelijksvermogensstelsel de stempel blijft dragen 
van het maritaal overwicht. De harmonie wordt enkel bewerkt bij 
het bedingen van een stelsel van scheiding van goederen; wat even
wei niet zonder gevaren is. De grate meerderheid van de Belgen 
zijn echter gehuwd onder het stelsel van de gemeenschap. Welnu, 
men weet dat de man heer en meester blijft over de gemeenschap, 
en oak dat die gemeenschap de vermogensbelangen van de echtge
noten zo innig verbindt dat dit een terugslag heeft op de persoon
lijke verhoudingen van de gehuwden. Men heeft wel te zeggen dat 
het opheffen van de maritale macht aan de .man de Ieiding van de 
huwgemeenschap ontneemt, alsmede de macht om alleen het levens
ritme van het gezin te regelen. Hij zal daarom niet Ininder meester 
blijven; aangezien hij alleen houder is van de gemeenschappelijke 
gelden - d.w.z. het grootste deel van de familiale inkomsten -, 
en aangezien hij alleen er over beschikt en de gemeenschap mag 
verbinden; rechten die hem in staat stellen het materiele leven naar 
zijn zin in te richten en dienvolgens oak, in grate mate, het morele 
Ieven van de familie. 

De volledige bekwaamheid van de gehuwde vrouw heeft, wan
neer ze met gemeenschap van goederen is gehuwd, slechts voor 
gevolg dat zij - zonder maritale of gerechtelijke machtiging te 
behoeven - geldige rechtshandelingen kan stellen, dit wil zeggen 
daden die niet vatbaar zijn voor vernietiging. Doch, volgens de 
gangbare mening, laat die bekwaamheid haar slechts toe te beschik
ken over de blote eigendom van haar eigen goederen, aangezien, 
overeenkomstig de steeds nag in zwang zijnde teksten van de Code 
Napoleon op het stuk van het stelsel van gemeenschap, het enkel 
ingevolge maritale machtiging is dat zij enige macht verkrijgt op de 
goederen der gemeenschap, tot dewelke oak moet gerekend worden 
het genot van de eigen goederen van de vrouw. Dit is de betekenis 
van art. 214 B.W., in fine, dat de gehuwde vrouw bekwaam maakt 
,onder voorbehoud van de bevoegdheden aan de echtgenoten 
versta de man - toegekend door titel V van boek III". 
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Dit voorbehoud bestaat trouwens oak met betrekking tot het 
bij art. 215 B.W. aan de vrouw toegekend recht om een beroep of 
handel uit te oefenen zonder de toestemming van haar echtgenoot; 
heeft de in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw die toestem
ming niet gekregen, dan kan ze, voor wat haar beroep of handel 
betreft, enkel de blote eigendom van haar eigen goederen verbinden. 
De handtekening van haar man is haar dus, negen keer op tien, 
onontbeerlijk - althans wanneer ze haar activiteit aanvat - in
dien zij enig krediet wil genieten. Wat toelaat te beweren dat het 
de in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw schier onmoge
lijk is om, tegen de wil van haar echtgenoot in, een handel op te 
zetten. 

Moet men zich verheugen over deze betrekkelijke ondoeltref
fendheid van het principe van de gelijkheid der echtgenoten? Ja, 
indien men bepaalde pessimistische opvattingen bijtreedt. Reeds 
v66r de wet van 1958 hadden eminente auteurs, bij voorbaat en 
onherroepelijk, dit principe veroordeeld dat, naar hun mening, 
enkel tot de vernietiging van de familie kon leiden. De Page bv. 
aarzelde niet, onmiddellijk na het invoeren van de wet van 20 juli 
1932, te schrijven : ,tout bien considere, il ne parait guere possible 
de depasser sensiblement le stade de la legislation nouvelle que si 
l'on supprime le mariage, et qu'on le remplace par l'union libre". 
Wat ongetwijfeld van een overdreven, alhoewel ten dele gegronde 
vrees, blijk gaf. Het gevaar was inderdaad niet denkbeeldig, dat 
het invoeren van het gelijkheidsprincipe zoals het werd aangevoeld 
ten nadele van de familie zou uitvallen; en zulks, doordat men de 
echtgenoten een volkomen wederzijdse onafhankelijkheid zou toe
kennen, wat enkel van aard kon zijn een klimaat te scheppen dat 
moest leiden tot ontbinding van de familie. 

Tach heeft de Belgische wet van 30 april 1958 de volledige 
gelijkheid van de echtgenoten ingevoerd. Maar de wetgever, als 
het ware instinctmatig, heeft bij de nieuwe artikelen 212 en volg. 
B.W., die gelijkheid van de echtgenoten enkel toegekend in het 
perspectief van hun wederzijdse verplichtingen en van het behoud 
van de familie : de verhoudingen tussen de echtgenoten zijn geplaatst 
niet in het teken van hun onafhankelijkheid maar in dat van een 
samenwerking tussen gelijken. 

Men vindt hiervan o.a. het bewijs in het artikel 215 B.W., dat 
de beroepsactiviteit regelt van de echtgenoten. Vroeger mocht de 
vrouw, zelfs indien zij van goederen gescheiden was, geen enkel 
beroep uitoefenen zonder de toestemming van haar man, terwijl 
hij integendeel volledig vrij bleef wat het beroep van zijn keuze 
betreft. De wet van 30 april 1958 schaft natuurlijk deze ongelijkheid 
af, vermits artikel 215 B.W. bepaalt : ,iedere echtgenoot heeft 
het recht een beroep, een nijverheidsbedrijf of een handelsbedrijf 
uit te oefenen, zonder toestemrning van de andere echtgenoot". 
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Gelijke vrijheid: dat is het principe. Maar het gaat zeker niet om 
onafhankelijkheid of ongebondenheid, aangezien de wet aan iedere 
echtgenoot insgelijks een recht van toezicht toekent op de handelwijze 
van de medeechtgenoot, ten einde de stoffelijke en morele belangen 
van de familie te vrijwaren. Dit toezicht uit zich in een recht om 
zich tot de rechtbank te wenden; wat ook preventief kan geschieden : 
iedere echtgenoot mag door de rechtbank van eerste aanleg aan de 
andere echtgenoot verbod Iaten opleggen een bepaald beroep, ja 
zelfs om het even welk beroep, uit te oefenen. 

In dezelfde geest bekrachtigt het B. W. de steunplicht en de 
verplichting om bij te dragen in de lasten van het huwelijk. Men 
weet dat de in gemeenschap van goederen gehuwde man zijn gezin 
onderhoudt, vermits hij aile inkomsten in zijn handen heeft; en 
dat, ingeval de echtgenoten van goederen gescheiden en alsdan in 
beginsel van elkander onafhankelijk zijn, zij wederkerig tot elkaars 
onderhoud en dat van hun kinderen gehouden zijn. De wet van 
20 juli 1932 had aan deze verplichting een sanctie gekoppeld, die later 
verbeterd en versterkt werd bij artikel 218 B.W. ingevolge de wet 
van 30 april 1958. Welnu, deze sanctie houdt niet in het minst reke
ning met de bevoegdheden die de echtgenoten toevallen ingevolge 
hun huwelijksvermogensstelsel. Kortom, de door de vrederechter 
toegekende delegatie vervangt de vordering tot onderhoud van de 
verzoekende partij door een machtiging om zelf gelden te innen en 
uit te geven die aan de medeechtgenoot toekomen. Het is deze inde
plaatsstelling zelf die, !n zekere mate, de normale werking van de 
huwlijksvermogensstelsels stoort. Zo zal bv. de in gemeenschap 
van goederen gehuwde vrouw machtiging ontvangen om gemeen
schappelijke fondsen te innen en om erover te beschikken voor de 
behoeften van het gezin. De delegatie kan zelfs de rechten wijzigen die 
ieder van de echtgenoten op zijn eigen patrimonium bezit : de van 
goederen gescheiden vrouw kan bv. gemachtigd worden om, gans 
aileen, schuldvorderingen te innen, waarvan haar man nochtans 
de enige titularis is. 

Behoudens deze delegatie-maatregel, was een meer algemene 
sanctie op het stuk van de huwelijksverplichtingen onmisbaar. Ze 
is thans vervat in art. 221 B.W. 

Deze wettekst heeft een dubbele draagwijdte : enerzijds een 
zo ruim veld bestrijken als enigzins kan en anderzijds het ruimste 
begrip mogelijk Iaten. Vooreerst een zo ruim veld bestrijken als 
enigszins kan : want de voorzitter neemt in beginsel kennis van 
iedere grove inbreuk op om het even welke echtelijke verplichting, 
ja zelfs van elk grof verzuim van de ouderlijke plichten; vervolgens 
het ruimste begrip in de hand werken: omdat de voorzitter in prin
cipe, en onder voorbehoud van de bevoegdheid van andere rechts
machten, aile dringende en voorlopige maatregelen mag . bevelen 
die in het belang van de eisende echtgenoot of van de kinderen 
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geboden zijn. Zo worden dagelijks bevelschriften verleend waarbij 
de verplichting tot samenwonen opgeschort wordt en de hoede 
over de kinderen voorlopig wordt gewijzigd. De voorzitter vertrouwt 
de kinderen bv. toe aan de moeder, ja zelfs aan de grootouders. 
Er werd oak al bevolen dat een debiel kind een verblijf van verschil
lende maanden aan de kust zou doorbrengen met zijn grootmoeder. 

Op het stuk van de patrimoniale verhoudingen, mag de voor
zitter van de rechtbank de man tijdelijk beroven van de rechten 
die hem toebehoren als hoofd van de gemeenschap, en mag hij ieder 
van de echtgenoten beroven van hun rechten op het eigen patri
monium. Zo gebeurt het wel meer dat een losbandig echtgenoot 
zijn post- en bankrekeningen geblokkeerd ziet, terwijl hem boven
dien verbod wordt opgelegd om op welkdanige wijze oak over zijn 
goederen te beschikken. De rechter mag een deel van het gemeen
schappelijk mobilair ter beschikking stellen van de vrouw, die zich 
verplicht ziet tijdelijk haar man te verlaten. Het bevelschrift van de 
voorzitter kan dus, net zoals de door de vrederechter toegestane 
delegatie, de normale werking van het huwelijksvermogensstelsel 
verstoren en de rechten veranderen die ieder echtgenoot op zijn 
eigen patrimonium bezit. 

Er moet nochtans op gewezen worden dat de presidiale macht 
begrensd is. Het bevelschrift, als Iauter familiale politie-maatregel, 
mag aan derden geen schade berokkenen. Het mag zelfs niet, om zo 
te zeggen, een vooroordeel behelzen met betrekking tot de rechten 
van de echtgenoten : het bewerkt noch toekenning, noch overdracht, 
noch wijziging, noch uitdoving van een zakelijk recht of van een 
vorderingsrecht. Het mag enkel de uitoefening wijzigen van de rechten 
die de echtgenoten hebben, hetzij als gehuwden, hetzij tengevolge 
van hun huwelijksvermogensstelsel, hetzij als titularis van hun 
eigen patrimonium; en zulks dan nag aileen op een precaire of voor
lopige wijze. 

Ten einde de doeltreffendheid van het bevelschrift te ver
zekeren, moet het van een passende sanctie voorzien zijn, zoals de 
nietigheid of de niet-tegenstelbaarheid aan derden van de verboden 
rechtsdaad; wil men echter de rechten van derden die te goeder 
trouw zijn niet krenken, dan moet men terzelfdertijd zorgen voor 
een behoorlijke publiciteit van het presidiaal bevelschrift. Welnu 
dit alles is heden ten dage verwezenlijkt : het verbod onroerende 
goederen te vervreemden wordt overgeschreven in de registers 
van de hypotheekbewaarder. De derden zijn er dienvolgens over 
ingelicht, en niets verzet er zich tegen dat de wet de onschuldige 
echtgenoot toelaat de wederrechtelijk toegestane vervreemdingen 
te vernietigen; sanctie die bij art. 225 B.W. voorzien is. 

Uit deze summiere beschrijving van de beschikkingen van de 
wet van 1958, meen ik volgende besluiten te mogen trekken. 
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De Belgische wetgever heeft, na de maritale macht en de onhe
kwaamheid van de gehuwde vrouw te hehhen opgeheven, zonder 
grate wijzigingen het oud statuut van de echtgenoot laten hestaan 
op !outer persoonlijk en zedelijk vlak ( verplichtingen tot samen
wonen, getrouwheid en hijstand); maar hij heeft daarentegen zeer 
grondig het statuut van de echtgenoten gewijzigd op het pecuniair 
vlak (steunplicht en hijdrage in de lasten van het huwelijk). Hij 
heeft hovendien de algemene hescherming van de echtverhintenis 
precies en nauwkeurig ingericht en op zedelijk en op geldelijk gehied. 

Zodoende werden in het hoofdstuk dat gewijd is aan de respec
tieve rechten en verplichtingen van de echtgenoten, meer en meer 
heschikkingen opgenomen m.h.t. de goederen. 

Om dit verschijnsel uit te leggen, is het aangewezen nog eens 
terug te komen op mijn opmerking met hetrekking tot de discre
pantie die in het B.W. hestaat tussen het statuut van de echtgenoten 
enerzijds en het huwelijksvermogensstelsel anderzijds. 

Een dertigtal jaren geleden werd ik als student in de rechten 
getroffen door het feit dat men tot tweemaal toe, en wel met een 
tussenpoos van twee jaren, de status van de gehuwden hestudeerde : 
een eerste keer, in het derde jaar, onder de ruhriek van de weder
zijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten in de titel over 
het huwelijk; een tweede maal, in het vijfde jaar, onder de ruhriek 
:van_het _huwelijksc_ontract en de wederzijdse rech~en van de echt
genoten. Opmerkenswaard is toch dat het in heide materies gaat 
over de wederzijdse rechten van de echtgenoten. 

Het onderscheid dat zich onmiddellijk aan mij opdrong was, 
dat het in het eerste hoek van het B.W. ging om rechten qua de 
persoon van de echtgenoten en in het derde hoek om rechten qua 
hun goederen. Men mag er uit afl.eiden dat heel wat meer logisch 
werk werd gepresteerd, wanneer in hepaalde wethoeken en de he
schikkingen omtrent het persoonlijk en die hetreffende het geldelijk 
statuut van de echtgenoten in een en dezelfde titel Werden samen
gehracht. En met reden. Al mogen de zaken niet al te eenvoudig 
worden voorgesteld. Men hemerkt immers vlug dat hoofdstuk VI 
van titel V over het huwelijk evenveel, zoniet meer, heschikkingen 
inhoudt met hetrekking tot de goederen dan met hetrekking tot de 
persoon van de echtgenoten. 

Moet hieruit geconcludeerd worden tot een zuivere methodo
logische fout? 

Niet noodzakelijk. Want indien men hepaalde huitenlandse 
wethoeken onder ogen neemt, zoals het Zwitserse, die de hepalingen 
op het stuk van het huwelijk en die met hetrekking tot het huwelijks
vermogensstelsel hehhen samengehracht, ook daar, stelt men dan 
vast dat in het hoofdstuk, speciaal gewijd aan de gevolgen van het 
huwelijk ten aanzien van de echtgenoten, veel hepalingen van patri
moniale aard zijn ingelast. 
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Men moet hieruit wei besluiten dat in zijn logische eenvoud 
het onderscheid tussen het persoonlijk en het patrimoniaal statuut 
geen rekening houdt met de werkelijkheid, en dat men genoopt is 
er een minder gemakkelijk te ontwaren distinguo te moeten aan toe
voegen : dat van de algemene gevolgen van het huwelijk zelf op 
zuiver vermogensrechtelijk gebied, enerzijds, en dat van de gevolgen 
van een aan het huwelijk bovengeplaatst huwelijksvermogensstelsel, 
anderzijds. 

Dit tweede onderscheid doet een kapitaal feit uitschijnen : 
in de economische verhoudingen tussen echtgenoten bestaan er 
basisproblemen, waarvan een gewetensvol wetgever een eenvormige 
en imperatieve oplossing client te geven die rechtstreeks moet inge
geven zijn door de hem eigen opvatting van het huwelijk. De beschik
kingen van patrimoniale aard, vervat in het algemeen statuut van 
de echtgenoten, stippelen de oorspronkelijke basis uit van het eco
nomisch recht van de huwgemeenschap. En doordat die beschik
kingen voor alle gehuwden gelijk zijn, heeft men aldus in werkelijk
heid een minimum huwelijksvermogensstelsel, op hetwelk, om het 
aan te vullen teneinde aan de verlangens en aan de individuele noden 
te voldoen, de eigenlijke huwelijksvermogensregeling, zij het een 
conventionele of een wettelijke, gegrift wordt. 

Geleidelijk aan komt aldus tot stand, zowel in Belgie als elders, 
hetgeen men zou kunnen noemen : een noodzakelijk huwelijks
stelsel; men zou het kunnen omschrijven als zijnde het minimum 
aan economische organisatie dat de wet voor gehuwden onontbeer
lijk acht. 

Van dit oogpunt uit beschouwd, zouden er als het ware twee 
huwelijksstelsels bestaan die elkaar in zekere mate overlappen : 

a) het noodzakelijk huwelijksstelsel, of als men wil het primair 
regime, bestaande uit een minimum imperatieve bepalingen; 

b) het eigenlijk huwelijksvermogensstelsel of secundair regime, 
veranderlijk en complementair, dat ofwel vrijelijk door de partijen 
gekozen wordt, ofwel aan partijen wordt opgedrongen door de wet 
die het inricht, rekening houdende met de meest aangevoelde sociale 
noden en verlangens. 

Hoe komt het dat, op heden, en in vele Ianden, dit primair 
regime zich opdringt en zich ontwikkelt? Dit fenomeen is gekoppeld 
aan het geleidelijk verdwijnen van een sociologische toestand waarin 
de man in feite het monopolium van de economische activiteit bezat, 
en dienvolgens over alle goederen moest kunnen beschikken om 
en zijn krediet en de veiligheid in het beleid van zijn zaken te kunnen 
verzekeren; hiervan waren de maritale macht en de onbekwaamheid 
van de vrouw dan het natuurlijk gevolg. Hetgeen ik het noodzakelijk 
huwelijksstelsel noem is geen nieuw gegeven, maar een gegeven 
dat tot op heden eerder verborgen was gebleven; immers, het nood-
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zakelijk huwelijksstelsel was vroeger helemaal beheerst door de 
onder alle regimes noodzakelijke maritale macht en onbekwaamheid 
van de gehuwde vrouw. De vrouw, niet bij machte om rechtsdaden 
te stellen, was gehoorzaamheid verschuldigd aan haar man, die, 
gans aileen, de gang van het huishouden bepaalde, de gezinsbelangen 
waarnam, en in het onderhoud van de familie voorzag. 

Zelfs onder het stelsel van scheiding van goederen was het de 
man die, voor de bestrijding van de lasten van de huishouding, 
bepaalde op welke wijze zijn bijdrage en die van zijn vrouw dienden 
aangewend te worden. 

In dergelijk systeem, waarvan het Leitmotiv erin bestaat vol
ledig vertrouwen te schenken aan de man, is er geen plaats voor 
beschikkingen die het machtsmisbruik van de man zouden beteu
gelen; en is er evenmin plaats voor welkdanige delegatie van bevoegd
heden aan de vrouw. Maar van het ogenblik dat de vrouwen in het 
raderwerk van de economische activiteit een rol beginnen te spelen, 
en dat op juridisch vlak het begrip maritale macht verdwijnt, van 
dat ogenblik ook zijn nieuwe soluties geboden voor het basisprobleem 
dat dit is van de bescherming der geldelijke belangen van de familie. 

Hetgeen de breeddenkende Demolombe slechts in extreme 
gevallen aanvaardde als inbreuk op een onbetwist principe, en het
geen de nauwgezette Laurerit zich zelfs niet kon inbeelden, wordt 
nu gewoonweg in onze wetten opgenomen : indien een van de echt
genoten zijn verplichting niet nakomt om zijn inkomsten voor de 
behoeften van de familie ter beschikking te stellen, zal de andere echt
genoot deze inkomsten in zijn plaats mogen innen en er hun normale 
bestemming mogen aan geven; wil een echtgenoot zijn kapitaal ver
kwisten op gevaar af zijn familie te rui:neren, dan zal de andere hem 
dat kunnen beletten door doeltreffende gerechtelijke maatregelen. 

Door de juridische gelijkheid van de echtgenoten te verwezen
lijken, heeft de moderne wetgever vooral de onafhankelijkheid van 
de vrouw willen verzekeren. Zo hebben de hervormingen dikwijls 
het agressief aspect aangenomen van een aanval op de eeuwenoude 
familiale inrichting. 

Nu lijkt deze afbrekende beweging geluwd te zijn, en is de 
slinger van de geschiedenis wellicht aan het terugslaan. De wet
gever begint, misschien onbewust, in te zien dat gelijkheid en on
afhankelijkheid twee zeer verschillende begrippen zijn. Indien de 
gelijkheid het basisprincipe is voor elke vereniging, dan betekent 
dit nog niet dat de metgezellen onafhankelijk zouden zijn; want, 
ten einde de doelstellingen van de groep in de hand te werken, legt 
het bestaan zelf van de groep aan de leden verplichtingen op die 
ze trouwens vrijelijk hebben aanvaard. Het gelijkheidsbeginsel 
verhindert t.a. geenszins een oordeelkundige verdeling van de taken 
tussen de leden van de groep, in acht genomen de bevoegdheden 
en de geschiktheden van ieder van hen. 
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Zo komen twee belangrijke, tegenstrijdige doch verzoenbare 
ideeen tot uiting : die van de gelijkwaardigheid van de echtgenoten 
en die van de sociale waarden die uit hun huwgemeenschap ontstaan. 
De eerste idee brengt voor de vrouw de erkenning mede van een 
aan de man gelijkwaardige persoonlijkheid; de tweede idee heeft 
de erkenning voor gevolg van de ondergeschiktheid van de indivi
duele belangen der echtgenoten aan de hogere doeleinden die zij 
nastreven door hun huwgemeenschap. 

Het primair regime, of noodzakelijk huwelijksstelsel, is precies 
de uitdrukking van deze onmisbare harmonisatiegedachte. 

Met deze zienswijze gaan heel wat vragen gepaard, waarvan ik 
er twee wens te behandelen. W elk evenwicht moet worden bereikt 
tussen dit opgelegd primair statuut en het vrij gekozen huwelijks
vermogensstelsel (hetgeen voor gevolg heeft dat de eigen inhoud 
van het primair regime client vastgesteld te worden)? Welke wijzi
gingen zullen door het primair regime aan de werking van het com
plementair huwelijksvermogensstelsel gebracht worden? 

Eerste vraag 

Men zou zich zeer goed een systeem kunnen indenken, waarin 
de echtgenoten geen de minste vrijheid zouden genieten om zelf 
hun huwelijksvermogensregeling uit te werken. 

In die opvatting valt alles wat de huwelijksvermogensregeling 
betreft binnen de algemene gevolgen van het huwelijk, en verdwijnt 
elk onderscheid tussen het noodzakelijk regime en het huwelijks
vermogensstelsel in de gebruikelijke zin van het woord. Doch derge
lijk systeem is in de westerse landen haast niet denkbaar. In vroegere 
tijden ware dit wel mogelijk geweest toen het recht verbrokkeld 
was in een oneindig aantal costuymen, plaatselijke gewoonten die 
zeer beperkte en dienvolgens ook betrekkelijk homogene gemeen
schappen beheersten. Ook nu nog zou het mogelijk zijn in een zo 
uitgestrekt land als Rusland, omdat het politiek en economisch 
systeem er grotendeels, althans theoretisch, de levensvoorwaarden 
van de individuen en families eenvormig heeft gemaakt : bijna ieder
een is er werknemer; slechts het werk is voor iedereen de bron van 
inkomsten; en de enkelingen mogen haast aileen geld en een of 
twee persoonlijke woningen bezitten. Zulke homogeniteit van de 
problemen werkt de instelling van een eenvormig huwelijksver
mogensstatuut voor gehuwden in de hand, hetgeen trouwens over
eenstemt met de politieke eisen van de sovjetgemeenschap. Dit 
fenomeen is t.a. niet eigen aan de totalitaire staten; ook in Skandinavie, 
waar zich een hoge maar nogal uniforme levensstandaard heeft 
ontwikkeld, is insgelijks de huwelijksvermogensregeling tot enkele 
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basisgegevens herleid geworden, en werd de vrijheid van de echtge
noten om een huwelijksvermogensregeling uit te werken zoals zij 
goedvinden, beperkt. Onze Ianden blijven integendeel beheerst 
door het sociologisch pluralisme, zelfs indien er een neiging is waar 
te nemen tot eenmaking van de levensvoorwaarden. 

Bijgevolg is er geen enkel stelsel geknipt om adequaat dienstig 
te zijn voor alle klassen der bevolking. Wanneer men het de echtge
noten dus gunt het stelsel te kiezen dat voor hen het best geschikt is, 
en toelaat dat zij het zelfs uitwerken zoals zij dienstig oordelen met 
het oog op hun noden - zoals men zijn huis bouwt, voor zichzelf 
en naar eigen smaak - dan heeft men zin voor werkelijkheid en 
client men het vrijheidsideaal. De wetgever zal dan ten hoogste een 
stelsel opdringen aan hen die het niet nodig hebben geacht van die 
vrijheid gebruik te maken. Dit stelsel moet ingericht worden rekening 
houdend met de meest algemene noden en verzuchtingen van de ge
meenschap waarvoor het bestemd is en in functie van de houding 
die het overgrote deel van de leden van die gemeenschap desaan
gaande aanneemt. Bij ons lijkt het stelsel van gemeenschap tot op 
heden nog het best te beantwoorden aan dit algemeen verlangen. 

Het is nu juist in dit klimaat van liberalisme dat het zeer nuttig 
voorkomt een inspanning te doen, om te achterhalen welke gevolgen 
van de huwelijkse staat noodzakelijk op patrimoniaal gebied moeten 
inwerken. Zo zal men beletten dat het thans verworven beginsel 
van de gelijkheid van de echtgenoten, de toekomst van de familie 
zou in gevaar brengen. Terzelfdertijd zal men, op technisch vlak, 
zeer duidelijk de zone afbakenen binnen dewelke de vrijheid van 
de huwelijksovereenkomsten speelt. 

Dat brengt dus mee dat een zo duidelijk mogelijke definitie 
zou worden gegeven van het noodzakelijk stelsel alsook een duide
lijke bepaling van zijn inhoud. De vraag stelt zich als volgt : welke 
zijn de problemen die de wetgever op heden door eigen autoriteit 
moet oplossen op een algemene manier, en zonder acht te slaan op 
de bijzondere voorkeur die door de echtgenoten in hun huwelijks
vermogensstelsel is uitgedrukt? 

Indien het mag, dan zou ik zeggen dat het een ideaal recht is 
dat ik zou willen schetsen; hetgeen wel verwaand moet klinken. 
Gelukkig biedt het positief recht van de westerse landen reeds veel 
objectieve gegevens. Dank zij dit materiaal zal het mij misschien 
mogelijk zijn om, zonder al te subjectief te worden, een tamelijk 
grote waaier van essentiele problemen voor te leggen waarvan de 
oplossing in het algemeen statuut van de echtgenoten client opge
nomen te worden. 

Het eerste probleem lijkt me dit van de gezinsleiding. Het ont
breken in ons recht van het begrip gezinshoofd, komt me zeer jammer 
voor. Vooreerst, omdat het enig wettelijk middel om een twistpunt 
op te lossen er thans in bestaat zich tot de rechter te wenden. Ver-
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volgens, omdat voor zaken die de huwgemeenschap betreffen zoals 
de huur van een appartement, het plaatsen van een kind in een on
derwijsinrichting, de huur van een vakantieverblijf, de derden met 
geen geldige gesprekspartner kunnen onderhandelen. Ten slotte 
omdat het begrip gezinshoofd van aard zou kunnen zijn om, als richt
snoer opgevat, de leidinggevende idee te zijn waaronder vele positieve 
oplossingen van burgerrechtelijke en misschien vooral van sociaal
rechtelijke aard kunnen bijeengebracht worden. 

Het tweede probleem is dat van de bijdrage in de lasten van het 
huwelijk. In de nieuwe wettelijke context, houdende samenwerking 
van de echtgenoten als gelijken, moet deze bijdrage gemeenschappe
lijk zijn en in verhouding tot de inkomsten van iedere echtgenoot 

Thans, in Belgie zoals in Frankrijk, mogen de echtgenoten de 
bijdrageverplichting nag regelen door middel van bijzondere clausu
les van hun huwelijkscontract. Men kan zich echter de vraag stellen 
of die vrijheid nog gerechtvaardigd is, en of de regel van de even
redige bijdrage niet zou moeten worden aangekleefd onder alle stel
sels. Hierop, zo dunkt me, moet bevestigend geantwoord worden : 
de doeleinden zelf van de huwgemeenschap wijzen er mijns inziens 
op, dat een volledige wederkerigheid noodzakelijk is wat betreft 
het gemeen maken van de inkomsten. Trouwens, uit oogpunt van 
familiale verantwoordelijkheidszin is het te betreuren dat een van 
de echtgenoten zich niet zou hoeven te bekommeren om het huis
houdelijk budget en zelfs zou mogen eisen als voorwaarde tot de 
echtvereniging, dat hij niet moet bijdragen in de lasten van het 
huwelijk. 

Om praktische overwegingen is het nochtans aangewezen dit 
beginsel aan te vullen met de bepaling, dat de echtgenoten voor wat 
het verleden betreft ondersteld zijn hun deel te hebben bijgedragen, 
zonder rekeningen of kwijtingen te moeten voorleggen. 

Veel belangrijker zijn mijns inziens de gerechtelijke middelen 
waarover elke echtgenoot beschikt om van de andere de vervulling 
van zijn bijdrageverplichting te eisen. Hier lijkt het Belgisch sys
teem van de delegatie mij het best aangepast, en aan de actuele reali
teit en aan de natuur zelf van de huwgemeenschap. 

Dit systeem doet zich inderdaad voor als een inwendige rege
ling die bij de huwgemeenschap hoort; de echtgenoot biedt zich 
aan als vertegenwoordiger van de huwgemeenschap, en niet als een 
van buiten- af handelende schuldeiser. Ongetwijfeld voert het Franse 
systeem van het vereenvoudigd beslag-onder-derden ongeveer tot 
dezelfde praktische resultaten; doch het brengt bepaalde moeilijk
heden met zich mee op het stuk der ver houdingen met de andere 
schuldeisers. 

Een derde kwestie die zijn oplossing moet vinden binnen het 
algemeen statuut, is dat van de algemene bescherrning van de huw
gemeenschap. Onder geen enkel stelsel zou het de echtgenoten mogen 
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geoorloofd zijn het algemeen belang van de familie in gevaar te bren
gen door het stellen van ondoordachte of kwaadwillig bedoelde 
patrimoniale daden. Juist daarom, zo lijkt het me, is het huidig 
artikel 221 B.W. zo wijs, en werd dit artikel met recht en reden 
opgenomen onder de rubriek houdende de algemene gevolgen van 
het huwelijk. 

Toch zou men nog verder moeten gaan, dunkt me, wanneer 
het er om gaat de gezinswoning, het gebruikelijk mobilair en de 
werktuigen, te beveiligen .. Graag zag ik een algemene beschikking 
uitgevaardigd die, op straf van nietigheid of van niet-tegenstelbaar
heid, de toestemming van de medeechtgenoot zou vereisen bij elke 
vervreemding, hypotheekstelling, inpandgeving, afstand van huur, 
door de echtgenoot titularis van de eigendom of van het genot. 
Zulkdanige maatregel zou, in de huidige sociologische constellatie, 
vooral de bescherming van de vrouw tegen de man beogen. Deze 
stelregel zou trouwens moeten gelden onder alle huwelijksvermogens
stelsels, en zelfs in het geval van scheiding van goederen. 

De evolutie die men ontwaart in het Engels recht en in dat 
van de Amerikaanse Staten, die het stelsel van volledige scheiding 
van goederen aankleven, is veelbetekenend : de rechtspraak heeft 
een oplossing dienen te vinden voor de nogal vaak voorkomende 
gevallen waarbij de man er zich niet toe beperkt zijn echtgenote te 
verlaten, maar haar ook nog uit zijn waning jaagt, het woonhuis 
verkoopt, in hypotheek geeft of verhuurt. De Britse hoven hebben 
alle vindingrijkheid van het juridische denken gebruikt om de vrouw 
toe te laten in het huis te blijven wonen waarvan de man eigenaar 
of huurder is. 

Zo komt het dat de hoven tijdens de laatste jaren ruim gebruik 
hebben gemaakt van een, tot dan toe nogal theoretisch gebleven, 
beschikking van de Act van I 882 met betrekking tot de eigendom 
van de gehuwde vrouwen. Vol gens art. 17 van die Act mogen de 
echtgenoten bij het ontstaan van een geschil dat betrekking heeft 
op de eigendom of op het bezit, zich tot de rechter wenden die, 
met betrekking tot de goederen, de beslissingen mag nemen die 
hij aangewezen acht (such order as he thinks fit). 

Op deze basis werden de volgende soluties gevonden : 

1° aan de man, die zijn vrouw wil laten uitdrijven uit een goed 
waarvan hij eigenaar of huurder is, wordt opgelegd een andere aan
vaardbare oplossing aan zijn echtgenote aan te bieden; 

2° de eigenaar van het door de man gehuurd onroerend goed 
moet het recht tot bewoning van de vrouw eerbiedigen, zolang deze 
de huurgelden betaalt; behalve natuurlijk het geval dat hij haar een 
regelmatige opzegging laat betekenen; 

3° bij faillissement van de man zal de trustee van het faillissement 
het recht tot bewoning van de vrouw moeten eerbiedigen. 



Het Belgisch systeem van artikel 221 B.W. laat toe analoge 
resultaten te bereiken; althans in de betrekkingen tussen de echt
genoten onderling. Op dat stuk is ons stelsel zelfs ruimer, aangezien 
het toepasselijk is op alle goederen van de echtgenoten. Het ware 
nochtans beter dat voor de echtelijke woonst, het gebruikelijk mobi
lair en het werkgereedschap, het principe zou worden omgekeerd. 
Het voordeel op het huidig systeem van artikel 221 B.W. zou erin 
bestaan dat de echtgenoot, in plaats van zelf het initiatief te moeten 
nemen van zodra er gevaar dreigt om een verbod tot vervreemding 
uit te lokken, zich het recht zou toegekend zien om met de daden 
van beschikking in te stemmen. Dan zou het de echtgenoot-eigenaar 
zijn die, bij weigering, zich tot de rechter zou moeten wenden. Dit 
is vrijwel het enige middel om te verhelpen aan het frequent voor
komend verschijnsel van psychologische en economische over
heersing van de ene echtgenoot, door de andere wat in feite belet 
dat een gerechtelijke actie wordt ingesteld. 

In dezelfde gedachtengang is het best mogelijk dat de wet de 
echtgenoten tegen zichzelf zou beschermen en dienvolgens de fa
milie zou beveiligen tegen bepaalde bijzonder gewaagde verbinte
nissen. In het Nederlandse recht, zoals gewijzigd in 1956, worden 
hieromtrent belangrijke ideeen aan de hand gedaan : het is aan ieder 
van de echtgenoten verboden zich zonder toestemming van de 
medeechtgenoot borg te stellen of als solidaire medeschuldenaar 
op te treden, tenzij bij de uitoefening van een beroep; het is, zonder 
dezelfde toestemming ook verboden op krediet voorwerpen te kopen 
die klaarblijkelijk voor het huishoudelijk gebruik moeten dienen. Vooral 
deze laatste beschikking komt zeer oordeelkundig voor, nu we een tijd 
beleven dat de vrouwen maar al te veel blootgesteld zijn aan aanbie
dingen van weinig discrete, taaie en dikwijls oneerlijke demarcheurs. 
De Nederlandse wetgever is in dit opzicht zelfs zo ver gegaan, dat in
dien he(contract schriftelijk moet worden gesloten, een geschreven vol
macht geeistwordtvan de echtgenoot die niet persoonlijk tussenkomt; 
verkeert een van de echtgenoten in de onmogelijkheid zijn wil te ken
nen te geven, dan moeten de aankopen op krediet, die door de andere 
echtgenoot werden gedaan, door de kantonrechter worden bewilligd. 

Een vierde probleem heeft betrekking op de uitoefening van 
een beroep. Het gaat niet om de vraag te weten of een echtgenoot 
een beroep zal mogen aanvangen zonder de toestemming van de 
andere, maar wel, ongeacht de houding terzake, hoe aan de andere 
echtgenoot, en dan vooral aan de vrouw, voldoende beroepskrediet 
zal worden toegekend. Het algemeen statuut moet bepalingen be
vatten waardoor het de echtgenoten mogelijk is over de nodige 
materiele middelen te beschikken voor hun economische activiteit; 
en dit onder alle huwelijksvermogensstelsels. De (weliswaar gebrek
kige) instelling van de voorbehouden goederen werd, daarom, het
geen logisch is, in dit algemeen statuut ondergebracht. 
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Een vijfde probleem bestaat erin te bepalen wie bevoegd is om 
de huwgemeenschap te vertegenwoordigen voor de behoeften van 
het huishouden. Men is het over het algemeen eens, dat het de rol 
van de vrouw is te zorgen voor de dagelijkse zaken van het huis
houden; niet aileen omdat dit haar natuurlijke roeping is, maar 
ook omdat het een gezonde verdeling van de taken in de hand werkt. 
Men stelt trouwens vast dat zulks strookt met de realiteit; althans 
bij de lagere klassen van de bevolking en bij de middenstandsklassen. 
Tamelijk recente Franse studies hebben uitgewezen dat in 3/4 van 
de arbeiders- en bediendengezinnen de vrouw de huishoudelijke 
inkomsten beheert. Slechts in de hoogste zakenkringen heeft de 
vrouw hiervoor geen belangstelling; haar aandeel in de huwgemeen
schap bestaat daar vooral in hetgeen de Engelsen noemen : her 
decorative presence. 

De rechtspraak heeft dit zeer goed begrepen, door de algemene 
theorie van het huishoudelijk mandaat van de gehuwde vrouw in het 
leven te roepen. Doch die opvatting zelf is, bij gebrek aan beters, 
slechts een ietwat schijnheilig lapmiddel, dat, logisch geredeneerd, 
wezenlijk gebonden blijft aan de maritale macht. De theorie van 
het huishoudelijk mandaat is onvolkomen gemotiveerd, vermits 
de vrouw het huishouden beheert ingevolge haar onwederroepelijke 
zending en niet ingevolge een vrijgevig van de man verkregen dele
gatie. Zij biedt ook op technisch gebied geen voldoening, want de 
man kan dit mandaat immers herroepen; hetgeen de toestand van. 
de vrouw zeer wankel maakt en voor de derden een bron van onzeker
heden en ongerechtvaardigde risico' s schept. 

Het is reeds een stap in de goede richting indien, zoals in Frank
rijk, het stilzwijgend mandaat in een wettelijk mandaat is omgezet. 
Nochtans, me dunkt dat het idee zelf van het mandaat moet worden 
verworpen ten voordele van het eigen recht van de vrouw om de 
huwgemeenschap te verbinden, ttz. zichzelf, haar man en ook de 
gemeenschap als er ~en is. Dit stemt overeen met het Duitse Schliis
selgewalt, of pouvoir des cles. 

In een geest van gelijkheid, moet dit pouvoir des cles in werke
lijkheid behoren aan de beide echtelieden, met een toebedeling van 
bevoegdheden spontaan door hen zelf uitgestippeld, in acht genomen 
de omstandigheden en hun temperament. Dus, is de man hoofd 
van het gezin, dan moet de nadruk worden gelegd op het Schliissel
gewalt van de vrouw; heerst er integrale gelijkheid, dan is het eerder 
de solidariteit der huishoudelijke verbintenissen die gewenst lijkt. 
Dienvolgens bekomt men het volgende schema : algehele solidariteit 
voor de juridische verplichtingen die rechtstreeks uitstaans hebben 
met het gemeenschappelijk leven en die onafhankelijk zijn van de 
uitwendige economische verhoudingen; volledige scheiding voor de 
verbintenissen met betrekking tot die laatste categorie. 

Ieder echtgenoot zou ook het recht moeten hebben om de andere 
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echtgenoot te vertegenwoordigen, telkens wanneer deze laatste 
voor een bepaalde duur in de onmogelijkheid verkeert om zijn eigen 
zaken te beheren. Dit principe zou, eens te meer, zijn verantwoording 
vinden in het idee dat alle goederen van de echtgenoten bestemd 
zijn om de noden van het gezin te helpen lenigen. Of het nu gaat 
om een stelsel van gemeenschap of om een stelsel van scheiding 
van goederen, het zou maar logisch zijn dat het recht van beheer 
en van leiding van de verhinderde echtgenoot automatisch door de 
medeechtgenoot zou worden uitgeoefend. Het begrip wettelijk man
daat is bier zeer op zijn plaats. 

Nu wordt het probleem ten onzent maar al te fragmentarisch ge
regeld door verspreide bepalingen met betrekking tot de afwezigheid, 
gerechtelijke onbekwaamverklaring en internering van geesteszieken. 

M.i. zou het principe veralgemeend moeten worden, al zijn 
wel enkele wijzigingen geboden om het geschikt te maken voor 
bepaalde bijzondere hypothesen. De aan het mandaat verbonden 
rechten zouden duidelijk moeten omlijnd worden; graag zag ik hierin 
trouwens opgenomen : het beheer van de persoonlijke goederen 
van de verhinderde echtgenoot, alsook de conventionele of wette
lijke machten die deze bezit op de rechtstreeks voor de huwgemeen
schap geaffecteerde goederen zoals bv. de gemeenschappelijke goede
ren. Het ware misschien wijs de tutelaire tussenkomst van het gerecht 
te overwegen, want een machtsoverdracht van rechtswege zou in be
paalde gevallen weinig opportuun kunnen zijn. De bevoegde rechts
macht zou er o.a. kunnen over waken, of de echtgenoot wel geschikt en 
waardig is om zich de macht te zien toekennen zijn verhinderde echt
genoot te vertegenwoordigen; terzelfdertijd zou de gerechtelijke dele
gatie de toestand van de derden meer doeltreffend kunnen beveiligen. 

Dit zijn, zo dunkt me, de voornaamste problemen gesteld door 
de economische verhoudingen tussen de echtgenoten. 

Een zelfs oppervlakkige blik op de buitenlandse wetgevingen 
toont aan, dat zeer verscheiden antwoorden moeten worden gegeven 
op de problemen die door de huwelijksvermogensregeling van de 
gehuwden worden gesteld. Men ontwaart nochtans onbetwistbare 
gemeenschappelijke trekken : overal zoekt men de inkomsten van 
de huwgemeenschap te verhogen; overal tracht men goederen, 
althans de meest essentiele, voor het gezin te bestemmen; overal 
gaat het in die richting, dat men aan de vrouw, zij het onder de een 
of andere vorm, de interne leiding van bet huishouden toekent; 
overal ook betracht men haar bescherming tegen de uitwassen waar
van zij het slachtoffer kan zijn, juist omwille van het feit dat zij zich 
uitsluitend aan die rol toewijdt. Een van zijn zending bewuste wet
gever mag de oplossing van zulke transcendente problemen niet 
koppelen aan de vrije keuze van een huwelijksvermogensstelsel : de 
door hem gegeven oplossingen moeten gelden voor alle gezinnen, en 
dienvolgens van imperatieve aard zijn. 
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Tweede vraag 

Na, vanuit het vigerend Belgisch positief recht, het begrip van 
een economisch basisstatuut voor het huwelijk te hebben bepaald 
en getracht te hebben er de essentiele inhoud van te omschrijven, 
moet nag aangetoond worden hoe het inwerkt op de werking van 
het eigenlijk huwelijksvermogensstelsel. 

Deze studie zou zeer lang kunnen uitvallen; maar ik zal me 
beperken tot een schets, en enkel de twee types van huwelijksver
mogensstelsels onder ogen nemen die de twee uiterste polen zijn 
tussen dewelke al de andere regimes gesitueerd kunnen worden, 
nl. de scheiding van goederen en de gemeenschap. 

Het stelsel van scheiding van goederen is datgene dat aan de 
echtgenoten een maximum aan theoretische onafhankelijkheid laat 
op patrimoniaal vlak. Doch welke oak de praktische voordelen mogen 
wezen van de scheiding van goederen, tach kan het niet ernstig be
twijfeld worden dat dit stelsel een egocentrische tonaliteit in het 
huisgezin brengt, alsook dissidente en centrifuge tendensen die 
trouwens dikwijls verbeterd worden door de feitelijke gedraging 
der echtgenoten. Welnu, wat ik het noodzakelijk huwelijksstelsel 
heb genoemd zal zeer duidelijk deze gebreken van het separatistisch 
stelsel verbeteren, doordat op ieder ogenblik zal kunnen verholpen 
worden in de egoi:stische afwijkingen van een echtgenoot die om 
zijn familie weinig bekommerd is. 

lnzake de affectatie van de inkomsten, zal dit primair regime 
de van hun doel afgewende inkomsten ter beschikking stellen van 
de familie. lnzake het behoud van de kapitalen, zal het verhinderen 
dat een echtgenoot de goederen zou verspillen die onmisbaar zijn 
voor het gezinsleven. 

Het separatistisch beginsel wordt aldus fel gewijzigd, of, juister 
gezegd, verbeterd, in functie van de vereisten van de huwgemeen
schap. Men mag nu reeds voorhouden dat er in het Belgisch recht 
geen zuiver stelsel van scheiding van goederen meer bestaat, en 
men mag onderstellen dat de invloed van het noodzakelijk huwe
lijksstelsel op het eigenlijk huwelijksvermogensstelsel in de toekomst 
nag zal toenemen. 

Maar ook op de gemeenschap oefent het primair stelsel grate 
invloed uit en brengt het ingrijpende veranderingen teweeg. lndien, 
zoals het in Belgie nag altijd het geval is, de gemeenschap bijna 
volledig onder het gezag van de man is geplaatst, dan tach wordt 
de vrouw beschermd tegen al de misbruiken van haar man; niet 
alleen kan zij beletten dat de man gemeenschappelijke goederen zou 
vervreemden, maar zij kan hem eveneens verbod Iaten opleggen 
eigen goederen te vervreemden die oak bestemd zijn voor het onder
houd van het gezin. 

lndien de gemeenschap in de toekomst zou onderworpen worden 
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aan het gezamenlijk gezag van de beide echtgenoten, dan zou het 
noodzakelijk huwelijksstelsel slechts een zeer geringe inwerking 
meer hebben, en zou het eigenlijk huwelijksvermogensstelsel de 
onmisbare procede' s moeten voorzien die een eventuele lamlegging 
zouden tegengaan ingeval een van de echtgenoten systematisch 
stokken in de wielen zou steken. Dit is inderdaad een probleem 
eigen aan het stelsel van medebeheer. Het noodzakelijk huwelijks
stelsel zou nochtans toelaten de meeste moeilijkheden met betrek
king tot de affectatie van de inkomsten te ondervangen, vermits de 
echtgenoot, die het meest bezorgd is om de familiale belangen, in 
rechte gemachtigd zou kunnen worden om de inkomsten van de 
gemeenschap alleen te ontvangen en zelfs om de inkomsten van de 
eigen goederen van zijn medeechtgenoot te innen. 

Tenslotte, indien de gemeenschap afzonderlijk zou worden 
beheerd, zoals het trouwens het geval is in het stelsel van de gemeen
schap beperkt tot de aanwinsten dat heden veel sukses kent, dan zou 
iedere echtgenoot zich beschermd zien tegen het wanbeheer van de 
andere. 

Het enige belangrijke probleem dat door het noodzakelijk huwe
lijksstelsel niet zou zijn opgelost, is dit van de deelneming van ieder 
van de echtgenoten in de gemeenschappelijke welvaart. Men weet 
immers dat een van de grootste gevaren van de scheiding van goederen 
schuilt in het feit dat de vermogensaanwas terecht komt in de handen 
van een der echtgenoten, nl. van degene die zijn brood verdient of 
over het grootste fortuin beschikt; bij de ontbinding van het huwelijk 
heeft dit voor de medeechtgenoot een ernstige en pijnlijke verlaging 
van de levensstandaard voor gevolg. Dit gevaar, dat voor de vrouw 
bijzonder ernstig is, wordt automatisch uitgeschakeld in de stelsels 
met gemeenschap, dank zij de verdeling van de winsten bij de out
binding van de gemeenschap. Welnu, het is misschien juist hier 
dat de grens loopt tussen de eigen bevoegdheid van het primair 
regime en die van het eigenlijk huwelijksvermogenstelsel. Het eerste 
heeft inderdaad tot doel de essentiele en onvoorwaardelijke principes 
vast te leggen die aan de huwgemeenschap zullen toelaten om, tijdens 
de duur van die gemeenschap en welke ook de bijzondere overeen
komsten van de echtgenoten mochten zijn, te leven en te groeien. 
Daarentegen komt het toe aan het huwelijksvermogensstelsel om 
het lot van de langstlevende echtgenoot te verzekeren na de out
binding van het huwelijk. 

Het noodzakelijk huwelijksstelsel werkt dus eigenlijk als een voort
durende regulator van het door de echtgenoten gekozen economisch 
statuut; het is de uitdrukking van het minimum aan gemeenschaps
geest die in elke huwgemeenschap moet te vinden zijn, en het ver
betert op elk ogenblik het slecht gebruik dat de echtgenoten maken van 
de vrijheden die zij zich op patrimoniaal gebied hebben voorbehouden. 

Het bestaan zelf van dit algemeen statuut maakt het probleem 
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aangaande de keuze van het huwelijksvermogensstelsel van ge
meenrecht minder pijnlijk, aangezien men nu verzekerd is dat, 
welk ook dit stelsel weze, er aangepaste rechtsmiddelen zullen be
staan om door beide echtgenoten de essentiele vereisten van de 
huwgemeenschap te doen eerbiedigen. Deze soort van voogdij over 
het huwelijksvermogensstelsel is slechts het uiteindelijk gevolg van 
de aanpassing van het onwrikbaar natuurrechtelijk huwelijksconcept 
aan de moderne opvatting van de gelijkheid van de echtgenoten. 

De ontluiking van het idee van de affectatie voor de familie van de 
goederen van de echtgenoten- en zulks onder om het even welk huwe
lijksvermogensstelsel- is voor onze tijd een kostbare en betekenisvolle 
aanwinst. In velerlei opzicht betekent dit de triomf van het gemeen
schapsbegrip en het doorbreken van het oorspronkelijk concept van de 
dotaliteit. Tot zeer recent vond de affectatie van de goederen voor de 
familie slechts zijn daadwerkelijke verwezenlijking in het stelsel van de 
gemeenschap of in het dotaal stelsel; maar dan nog op zeer onvolkomen 
wijze! lnderdaad, in de gemeenschap hing het af van de man aileen; en 
in het dotaal stelsel, waarvan het karakteristieke kenmerk bestaat in de 
onvervreemdbaarheid van de goederen, kon zij enkel daadwerkelijk 
plaats hebben met betrekking tot de goederen van de vrouw. 

Heden ten dage kleeft het idee van de algemene affectatie van de 
goederen voor de familie niet meer aan de stelsels in dewelke zij een 
bijzondere technische-vorm-had -gevonden, doch-heeft dit idee_zich 
tot aile stelsels, dit van scheiding van goederen inbegrepen, uitgebreid. 

Hieruit kan men de twee volgende lessen trekken. Vooreerst, 
dat die affectatie een algemeen concept is dat het kader te buiten 
gaat van de gemeenschap, die er slechts een bijzonder uitgewerkte 
uitdrukkingsvorm van is. Vervolgens, dat het pessimisme van De 
Page die meende te zien ,le crepuscule de la famille legitime descen
dre lentement sur nos societes contemporaines", moet getemperd 
worden. Na afgebroken te hebben, beginnen de wetgevers herop 
te bouwen. Hoe kan men een wetgeving antifamiliaal noemen, wan
neer ze aan de meest waakzame echtgenoot toelaat de best aange
wezen huishoudelijke affectatie van de gemeenschappelijke inkomsten 
te verwezenlijken; wanneer ze toelaat aan een verkwistende echt
genoot verbod op te leggen om onverantwoorde of ruinerende cia
den te stellen; wanneer dezelfde wetgever weldra de familiale woonst 
waarin, of het bedrijf waarvan het gezin leeft zal beschermen, en 
aan de echtgenoten zal verbieden hun goederen weg te schenken 
tenzij bij gemeen akkoord? Of moet dan soms meer familiaal worden 
genoemd, een regime dat, ongetwijfeld, elk misbruik van de vrouw 
belette, maar niettemin al de misbruiken van de man toeliet? 

De traditionele ideeen blijven bestaan, doch onder nieuwe 
vormen die er naar streven een behoorlijk evenwicht in het leven te 
roepen tussen de te progressistische strevingen enerzijds en het 
andere uiterste van een steriele gehechtheid aan het verleden. 
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SOMMAIRE 

TENDANCES MODERNES DU STATUT MATRIMONIAL 

Dans le mariage, l'union des personnes se prolonge necessairement dans 
le domaine patrimonial, notamment par le devoir de contribution aux charges 
du menage et le devoir de secours entre epoux. 

A cet egard, deux aspects du mariage, dans la legislation belge, apparais
sent dissocies : d'une part, le statut imperatif (art. 212 et suivants du Code 
civil) qui reglemente les devoirs entre epoux dans 1' ordre personnel, mais en 
edicte aussi dans l'ordre patrimonial; d'autre part, le regime matrimonial, en
semble de regles conventionnelles et dispositives, tranchant des questions de 
propriete, de jouissance et de gestion des biens des epoux. 

Si le regime matrimonial n' a j usqu' a present guere evolue, le statut imperatif 
s'est profondement modifie en 1932 et en 1958. 

En realite, les dispositions d' ordre patrimonial contenues dans le statut 
general des epoux definissent les bases primordiales du droit economique de 
!'union conjugale. S'imposant a tous les gens maries, il constitue un regime 
matrimonial minimum, qu' on peut appeler un regime matrimonial primaire 
ou necessaire. 

Ce regime primaire tend a se developper dans tous les pays et notamment 
dans le notre. C'est pourquoi il importe, d'une part d'en determiner le contenu 
essentiel, et d'autre part, d'analyser les modifications qu'il apporte dans le 
fonctionnement du regime matrimonial proprement dit ou complementaire. 
Celui-ci ne fait plus que se superposer au regime primaire constitue par le 
statut fondamental. 

Les problemes essentiels que doit resoudre un bon regime primaire sont : 
celui de la direction de la famille, celui de la contribution aux charges du menage 
(en droit belge, art. 218 et suivants); celui de la protection generale de !'union 
conjugale (en droit belge, art. 221 et suivants); celui du credit necessaire a l'epoux 
exen;ant une activite professionnelle; celui de la representation de !'union con
jugale pour les besoins du menage. 

Un bon regime primaire conduit, lorsqu' on confronte nos differents types 
classiques de regime matrimonial, a corriger dans le sens de la protection et de 
la stabilite de !'union conjugale, les divers inconvenients que l'on peut reprocher 
a chaque regime matrimonial. 

ZUSAMMENFASSUNG 

MoDERNE TENDENZEN DES EHEGUTERSTATUTS 

In der Ehe hat die Vereinigung der Personen notwendigerweise Folgen 
auf Patrimonialgebiete, namlich durch die Pflicht, ZU den Kosten der Haushal
tung beizutragen und durch die Pflicht des gegenseitigen Beistands zwischen 
Eheleuten. 

In dieser Hinsicht zeigt sich, daB sich zwei Aspekte der Ehe in der bel
gischen Gesetzgebung trennen: einerseits das Imperativgesetz (Art. 212 und 
folgende im B.G.B.), das die persi:inlichen Verpflichtungen zwischen Eheleuten 
regelt, die aber auch Patrimonialverpflichtungen verordnet, anderseits das 
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Ehegi.itersystem, bestehend aus vereinbarten Regelungen, die sich auf Eigen
tumsfragen beziehen, Nutzmessung und Geschaftsfiihrung der Giiter der 
Eheleute. 

Das Ehegi.itersystem hat sich bis jetzt noch nicht geandert; das Imperativ
gesetz jedoch hat sich griindlich geandert im Jahre 1932 und im Jahre 1958. 

Tatsachlich formen die Patrimonialregelungen des allgemeinen Statuts 
die Urbasis des i:ikonomischen Rechtes der Ehe. 

Sich allen Eheleuten aufdrangend bildet es ein Minimalgi.itersystem, das 
ein elementares oder ein notwendiges Ehegiitersystem genannt wird. 

Das Elementargi.itersystem hat die Neigung, sich in allen Landern, wie 
auch in unserem Lande, zu entwicklen. Daher ist es wichtig, einerseits dessen 
wesentlichen Inhalt zu bestimmen, andererseits die Anderungen zu analysieren, 
die es verursachte in der Wirkung des eigentlichen oder des erganzenden Ehegi.i
tersystems. Dieses beruht auf dem Elementargi.itersystem, das durch das allge
meine Statut gebildet wird. 

Die Hauptprobleme eines guten Elementargi.itersystems sind : die Fa
milienfi.ihrung, die Beitrage in den Kosten der Haushaltung (im B.G.B. Art. 
218 und folgende), die allgemeine Beschi.itzung der Ehe (im B.G.B. Art. 221 
und folgende), der Kredit den der Partner, der einen Beruf ausi.ibt, beni:itigt, 
die Vertretung der Ehegemeinschaft fur die Bedi.irfnisse der Haushaltung. 

Wenn man die verschiedenen klassischen Typen des Ehegi.itersystems 
vergleicht, bemerkt man, daf3 ein gutes Elementargi.itersystem die Verbesserung 
der verschiedenen Nachteile, die man jedem Ehegi.itersystem vorwerfen kann, 
durch Beschiitzung und Bestandigkeit der Ehevereinigung beaufsichtigt. 

SUMMARY 

TENDENCIES OF THE MODERN MATRIMONIAL SYSTEM 

In marriage the union of persons inevitably affects the matrimonial system 
because of the obligations, to contribute to the charges of the household, and 
of reciprocal help between man and wife. 

In this respect, two aspects of marriage appear to be dissociated in Belgian 
legislation : on the one hand, there is the relationschip imposed by law (art. 
212 a. f. in the Civil Code) setting down the personal reciprocal obligations of 
the partners, but implying also patrimonial obligations; on the other hand, 
there is the matrimonial system i.e. the entire body of conventional regulations 
concerning property, enjoyment and administration of the goods of man and 
wife. 

The matrimonial system has remained almost unchanged until now, but 
the relationschip imposed bij law was thoroughly modified in 1932 and 1958. 

Actually, the patrimonial provisions found in the general legal status of 
man and wife already contain the essential rules governing the property of the 
conjugal community. They form the minimum matrimonial system imposed 
on all married people and which may be called the primary or necessary matri
monial system. 

This primary system shows a tendency to develop in every country and 
especially in Belgium. Therefore, it is important to determine its essential 
contents and furthermore to analyse the modifications caused by it in the opera-
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tion of the proper or complementary matrimonial system. This elaborated 
system is based upon the primary system whose principles are laid down in the 
fundamental status. 

The essential problems which must be solved by a good primary system 
are : the conduct of the family, the contribution to the charges of the household 
(Belgian Code, art. 2 1 8 a. f.), the general protection of the marital union (Belgian 
Code, art. 221 a.f.), the credit needed by the partner who exercises a profession 
or trade, the representation of the marital union whenever necessary for the 
household. 

If we consider our different traditional types of matrimonial system, we 
see that the function of a sound primary system aims at correcting the inherent 
imperfections of these respective systems by enhancing the stability and the 
protection of the marital union. 
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