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HERZIENING VAN HET BELGISCH 
BURGERLIJK WETBOEK? (*) 

lnleiding 

I. In 1831 verklaarde het Nationaal Congres dat de wetboeken 
binnen de kortst mogelijke tijd moesten herzien worden (art. 139 
G.W.). Sindsdien heeft het Belgisch burgerlijk wetboek de eerbied
waardige Ieeftijd van 162 jaar bereikt; in navolging van wat in andere 
landen gebeurt, kan dan ook de vraag gesteld worden of een herzie
ning van dit wetboek zich niet opdringt .. 

Deze vraag werd reeds in 1954 gesteld n.a.v. het 150-jarig be
staan van ons burgerlijk wetboek (1), doch het ogenblik Iijkt aange
broken om ze opnieuw te stellen en hierbij te pogen een aantal be
schouwingen naar voren te brengen die kunnen bijdragen tot de 
verheldering van het debat. 

2. De verleiding is groat om bij de aanvang te wijzen op de 
enorme mutaties die zich in onze maatschappij thans voltrekken, 
met het gevolg dat de denkbeelden die ten grondslag hebben gelegen 
aan de wording van de Code Napoleon- men denke slechts aan het 
strak individualisme, de opvatting van het eigendomsrecht, de 
wilsautonomie ~ heden ten dage sterk aangevochten worden. Deze 
tendens werd reeds eerder a.v. lapidair samengevat: ,.De redelijke 
mens van 1804 wijkt voor de maatschappelijke mens van 1954" (2). 

(•) Dit artikel geeft uitsluitend de stellingname weer van de redactieraad van het 
Tijdschrift voor Privaatrecht. 

Het werd voorbereid door een colloquium, onder voorzitterschap van de heer F. 
Van PARIJS, voorzitter van de V.Z.W. Algemene Praktische Rechtsverzameling, en waaraan 
deelnamen de heren W. DELVA, A. DE VREESE, G. NUYTINCK, F. RIGAUX, J. RoNSE, 
R. SoETAERT, E. SPANOGHE, M. S'roRME, G. VAN HEeKE, P. VAN LANGENAEKEN. Het 
Secretariaat werd waargenomen door de heren A. HEYVAERT en F. ToP, terwijl de voor
bereidende nota's Werden opgesteld door R. DEKKERS, w. DEL VA, J. RoNSE en M. STORME. 

(I) VAN biEVOET, E., Ons burgerlijk wetboek nu, R. W., I954-55, 689 e.v.; ~ DEK~ 
KERS, R., ISO jaar burgerlijk wetboek, R. W., I954"55. 737 e.v. 

Kunnen verder nog geconsulteerd worden : MEIJERs, E. M. M., Ontwerp voor een 
nieuw burgerlijk wetboek, Toelithting (eetste en tweede gedeelte), Den Haag, I954-55; -
BREGSTEiN, M. H., Meijers en de paging tot hercodificatie in Nederland, R. W., I956-57, 
I69 e.v.; - BELINFANTE, W. G., De totstandkoming van het nieuwe burgerlijk wetboek, 
in Het antwerp B. W., Deventer, 196I; - DoRHOUT MEES, T. J., Het antwerp voor een 
nieuw Nederlands burgerlijk wetboek, Mededelingen Koninklijke Vlaamse Academie voor 
wetenschappen, letteren en schone kunsten, Brussel, I964;- Gedenkboek van het burger
lijk wetboek 1838-I938, Zwolle, 1938 ~ - Le Code civil, Livre du Centenaire 1804-1904, 
2 din., Paris, 1904;- JuLLIOT DE LA MoRANDIERE, L., Rapport d Monsieur le Garde des 
Sceaux, Ministre de Ia justice, in Travaux de Ia commission de n!forme du code civi1,1953 ;
CoRNU, G., La lettre du code d l;epreuve du temps, in Melanges Savatier, Paris, 1965, biz. 
157 e.v.; - SAVATIER, R., Destin du code civil friltlfO.is, Rev. int. dr. comp., i954, 637 e.v. 

(2) DEKKERS, R., o.c., R. w., 1954"55. 746. 
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Een dergelijke ontleding is weliswaar noodzakelijk, doch zou 
bij de beantwoording van de gestelde vraag naar de herziening van 
het B.W., al te zeer een realistische aanpak in het gedrang brengen 
en het vraagstuk bedelven onder een massa bedenkingen van socio
logische, economische en filOsofische aard. 

Het lijkt dan oak meer aangewezen op een meer pragmatische 
wijze te werk te gaan door achtereenvolgens een onderzoek te wijden 
aan de opportuniteit van een herziening, aan de onderdelen van het 
B.W. die voor herziening vatbaar zijn en aan de te volgen methode. 

I. Opportuniteit van een herziening 

3· Vooraleer men zich kan uitspreken over de wenselijkheid 
van een herziening, moet duidelijk omschreven worden wat men 
onder het begrip herziening client te verstaan. Dit is inderdaad de 
essentiele vraag, waarop het verstrekte antwoord bepalend kan zijn 
t.a.v. de stelling die wordt ingenomen met betrekking tot een even
tude herziening. 

Men kan er in de eerste plaats aan denken het huidige B.W. 
te vervangen door een totaal nieuw recht, gezien als een dogmatische 
en academische. schepping. Een dergelijke opvatting kan moeilijk 
verdedigd worden, omdat inen aldus levensvreemd recht zou schep
pen, waarbij de verworvenheden van het verleden worden opzij 
gezet. De oude gewaden mogen niet zonder meer worden afgelegd; 
De oorspronkelijke code civil Van I 804 was overigens oak allesbe
halve doctrinair, zoals door Portalis duidelijk werd beklemtoond: 
,Les codes des peuples se font avec le temps ... ". 

Vervolgens kan de voorkeur gegeven worden aan een formele 
herziening in de zin van een hercodificering, gepaard met een her.:. 
structurering, van het bestaande recht. Tal van argumenten pleiten 
ten gunste van deze forinule: de indeling van het B.W. voldoet 
niet meer; tal van afzonderlijke wetten werden in het burgerlijk 
wetboek ingeschakeld op een onelegante wijze of werden daarentegen 
eenvoudigweg buiten het wetboek gehouden, hoewel zij er in thuis 
horen. 

Tenslotte kan men het huidige burgerlijk wetboek behouden, 
zelfs formeel gezien, en enkel voor de materies waar dit nodig blijkt, 
bijzondere wetten (novellae) aanbrengen. Deze laatste zienswijze 
brengt de idee van het ene burgerlijk wetboek al te zeer in het ge
drang. 

Beter ware het de tweede en de derde opvatting te combineren 
en de vraag naar de herziening a.v. samen te vatten: verdient het 
aanbeveling het burgerlijk wetboek. te herzien door het thans be
staande formeel te herstructureren en te dier gelegenheid een aantal 
materies die voor fundamentele vernieuwing in aanmerking komen 
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broksgewijze te herzien, zonder dat hierbij de idee van een volledige 
hercodificatie - evenwel niet in' de zin van schepping van totaal 
nieuw recht - wordt uitgeschakeld? (1). 

4· Het is duidelijk dat tal van argumenten kunnen aangehaald 
worden ten gunste van de herziening zoals zij zopas werd omschreven. 
Naast diegene waarop reeds de aandacht werd gevestigd (zie hoven 
nr. 3), kunnen volgende overwegingen naar voren gebracht worden. 

Bepaalde delen van het burgerlijk wetboek zijn verouderd 
en beantwoorden niet meer aan de maatschappelijke gegevens van 
deze tijd (zie verder voor meer details). 

Op een aantal domeinen kunnen problemen aangewezen worden 
die niet werden voorzien of die op een gebrekkige wijze werden 
geregeld. Dit heeft overigens aanleiding gegeven tot het ontstaan 
van jurisprudentieel recht en van gemeen recht buiten en hoven het 
burgerlijk wetboek (2) : ,Le citoyen qui veut coimaitre ses droits 
et ses devoirs envers ses semblables ne peut plus se fier au Code. 
Il lui faut savoir comment celui-ci est interprete. La regle verita
ble ne peut se degager que d'une etude de la jurisprudence" (3). 
De vrijere wetsinterpretatie en de grotere rol die de vage normen 
-men denke bv. aan de artt. 1134 en 1135 B.W. (= art. 1374 en 
1375 Ned. B.W.) - in de rechtspraak zijn gaan spelen houden ten 
dele verband met de omstandigheid dat wij leven onder een verouderd 
burgerlijk wetboek (4). Het is m.a.w. de wenselijkheid van het be
houd van de codificatiegedachte die meteen de wenselijkheid van 
de totstandkoming van een nieuw burgerlijk wetboek impliceert (5). 
Welke jurist begrijpt nog bv., midden een overvloedige rechtspraak, 
de ware betekenis van het bezit geldt als titel ? 

Het komt er dus in elk geval op aan bepaalde onderdelen van 
het burgerlijk recht te herzien en te vernieuwen, klaardere en betere 
teksten op te stellen en uit de rechtspraak en de rechtsleer nieuwe 
wettelijke regels te puren (6). 

(1) Ook CoRNU in zijn reeds geciteerde bijdrage, verschenen in de Melanges Savatier, 
wijst op de keuze tussen een nieuwe uitgave van het burgeriijk wetboek of .een nieuw 
wetboek. Hij opteert voor het laatste : , . . . on peut vouloir aller au dela : donner a notre 
epoque le droit nouveau qu' elle attend et, tout particulierement, tirer des donnees econo
miques et sociales qui Ia caracterisent un droit civil qui s'y accorde" (o.c., blz. 174). 

(2) Vgl. MoRIN, G., La rt!volte du droit contre le code; - LARNAUDE, F., Le code 
civil et le necessite de sa revision, in Le code civil. Livre du centenaire, II, biz. 911 : ,.La 
jurisprudence par son lent et incessant travail, a fait, dans beaucoup de matieres, des 
textes du Code civil, un veritable trompe-l'oeil". 

(3) }ULLIOT DE LA MORANDIERE, L., o.c., blz. II. 

(4) WIARDA, G. J., Drie typen van rechtsvinding, biz. 143. 
( s) ME1JERS, E. M., o.c., Toelichting, biz. 5· 
(6) Men denke b.v. aan de algemene eis van goede trouw zoals voorzien in het Z.G.B. 

(art. 3) en in het ontwerp Ned. B.W., alsook aan het vraagstuk van de conversie van nietige 
rechtshandelingen (zie RoNsE, J., Gerechtelijhe conversie van nietige rechtshandelingen, 
T.P.R., 1965, 199 e.v.). 
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Dit biedt meteen de gelegenheid het geheel te herstructureren 
en afzonderlijke wetten terug in te schakelen, zonder dat evenwel 
een dergelijke broksgewijze herziening en een formeel restatement 
a priori een volledige hercodificatie zouden uitschakelen. 

5· Vanzelfsprekend kunnen oak een aantal opwerpingen gefor
muleerd worden, waarvan sommige een nader onderzoek verdienen. 

Dat het burgerlijk wetboek - om het woord van Scholten (1) 
te hernemen - een rustig bezit is, een oud behaaglijk huis, zal wei 
niemand ontkennen, maar dat is dan tach een huis dat dringend 
hersteld client te worden. Niemand heeft dit beter uitgedrukt dan 
Julliot de Ia Morandiere toen hij schreef: ,L'heure n'est-elle pas 
venue de remettre un peu d' ordre dans Ia maison, de rendre a celle-ci Ia 
clarh~ qui avait fait sa gloire ? I1 ne peut etre question de faire dis
paraitre toutes ces gloses, toute cette exuberance de constructions 
jurisprudentielles qui ant surgi a l'entour, a Ia fac;ade et a l'interieur 
du batiment majestueux qu'etait le Code, qui se sont substituees 
a lui, ou qui, tout au mains, en masquent ou en deforment les traits 
essentiels. Un nettoyage est necessaire. Plus encore, ne faut-il pas 
reconstruire, en gardant de l'ancien edifice ce qui est encore solide, 
en y integrant tout ce que pratique, doctrine et jurisprudence ant 
apporte de nouveau et d'efficient ?" (2). 

Men kan Iaten gelden dat er geen stroming zou zijn : ,Een 
nieuw Burgerlijk Wetboek ontstaat alleen uit politieke drang ... 
Zolang die er niet is, blijft het oude" (3). Doch dergelijke opvatting 
lijkt niet doorslaggevend en zou de verdere modernisering van het 
burgerlijk wetboek uitsluitend Iaten gebeuren door de stuwing van 
het Parletnent, waarvan men weet dat het zich uiteraard zal beperken 
- mede onder de druk van de verschillende pressiegroepen ~ tot 
hervormingen in de sociaal-economische sector (men denke bv. 
aan de materie van huur en pacht). Op die wijze belet men elke 
grondige vernieuwing en schept men in vele gevallen een oneven
wicht doordat sommige onderdelen van het B.W. nag de stempel 
van 1804 blijven dragen terwijl andere reeds in een meer modern kleed 
werden gestoken. 

Doch er is meer. Deze tijd is gekenmerkt door een enorme 
maatschappelijke en ideologische omwenteling, zodat sommigen 
zelfs hebben voorgehouden dat wij pas nu de laatste tneertrossen, 
die ons nag met het neoliticum verbinden, hebben losgegooid (4). 

(I) ScHOLTEN, P., in Gedenkboek B. W. I8J8-I9J8, biz. 30; - vgl. PLANIOL, M., 
Inutilite d'une revision generale du code civil, Livre du centenaire, II, biz. 96I : ,Un code 
tout neuf est un outil incommode". 

(2) O.c., !.c. 
(3) ScHOLTEN, P., o.c., biz. JO. 
(4) Uitspraak van HENRI BREUIL geciteerd door TEILHARD DE CHARDIN : ,Nous 

venons seulement de Iacher les demieres amarres qui nous retenaient encore au neolithi· 
que" (Le phenomene humain, Paris, I955. biz. 327). 

520 



In bepaalde gevallen kan men reeds een eindpunt in deze omwente
ling vaststellen en van werkelijke mutaties gewagen. 

Deze mutaties in onze samenleving moeten hun neerslag vinden 
in de wetgeving (1), zonder dat men evenwel de ogen mag sluiten 
voor de gevaren die hiermee verbonden zijn. Een revolutionair 
tijdperk maakt immers elk blijvend werk - en dat moet een ver
nieuwde codex uiteraard zijn - zeer moeilijk, doch niet onmogelijk. 
Zolang de aarde rond is, staat men altijd op een keerpunt; zonder 
de moeilijkheden te onderschatten, mag men zich hierdoor ook 
niet laten afschrikken. 

Dit betekent meteen dat bij de herziening van het burgerlijk 
wetboek een soort voorranglijst van de te hernieuwen materies zal 
dienen opgesteld te worden; sommige materies waarvoor reeds een 
zekere stabilisatie kan waargenomen worden zullen onmiddellijk 
voor wijziging in aanmerking komen, terwijl andere omwille van 
hun uitgesproken ideologische - sensu lato - grondslag een rijpings
proces behoeven. Dit rijpingsproces client sociologisch ontleed te 
worden en tevens op grond van politieke opties gestimuleerd. 

6. De belangrijkste opwerping betreft evenwel de enorme op
slorping van energie die noodzakelijkerwijze met een herziening 
gepaard gaat. Gedurende lange jaren - het Franse en vnl. het 
Nederlandse voorbeeld bevestigen dit- worden de beste juridische 
krachten van het land gemobiliseerd en blijft er weinig tijd en energie 
beschikbaar om het eigen bestaande recht verder vonn en inhoud 
te geven en vooral om de noodzakelijke unificatie van het recht 
voor te bereiden. 

Dit fundamenteel bezwaar moet trouwens nog meer verduide
lijkt en geconcretiseerd worden. In dit verband l<;unnen de volgende 
vragen wellicht verhelderend werken. Zal het bestaande recht niet 
stagneren doordat het oude nog bestaande recht niet meer wordt 
bestudeerd en het nieuwe nog niet in voege zijnde recht nog niet 
wordt aangepakt ? Zal een nationale herziening niet zoveel energie 
opslorpen dat de unificatie wordt tegengewerkt of minstens bemoei
lijkt en zal de eigenliefde voor een nationaal product de unificatie 
niet in de weg staan ? 

Op de eerste vraag kan moeilijk een afdoend antwoord - hetzij 
positief, hetzij negatief - worden gegeven. In Belgie heeft de voor
bereiding van een nieuw gerechtelijk wetboek ten dele de uitgave 
van commentaren lamgelegd - hoewel Belgie nooit zeer rijk is 
geweest aan procesrechtelijke literatuur - doch anderdeels ook 
het denken over het nieuwe procesrecht gestimuleerd. In Nederland 
stelt men vast dat met ongeduld naar het in voege treden van het 

(r) TARDE schreef reeds: ,La permanence trompeuse du Droit forme! dissimule 
ici les mutations du Droit vivant" (Les transformations du droit, 2de uitg., biz. 123, noot r). 
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nieuwe B.W. wordt uitgekeken, maar dat het nieuwe recht anderzijds 
oak reeds in de bestaande rechtsleer wordt verwerkt en soms zelfs 
door de rechtspraak wordt toegepast (1). In elk geval mag aangeno
men worden dat een herziening nieuwe, oak voor het geldende recht 
vruchtbare, wetenschappelijke arbeid zal stimuleren. 

Wat de weerslag van de eventuele herziening op een unificatie 
van het recht op Europees vlak of in het kader van Benelux betreft, 
kunnen volgende beschouwingen in het midden worden gebracht. 

Pe ervaring heeft geleerd dat een nieuwe nationale wetgeving 
de unificatie niet in de weg staat. Heeft de ervaring in de Benelux
commissie niet duidelijk doen blijken dat het bestaan van een ant
werp van nieuw Nederlands B.W. de Nederlandse leden, op verre 
na, niet heeft belet een open en op zijn minst inschikkelijke samen
werking te leveren ? 

Alles· hangt trouwens af van wat men met een unificatie be
oogt. Zo men hierdoor bedoelt een eenvormig internationaal pri
vaatrecht tot stand te brengen, dan sluit deze eenmaking het voort
bestaan van ee1;1 nationaal gemeen recht niet uit en staat zij dien
volgens een nationale herziening niet in de weg. 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat zelfs zo men zou aan
nemen dat het interne recht voor een geunificeerde wetgeving moet 
wijken, dit slechts het geval kan zijn voor. welbepaalde materies die 
voor eenmaking vatbaar zijn (vnl. het economisch recht en het ver
bintenissenrecht) en waarbij de praktijk (en niet enkel de theorie) 
behoefte heeft aan eenmaking. Naast de unificatie zal er dus nag 
steeds plaats genoeg overblijven voor eigen nationaal recht en dus 
oak voor de herziening ervan. 

IT. Bijzonder¢ delen van het burgerlijk wetboek die voor 
herziening in aanmerking komen 

7· Na voorgaande inleidende bespreking, kan best worden 
nagegaan voor welke materies er aan herziening behoefte bestaat. 
Men kan trouwens van oordeel zijn dat de aard van de herziening 
en de meest aangepaste methode slechts zullen blijken nadat vooraf 
een onderzoek wordt gedaan naar de gewenstheid van deze herziening 
in de onderscheidene delen van het burgerlijk wetboek. 

8. Vooraleer deze materies afzonderlijk te behandelen, is het 
wel interessant aan de hand van enkele tabellen overzichtelijk aan te 
duiden welke wijzigingen totnogtoe aan het burgerlijk wetboek 
werden aangebracht (2). 

(x) Voorbeelden vindt men in het artikel van Professor J. W. BEEKHUIS (zie verder 
in dit nummer). 

(2) Deze tabellen werden opgesteld door Mr. Roger DE CoRTE, assistent aan de 
Rijksuniversiteit te Gent. Voor het gebruik ervan leze men de toelichting op biz. 523-525. 
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I. ANALYTISCHE TABEL (r) 

Bijge- Opge- Gewij- Oor-

Behimdelde stof Artikelen Totaal voegd heven zigd spron-

(2) (3) (4) (5) (6) kelijk 
(7) 

Inleidende titel 

I I Bekendmaking ; gevolgen 
en toepassing van de wet-
ten in het algemeen . 1-6 6 - 1 - 5 

Boek een 
Genot en verlies van de 
hurgerlijke rechten 7-33 27 - 21 - 6 
Akten van de hurgerlijke 
stand 34-101 70 2 1 20 47 
Woonplaats 102-111 10 - - 1 9 
Mwezigen . 112-143 32 - - - 32 
Het huwelijk (*) 144-228 96 11 3 38 44 
Echtscheiding (*) 229-311 his 89 6 9 49 25 
Vaderschap en afstamming 312-342his 40 9 -- 20 11 
Aanneming van kinderen 
en pleegvoogdij 343-370 28 - - 20 8 
Otiderlijke rnacht . 371-387 17 - 9 3 5 

Minderjarigheid, voogdij 
en ontvoogding 388-487 .103 3 9 22 69 
Meerderjarigheid, onbe-
kwaanwerklaring, hijstand 
van een gerechtelijk raads-
man 488-515 28 - 1 2 25 

TOTAAL: 540 31 53 175 281 

Boek twee 
Onderscheiding van de 
goederen 516-543 28 - - - 28 
Eigendom 544-577his 35 1 1 - 33 
Vruchtgehruik, gehruik en 
hewoning 578-636 59 - - 1 58 
Erfdiensthaarheden en 
grondlasten 637-710 74 - 7 6 61 

TOTAAL: 
' 196 1 8 7 180 

. (1) In de analytische tahel worden de wijzigingen per hoekdeel van hetB.W. hehandeld 
(inleidende titel, eerste hoek, tweede hoek en derde hoek), zonder rekening te houden 
met het antwerp van gerechtelijk wethoek. 
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Bijge- Qpge- Gewij- Oor-

Behandelde stof Artikelen Totaal voegd heven zigd spron-

(z) (3) (4) <s> (6) kelijk 
(7) 

Boek drie 

I Algemene bepalingen 71l-717 7 - --· -· 7 

Erfenissen 718-892 175 - 1 12 162 

Schenkingen onder Ieven-
den en testamenten . 893-1100 208 - 5 17 186 

Contracten of verbintenis-
sen uit overeenkomst 1101-1369 269 - - 13 256 

Verbintenissen buiten over-
eenkomst 1370-1386 17 - - - 17 

Vergoeding van schade 
door abnormalen 1386 his 1 1 - - -

Huwelijkscontract . 1387-1581 195 - 3 11 181 

Koop 1582-1701 120 - - 1 119 

Ruil 1702-1707 6 - - - 6 

Huur .. 1708-1831 173 49 1 11 112 

Contract van vennootschap 1832-1873 42 - - 2 40 
-

Lening 1874-1914 43 2 - 2 39 

Bewaargeving en sekwester 1915-1963 49 - - 6 43 

Kanscontracten . 1964-1983 20 - 1 - 19 

Lastgeving . 1984-2010 27 - - 2 25 

Borgtocht 2011-2043 33 - - 1 32 

Dading 2044-2058 15 - - 1 14 

Lijfsdwang in burgerlijke 
2059-2070 12 zaken - 12 - -

lnpandgeving 2071-2091 21 - - 1 20 

Voorrechten en hypotheken 2092-2203 134 134 - - -

Gerechtelijke uitwinning 2204-2218 13 13 - - -

Verjaring. 2219-2281 63 - 2 2 59 

TOTAAL: 1643 199 25 82 1337 

(z) Nummering zoals die thans voorkomt in het B.W. 
(3) Het aantal artikelen, die thans in het B.W. voorkomen. 
(4) De later toegevoegde artikelen, die thans buiten de oorspronkelijke nummering 

voorkomen (Bis-artikelen, artikelen b, c, ... ) 
(s) De oorspronkelijke artikelen, die opgeheven werden. 
(6) De oorspronkelijke artikelen, die gewijzigd werden. 
(7) Aantal artikelendie nog in hunoorspronkelijkestaatinhetB.W. terugtevindenzijn. 
(•) Bij de materies, waar dit teken voorkomt, werd rekening gehouden met de wet 

op de jeugdbescherming. 
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II. SYSTEMATISCHE TABELLEN (r) 

A. Belangrijke wijzigingen 

Behandelde stof 

Verlies van d~ burgerlijke rechten . 

Wederzijdse rechten en plichten der echtgenoten 

Aanneming van kinderen . . . . . . . . 

Medeeigendom . . . . . . . . . . . . 

Vergoeding van schade door abnormalen . 

Handelshuur 

Recht voorkoop pachter 

Lijfsdwang in burgerlijke zaken 

Voorrechten en hypotheken . 

Gerechtelijke uitwinning 

B. Verhouding oorspronkelijke/huidige tekst 

Behandelde stof 

Akten van huwelijk (burgerlijke stand) 

Hoedanigheid om te huwen 

Normaliteit van het huwelijk. 

Echtscheiding : 
- bepaalde feiten 
- onderlinge toestemming 
- gevolgen 

Scheiding van tafel en bed . 

Natuurlijke kinderen 

Voogdij 

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot 

Beheer van de goederen van de gemeenschap 

Landpacht 

Lening op intrest 

Artikelen 

artt. 17-33 

artt. 212-226 septies 

artt. 343-360 

art. 577 bis 

art. 1386 bis 

na art. 1762 bis 

I Totaal 

21 

20 

18 

artt. 1778 bis-1778 octies 

artt. 2059-2070 

1 

1 

32 

8 

12 

135 

13 

Aantal oorspron- Aantal 
kelijke artikelen wijzigingen 

14 10 

21 16 

7 9 

41 33 
20 15 
11 5 

6 7 

11 18 

87 28 

7 

20 2 

16 12 

10 3 

(r) In de systematische tabellen komen enerzijds de voornaamste materies van het 
B.W. voor die nieuw werden ingevoerd, opgeheven of gewijzigd werden, en anderzijds 
de verhouding tussen de oorspronkelijke artikelen en de gewijzigde. 

In tabel III wordt de invloed van het ontwerp van gerechtelijk wetboek op het B.W. 
aangetoond; respectievelijk worden behandeld de artikelen die zullen opgeheven worden, 
de artikelen die zullen gewijzigd en diegene die zullen toegevoegd. 

Tabel IV geeft een samenvatting van aile wijzigingen door het B.W. ondergaan. 
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III. WIJZIGINGEN DIE DOOR HET GERECHTELIJK WETBOEK 
ZULLEN WORDEN AANGEBRACHT 

Aantal wijzigingen waarvan 

I Oor-

I 
Behandelde stof Artikelen Totaal spron- Gewij-1 Bijge-

kelijke zigde voegde 
... 

I 
A. OPHEFFINGEN 

Inleidende titel 4 en 5 2 2 -- ~---

Echtscheiding op grand van bepaal-
de feiten 234-253 

259-260 
262-274 37 10 25 2 

Echtscheiding door onderlinge toe-
stemming. 279-294bis 18 2 14 2 

Onbekwaamverklaring 490-501 12 12 - -

Onbeheerde nalatenschappen 812-814 2 2 - -

Verdeling en inbreng 822-825 
828 
834-837 9 8 1 --

Bewijs door vermoedens 1351 1 1 - -

Ontbinding der gemeenschap 1445,lid 1 1 1 - -

Gerechtelijke uitwinning 1-13 13 - - 13 

TOTAAL:. 95 38 40 17 

B. VERVANGINGEN: 

Bestuur van de voogd 457 1 

Onbekwaamverklaring 489 1 

Voorrecht van boedelbeschrijving 793-794 
799 
802-809 11 11 

Onbeheerde nalatenschappen 813 1 

Verdeling en inbreng 815,821, 
826,827, 5 5 
838 

Betaling in 't algemeen . 1244 

Schriftelijk bewijs 1319 1 1 

Ontbinding van de gemeenschap 1443 1 

TOTAAL:. 22 20 2 0 

C. BIJVOEGINGEN: 

Voorrecht van boedelbeschrijving 



. _________ r-=-~-=---=--:::---c_--~-~~~-- --L=_T 

IV. SAMENVATTENDE TABEL 

Oor-
Artikelen Totaal Bijge- Opge- Gewij- spron-

voegd heven zigd kelijk 

Wijzigingen zonder Gerechtelijk Wetboeh 

lnleidende titel . 1-6 6 5 

Boek I. 7-515 540 31 53 175 281 

Boek II 516-710 196 8 7 180 

Boek III 711-2281 1643 199 25 82 1337 

TOTAAL: 1-2281 2385 231 87 264 1803 

Wijzigingen met Gerechtelijk Wetboek 

Inleidende titel . 2 2 

Boek I. 24 2 26 

Boek II 

Boek III 12 18 31 
----

38 20 59 

ALGEMEEN TOTAAL 1-2281 2386 232 125 284 1744 

A. Person en- en familierecht. Huwelijksvermogensrecht ( r) 

9· Het is opmerkelijk dat Boek I (Personen- en familierecht) 
en Titel V van Boek III (Huwelijksvermogensrecht) van bet in 
Belgie vigerend Burgerlijk Wetboek, naar vorm en inhoud nog 
immer de trouwe weergave zijn van wat de Code Napoleon van r 804 
ons gebracht heeft. 

Wat het huwelijksvermogensrecht betreft hoeft bet geen nader 
betoog, aangezien de artikelen 1387-r58r van de Code tot op heden 
vrijwel ongewijzigd zijn gebleven. Maar ook wat het personen
en familierecht betreft is dit nog zo; want, al werden de oorspron
kelijke wetteksten herhaaldelijk gewijzigd, en al is heel wat meuw 

(1) De inleidende nota werd opgesteld door Professor Willy DELVA. 



burgerlijk recht tot stand gekomen door tal van toevoegingen, in
voegingen en vervangingen, aan de struktuur en de onderbouw van 
de wettelijke regeling van I 804 werd niets veranderd. 

Het hoeft dan evenmin te verbazen, dat, waar Boek I en Titel V 
van Boek III naar vorm en inhoud zijn behouden geworden, de 
erin vervatte - zij het deels gewijzigde - wetteksten de geest blijven 
ademen van de Code Napoleon en zoals de Code dus bestemd zijn 
voor de bezittende bourgeois, die gesteld is op individuele, sociale 
en economische vrijheid, en in wiens levensvisie ethische, laat staan 
religieuse, motieven bijkomstig zijn indien al niet overbodig, terwijl 
vermogensbelangen daarentegen als doorslaggevend worden aangezien. 

Hierdoor doen de teksten op het stuk van het Personen- en 
familierecht en van het Huwelijksvermogensrecht, verouderd aan. 
Want de wetgeving beantwoordt niet aan de nieuwe levensbeschouwe
lijke opvattingen die zijn doorgebroken, en miskent de sociale en 
economische evolutie die zich ten lande aan het voltrekken is en die 
duidelijk blijkt uit het afzwakken van de individualistische, rationele, 
en anti-religieuse levenshouding van een eeuw terug. 

Voeg daarbij dat het geldende recht met de sociologische, 
biologische, geneeskundige, en andere wetenschappelijke verworven
heden sinds I 8o4 geen rekening houdt, en dat de mogelijkheden 
die de technische vooruitgang biedt, dade letter zijn gebleven. Ook 
moet aimdacht besteed worden aan het verdwijrien van: de familte 
en de vervanging ervan door de engere sociologische groep die het 
gezin is. Hiermede is het oud-modische van de geldende teksten 
voldoende onderstreept geworden. 

IO. Om het voorgaande te illustreren kan gewezen worden 
op een reeks leemten, niet-coherente regelingen, uitgeholde en niet
aangepaste teksten. 

Opmerkelijk zijn in de eerste plaats de leemten die in het bur
gerlijk wetboek voorkomen. Men denke bv. aan het ontbreken van 
enige normering met betrekking tot de rechtshandelingen en meer 
in het bijzonder wat de nietigheid ervan betreft, aan het ontbreken 
van een wettelijk statuut voor de rechtspersonen, alsmede aan het 
ontbreken van enige wettelijke regeling inzake persoonlijkheids
rechten. Ter aanvulling van deze leemten kan wellicht gedacht 
worden aan een algemene inleidende titel van het burgerlijk wetboek. 
V erder mag wel in herinnering gebracht worden dat behoefte be
staat aan een statuut voor de verloving, een basis-huwelijksvermogens
regeling toepasselijk op ieder huwelijk (1) en een wetgeving op de 
artificiele afstamming. 

(r) Intussen werd deze basisregeling voorzien in de amendementen van de Regering 
ter aanvulling van het antwerp van wet tot vervanging van Titel V van Boek III B.W. 
(Zie Parlem. Besch., Senaat, nr. 281, Zitting 1965-1966, 30 juni 1966, art. r tot wijziging 
van Hfst. VI van Titel V Boek I B.W.). 
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Tal van regelen van ons burgerlijk recht doen overigens niet
coherent aan. Dit is o.m. het geval met de wetgeving inzake huwelijk, 
echtscheiding en scheiding van tafel en bed, afstamming van wettige 
en natuurlijke kinderen, aanneming. Hetzelfde kan gezegd worden 
van het goederenstatuut van de personen die gehuwd zijn onder 
het stelsel van wettelijke gemeenschap van goederen. 

Andere teksten zijn uitgehold, zoals bv. de wetgeving op de 
burgerlijke stand, of zijn voorbijgestreefd, zoals het statuut van de 
ouderlijke rechten en verplichtingen en zoals de verouderde instel
ling van de familieraad. 

Tenslotte kunnen ook nog een aantal uitwassen gesignaleerd 
worden zoals bv. de voogdij van wettige en natuurlijke kinderen. 

I I. Eenmaal vastgesteld dat de huidige wetgeving beslist geen 
voldoening meer schenkt, client de vraag te worden gesteld of een 
nieuw sluitend geheel van personen- en familierecht en van huwe
lijksvermogensrecht moet uitgewerkt worden. 

Men zou immers de minimalistische opvatting kunnen toege
daan zijn, volgens dewelke de tijd van ideologische, politieke en 
sociaal-economische gisting waarin wij leven nog niet rijp is voor 
een fundamentele en blijvende vernieuwing; zodat men zich voor
lopig zou dienen te beperken tot een broksgewijze herziening van 
een aantal eerder technische materies. Als voorbeelden hiervan 
kunnen vermeld worden : de uitwerking van een wettelijk statuut 
voor de rechtspersonen; de regeling der persoonlijkheidsrechten; 
de opbouw van een algemene leer der rechtshandelingen; het in
voeren van een statuut voor de verloving; de uitwerking van een 
basis-huwelijksvermogensstelsel en de aanpassing van de wetgeving 
op de burgerlijke stand. 

Hiertegen kan aangevoerd worden dat een stuksgewijze her~ 
ziening juist het gevaar van de aangeklaagde incoherentie van de 
wetgeving in de hand zal werken. Bij de herziening van een zo be
langrijke materie als deze moet men het oog richten op algehele her
ziening van het personen- en familierecht teneinde hiervan een 
nieuw sluitend geheel te maken. De gisting waarvan reeds sprake 
was en die werkelijk aanwezig is, mag geen hinderpaal zijn voor 
een blijvende hercodificatie van deze materie. 

Men moet evenmin terugschrikken voor een nieuwe aanpak 
van die onderdelen waarvan de ideologische inslag essentieel is. 
Het is immers een feit dat de tegenstellingen terzake niet meer zo 
scherp zijn, zodat met reden mag aangenomen dat de opbouw van 
een filosofische eenheidsopvatting inzake begrippen als huwelijk 
en gezin tot het domein van het verwezenlijkbare behoort. Men 
kan trouwens de vraag stellen of het niet precies het gebrek aan een 
uniforme ideologische background is, dat de incoherentie van de 
thans bestaande wetgeving verklaart. 



Tot slot mag dus aangenomen worden dat een algehele her
ziening van het personen- en familierecht, met inbegrip van het 
huwelijksvermogensrecht, zich opdringt. Met deze herziening kan 
een aanvang genomen worden door een onderzoek van de eerder 
technische materies, terwijl inmiddels de zgn. ideologische brok
stukken aan een sociologisch onderzoek zouden worden onder
worpen, en dat meteen een poging zou worden ondernomen om 
terzake een uniforme opvatting door aile lagen en gezindheden van 
de bevolking te doen aanvaarden. Dit laatste kan het best gebeuren 
door het opmaken van vraagpunten ten behoeve van het Parlement 
(zie verder nr. 31). 

B. Erfrecht ( 1) 

12. De bedenking dat het erfrecht client herzien te worden 
is niet nieuw. Reeds meer dan 6o jaar geleden werd een volledig 
antwerp uitgewerkt door de Commissie voor herziening van het 
burgerlijk wetboek (Erfrecht), opgericht in de schoot van het Minis
terie van Justitie (1904) (2), zodat een hervorming terzake zeker niet 
als een revolutionair denkbeeld mag beschouwd worden. 

Ter illustratie kan de aandacht gevestigd worden op een aantal 
vraagpunten, waarvan een onderzoek zicli opdringt teneinde nietrwe 
inzichten terzake te verwerven : Moet de splitsing behouden worden ? 
Dient de plaatsvervulling niet te worden veralgemeend ? Moet ook 
de saisine niet uitgebreid worden ? Dient de aanvaarding niet te 
worden beschouwd als een noodzakelijk vereiste om de eigendotn 
van de nalatenschap te verwerven ? Moet ook het instaan voor de 
erfschulden en -lasten niet herzien worden? Ware het niet gewenst 
de vereffening van de nalatenschap v66r alle verdeling te laten ge
beuren met het oog op een vereenvoudiging ? Kan niet uitgekeken 
worden naar middelen om de moeilijkheden i.v.m. een onverdeelde 
nalatenschap op te ruimen ? 

Deze en andere technische problemen kunnen evenwel niet 
afdoend worden opgelost zo niet voorafgaandelijk de hele tnaterie 
van het erfrecht grondig her-dacht wordt. 

Vooraf moet immers de sociologische vraag gesteld worden 
of de familie niet meer herleid wordt tot het gezin. Hierbij zal dan 
vooral aandacht moeten besteed worden aan de plaats die de over
levende echtgenoot in dat gezin inneemt. Het is duidelijk dat van de 
beantwoording van deze vraag de betere behandeling van de over
levende echtgenoot en de eventuele uitschakeling van een aantal 
verwanten afhangt. 

(1) De inleidende nota werd opgesteld door Professor Rene DEKKERS. 
(z) Voor de tekst van dit antwerp zie: DE PAGE, Traitt! elementaire de droit civil 

beige, IX, blz. 1121 e.v. 
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Verder moet oak nagedacht worden over de betekenis, de grond
slagen en de rechtvaardiging van het erfrecht. 

Tenslotte moet bij de herziening van het erfrecht rekening 
gehouden worden met het nauw verband tussen deze materie en het 
huwelijksvermogensrecht. 

Een nieuwe codificatie van het erfrecht moet realistisch zijn, 
hetgeen betekent dat zij moet tekening houden met het bestaande, 
met hetgene door het jurisprudentieel recht aan de wetgeving werd 
toegevoegd en met datgene wat blijkens sociologische onderzoeken 
bij de mensen leeft. Dat de wetgever, in casu het Parlement, oak 
nieuw recht mag tot stand brengen, hoeft wel geen betoog ; rn.aar 
uiteraard zal hij hierbij met de vermelde verworvenheden rekening 
dienen te houden. 

C. Zakenrecht (1) 

I 3. Boek II van het Burgerlijk Wetboek, handel end over de 
goederen en verschillende beperkingen van de eigendom, heeft 
relatief weinig wijzigingen ondergaan sinds I8o4. Acht artikels 
werden opgeheven, 7 gewijzigd en I ingevoegd. 

Het zou nochtans voorbarig zijn daaruit af te leiden dat er 
geen kritiek zou uitgebracht zijn tegen de wijze waarop de materie 
van het zakenrecht in het Burgerlijk Wetboek werd behandeld. 

En nag minder verantwoord zou het zijn, daaruit te besluiten 
dat, naar zijn inhoud, het zakenrecht niet of slechts in geringe mate 
zou geevolueerd zijn sinds I8o4. 

In de eerste plaats kunnen een aantal technisch-methodolo
gische bedenkingen bij de Code Napoleon gemaakt worden. 

Zo valt de afwezigheid op van een systematische behandeling 
van het bezit. 

Men aanvaardt algemeen dat de afwezigheid van een dergelijke 
systematische behandeling een tekortkoming is van het burgerlijk 
wetboek. De bepalingen betreffende het bezit vindt men nu inder
daad verspreid over meerdere titels van het burgerlijk wetboek, 
en zelfs daarbuiten. Zo bijvoorbeeld handelen in Boek II a.m. de 
artikelen 549-550 over bepaalde rechtsgevolgen van het bezit; andere 
bepalingen vindt men in art. I I4I (onder de titel vah de verbinte
nissen) en in de titel handelend over de verjaring (meer speciaal 
wat betreft de verkrijgende verjaring). Met de artt. I 141 en 2279 
B.W. bevinden de belangrijkste bepalingen betreffende de eigendom 
van roerende goederen zich ten andere buiten het hoek van het 
zakenrecht. Tenslotte bevat de wet op de bevoegdheid van 25 maart 

(1) De inleidende nota werd opgesteld door Professor Marcel STORME en Mr. Alfons 
HEYVAERT. 
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r876 de sancties van een regelmatig bezit (art. 4 en 5; art. I370 en 
I 3 7 I antwerp van Reepinghen) ; daarbij heeft art. 4 zeker meer 
betrekking op de grand van het recht, dan op de bevoegdheid. 

Oak de regeling van het lot van constructies opgericht op de 
grand van een derde, zoals deze in het burgerlijk wetboek is opge
nomen, is gebrekkig. Een algemene regeling van de rechtsverhou
dingen die ontstaan door de constructie op andermans grand dringt 
zich op. 

Sommigen betreuren eveneens dat het burgerlijk wetboek geen 
algemene theorie behelst van het vermogen en van de zakelijke 
subrogatie. Vooral betreffende de zakelijke subrogatie zou zulks 
zeer wenselijk zijn. 

I4. Belangrijker nag is de sociaal-economische evolutie sinds 
I 804, die noodzakelijkerwijze haar weerslag heeft op het zakenrecht. 

Kart samengevat mag men inderdaad zeggen dat het eigendoms
recht, oorspronkelijk individualistisch-liberaal opgevat, thans meer 
en meer geintegreerd wordt in een gesocialiseerde maatschappij. 

Het aantal wetten, die deze evolutie illustreren, is legio. Enkele 
onder hen kunnen in herinnering worden gebracht : de wetgeving 
betreffende de onteigening ; de steeds in aantal toenemende zgn. 
erfdienstbaarheden van openbaar nut; de wet van 30 april 1951 op 
de- handelshuurovereenko-msten ;-de -wet van 7 julr r95 I op de pacht
overeenkomsten en de wet van I februari 1963 betreffende het recht 
van voorkoop van de huurders van landeigendommen; de wet van 
25 juni 1956 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht 
van de wet; de wet van 29 maart I962 betreffende stedebouw en 
ruimtelijke ordening. 

Bij dit alles mag oak nag aangestipt worden dat een nieuwe 
optiek op het eigendomsrecht meer en meer veld wint zoals a.m. 
blijkt uit de verschillende toepassingen van de theorie van het rechts
misbruik, uit de evolutie in de leer van nabuurschap en burenhinder 
en uit de gewijzigde opvatting i.v.m. de structuur van de onder
nemmg. 

Er voltrekt zich een socialisering van de eigendom, alsmede een 
collectivering. Deze laatste is het gevolg van het feit dat de openbare 
sector zich tal van goederen toeeigent of het eigendomsrecht be
perkt, alsmede van het feit dat de eigendom meer en meer in handen 
komt van rechtspersonen of van groepen van personen (bv. apparte
menten). 

15. Bekijkt men dit alles, dan is het niet zo eenvoudig de grenzen 
van een mogelijke herziening af te bakenen. 

Vanzelfsprekend kan men zich akkoord verklaren met een reeks 
hervormingen, die hetzij de bestaande incoherente regeling ver
beteren, hetzij zekere leemten aanvullen, hetzij een aanpassing aan 
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de technische vooruitgang beogen. Zo dringt zich bv. een coherente 
regeling op van het bezit en van de burenhinder. Ook leemten en 
tekortkomingen betreffende de constructie op andermans grond, de 
zakelijke subrogatie, het bezitloos pand, de investmenttrust doen 
duidelijk de behoefte aan een herziening uitschijnen. Eveneens moet 
er gewezen worden op de weerslag die de evolutie van de techniek 
heeft op het zakenrecht; men denke slechts aan de bouwkunst (appar
tementen en buildings) en aan de toepassing van nieuwe technische 
procedes (geluidshinder, nieuwe erfdienstbaarheden). 

Ook kan men zich wellicht verenigen met de gedachte dat er 
behoefte bestaat aan een algemene leer van het vermogen, aan een 
algemene regeling van de bewindsbevoegdheid, aan een wijziging 
van de primauteit van de onroerende eigendom, en aan een algemene 
leer van de zakelijke rechten. Tevens moet gedacht worden aan een 
coherente regeling van het voor sparen en beleggen zo belangrijke recht 
der waardepapieren (vgl. met het Zwitserse en het Italiaanse recht). 

Dat bij de herziening van het zakenrecht voor bepaalde materies 
een keuze i.v.m. de indeling van de stof zal moeten gedaan worden, 
is evenmin een onoverkomelijke hinderpaal. Zo is het dat men voor 
het eigendomsrecht van de openbare sector zal dienen na te gaan 
of deze materie niet eerder thuishoort in het administratief recht. 
Eveneens moet onderzocht worden waar de regelingen betreffende 
de overdracht van eigendom en de erbijhorende publiciteit, betreffende 
de zakelijke zekerheden en betreffende de artistieke en literaire 
eigendom het best kunnen ondergebracht worden. 

Maar het fundamentele vraagstuk, waarvan de oplossing in 
aile middens het meest stof zal doen oplaaien, is dat van de basis
opvatting van het eigendomsrecht. Dienen de thans bestaande be
ginselen zoals zij hun uitdrukking vinden in art. 544 B.W. ( = art. 
625 Ned. B.W.) al dan niet herzien te worden? Het heeft geen zin 
deze vraag a priori bevestigend of ontkennend te beantwoorden. 
Veeleer lijkt het aangewezen deze aangelegenheid als een typisch 
voorbeeld te aanzien van een vraagpunt dat aan de bespreking in het 
Parlement moet onderworpen worden (zie verder nr. 31). 

D. Verbintenissenrecht 

16. Bij het onderzoek van deze materie werd uitgegaan van de 
huidige indeling van het burgerlijk wetboek. Deze indeling op zich 
zelf is reeds voorbij gestreefd en behoeft dringend een nieuwe systema
tiek. Met het oog hierop worden achtereenvolgens het algemeen en het 
bijzonder verbintenissenrecht (1) en het bewijsrecht (2) onderzocht. 

(1) De inleidende nota werd opgesteld door Professor Jan RoNSE. 
(2) De inleidende nota werd opgesteld door Professor Marcel STORME. 

533 



r. HET ALGEMEEN VERBINTENlSSENRECHT 

17. De vraag nopens de wenselijkheid van een nieuwe codifi
catie van het algemeen verbintenissenrecht kan in verschillende zin 
beantwoord worden. Is de behoefte aan herziening er een van het 
zakenleven dan wel van de juristen ? Het is vermoedelijk veeleer 
het laatste, hoewel niet kan ontkend worden dat er kwesties zijn 
waar oak niet-juristen belangstelling voor voelen. 

Zo de vraag naar een verjonging van het algemeen verbintenis
senrecht immers vooral van juristen uitgaat, mag toch niet vergeten 
worden dat deze behoefte reeel is. Men denke slechts aan de mati
gingsbevoegdheid van de techter om bv. respijttermijnen te verlenen, 
of aan het toekennen van ruimere bevoegdheden aan de rechter bij 
het herzien en nader bepalen van de contractsinhoud op grand van 
de eisen van goede trouw en redelijkheid (vgl. bv. § 138 B.G.B.), of 
aan de hele materie van de betaling. 

Op dit gebied kan de reeds vroeger gestelde vraag (zie hoven, 
nr. 6) herhaald worden: is een herziening terzake geen rem voor 
verdere unificatie ? Opnieuw moet onderstreept worden dat mogelijke 
unificatie het verjongen van eigen recht niet in de weg staat; integen
deel, dit laatste kan juist het tot stand komen van gemeenschapsrecht 
in de hand werken. Overigens mag niet uit het oog verloren worden 
dat er slechts behoefte aan unificatie bestaat voor bepaalde onder
delen van het verbintenissenrecht, zoals bv. voor de verbindende 
kracht en beperking van algemene bedingen en typecontracten en 
voor de verkoop. 

2. HET BI]ZONDER VERBINTENISSENRECHT 

a. 0 v e r e e n k o m s t e n 

18. Wat de bijzondere overeenkomsten betreft is er, buiten een 
eventuele herziening van de grondslagen van bet contractenrecht 
(men denke bv. aan de wilsautonomie en de eisen van de objectieve 
goede trouw), ongetwijfeld behoefte aan een nieuwe regeling van 
deze materie. 

Werden in een recent verleden, mede om tegemoet te komen 
aan de eisen van bepaalde belangengroepen, sommige overeenkom
sten nieuw geregeld (handelshuur, landpacht, afbetalingsovereen
komst e.d.m.), dan zouden thans aan de beurt moeten komen: 
aannemerscontract, architectencontract, garagecontract, uitgevers
contract, enz. 

Het is duidelijk dat oak de koopovereenkomst behoefte heeft 
aan een nieuwe regeling waarbij een duidelijk onderscheid wordt 
gemaakt tussen warenkoop (r) en de koop van onroerende goeder-en. 

(1) Dit vraagstuk wordt reeds door de Beneluxcommissie besproken. 

534 



~~~---.--L_=_],---_--- 1 =--r-:-===---=--::.:.::-.::-· 

b. 0 n r e c h t mat i g e d a ad 

I9. Bij het onderzoek van de mogelijkheid tot herziening van 
deze materie, kan men uiteraard twee verschiilende standpunten 
innemen. Ofwel ontwerpt men een totaal nieuwe regeling, die tabula 
rasa maakt (I), ofwel behoudt men de bestaande artikelen I382 en 
volgende B.W. om het recht terzake te Iaten zeals het inmiddels 
geworden is, in hoofdzaak een judge-made law. 

Welk ook het gekozen standpunt weze, toch zuilen in elk geval 
eeil aantal vragen moeten opgelost worden. Is de huidige praktijk 
van vergoeding van de extrapatrimoniale schade niet overdreven ? 
Dient aan de rechtet een matigingsbevoegdheid te worden toegekend, 
hetzij voor aile schadegevailen zeals in Zwitserland, hetzij voor 
persoonsschade aileen zeals in Nederland? 

Buitendien zal ook moeten gedacht worden aan de aansprakelijk
heid van de energiebedrijven; dit zou het voorwerp kunnen uit
maken van bijzondere wetten, omdat het voorbarig lijkt in een B.W. 
van 1970 de regelen der aansprakelijkheid voor atoomschade reeds 
definitief vast te leggen. 

3· HET BEWI]SRECHT 

20. Vooraf client er aan te worden herinnerd dat de regelen 
betreffende het bewijs in burgerlijke betwistingen hoofdzakelijk opge
nomen zijn in het burgerlijk wetboek, waar ze een afzonderlijk geheel 
vormen (art. I3I5-I369 B.W.). Er zijn nog tal van andere verspreide 
bepalingen terug te vinden in het burgerlijk wetboek (zie o.m. art. 
34 e.v., II5 e.v., I94 e.v., 3I9 e.v., 334 e.v., 653 e.v., 720 e.v., 967 e.v., 
III6, II32, 1147, II87, 1202, 1273, 1282, 1283, 1302, 1499, 1504, 
1588, 1715, 1731, I733, 1734, 2268 B.W.). Hetzelfde geldt voor het 
wetboek van koophandel: artikel 25 van de wet van 15 december 
I872, artikel I van de wet van 5 mei 1872 (handelspand), artikel 4 
en 34 van de wet van 25 augustus 189I (vervoer), artikel 25 van de 
wet van I I juni 1874 (verzekering). Daarnaast behelst het wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering nog verschillehde bepalingen die 
ook ten dele een geheel vormen : art. 34 e.v. (getuigenverhoor), 
4I e.v. (plaatsbezoek), I93 e.v. (onderzoek van geschriften), 252 e.v. 
(plaatsbezoek), 193 e.v. (onderzoek van geschriften), 252 e.v. (ge
tuigenverhoor), 295 e.v. (plaatsbezoek), 302 e.v. (deskundig onder
zoek), 324 e.v. (verhoor nopens feiten en vraagpunten) (zie ook 
nog: art. I20 en I2I, 846 e.v., 870 Rv.). Zij kunnen beschouwd 

(1) Men denke b.v. aan het ontwerp Tunc in Frankrijk : KRUITHOF, R., Zal de 
burgerlijke verantwoordelijkheid inzake verkeersongevallen in Frankrijk afgeschaft worden?, 
R. W., 1964-65, 1993 e.v.;- Tunc, A., Pour une loi sur /es accidents de /a circulation, ]. T., 
1966, 349 e.v. 
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worden als een nadere uitwerking van de algemene beginselen van 
het burgerlijk recht. 

Overschouwt men het geheel van deze regelen dan moet wel 
aangenomen worden dat de incoherente regeling van het bewijsrecht 
en de plaats waar het in het B.W. werd ingelast in elk geval reeds 
een herziening wettigen. Met Mimin mag immers herhaald dat het 
bewijsrecht le plus mauvais chapitre du code civil uitmaakt. 

Doch bovendien zijn er bepaalde basisbeginselen die dringend 
behoefte hebben aan vernieuwing. Men denke bv. aan de wettelijk
heid van het bewijs, de bewijslastverdeling, de zgn. lijdelijkheid 
van de rechter, het accusatoir systeem, de structuur van de bewijs
middelen en hun onderlinge verhouding. Dat ook de vooruitgang 
van de techniek terzake enige weerslag heeft, hoeft geen verder 
betoog : telefoon, magnetofoonband, film, bloedonderzoek e.d.m. 
doen inderdaad belangrijke bewijsproblemen rijzen. 

21. Daar het ontworpen gerechtelijk wetboek reeds de meeste 
bepalingen van het procesrecht i. v.m. het bewijs opnieuw heeft 
gegroepeerd en gemoderniseerd (art. 870 e.v. antwerp) is het helaas 
niet meer mogelijk het bewijsrecht in zijn geheel naar het gerechtelijk 
wetboek over te brengen (I). Op die marrier werd een kans verkeken 
om het bewijsrecht globaal te herzien en te vernieuwen. 

Anderzijds mag toch ook niet uit het oog verloren worden dat 
het bewijsrecht niet volledig kan losgemaakt worden van het materieel 
recht. De rechtshandelingen bv. zullen ook naar de vorm (ad solem
nitatem en ad probationem) in het B.W. dienen geregeld te worden. 
Op die marrier zou het mogelijk zijn het bewijsrecht materieelrechte
lijk te structureren (algemene beginselen, aard en waarde van de 
bewijsmiddelen) en het duidelijk te onderscheiden van het proces
rechtelijke aspect van het bewijsrecht. 

Daarom lijkt het aangewezen de bestaande regelen te herzien, 
beter te formuleren en te moderniseren met weglating van verouder
de bepalingen. Dat hierbij rekening zal moeten gehouden met zekere 
beginselen die in het ontworpen gerechtelijk wetboek tot uiting 
komen, is vanzelfsprekend, zelfs zo men bepaalde opvattingen -
zoals de minimalistische oplossing i.v.m. de zgn. lijdelijkheid van de 
rechter - niet zou delen. 

Het geheel moet alsdan ondergebracht worden in een afzonder
lijk deel van het burgerlijk wetboek en wel in twee onderdelen : 
I) algemene beginselen (bewijslast, wettelijkheid bewijs, bewijs
overeenkomsten, ... ) ; 2) bewijsmiddelen. 

(1) Vgl. met het Nederlandse ontwerp bewijsrecht. 



E. Eenmaking burgerlijk recht en handelsrecht (1) 

22. Men kan onmogelijk het probleem van de eenmaking van 
het burgerlijk recht en het handelsrecht wegdenken bij de discussie 
over de herziening van het burgerlijk wetboek. 

De huidige toestand is voldoende bekend : er bestaat een formele 
en een materiele dualiteit. 

23. De jure constituendo kan in de eerste plaats de vraag gesteld 
worden of de dualiteit op formeel gebied client opgeheven te worden. 
Hier client zonder twijfel positief op geantwoord te worden : de 
ordening van de stof van het handelsrecht hoort thuis in een en het
zelfde burgerlijk wetboek. Deze eenheid werd reeds hersteld in 
Italie en Zwitserland en wordt voorbereid in Nederland en Frankrijk. 

Het argument als zou het handelsrecht op die wijze meer natio
nalistisch worden en zich van de grote internationale stromingen 
verwijderen, houdt geen steek. Men ziet niet in waarom het handels
recht minder vatbaar zou zijn voor unificatie van zodra het in het 
burgerlijk wetboek wordt opgenomen. Wel moet er over gewaakt 
worden dat bij de overheveling naar het B.W., meteen ook de unificatie 
in Benelux- en Europees verband wordt voorbereid. 

Het onderbrengen van de stof van het handelsrecht in het 
ene wetboek zou tevens voor de hercodificatie belangrijke gevolgen 
hebben, als daar zijn de spaarzaamheid van de begrippen, de over
zichtelijkheid van de stof en de mogelijkheid om meteen ook de 
materiele dualiteit grotendeels uit te schakelen. 

24. Belangrijker is de vraag of de materiele dualiteit behoort 
gehandhaafd te worden, ofm.a.w. het afwijkend en bijzonder handels
recht client behouden, zelfs zo dit opgenomen wordt in een enkel wet
hoek. 

Gemelde dualiteit is !outer historisch te verklaren en kan thans 
noch op dogmatische noch op praktische gronden verantwoord 
worden. Integendeel, - dit is de les der geschiedenis -, client het 
handelsrecht als pionier het burgerlijk recht te verjongen (2). 

Deze noodzaak tot opheffing van deze dualiteit kan best gell
lustreerd worden door even stil te staan bij het onderscheid tussen 
het subjectief en het objectief handelsrecht. 

25. Het objectief handelsrecht, voortspruitende uit de distinctie 
tussen daden van koophandel en burgerlijke daden, is stellig niet 

(1) De inleidende nota werd opgesteld door Professor Jan RoNSE. Vgl. : LIMPENS, J., 
De !'unification du droit civil et du droit commercial,]. T., 1953, 353 e.v.; - FREDERICQ, 8., 
De eenmaking van het burgerlijk recht en het handelsrecht, Gent, 1957. 

(2) Men zou dit het fenomeen van de commercialisatie van het burgerlijk recht 
kunnen noemen : zie MEIJERS, Toelichting, biz. 9· 
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meer gefundeerd. De daden van koophandel als afzonderlijke juri
dische categorie zullen moeten afgeschaft worden. Een grate stap 
in die richting werd reeds gezet door de wet van 3 juli 1956 waardoor 
het aantal daden van koophandel werd uitgebreid (1). De ervaring 
in andere Ianden heeft overigens geleerd dat naarmate de toepassings
sfeer van het bijzonder handelsrecht zich uitbreidt door het voeren 
van daden van koophandel, de behoefte aan een afwijkend handels
recht vermindert en geleidelijk verdwijnt. 

Zo is het duidelijk dat de verzekering en het vennootschappen
recht (zie art. 212 Venn. W.) reeds algemeen verkeersrecht zijn ge
worden. Oak het wissel- en chequerecht zou dit dienen te worden; 
alleen zou bv. zoals in Zwiterland een strenger wisselproces kunnen 
voorzien worden tegen de wisselschuldenaar die een wisselschuld 
heeft aangegaan in de uitoefening van zijn bedrijf. 

Het faillissement stelt bijzondere problemen. Deze stof zou in 
een afzonderlijke wet kunnen geregeld worden, aangezien de stof 
zowel tot het materieel recht behoort als tot het procesrecht. In elk 
geval client het faillissement toepasselijk verklaard te worden oak 
op niet-kooplieden, m.a.w. op alle insolvente schuldenaars. Reeds 
meerdere malen werd in de Vereniging voor de Vergelijkende studie 
van het recht van Belgie en Nederland eenparig de wens uitgedrukt 
om het faillissement uit te breiden tot niet-kooplieden, zoals dit 
in Nederland bv. reeds het geval is. 

26. Men kan moeilijk ontkennen dat het subjectief handelsrecht, 
gebaseerd op het onderscheid tussen handelaars en niet-handelaars, 
geen steviger grondslagen zou hebbel').. Nochtans stelt zich de vraag 
of dit onderscheid alleen nog een afzonderlijk wetboek rechtvaardigt. 

Hierbij moet nog een andere bedenking worden geformuleerd. 
Meer en meer zal het noodzakelijk blijken een afzonderlijke rechtstak, 
het bedrijfsrecht of het professioneel recht, op te bouwen, waarin 
dan de professionele inrichting van het bedrijf zou worden geregeld, 
maar een bedrijf dat niet beperkt zou blijven tot dat van de koop
lieden maar oak bv. de landbouwbedrijven tot en met de vrij be
roepen zou omvatten. Een dergelijke afscheiding mag nochtans het 
hoofdprincipe, volgens hetwelk alle privaatrechtelijke regelen m 
eenzelfde wetboek thuishoren, niet uit het oog doen verliezen. 

(1) In dit verband kan ook aangestipt worden dat het begrip objectief handelsrecht 
bij de bepaling van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel volgens het ant
werp van gerechtelijk wetboek geen rol meer zal spelen. Art. 573 bepaalt immers dat 
de rechtbank van koophandel slechts bevoegd is voor geschillen tussen handelaars. 

De gedeeltelijke inschakeling van deze uitzonderingsrechtbank - inschakeling 
weliswaar en helaas beperkt tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel - bevestigt 
overigens de algemene tendens die werd vastgesteld. 



27. In elk geval client de eenmaking op lange termijn te worden 
voorbereid. Men kan dit doen door stuksgewijze te werk te gaan en 
bv. reeds het faillissement uit te breiden tot de niet-kooplieden, het 
bewijsrecht een te ma,ken, een einde te stellen aan het onderscheid 
tussen de handelsinterest en de burgerlijke interest - cette ridicule 
querelle de gros sous (I) -, de procedureregelen voor de burgerlijke 
rechtbank en de rechtbank van koophandel identiek te maken (2), ... 

ill. Methode van de herziening 

28. Wil men de herziening van het burgerlijk wetboek tot een 
goed einde brengen, dan is vooraf noodzakelijk de methode of tech
niek van deze herziening aan een grondig onderzoek te onderwerpen. 
Eendergelijke grootseonderneming is slechts mogelijk zomen zich eerst 
beraden heeft over de middelen en over de geest van de herziening. 

Hierbij client vanzelfsprekend te worden uitgegaan van datgene 
wat met de herziening wordt beoogd. Zoals hoger werd gezegd, client 
uitgegaan te worden van de gedachte dat het burgerlijk wetboek 
moet herzien worden door een broksgewijze vernieuwing en de 
hieruit voortvloeiende herstructurering, zonder dat de mogelijkheid 
van een algehele hercodificatie wordt uitgeschakeld. 

Dit betekent dat men het thans bestaande burgerlijk wetboek 
planmatig moet uiteenrukken, stuksgewijze onderzoeken wat voor 
herziening in aanmerking komt zonder hierbij het geheel uit het oog 
te verliezen om dan alles weer aaneen te lijmen teneinde een nieuw 
geheel te vormen. 

29. Wat de interne herziening betreft, zal men oog moeten 
hebben voor een aantal belangrijke opties. 

Zal men dogmatisch (vgl. algen;1een dee! B.G.B.) te werk gaan 
of niet ? Zal men vee! begripsbepalingen inlassen, algemene formules 
nastreven of detailregelingen uitwerken? Moeten de artikelen door
lopend genummerd worden of niet ? Hoe gaat men de indeling en 
titels aanbrengen? 

Wat meer bepaald de indeling betreft, mag wei onderstreept 
worden dat de Franse code civil zich zeer weinig moeite heeft gegeven 
om de stof van het burgerlijk recht systematisch in te delen; zo is 
bv. het derde en laatste hoek (Des differentes manieres dont on acquiert 
la propriete) een vergaarbak geworden waarin de meest uiteenlopende 
onderwerpen behandeld worden. 

Speciale aandacht verdient de vraag of een algemeen gedeelte 
in navolging van het Duitse B.G.B. in het burgerlijk wetboek moet 

(1) LIMPENS, J., o.c., ]. T., 1953. 358. 
(2) Ook dit is voorzien in het nieuw gerechtelijk wetboek. 
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worden ingelast. Ter illustratie van de wijze waarop het nieuwe 
burgerlijk wetboek zou kunnen worden geconstrueerd, kunnen de 
ontworpen indelingen respectievelijk van het nieuw Nederlands 
B.W. en van de Franse code civil worden geciteerd. Het antwerp 
Meyers voorzag : I. Personen- en familierecht; II. Rechtspersonen; 
III. Vermogensrecht in het algemeen (verjaring, pand, hypotheek, 
bewind, verhaalsrecht op goederen, rechtsvordering, vertegenwoor
diging, rechtshandelingen); IV. Erfrecht; V. Zakelijke rechten; VI. 
Verbintenissen in het algemeen; VII. Bijzondere overeenkomsten; 
VIII. Zee-, binnenvaart- en luchtvaartrecht; IX. Rechten op voort
brengselen van de geest. Door de commission de reforme du code civil 
werd de volgende indeling voorgesteld: I. Inleidende titel (algemene 
inleidende bepalingen); II. Personen- en familierecht; III. Scheu
kingen, Testamenten, Erfrecht; IV. Goederen, zakelijke rechten 
en intellectuele rechten; V. Rechtshandelingen en Rechtsfeiten; 
VI. Verbintenissen en overeenkomsten; VII. Bijzondere overeen
komsten; VIII. Rechtspersoon. 

Verder zal men principieel standpunt moeten kiezen t.a.v. bij
zondere materies: zal men ze in het B.W. onderbrengen of niet? 
Men denke bv. aan het recht op de voortbrengselen van de geest, 
aan sommige eigen regelen van het internationaal privaatrecht, en 
aan sommig? publiekrechtelijke bepalingen (bv. burgerlijke stand : 
art. 34 e.v. B.W.). Bij deze laatste zal het vooral van belang-zijn de 
scheiding te trekken tussen de publiekrechtelijke en de privaat
rechtelijke regeling van eenzelfde onderwerp (r). 

Wat stijl en taal betreft kunnen twee bedenkingen worden ge
maakt. In de eerste plaats zal een verschil in stijl tussen oude en 
nieuwe delen moeten vermeden worden. Belangrijker is de tweede 
bedenking: in een tweetalig land als Belgie is het absoluut nood
zakelijk de Nederlandse en de Franse tekst gelijktijdig te redigeren, 
hetgeen een uitermate vruchtbare en verrijkende wisselwerking zal 
meebrengen. Hierbij late men zich nuttig inspireren door het Zwit
serse voorbeeld. 

Tenslotte zal men een algemeen plan moeten opstellen, waarin 
oude en nieuwe delen systematisch kunnen worden ingepast. Hier 
zal zich hoofdzakelijk het probleem stellen van een nieuwe indeling 
van het B.W. 

30. Even belangrijk is het vraagstuk van de externe codificatie, 
d.w.z. van de wijze waarop de teksten zullen voorbereid en gestemd 
worden. 

Fundamenteel is de vraag of men dit werk gaat toevertrouwen 
aan een man of aan een commissie. 

(I) Men herleze hierover de scherpzinnige opmerkingen van MEIJERS: Toelichting, 
biz. II e.v. 
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Het is een feit dat de eenheid van visie wordt verzekerd zo men 
het redactiewerk toevertrouwt aan een man, die hiervoor oak per
soonlijk verantwoordelijk is en waarvan het werk niet teloor gaat in 
de anonimiteit van een commissie. Maar wie zou een dergelijk werk 
aankunnen, tenzij men zou beschikken over een man van een uit
zonderlijk gehalte als Professor Meijers in Nederland? Trouwens 
in Nederland werd na het overlijden van Meijers het antwerp in 
brokstukken aan verschillende commissarissen toevertrouwd. 

Redactie door een commissie geschiedde bij de Napoleontische 
codificatie en werd oak voorzien in Frankrijk bij de oprichting in 
1945 van de commission de 1·ejorme du code civil (r). Een commissie 
maakt een bestendige confrontatie mogelijk, doch is een logge ma
chine, waarvan de leden minder persoonlijk bij het werk betrokken 
worden. 

Een voorstel dat beide stand pun ten kan verzoenen zou a. v. 
kunnen geformuleerd worden (2). Er wordt een koninklijke com
missaris voor de herziening van het burgerlijk wetboek aangeduid, 
die bijgestaan wordt door een aantal adjunct-koninklijke commis
sarissen, die elk persoonlijk en nominatim instaan voor een brokstuk 
van het B.W. 

Elke adjunct-koninklijke commissaris maakt een antwerp op 
voor een bepaald onderdeel, dat aan de collega' s wordt medegedeeld; 
de schriftelijke opmerkingen van deze laatste leiden tot een her
werking. De herwerkte ontwerpen worden door de koninklijke com
missaris, die voorafgaandelijk in afspraak met zijn adjuncten een 
algemeen plan voor herstructurering en eventueel een voorranglijst 
heeft opgesteld, tot een geheel gecoordineerd, dat dan in het college 
der commissarissen wordt besproken en definitief geredigeerd. 

Dit voorstel combineert de persoonlijke verantwoordelijkheid 
met het collegiaal werk. Natuurlijk client de continuiteit van deze 
herziening verzekerd te worden ondanks alle mogelijke politieke wissel
valligheden. 

3 I. Vanzelfsprekend zal elk van de commissarissen beroep 
kunnen doen op enkele medewerkers, inlichtingen kunnen inwinnen 
bij rechtspractici en in de sociale, economische en politieke middens 
zich de medewerking kunnen verzekeren van een aantal bestaande 
diensten ( dienst voor wetgeving, commissie voor de rechtstaal, ... ). 

Met het oog op de redactie van de verschillende brokstukken 
zouden dan nag volgende procedes moeten aangewend worden : 

(I) Deze commissie bestond uit I:<: !eden, waarvan 3 raadsheren in het hof van cas
satie, 3 raadsheren in de Raad van State, 3 professoren, 2 advocaten en I notaris. 

(2) Vgl. VALLINDAS, G., Considerations de science legislative sur Ia codification spe
cialement en droit prive., Rev. int. dr. camp., I956, 28 e.v. 
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I. Optekenen van wat uit de huidige wetgeving kan behouden 
worden en eventueel aileen anders moet geformuleerd. 

2. Voorleggen van vraagpunten aan het Parlement betreffende 
de wijziging van belangrijke materies, waarvoor bepaalde opties 
zich opdringen (I).. 

3· Voor bepaalde materies sociologische onderzoeken laten 
verrichten (2). 

32. Eenmaal het antwerp klaar client aangestuurd te worden op 
een globale eindstemming door het Parlement na grondige bespre
king in de parlementaire commissies. 

Besluit 

33· In de voorgaande uiteenzetting werd gepoogd een eerste 
voorlopig antwoord te formuleren op de vraag naar de herziening 
van het Belgisch burgerlijk wetboek. Samenvattend mag gezegd 
worden dat uit dit summier onderoek de behoefte aan herziening van 

(1) Dit systeem werd in Nederland toegepast: MEIJERS stelde 48 vraagpunten op, 
in qverleg met de Minister Vall Justitie, en voegde er tevens een voorlopig antwoord bij; 
de Tweede Kamer behandelde de vraagpunten op een soortgelijke wijze als een wetsont
werp : schriftelijke opmerkingen waarop de Minister schriftelijk antwoordde, mondeling 
overleg van de Vaste commissie met de Minister en zijn adviseurs, mondelinge behande
ling met amendementen over de antwoorden. Enkele voorbeelden van vraagpunten : 
,.Welk huwelijksvermogensstelsel? Adoptie? Erfrecht langstlevende echtgenoot ?". 

Aldus werd ook reeds in I790 in Frankrijk de rechterlijke organisatie voorbereid 
op basis van vragen aan de Assemblee zoals J?.v. : ,Etablira-t-on des jures? Y aun!--t-il un 
tribunal de cassation ou des gra11ds juges ?" (CoRNU, G., et FoYER, J., Procedure civile, 
biz. I IS). Daarentegen heeft de commission de n!forme du code civil tevergeefs om directie
ven verzocht (Julliot de Ia MoRA~DillRE, Rapport, biz. I9). 

Wordt in Belgie de herziening op het getouw gezet, dan lijkt het in elk geval aange
wezen de methode van de vraagpunten aan te wenden. Sommige netelige kwesties kunnen 
hierbij aan het oordeel van de regering en/of van het Parlement worden onderworpen, 
hetgeen meteen een openbare discussie zal uitlokken. Men denke bv. aan vragen zoals 
deze : Verdient het aanbeveling de adoptieregeling te herzien en in welke zin ? Verdient 
het aanbeveling de opvatting van het eigendomsrecht, zoals deze tot uiting komt in art. 
544 B. W., te wijzigen en in welke zin? Verdient het aanbeveling het begrip familie in het 
erfrecht te vervangen door het begrip gezin en hierbij tevens aan de langstlevende echtge
noot een betere positie te verschaffen? Verdient het aanbeveling de bestaande aansprake
lijkheidsverzekering te vervangen door een systeem van sociale zekerheid? Verdient het 
aanbeveling het faillissement ook uit te breiden tot niet-handelaars? 

Deze en andere vragen zouden aan de Minister van Justitie kunnen overgemaakt 
worden, die alsdan een voorlopig antwoord opstelt. Dit antwoord zou alsdan door het 
Parlement - in commissie en in plenovergadering - w01;den besproken om uiteindelijk 
een stemming uit te Iokken over de wijze waarop door de Koninklijke commissaris een 
ontwerp m.b.t. de gestelde vragen moet worden voorbereid. Een dergelijke procedure 
kan wellicht opzien baren, doch zij kan enigszins vergeleken worden met resoluties van 
het Parlement, waarbij aan bepaalde lichamen opdracht gegeven wordt opmerkingen of 
voorstellen ter attentie van het Parlement te formuleren (vgl. bv. voorstel van resolutie 
waarbij het Rekenhof wordt gelast aan de wetgevende kamers voorstellen ter verbetering 
van zijn rechtsmacht mede te delen: Parlem. Besch., Kamer, I965-66, 250/1). 

(2) Vgl. met de ervaringen in Frankrijk, zoals ze opgetekend werden in het artikel 
van Professor F. TERRE (zie verder in dit nummer). 
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belangrijke brokstukken is gebleken, zodat meteen ook client gedacht 
te worden aan een algem,ene herstructurering waarin oud en nieuw 
zouden samengebracht worden. Het oude dat de bezonken wijsheid 
van eeuwen bevat, mag zo maar· niet overboard worden gegooid ; 
het nieuwe dat voortvloeit uit de maatschappelijke evolutie, moet 
ook zijn plaats krijgen. Het is precies een van de moeilijkste pro
blemen deze keuze tussen het te behouden recht en datgene dat 
vernieuwing behoeft, oordeelkundig uit te voeren. Men moet zich 
wel hoeden voor het experimenteren, want het burgerlijk wetboek 
is uiteraard niet een geschikt terrein voor experimenten. 

Vanzelfsprekend is deze stellingname niet defini tief; veeleer 
moet zij beschouwd worden als een eerste uitnodiging tot verdere 
bespreking en discussie. Zoals in Nederland onlangs een Proeve van 
een nieuwe Grondwet het licht zag om een algemene gedachtenwisse
ling uit te lokken, zo mag ook gehoopt worden dat deze bijdrage het 
debat over de herziening van het Belgisch burgerlijk wetboek zal 
op gang brengen en een zekere stroming verwekken; of om het met 
Seholten te zeggen : ,Daartoe moet drang zijn uit het volk zelf, die de 
deskundige voortstuwt en draagt en alle bezwaren doet opruimen" (6). 
Een dergelijke herziening is te belangrijk om ze lichtvaardig te ver
werpen of aan te vangen. 

SOMMAIRE 

LA REVISION DU CODE CIVIL BELGE 

Maintenant que le code civil a atteint rage venerable de J6:z ans et que la 
societe a subi de profondes metamorphoses depuis 1804, se pose la question de 
savoir si le moment n'est pas venu de proceder a une revision de ce code. 

Cette revision pourrait etre con9ue de la maniE~re suivante : le code civil 
existant actuellement sera dote d'une nouvelle structure dans sa forme et, a 
cette occasion, un certain nombre de matieres meritant d'etre fondamentale
ment renouvelees seront revisees par fragments, sans que soit ecartee a cet 
egard l'idee d'une recodification complete, mais pas dans le sens de la creation 
d' un droit entierement nouveau. 

Nombre d'arguments plaident en faveur de pareille revision: la classifi
cation actuelle ne donne plus satisfaction; nombre de lois distinctes ont ete 
elaborees a cote du code civil; nombre de regles ne repondent plus aux donnees 
sociales de notre temps ; nombre de lacunes ou de textes defectueux ont ete 
remplaces par un droit jurisprudentiel. Le maintien de l'idee de codification 
implique !'elaboration d'un nouveau code civil. 

On peut assurement objecter que pareille revision absorbera pas mal d'ener
gie et retarderait peut-etre une unification sur le plan europeen. L'energie 
consacree a la revision ne constituerait un gaspillage que si !'unification se trou-

(r) ScHOLTEN, P., Asser's handleiding, Algemeen dee!, 2de uitg., biz. 240-241. 
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vait ainsi mise en peril; 1' experience apprend cependant qu'une nouvelle legis
lation nationale ne fait pas obstacle a !'unification. 11 n'existe du reste qu'un 
nombre limite de matieres susceptibles d'etre unificees dans les prochaines annees. 
Afin de mettre en lumiere la necessite d'une revision, il a ete procede a une 
enquete sur les matieres entrant plus specialement en ligne de compte pour 
une rev1s10n. 

Sont alors successivement passes en revue le c droit des personnes et de la 
famille, les regimes matrimoniaux, les successions, le droit des biens et le droit 
des obligations, pour arriver a la conclusion qu'un grand nombre de fragments 
doivent effectivement etre revus, completes ou ameliores. En meme temps, 
il est souligne que la revifjion du code civil fournit une excellerite occasion d'uni
fier egalement le droit commercial et le droit civil. 

En ce qui concerne plus particulierement la methode, il est propose de 
designer un commissaire royal a la revision du code civil et de lui adjoindre un 
certain nombre de commissaires royaux adjoints qui seraient responsables, 
chacun personnellement et nominativement, d'un fragment du code civil. Chaque 
commissaire royal adjoint redigerait, pour une partie determinee, un projet qui 
serait communique a ses collegues et remanie sur la base des observations for
mulees. Le commissaire royal, qui a dresse au prealable un plan general de 
restructuration et eventuellement une liste de priorites, coordonne ensuite les 
textes remanies en un tout qui fait finalement l'objet d'une discussion et d'une 
redaction definitive au sein du college des commissaires. Une telle methode 
combine la responsabilite personnelle avec le travail collegial. 

En outre, en vue de Ia redaction des divers fragments, les precedes suivants 
devraient encore etre utilises : presentation de questions au Parlement a propos 
des modifications de matieres importantes pour lesquelles certaines options 
s'imposent (a comparer avec la methode appliquee aux Pays-Bas) et realisation 
d'enquetes sociologiques pour certaines matieres (a comparer avec !'experience 
franc,:aise). 

L'article d1,1 comite de redaction du Tijdschrift voor Privaatrecht s'efforce 
d'apporter une premiere reponse provisoire et positive a la question de la revi
sion du code civil belge. Cette reponse est conc,:ue comme une invitation a de 
nouveaux echanges de vues. En effet, la revision d'un code est une oeuvre trop 
importante pour etre <l.bordee ou rejetee a la legere. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE REVISION DES BELGISCHEN B"URGERLICHEN 

GESETZBUCHES 

Das Belgische Btirgerliche Gesetzbuch hat schon das beachtliche Alter von 
r6z Jahren erreicht, und die Gesellschaft hat sich seit r8o4 grundsatzlich ge
andert. Daher stellt sich die Frage der Revidierung des Gesetzbuches. Die 
Revision konnte man in dieser Weise durchftihren : das jetzige Bi.irgerliche 
Gesetzbuch formell neu bearbeiten und zu gleicher Zeit ein paar Themen, die 
einer grtindlichen Erneuerung bedi.irfen, Sti.ick fi.ir Sttick revidieren, ohne dabei 
die Idee einer volligen Rekodifikation - zwar nicht im Sinne der Schaffung 
eines ganz neuen Rechtes - auszuschalten. 
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Mehrere Argumente rechtfertigen eine derartige Revision : die bestehende 
Anordnung genugt nicht mehr; neben dem Burgerlichen Gesetzbuch entstanden 
eine Menge einzelner Gesetze; viele Regeln entsprechen den Bedurfnissen 
unserer Zeit nicht mehr; das jurisprudentielle Recht hat zahlreiche Lucken 
oder mangelhafte Texte ersetzt. Das Festhalten an der Kodifikationsidee bringt 
ein neues Burgerliches Gesetzbuch mit sich. 
Man ki:innte zwar die Bemerkung aussern, class eine derartige Revision sehr viel 
Energie erfordern wird und class dadurch vielleicht die Vereinheitlichung auf 
europaischer Ebene verzi:igert werden wird. Man wurde aber diese Energie zur 
Revision nur dann als eine Verschwendung ansehen ki:innen, wenn diese der 
Vereinheitlichtung im Wege stehen wi.irde. Die Erfahrung hat gezeigt, class 
eine neue nationale Gesetzgebung die Vereinheitlichung nie hemmt. Daruber 
hinaus wurde in den nachsten Jahren nur eine kleine Anzahl von Themen 
eine Vereinheitlichung erfordern. 

Urn die Notwendigkeit einer Revision hervorzuheben, hat man Themen 
gesucht, die ganz besonders fi.ir eine Revision in Betracht kommen ki:innen. 
Man hat das Personen- und Familienrecht, das Ehegi.iterrecht, das Erbrecht, 
das Sachrecht urid das Schuldverhaltnisrecht gepri.ift, und man hat festgestellt, 
class tatsachlich sehr viele Teile revidiert, erganzt oder verbessert werden mussen. 

Zu gleicher Zeit stellte man fest, class man die Revision des Bi.irgerlichen 
Gesetzbuches eigentlich dazu benutzen sollte, urn auch das Handelsrecht und 
das Burgerliche Recht zu vereinheitlichen. 
Hinsichtlich der Methode schlagt man vor, einen ki:iniglichen Kommissar zur 
Revision des Burgerlichen Gesetzbuches anztistellen. Eine Anzahl ki:iniglicher 
Hilfskommissare, jeder persi:inlich und nominatim fi.ir ein Teilstuck des Burger
lichen Gesetzbuches verantwortlich, wi.irde, ihm dabei behilflich sein. Jeder 
ki:inigliche Hilfskommissar wi.irde fi.ir ein bestimmtes Teilsti.ick einen Entwurf 
anfertigen, diesen seinen Kollegen vorlegen und an Hand der formulierten 
Bemerkungen aufs neu bearbeiten. Die neu bearbeiteten Texte wi.irden von 
einem ki:iniglichen Kommissar, der vorher einen allgemeinen Restrukturations
plan und eventuell eine Prioritatsliste aufgestellt hat, zu einem Ganzen koordiniert, 
dem Kollegium der Kommissare zur Besprechung vorgelegt und definitiv 
redigiert werden. Eine solche Methode vereint persi:inliche Verantwortlichkeit 
und Zusammenarbeit. 

Dari.iber hinaus mlissen hinsichtlich der Redaktion der verschiedenen 
T eilsti.icke folgende Verfahren angewandt werden : Es mussen dem Parlament 
Fragepunkte betreffend die Anderung wichtiger Themen, fi.ir die sich politische 
Optionen aufdrangen (siehe in den Niederlanden angewandte Methode) unter
breitet sowie soziologische Untersuchungen fi.ir bestimnite Themen (siehe fran
.zi:isisches Experiment) eingeleitet werden; 

lm Beitrag des Redaktionsrates der Tijdschrift voor Privaatrecht hat man 
versucht, eine er&te vorlaufige positive Antwort auf die Frage der Revision 
des Belgischen Burgerlichen Gesetzbuches zu geben. Diese Antwort soll ~ine 
Einladung zum weiteren Gedankenaustausch sein. Die Revision eines Gesetz
buches ist ja zu wichtig, urn oberflachlich damit anzufangen oder die Idee 
zu verwerfen. 
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SUMMARY 

REvisioN OF THE BELGIAN CIVIL ConE 

Now that the Belgian civil code has attained the honourable age of 162 and 
that since I 804 society has undergone very great changes, it may be asked whether 
the time is not ripe for a revision. 

This revision could be carried out thus : the present civil code could be 
formally reconstructed and at the same time a number of matters relevant for 
a fundamental revision considered separately, without disregarding the possi
bility of a full basic revision, or even of the creation of entirely new law. 

Many arguments support such a revision; the present division is no longer 
adequate, as so many separate laws have developed. Beside the civil code many 
regulations no longer reflect the needs of modern society; so many unsatisfacto
ry or incomplete texts are replaced by case law. The retention of the idea of 
codification implies the appearance of a new civil code. 

There is no doubt that such a revision would absorb much energy and 
perhaps delay European unification. The energy expended on such a revision 
could only however be considered a waste if it endangered unification ; expe
rience teaches that a new national constitution does not stand in the way of 
unification. And moreover there is only a limited number of subjects which in 
the immediate future are ripe for unification. 

In order to underline the need for revision, an enquiry into which subjects 
could be most suitably treated, is made. 

Personal and family law, married persons property, inheritance, property 
and contract are successively investigated and the conclusion is reached that 
there are in fact many scattered fragments which should be revised, supple
mented or improved. At the same time it is emphasised that the revision of 
the code would be a welcome occasion to unify civil and commercial law. 

As far as the specific means are concerned, a royal commissioner to revise 
the civil law is suggested. He would be assisted by a number of adjunct royal 
commissioners, who would personally and nomunatim be responsible for parts 
of the civil code. Each royal commissioner adjunct would formulate a plan 
for a specific subdivision, which would be transmitted to his colleagues and 
revised according to subsequent discussion. The revised texts would be co
ordinated by the royal commissioner, who would have composed the fore-going 
general plan of the revision and perhaps an order of precedence. The coordinated 
text would then be discussed by the commissioners and a final draft made. 
Such a method would combine personal responsibility with group study. 

Moreover the following techniques should be applied to drafting the dif
ferent sections : questions touching important matters which allow various 
solutions should be laid before Parliament (as in the Netherlands) and sociological 
enquiries made on certain points (as in France). 

In the report of the editorial committee of the Tijdschrift voor Privaat
recht an attempt is made to find a first, preliminary and positive answer to the 
problem of a revision of the Belgian civil code. This is intended to invite a 
further exchange of ideas. Such a revision is far too important to be undertaken 
or rejected lightly or hastily. 


