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§ 1. Probleemstelling ( 1) 

Onder het stelsel van de gemeenschap. van goederen, zowel de wette
lijke als de bedongen gemeenschap (2), beheert de man een patrimo
nium dat moet worden aangewend om de kosten van het huishouden 
te dekken. 
Dit vermogen kan oak gebruikt worden om eigen goederen te ver
krijgen, in stand te houden, te verbeteren, te onderhouden of te 
verfraaien. Als voorbeeld denke men aan het vrij vaak voorkomend 
geval dat een der echtgenoten krachtens erfopvolging medeeigenaar 
wordt van een onroerend goed en met gelden van de gemeenschap 
het onroerend goed volledig koopt. Deze gekochte delen blijven 
eigen aan de echtgenoot die reeds een deel van het onroerend goed 
bezit (art. 1408 B.W.). 
Een ander praktisch voorbeeld is de betaling door de gemeenschap 
van een eigen schuld van een der echtgenoten. Gemeenschapsgelden 
dienen hier uitsluitend de eigen belangen van de man of de vrouw. 
De gemeenschap wordt schuldeiser van deze uitgegeven gelden. 
Omgekeerd is het mogelijk dat persoonlijke goederen van man of 
vrouw in de gemeenschap vallen. Bij voorbeeld, de verkoop van een 
eigen goed waarvan de prijs in de gemeenschap is gestort (art. 1433 
B.W.); het ruilen van een onroerend goed met opleg, wanneer het 
door de echtgenoot overgedragen goed een hogere waarde heeft als 
datgene wat hij ontvangt, voorbeeld dat door de wet van 22 juli 1970 
op de ruilverkaveling meer toepassingen kan krijgen; het inneil door 
de gemeenschap van een schadevergoeding wegens lichamelijk letsel 

(1) De vergoedingen van het burgerlijk wetboek komen slechts voor in stelsels waar een 
gemeenschap van goederen is. Vorderingen van de echtgenoten tegenover elkaar zijn aan 
het gemeen recht onderworpen. Dit is het geval bij scheiding van goederen. 
(2) Als meest voorkomende afwijking van de wettelijke gemeenschap wordt de gemeen
schap van aanwinsten (art. 1497, eerste lid B.W.) beoogd (zie : BAETEMAN, G., De hervor
ming van het huwelijksgoederenrecht in West-Europa, I, 1964, biz. 307). 
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van een der echtgenoten. De gemeenschap wordt schuldenaar van 
deze ontvangen sommen. 
Naargelang de omstandigheden ontstaan vorderingen voor of tegen 
de gemeenschappelijke massa; deze vorderingen worden voldaan door 
vergoedingen ( r). 
Het systeem van de vergoedingen poogt het evenwicht te handhaven 
tussen de eigen patrimonia van man en vrouw en de gemeenschappe
lijke massa, wanneer ongewilde vermogensverschuivingen zich hebben 
voorgedaan. De grondslag van de vergoedingen volgt uit het statuut 
zelf van de gemeenschap (2). Het is overbodig de grondslag ervan te 
zoeken in een toepassing van de venijking zonder oorzaak (3), in 
het verbod van schenkingen tussen echtgenoten of in de onverander
lijkheid van het huwelijksregime. 
De wet bepaalt uitdrukkelijk en limitatief de gevallen waarvoor ver
goeding verschuldigd is. De rechter kan geen vergoeding toestaan 
in een geval dat niet door de wet is vastgesteld. Aldus bepaalt arti
kel r424 B.W. dat de geldboeten aan de man wegens misdrijf opge
legd, kunnen worden verhaald op de goederen van de gemeenschap, 
mits vergoeding aan de vrouw. Het hof van cassatie besliste op 
I3 december I957 (4) dat een veroordeling tot schadeloosstelling, 
zelfs . indien deze is toegestaan tot herstel van schade ve:roorzaakt 
door een misdrijf, geen aanleiding geeft tot vergoeding wanneer met 
gemeenschapsfondsen betaald werd. V 66r dit cassatiearrest heerste 
hierover betwisting (5). 
De oplossing door het arrest gegeven schijnt m.i. niet billijk. Alle 
financiele gevolgen van misdrijven van de man, die door de gemeen
schap werden gedragen, zouden moeten vergoed worden. De be
perking van artikel I424 B.W. tot geldboeten is te eng. 
Ondanks de uitdrukkelijke opsomming in het burgerlijk wetboek, 
is het regime van de vergoedingen niet van openbare orde (6). Door 

(I) De terminologie in het burgerlijk wetboek is niet steeds nauwkeurig; zie: DE PAGE, H., 
Traite elementaire de droit civil beige, X, Les Regimes matrimoniaux, vol. I, I949, nr. 932. 
Dooreen worden gebruikt : vergoeding, terugnerning, schadeloosstelling, vooruitnerning. 
De Nederlandse vertaling beantwoordt niet steeds aan de Franse bewoording, bv. in 
artikel I470, derde lid B.W. wordt indemnite vertaald door vergoeding. In casu is vergoeding 
het juiste woord; in het Frans had recompense moeten staan. 
(2) RENAULD, J., Droit patrimonial de Ia famille, I, Regimes matrimoniaux, I97I, nr. 1252; 
- CoLOMER, A., L'instabilite monetaire et le(n?gimes matrimoniaux, Paris, 1954, biz. 42-43. 
(3) Aldus DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, III, Les obligations, I967, nr. 
76, voetnoot 2 en nr. 28. 
(4) Cass., 13 december I957. Pas., I958, I, 397· 
(s) DE PAGE, H., o. c., Xl, nr. 53 I. 

(6) DE PAGE, o. c., X', nr. 93I. 
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het huwelijkscontract kunnen de vergoedingen uitgesloten worden (1). 
Gedurende het huwelijk is uitsluiting mogelijk, bij voorbeeld door 
een schenking of een legaat. Zelfs bij de ontbinding van de gemeen
schap kunnen echtgenoten afstand doen van elke vergoeding, m.a.w. 
elke gewilde vermogensverschuiving sluit vergoeding uit. 
Zolang het huwelijk duurt worden de vorderingen geincorporeerd in 
een ondeelbare rekening, een rekening-courant (2). Het is slechts 
bij de ontbinding van de gemeenschap dat het tot een vereffening 
komt. Het saldo van de rekening bepaalt of de gemeenschap schuld
eiser is van een of beide echtgenoten dan wel of een of beide echt
genoten schuldeiser zijn van de gemeenschap. Schuldvorderingen 
blijven aldus jarenlang oninbaar. 
Tijdens deze langdurige periodes zijn devaluaties en meer nog munt
ontwaardingen zeer waarschijnlijk. 
Hebben devaluaties en muntontwaardingen invloed op de vergoe
dingen ? Bij een bevestigend antwoord op die vraag, kunnen maat
regelen worden getroffen om deze ongunstige gevolgen te vermijden ? 
Deze problematiek is het · voorwerp van· dit artikel. 
Op de eerste vraag kan geen algemeen geldend antwoord worden 
gegeven. Onderscheid moet worden gemaakt naargelang de ver
goedingen door een of door de beide echtgenoten aan de gemeenschap 
verschuldigd zijn dan wel of de gemeenschap vergoeding verschuldigd 
is aan een of aan beide echtgenoten. 

§ 2. Vergoedingen door de gemeenschap aan de echtgenoten ver-
schuldigd 

Voor de gevallen dat de gemeenschap schuldenaar is heerst geen 
betwisting met betrekking tot het bedrag van de vergoeding dat 
verschuldigd is. In elk geval dat de gemeenschap vergroot wordt door 
een som geld, die voortkomt uit een eigen patrimonium, en welke 
ook de juridische transactie weze, die hiervan de grondslag uitmaakt, 
is de gemeenschap dezelfde som geld verschuldigd (3). Het bedrag 
van de schuldvordering is ab initio vastgesteld. Artikel 1895 B.W. 
is van toepassing en de schuldenaar is bevrijd door de betaling van 
dezelfde numerieke geldsom in muntspecien, gangbaar op het ogen
blik van de betaling. Er wordt met later gewijzigde economische 

(1) Volgens Renauld is een volledige uitsluiting niet mogelijk (RENAULD, J., o. c., nr. 1253) 

(2) DEKKERS, R., Handboek van burgerlijk recht, III, 1958, nr. 269. 

(3) DE PAGE, H., o. c., X, nr. 947;- KLUYSKENs, A., Beginselen van burgerlijk recht, VIII, 
Het huwelijkscontract, 1945. biz. 332; - CoLOMER, A., o. c., biz. 58; - PAUWELS, R., 
Muntontwaarding en vergoeding in het huwelijksvermogensrecht, T. not., 1960, 36. 
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toestanden geen rekening gehouden om de schuldvordering te waar
deren. 

De vergoeding, die bij de ontbinding van de gemeenschap moet 
betaald worden is hetzelfde bedrag, dezelfde nominale sam, als deze 
van het ogenblik dat de vordering ontstond. 

Voor het meest in de praktijk voorkomende geval - de verkoop 
van een eigen goed - wordt de terugbetaling van die verkoopprijs 
als vergoeding uitdrukkelijk bepaald in verschillende artikels van het 
burgerlijk wetboek (art. 1433, 1436, 1470, 2° en 1493, 2° B.W.). 
Enkel de verkoopprijs komt in aanmerking als vergoeding, niets meer 
en niets minder. Met de waarde van het vervreemde onroerend goed 
mag geen rekening worden gehouden (art. 1436 in fine B.W.); 
evenmin met de daaruit voortvloeiende effectieve verrijking van de 
gemeenschap of effectieve verarming van de echtgenoot-vervreemder. 
In sommige gevallen, wanneer een deel van de verkoopprijs in de 
gemeenschap moest vallen, is een vermindering aan te rekenen op de 
vergoeding. De vervreemding van een eigen goed tegen lijfrente is 
hiervan een voorbeeld. De vergoeding bestaat niet in het volledig 
bedrag vap. de rente omdat in de rente oak de opbrengst van het goed 
begrepen is, welke in de gemeenschap zou gevallen zijn. De vergoe
di:rl.g bestaat slechts uit dat · deel van de rente dat het eigen goed 
vervangt (I). 

Oak in de andere gevallen dat de gemeenschap vergoeding verschul
digd is aan een der echtgenoten, is deze vergoeding vastgesteld op de 
nominalesom van de dag dat ze de gemeenschap verrijkt. Eenbetaling 
van een schuld van de gemeenschap met eigen middelen doet een 
vergoedingsplicht ontstaan voor het nominaal bedrag van de schuld (2). 
W anneer de gemeenschap een opleg. opstrijkt ter gelegenheid van 
een ruil of een verdeling, blijft bij de ontbinding van het huwelijk als 
vergoeding verschuldigd het nominaal bedrag van de opleg op het 
ogenblik van de ruil of de verdeling (art. 1407 B.W.). Worden roe
ren.de goederen geschat in het huwelijkscontract, dan bestaat de 
verschuldigde vergoeding uit de numerieke sam in het huwelijks~ 
contract vermeld, wanneer de schatting de betekenis had van estima
tion vaut vente. Zijn verschuldigde grondlasten aan een eigen goed 
met geld afgekocht en is de prijs daarvan in de gemeenschap gestort, 
dan zal die prijs de vergoeding uitmaken (art. 1433 B.W.). Gelden 
gedurende het huwelijk verkregen bij wijze van schenking of erfenis 

(1) DE PAGE, o. c., X1, nr. 945 en 950. 
(2) DE PAGE, H., o. c., X1, nr. 948. 
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in de gemeenschap gestort, geven aanleiding tot vergoeding (1) voor 
hetzelfde nominaal bedrag. 

In de meest voorkomende gevallen zijn het sommen geld die de 
gemeenschap moet vergoeden, hetgeen vanuit juridisch standpunt 
geen moeilijkheden schept. Slechts uitzonderlijk, wanneer ongeschatte 
verbruiksgoederen in de gemeenschap gevallen zijn, rijst een pro
bleem. Dit is een schuldvordering tot het beloop van de waarde van 
deze niet volstrekt eigen goederen (propres imparfaits) (2). De vraag 
die zich opdringt is het ogenblik waarop de waarde moet geschat 
worden. 
Sommige auteurs (3) menen dat de vordering moet gewaardeerd 
worden op het ogenblik van de ontbinding van de gemeenschap. 
Deze opvatting stoelen zij op de toe passing van artikel 5 87 B. W. op het 
statuut van de gemeenschap van goederen. Dit artikel verplicht 
de vruchtgebruiker, bij het einde van het vruchtgebruik, voor zaken, 
die niet gebruikt kunnen worden zonder ze te verbruiken, een gelijke 
hoeveelheid zaken van dezelfde hoedanigheid en waarde of de ge
schatte waarde terug te geven. De vergoeding moet dus bestaan uit 
een sam, die vereist is om bij het beeindigen van de gemeenschap 
goederen aan te schaffen in dezelfde hoeveelheid, van dezelfde kwa
liteit en waarde. 
Colomer (4) staaft zijn opvatting met een voorbeeld ontleend aan 
artikel 1403, derde lid B.W. De voortbrengselen van mijnen en 
groeven welke tijdens het huwelijk worden geopend geven aanleiding 
tot vergoeding ; de waarde op de dag van de ontbinding van de ge
meenschap is verschuldigd. Artikel 1436 B.W., dat de vergoeding 
beperkt tot de verkoopprijs, zou hier niet van toepassing zijn omdat 
deze tekst de verkoop van een goed veronderstelt. In het aangehaalde 
voorbeeld ontstaat de vordering op het ogenblik dat de voortbreng
selen van de mijn of groef in natura in de gemeenschap vallen ;_ wat 
daarna verkocht wordt is een gemeenschappelijk goed. 
M. i. valt tegen deze stelling in te brengen dat zij eenzelfde feit in 
twee juridisch onderscheiden kwalificaties opsplitst: de ongeschatte 
voortbrengselen vallen in de gemeenschap ; nadien volgt de verkoop 
van deze gemeenschappelijke goederen. Maar wanneer is er werkelijk 
een voortbrengsel ? Slechts nadat de ontginningen verkocht zijn. 
Losgehakte stenen, kolen of andere ertsen maken geen voortbrengsel 

(I) Cass., II december 1952, R. W., 1952-53, 1273. 
(2) DE PAGE, H., o. c., X1, nr. 320 en x•, nr. 1062. 
(3) DE PAGE, H. o. c., xa, nr. 1064;- CoLOMER, A., o. c., biz. 6I. 
(4) CoLoMER, A., o. c., biz. 6o. 
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uit ; zij blijven eigen goed. Slechts bij verkoop van deze grondstoffen 
is er voortbrengsel met vergoedingsplicht .. De vergoeding is de ver
koopprijs. 
De vergoeding moet worden vastgesteld op het ogenblik dat het 
eigen goed in de gemeenschap valt. Voor opbrengsten van mijnen 
en groeven is het de verkoopprijs. Deze prijs maakt de schatting uit. 
De stelling van waardebepaling op het ogenblik dat het goed in de 
gemeenschap valt, werd reeds onderschreven door verschillende 
Franse auteurs (I) en op IS december I966 (2) bevestigd door het 
Belgische hof van cassatie. Dit arrest besliste dat de vergoeding voor 
een inbreng bij huwelijkscontract van een sam Franse francs moet 
worden geschat (3) op het ogenblik dat deze verbruiksgoederen in de 
gemeenschap vallen. In casu had de vrouw in I935 een bruidschat 
van Ioo.ooo Franse francs ingebracht; deze sam was onmiddellijk, 
volgens de koers van dat ogenblik, omgezet in 20o.ooo Belgische 
franken. In I 9 5 I werd scheiding van tafel en bed en scheiding van 
goederen uitgesproken, wat aanleiding gaf tot betwisting bij de 
vereffening van de gemeenschap. 
De vrouw meende dat zij 2oo.ooo Belgische franken mocht terug
nemen ; de man was van mening dat de terugneming bestond uit 
Ioo.ooo Franse francs, betaalbaar in Belgische franken volgens de 
koers van de dag van de ontbinding van de gemeenschap, hetzij 
ongeveer Io.ooo Belgische franken. Het hof besliste terecht dat de 
waarde moet worden bepaald op het ogenblik dat het eigen goed in 
de gemeenschap terechtkomt. 
Het uit artikel 587 B.W. afgeleide argument is niet relevant. Het 
genotsrecht van de gemeenschap is geen werkelijk vruchtgebruik. De 
theorie van de vergoedingen berust op het fundamentele principe 
dat bij vermogensverschuiving vergoeding verschuldgd is; de waarde 
ervan moet worden berekend op het ogenblik dat deze vermogens
overdracht heeft plaats gegrepen (4). 
Kenmerkend voor de gevallen dat de gemeenschap vergoeding ver
schuldigd is, blijkt wel te zijn dat de gemeenschap bijna steeds een 
bepaalde nominale vastgestelde geldsom verschuldigd is, waarbij geen 

(I) Zie de conclusie van advocaat-generaal MAHAUX bij het cassatiearrest van IS december 
I966, Pas., 1967, I, 476; -in dezelfde zin: LAURENT, F., Principes de droit civil fran
~ais, XXIII, nr. ISI. 

(2) Cass., IS december I966, Pas., I967, I, 478. 

(3) In de Belgische rechtspraak heerst de opvatting dat vreemde munt koopwaar is 
(ScHOENTJES-MERCHIERS, Y., De waardebeveiligingsbedingen, biz. 142, voetnoot 3, met 
verwijzing naar de rechtspraak). 
(4) RENAULD, }., O. c., nr, 1289. 
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schatting vereist is. Deze som blijft onveranderd vaststaan ondanks 
waardeschommelingen in de munt. Zelfs wanneer tot een schatting 
moet worden overgegaan, dan is slechts de schatting van het ogenblik 
dat de gemeenschap verrijkt wordt, relevant, Deze som zal evenmin 
later gewijzigd worden. 

§ 3· Vergoedingen door de echtgenoot verschuldigd aan de gemeen-
schap 

Artikel I437 B.W. geeft het principe aan: telkens een der echtgeno
ten een bedrag uit de gemeenschap heeft genomen voor eigen goederen 
of schulden en, in het algemeen, telkens een van beide echtgenoten 
uit de goederen van de gemeenschap een persoonlijk voordeel ge
trokken heeft, is hij daarvoor vergoeding verschuldigd. 
De tekst spreekt zowel van bedrag als van voordeel om als vergoeding 
aangerekend te worden. Deze dubbele aanduiding heeft aanleiding 
gegeven tot betwisting in de rechtsleer. Is de vergoeding door de 
echtgenoot verschuldigd een sommen-schuldvordering (creance de 
somme) of een waarde-schuldvordering (creance de valeur) ? Het 
onderscheid is belangrijk. Aanvaardt men dat het hier over een 
sommen-schuldvordering gaat, dan is deze vordering numeriek vast
gelegd op de dag van haar. ontstaan en blijft dezelfde numerieke som 
verschuldigd bij de ontbinding van het huwelijk (toepassing van 
artikel I895 B.W.; uitsluiting van artikel I W. 29 april I935). Aan
vaardt men integendeel dat het een waarde-schuldvordering is, dan 
moet de vergoeding geschat worden op de dag van de ontbinding 
van het huwelijk, in de munt gangbaar op die dag (toepassing van 
artikel I W. 29 april I935; uitsluiting van artikel I895 B.W.). 
Heeft tussen het ontstaan van de vordering en haar schatting een 
devaluatie plaats gehad, dan zal de vordering moeten geperequateerd 
worden. Bij muntontwaarding zal de vordering in de actuele frank 
gewaardeerd worden. 

Dit betekent dat in het eerste geval de gemeenschap de devaluaties 
en muntontwaardingen zal dragen; in het tweede geval echter niet. 

Doorgaans is de door de gemeenschap betaalde schuld numeriek 
vastgelegd en blijft de vergoeding verstard op die som. Artikel I408, 
eerste lid B.W. geeft hiervan een voorbeeld. Wanneer een der echt
genoten medeeigenaar is van een onroerend goed en gedurende het 
huwelijk aileen eigenaar wordt, heeft de gemeenschap recht op ver
goeding. Deze vergoeding bestaat uit het bedrag dat gestort werd om 
de volledige verkrijging te verwezenlijken. 
Betwisting rijst echter wanneer schulden van eigen goederen betaald 
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werden door de gemeenschap. Bestaat de vergoeding uit de bedragen 
door de gemeenschap betaald of uit de meerwaarde die het eigen goed 
verkregen heeft ? 
Volgens de meeste auteurs (I) berust de grondslag van de vergoe
dingen op het beginsel dat een echtgenoot zich niet ten koste van de 
andere mag verrijken. Voor het persoonlijk voordeel dat hij genoten 
heeft, is hij rekenschap verschuldigd. Principieel moet de vergoeding 
bestaan uit de meerwaarde. Deze traditionele stelling klimt terug tot 
de opvattingen van Pothier (2). 

Voor de vaststelling van het bedrag van de vergoeding legde Pothier 
een dubbele grens vast. De vergoeding zal niet steeds gelijk zijn 
aan het bedrag dat de gemeenschap betaald heeft ; de vergoeding 
is slechts verschuldigd in zover er voordeel is geweest; m.a.w. de 
vergoeding bestaat uit de meerwaarde wanneer deze minder bedraagt 
dan de uitgegeven bedragen. Anderzijds mag de vergoeding ook niet 
hoger liggen dan het bedrag dat uit de gemeenschap komt, wat ook 
het voordeel weze dat de echtgenoot is te beurt gevallen; m.a.w. de 
vergoeding bestaat uit de uitgegeven bedragen wanneer de meer
waarde hoger is dan de uitgegeven bedragen. 

De dubbele grens die Pothier vaststelt kent slechts een maximum : 
de vergoeding bestaat steeds-uif de- kleinste-sorrt~ wat som:s ae meer.: 
waarde of soms de betaalde kosten zal zijn. Wordt dit maximum 
toegepast op de soorten kosten, die doorgaans onderscheiden worden, 
dan wordt het volgend resultaat bereikt (3) : 

Voor de noodzakelijke uitgaven tot bewaring van de goederen be
draagt de vergoeding steeds de uitgegeven som. Van meerwaarde 
kan hier geen sprake zijn, omdat het eigen goed uit de ganse som 
voordeel heeft gehaald. 

Voor de nuttige uitgaven, die een verbetering van het goed betekenen, 
zal de vergoeding gelijk zijn aan de meerwaarde vastgesteld op het 
einde van de gemeenschap, tenzij mocht blijken dat de meerwaarde 
hoger ligt dan de uitgaven die door de gemeenschap werden betaald. 
In dit geval zal de vergoeding bestaan uit de uitgegeven som. De 
omzetting in nieuwe munt van de meerwaarde mag dus niet hoger 

(I) PIRET, R. et PIRSON, H., Examen de jurisprudence, Regimes matrimoniaux, R.C.].B., 
I949, 265; - RENAULD, J., o. c., nr. 1285;- voor een opsomming van de Franse auteurs, 
zie de conclusie van advocaat-generaal HAYOIT DE TERMICOURT bij Cass., 29 januari I953. 
Rev. prat. not., 1953, 199· 
(2) PoTHIER, R. J., Traite de Ia puissance du mari, De Ia communaute, IV, nr. 613. 

(3) M.D., Les repercussions des variations de Ia monnaie, dans la fixation des recompenses 
dues d une communaute conjugale pour travaux d des biens propres, Rec. gen., 1955, I2I. 
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komen dan de numerieke som door de gemeenschap uitgegeven (1). 

Voor de weelde-uitgaven, verfraaiingskosten, is geen vergoeding ver
schuldigd, vermits dergelijke kosten geen meerwaarde van het goed 
tot gevolg hebben (2). 

Kluyskens daarentegen gaat de weg op van de herwaardering van de 
vergoeding (3). De vergelijking tussen het voordeel dat de betrokken 
echtgenoot genoot (de meerwaarde) en de verarming door de gemeen
schap geleden (de bepaalde som door de gemeenschap uitgegeven) 
is een vergelijking tussen twee waarden, die noodzakelijk met een
zelfde waardemeter moeten worden begroot. Een geldsom drukt zo
wel een aantal munttekens uit als een economische waarde. Het is 
deze laatste betekenis die moet gehecht worden aan de som welke 
door de gemeenschap werd uitgegeven. Deze opvatting heeft tot 
gevolg dat de uitgegeven som enkel een voorlopige schatting uitmaakt 
en als beginpunt wordt genoJ;nen om op de dag van de ontbinding 
van de gemeenschap, de som als economische waarde te bepalen. 
Samengevat betekent deze stelling dat zowel de meerwaarde van het 
goed als de door de gemeenschap uitgegeven sommen moeten worden 
gewaardeerd op de dag van de ontbinding van de gemeenschap, in 
de munt van die dag. De gemeenschap ondergaat aldus noch de 
gevolgen van tussentijds voorgekomen devaluaties, noch enige munt
ontwaarding. 
De stelling dat noodzakelijk met dezelfde waardemaatstaf moet wor
den begroot, is m.i. niet juist. Een sommenvordering wordt op een 
verschillend ogenblik gewaardeerd dan een waardevordering. De 
waardemaatstaf zal wegens de instabiliteit van de munt eveneens 
verschillend zijn. 
Duvieusart (4) en Van Beneden (5) menen dat de vergoedingen door 
de principes van schadeloosstellingen moeten worden beheerst. 
Artikel 1895 B.W. is hier niet van toepassing. 
Bij devaluaties moet de vergoeding geperequateerd worden ; bij munt
ontwaarding wordt in nieuwe munt geschat zonder dat hier de be
perking tot het maximum van de uitgegeven som in aanmerking wordt 
genomen. 

(1) PIRET, R., Chronique de jurisprudence et de legislation, Regimes matrimoniaux, B.]., 
1939, 77; - J. B., noot onder Rb. Hoei, 18 januari 1944, Rev. prat. not., 1944, 223, noot 3· 

(2) Zie bv.: Gent, 2 juli 1913, Pas., 1913, II, 308. 

(3) KLUYSKENS, A., o. C., biz. 332. 

(4) DuviEUSART, J.. La theorie des risques de droit monetaire, B.] .• 1930, 137· 
(5) VAN BENEDEN, R., De certaines consequences de !'arrete royal de stabilisation en date du 
2S decembre 1926 en matiere de recompenses et indemnites et de rapport successoral, Rev. prat. 
not., 1933, 557-558. 
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M. i. moet de vergoeding in elk geval steeds gelijk zijn aan de be
dragen die aan de gemeenschap werden onttrokken. Deze oplossing 
rechtvaardigt zich vooreerst omwille van haar eenvoud. Zij vereist 
niet Ianger een onderscheid tussen de verschillende soorten kosten 
aan een eigen goed besteed en de daaruit verschillende gewaardeerde 
vergoeding. 
Waar ligt de grens tussen de uitgaven tot bewaring en de uitgaven tot 
verbetering ? Waar ligt de grens tussen uitgaven tot verbetering en 
verfraaiingsuitgaven ? 
Het schuren, afkrabben of afspuiten van een gevel van een eigen flat
gebouw, op kosten van de gemeenschap, door de traditionele opvatting 
gekwali:ficeerd als verfraaiingsuitgaven, zou geen recht op vergoeding 
geven; dit is niet aanvaardbaar. Machines, onroerend door bestem
ming, aangekocht door een der echtgenoten voor een eigen fabriek, 
maar betaald door de gemeenschap, zouden een verschillende ver
goeding doen ontstaan naargelang deze uitgaven bestempeld worden 
als noodzakelijke uitgaven (om de concurrentiepositie te waarborgen) 
of als nuttige uitgaven. Veronderstel bv. dat de machines een miljoen 
gekost hebben maar bij de ontbinding van de gemeenschap nog 
slechts een meerwaarde hebben van ro.ooo F. 
Verder wordt door deze oplossing de billijkheid gediend. Belangrijke 
sommen aan een eigen onroerend goed uitgegeven maar die weinig of 
zelfs geen meerwaarde voor het goed aanbrengen, worden in deze 
stelling toch vergoed, wat de speculatie van de man (1) zal tegen
gaan. Deze zou anders slechts gehouden zijn tot de geringe meer
waarde, of zelfs geen vergoeding verschuldigd zijn, wanneer zijn 
goederen geen meerwaarde hebben verkregen. 
Sommige auteurs (2) steunen eveneens de opvatting dat de vergoeding 
in elk geval gelijk moet zijn aan de do0r de gemeenschap uitgegeven 
sam. Zij menen dat het onlogisch is artikel 1437 B.W.- vergoeding 
aan de gemeenschap verschuldigd - anders te interpreteren dan 
artikel 1433 B.W.- vergoeding door de gemeenschap verschuldigd. 

(1) Rigaux maakt de opwerping, dat met het traditionele systeem de vrouw slechts gehouden 
is tot de meerwaarde wanneer de man, als hoofd van de gemeenschap, belangrijke uitgaven 
aan haar eigen goederen besteedt, M. i. zal deze hypothese bijna niet voorkomen. De 
man heeft tach vee! ruimere mogelijkheden tot speculatie dan overbodige uitgaven aan 
de goederen van zijn vrouw te besteden. De vrouw moet dus oak gehouden zijn tot het 
beloop van de door de gemeenschap uitgegeven sornrnen (RIGAUX, J., noot onder Rb. 
Kortrijk, 14 november 1947, J.T., 1948, 530). 
(2) DE PAGE, H., o. c., X1, nr. 995-996; - LAURENT, F., o. c., nr. 478, 480, 482 en 483; 
- DEKKERs, R., o. c., nr. 278; - ScHICKs, A. et VANISTERBEEK, A., Traite formulaire de 
la pratique notariale, V, Le droit civil, nr. 1210. 
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In dit laatste geval bestaat de vergoeding steeds uit de prijs in de 
gemeenschap gestort, zoals hager werd uiteengezet. 
Dezelfde opvatting wordt soms gerechtvaardigd met de motivering 
dat, indien aan een derde ontleend werd, tach altijd alleen de nomi
nale sam moet worden teruggegeven (1). 

De schaduwzijde van de voorgestelde oplossing ligt hierin dat de 
vergoeding steeds een sommen-schuldvordering uitmaakt en bijgevolg 
onderworpen is aan artikel 1895 B.W. De gemeenschap ondergaat 
dus de risico's die aan devaluaties en muntontwaarding verbonden 
zijn. 

Nochtans mag niet worden vergeten dat de gemeenschap gedurende 
jaren indirect geniet van hogere inkomsten, die meestal volgen uit 
deze financiering van werken aan eigen goederen besteed. De billijk
heid waarvan gewag wordt gemaakt om tot herwaardering over te 
gaan, blijkt te abstract bekeken. 

Bovendien, in het omgekeerde geval, wanneer de gemeenschap ver
goeding verschuldigd is, is geen herwaardering mogelijk. Waarom 
meer bezorgd zijn over de billijkheid tegenover de gemeenschap dan 
tegenover een echtgenoot (2)? 

Heeft de rechtspraak stelling genomen tegen,over deze betwistingen 
in de rechtsleer ? 
Enkele oudere vonnissen (3) hebben een perequatie aan de vergoeding 
aangebracht omdat de vergoeding geen contractuele verplichting is, 
waarop artikel 1895 B.W. van toepassing is, maar een wettelijke 
verplichting. Deze wettelijke verplichting tot schadeloosstelling wordt 
door de rechter geschat in de gangbare munt op het ogenblik dat hij 
de zaak beslecht. 
De vergoeding is een schadeloosstelling, compensatie voor een 
verlies. 

Dit onderscheid tussen contractuele en wettelijke verplichting heeft 
geen belang omdat het hof van cassatie beslist dat alle sommenschuld
vorderingen - ongeacht of zij hun oorsprong vinden in de wet, in 
een overeenkomst of in een· delict - onderworpen zijn aan artikel 

(I) BAUGNIET, J., Influence des variations de valeur de Ia monnaie sur les recompenses, R.C. 
].B., I954, 27; -in TROPLONG, M., Le droit civil explique suivant l'ordre du code, I, wor
den Pont en Rodiere als auteurs vermeld die ook deze opvatting steunen. 
(2) RIGAUX, F., noot, ]. T., I948, SJI. 
(3) Rb. Charleroi, 9 maart I929, Rev. prat. not., I929, 727; - Rb. Verviers, I juli I930, 
Rev. prat. not., I93I, 24;- Rb. Hoei, I8 januari I944, Rev. prat. not., I944, 216. 
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1895 B.W. (1). Het voorwerp van de schuld moet numeriek bepaald 
zijn of minstens genoeg elementen bevatten om bepaalbaar te zijn. 
Een vonnis van de rechtbank te Kortrijk van 14 november 1947 (2) 
volgt de stelling van Kluyskens. Wanneer uitgaven aan een eigen 
goed betaald zijn door de gemeenschap, moet de waarde van deze 
verbetering en de verarming van het patrimonium van de gemeen
schap niet gewaardeerd worden op het ogenblik dat gepresteerd 
werd, maar enkel en aileen op het ogenblik van de ontbinding van 
de gemeenschap, in de monetaire waarde van dat ogenblik. Tegen dit 
vonnis moet worden ingebracht dat op deze manier afbreuk wordt 
gedaan aan het principe dat voor de berekening moet worden terug
gegaan tot de dag dat de vordering is ontstaan. 
De arresten van de hoven van beroep (3) volgen de heersende doc
trine, met name het principe van de verrijking metals maximum het 
bedrag van de uitgegeven sommen. Het nominaal bedrag van deze 
uitgaven mag niet als een economische waarde begrepen worden. 
Perequatie ingevolge devaluatie, na de uitgave, is niet mogelijk. 

Sommige vonnissen (4) beslissen dat de gemeenschap steeds recht 
heeft op de som die zij uitgegeven heeft, ongeacht de soort kosten 
aan het eigen goed besteed. . 

Het arrest van het hof van cassatie van 29 januari 1953 (5) heeft geen 
stelling genomen in de betwisting of de vergoeding altijd bestaat 
uit het bedrag aan de gemeenschap ontnomen, dan wei uit het voor
deel door de echtgenoot verkregen (6). Het hof zegt aileen dat volgens 
artikel 1437 B.W. de vergoeding nooit hager mag zijn dan het bedrag 
door de gemeenschap voorgeschoten. In casu werd het bedrag van de 

(r) Cass., 24 februari 1929, Pas., 1929, I, 87;- Cass., 26 februari 1931, Pas., 1931, I, 
94; - Cass., 7 juli 1938, Pas., 1938, I, 261 ; - Cass., 29 januari 1953, Pas., 1953, I, 408. 
(2) Rb. Kortrijk, 14 november 1947, ].T., 1948, 527, met noot F. R1GAUX. 
(3) Gent, 2 juli 1913, Pas., 1913, II, 308; - Luik, 8 juni 1915, Pas., 1915, II, roB; -
Brussel, 29 oktober 1941, Rev. prat. not., 1942, 241; - Brussel, 26 juni 1948, ]. T., 1948, 
526, met noot F. R1GAUX; - Brussel, 9 juli 1951, J. T., 1952, 70;- Gent, 28 januari 1959, 
T. not., 1959, 71, met conclusie advocaat-generaal MATTH1JS, Invloed van de muntdevalua
ties op de vergoeding aan de gemeenschap verschuldigd door de nalatenschap van een der echt
genoten krachtens art. I 437 B. W., blz. 65. 
(4) Rb. Brussel, 4 mei 1892, Pas., 1892, III, 334; - Rb. Brussel, 8 november 1893, Pas., 
1894, III, 49;- Rb. Brussel, 30 oktober 1895, B.]., 1896, 892;- Rb. Brussel, 29 maart 
1899, Rev. prat. not., 1899, 257;- Rb. Nijvel, 24 februari 1896, Pas., 1896, III, 169; :_ 
Rb. Luik, 31 januari 1968, fur. Liege, 1968-69, 213;- dit laatste vonnis is metjaartal 1969 
gepubliceerd in Rev. prat. not., 1969, 399. 
(5) Cass., 29 januari 1953, Pas., 1953, I, 408; R.C.].B., 1954, 22, met noot J, BAUGNIET; 
Rev. prat. not., 1953, 195, met conclusie advocaat-generaal HAYOIT DE TERMICOURT. 
(6) In casu moest het arrest zich daarover niet uitspreken omdat de verweerder ermee 
akkoord ging dat de vergoeding werd vastgesteld op de voorafgenomen som. Hij beweerde 
dus niet dat zijn voordeellager lag dan deze som (zie: conclusie HAYOIT DE TERMicouRT, 
Rev. prat. not., 1953, 20o). · 
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uitgaven voor een eigen goed betwist. De feitenrechter had de kosten 
op 18 ooo F geschat. Dit bedrag was ondanks tussentijdse devaluaties 
niet aangepast omdat de rechter aannam dat het een schuldvordering 
van een numeriek bepaalde som betrof. 

De voorziening in cassatie wierp op dat het arrest van het hof van 
beroep van Brussel (1) geweigerd had rekening te houden met de 
wijzigingen aan de goudpariteit van de frank, omdat het een sommen
verbintenis was, hoewel het bedrag van de vergoeding niet bepaald 
was, noch door de wet, noch door een overeenkomst tussen partij
en (2), zodat de vergoeding door de rechter moest worden gewaar
deerd. Hoewel de rechter tot een schatting ex aequo et bono was 
overgegaan, steunde zijn beslissing op de motivering dat de vergoeding 
onderworpen blijft aan artikel 1895 B.W. 

Het cassatiearrest besliste dat een vergoeding, die tot voorwerp heeft 
het aan de gemeenschap voorafgenomen bedrag, een vordering van 
een numeriek bepaalde sam is. Zij vergt geen schatting van de rechter 
en blijft verstard op haar nominaal bedrag. De schatting ex aequo et· 
bono door de rechter, om bij betwisting dit bedrag te bepalen, wijzigt 
het karakter van de vordering niet. Dit is slechts een bewijsmiddel, 
waarnaar de rechter grijpt om het bedrag van deze numerieke ver
bintenis vast te stellen. 

§ 4· Voorzorgsmaatregelen tegen muntontwaarding 

De echtgenoten kunnen op verschillende ogenblikken schuldeiser of 
schuldenaar van de gemeenschap worden. Deze vorderingen, gedu
rende het huwelijk aangerekend in een ondeelbare rekening, worden 
bij de ontbinding van de gemeenschap vereffend door vergoedingen 
verschuldigd aan of door de gemeenschap. Maar deze vergoedingen 
zullen het evenwicht tussen de massa' s niet herstellen wanneer 
tussen de vorderingen en de vergoedingen een lange tijd verlopen is. 
De frank zal schommelingen hebben ondergaan, waarmede de ver
goeding geen rekening houdt. 

Inderdaad, de vergoeding bestaat haast steeds uit een nominale geld
sam, die vanaf het ogenblik van haar ontstaan definitief is vastgelegd. 
Dit is het geval wanneer de gemeenschap vergoeding verschuldigd 
is aan de echtgenoten. Dit ism. i. ook altijd het geval in de tegenover
gestelde hypothese dat de echtgenoten vergoeding verschuldigd zijn 

(r) Brussel, 9 juli 1951, Rev. prat. not., 1953, 191. 
(2) In een vroeger cassatiearrest van 9 maart 1933 (Rev. prat not., 1933, ·182) waren partijen 
akkoord over de som die als vergoeding moest uitgekeerd worden. Dit arrest is hier dus niet 
van toepassing. 
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aan de gemeenschap. Sommenschuldvorderingen zijn onderworpen 
aan artikeh 89 5 B. W. en de schuldeiser ondergaat de gevolgen van de 
muntschommelingen. 

A. BIJZONDERE, VAN DE WETTELIJKE GEMEENSCHAP AFWIJKENDE 

CLAUSULES 

Artikel 1497 B.W. geeft voorbeelden aan van clausules die de wette
lijke gemeenschap wijzigen. Sommige ervan pogen een evenwicht 
te verzekeren tussen de inbrengen van de echtgenoten. Wordt dit 
doel bereikt ondanks muntontwaarding ? 
De clausule waarbij de echtgenoten geheel of een deel van hun 
tegenwoordige en toekomstige roerende goederen uit de gemeen
schap uitsluiten (clausule van onroerendmaking, beding van eigen 
goederen, clause de realisation, artikel r5oo, eerste lid B.W.) heeft 
tot gevolg dat de echtgenoot-inbrenger zelf het risico draagt van de 
muntschommelingen. Worden deze onroerend-gemaakte goederen 
verkocht, dan komt de prijs in de gemeenschap, met verplichting 
van vergoeding (1). Het door de clausule nagestreefde doel wordt 
niet meer bereikt. 
Ook wanneer een of de beide echtgenoten bedingen dat zij roerende 
goederen tot een bepaald bedrag of voor een bepaalde waarde in
brengen, vallen deze goederen in de gemeenschap en komt een som
menschuldvordering in de plaats. 
De tegenhanger van de vorige clausule is het beding van roerend
making (clause d' ameublissement, beding van onroerend goed als roe
rend goed, art. 1505 B.W.). Hier bedingen een of de beide echtge~ 
noten dat hun tegenwoordige of toekomstige onroerende goederen 
voor het geheel of voor een deel in de gemeenschap worden ingebracht. 
Bij een clausule van bepaalde roerendmaking valt het goed in de ge
meenschap (art. 1507 B.W.). Aldus ontkomt men aan de muntont
waarding, vermits bij de ontbinding van de gemeenschap, de echtge
noot-inbrenger het goed voor zich mag behouden, als hij op zijn 
aandeel de prijs van het goed op dat ogenblik aanrekent (art. 1509 
B.W.). De waarde van het goed wordt dus geschat in de gangbare 
munt van die dag (2). Dit veronderstelt dat het goed zich in natura 
in de gemeenschap bevindt, want de man mag als beheerder van de 
gemeenschap deze goederen vervreemden. 

(I) DE PAGE, H., o. c., X •, nr. I r o 5 ; - CoLO MER, A., o. c., biz. 1 oo ; - lCLUYSKENS, A., 
o. c., nr. 292, 422. 

(2) Luik, 27 maart 1934, Pas., 1935, II, 149. 
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Bij onbepaalde roerendmaking heeft geen overdracht van eigendom 
plaats. De gemeenschap heeft alleen een schuldvordering tegen de 
echtgenoot-inbrenger; deze heeft enkel de verplichting, om bij de 
ontbinding van de gemeenschap, de onroerende goederen in de 
gemeenschap te includeren tot op de hoogte van het door hem be
loofde bedrag (art. 1508 B.W.). De echtgenoot-inbrenger is niet 
schuldenaar van het bedrag, maar van zijn onroerende goederen (1). 
Wegens muntontwaarding zal de gemeenschap slechts een geringe 
sam ontvangen. Werden de goederen tijdens het huwelijk vervreemd, 
en is de prijs in de gemeenschap gevallen, dan heeft de echtgenoot 
recht op een vergoeding in zover de prijs de beloofde sam overtreft. 
De gemeenschap heeft een vordering tegen de echtgenoot wanneer 
de prijs niet de sam bereikt waarvoor de echtgenoot zich had ver
bonden bij de roerendmaking. 
Is de prijs niet in de gemeenschap terechtgekomen, dan is de echt
genoot vergoeding aan de gemeenschap verschuldigd ten belope van 
de som waarvoor hij zijn onroerende goederen roerend verklaard 
had (2). 

Bij een beding van scheiding van schulden wordt het doel dat door 
de echtgenoten werd nagestreefd, dikwijls niet bereikt wanneer munt
ontwaardingen hebben plaatsgehad. Dikwijls worden de eigen schul
den toch door de gemeenschap betaald - (zie de bewoordingen van 
artikel 1510 B.W.). De vergoeding aan de gemeenschap verschuldigd 
is eens te meer een sommenschuldvordering, die slechts bij de out
binding van de gemeenschap zal worden vereffend. 
Andere in artikel 1497 B.W. vermelde clausules, trachten een der 
echtgenoten te doen ontsnappen aan de wisselvalligheden van de 
gemeenschap. 
Hierbij wordt vooreerst gedacht aan het beding dat de vrouw in geval 
van afstand haar inbrengsten vrij en onbelast zal mogen terugnemen 
(clause de reprised' apport franc et quitte, art. 1514 B.W.). Dit beding 
beantwoordt aan haar doel wanneer de goederen, bij de ontbinding 
van de gemeenschap, nag in natura aanwezig -zijn. Eens te meer, 
wanneer de goederen verkocht zijn, heeft de vrouw slechts een som
menschuldvordering voor het bedrag waarvoor werd verkocht. Bij 
de inbreng van verbruiksgoederen, heeft de echtgenote recht op de 
waarde ervan. Deze waarde moet worden geschat op de dag dat 

(I) DE PAGE, H., o. c., x•. nr. II?6;- Kl.UYSKENS, A., o. c., nr. JO:Z, biz. 4JO. 

(:z) DE PAGE, H., o. c., X1, nr. II76;- KLUYSKENS, A., o. c., nr. JO:Z, biz. 4JO. 

15 



het goed in de gemeenschap is gevallen (1), met het gevolg dat de 
daaropvolgende muntontwaardingen door de vrouw te dragen zijn. 
Bij het beding van een vaste sam (le forfait de communaute, art. IS20 

B.W.) zal de gehele gemeenschap aanceen der echtgenoten toekomen, 
op voorwaarde van betaling van een bepaalde sam aan de andere 
echtgenoot. De echtgenoot heeft in ieder geval recht op deze sam, 
zelfs bij insolvabiliteit van de gemeenschap (art. IS22 B.W.); de 
betaling zal kunnen gevorderd worden op de eigen goederen van de 
andere echtgenoot (2). De echtgenoot ontsnapt nu wel aan de lot
gevallen van de gemeenschap, inaar niet aan deze van de munt. Vermits 
een bepaalde sam werd vastgelegd, heeft hij slechts recht op dat 
nominaal bedrag. 
Een derde soort clausules beoogt bepaalde gemeenschappelijke goe
deren uit een gelijke verdeling uit te sluiten; dit is de clausule van 
bedongen vooruitneming (clause de preciput, art. ISIS B.W.). 
De vooruitneming van een bepaalde sam geld wordt waardeloos 
door muntontwaarding. De vooruitneming van goederen in natura 
blijkt wel tegen muntontwaarding bestand, tenzij de clausule zo 
geformuleerd mocht zijn dat goederen in natura mogen vooruit
genomen worden ten belope van een bepaald bedrag. De echtgenoot 
die van · dit voordeel· -geniet; ondergaat · cle · muntontwaarding;- -Eerr 
bedongen vooruitneming belet niet dat de goederen gedurende het 
huwelijk vervreemd worden; het zijn immers gemeenschappelijke 
goederen. De echtgenoot heeft in dit geval recht op een vergoeding 
gelijk aan de waarde van de goederen berekend op de dag van de 
ontbinding van de gemeenschap (3). 

Het beding van vooruitneming onder bezwarende titel (clause de 
reprise sur prisee) (4) is een nuancering van de bedongen vooruit
neming. Bij deze clausule wordt een vergoeding van de vooruitne
mende echtgenoot gevraagd. Deze clausule maakt het mogelijk dat de 
overlevende echtgenoot het gemeenschappelijk woonhuis, handels
fonds of landbouwuitbating overneemt tegen een vergoeding die in 
de gemeenschap wordt gestort. 

Deze vergoeding is gelijk aan de waarde van de vooruitgenomen 
goederen op het ogenblik van de ontbinding van het huwelijk (s). 

(1) Cass., 15 december 1966, Pas., 1967, I, 478. 
(2) DE PAGE, H., o. c., X2, nr. 1247; - CoLOMER, A., o. c., biz. 108, 

(3) DE PAGE, H., o. c., X2, nr. 1217; - CoLOMER, A., o. c., biz. II5. 

(4) Zie ad generalia: Cass., 10 november 1956, Pas., 1956, I, 234; R.C,J.B., 1957, 37, met 
noot P. VAN 0MMESLAGHE. 

(s) DE PAGE, H., 0, c., x•, nr. 1232;- CoLOMER, A., o. c., biz. 116, 
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Doorgaans bepaalt het huwelijkscontract de termijn binnen dewelke 
de begunstigde echtgenoot moet kiezen of hij al dan niet wil vooruit
nemen. Wordt in het contract daarover niets bepaald, dan beschikt 
de echtgenoot althans theoretisch over dertig jaar om zijn keuze te 
uiten (1). Daarom wordt voorgesteld de schatting te laten doorgaan 
op de dag dat de vooruitneming wordt uitgeoefend (2), zodat de 
echtgenoot niet zou kunnen genieten van een tussentijdse devauatile. 
M. i. schijnt deze hypothese al te theoretisch om een verschillend 
ogenblik van waardering te rechtvaardigen. 
Bij het opnemen van deze bijzondere clausules in het huwelijks
contract, moet omwille van het evenwicht tussen de verschillende 
massa' s worden vermeden dat schuldvorderingen van geldsommen 
ontstaan. Dit is het geval bij bedingen van eigen goederen voor een 
bepaald bedrag, bedingen van onbepaalde roerendmaking, bedingen 
van een vaste som, bedingen van een vooruitneming van een bepaalde 
som. Evenzeer moet een inbreng in geld of van roerende goederen, 
die in het huwelijkscontract geschat worden, achterwege worden 
gelaten. 
Clausules van onroerendmaking, van bepaalde roerendmaking en van 
vooruitneming onder bezwarende titel behouden daarentegen het 
nagestreefde evenwicht. Nochtans kunnen vreemde factoren dit 
evenwicht verbreken. Worden, bv. bij een clausule van onroerend
making, de goederen verkocht, dan weegt op de gemeenschap een 
vergoedingsplicht ten belope van de prijs. 

B. ALGEMENE AANPASSINGEN IN HET HUWELIJKSCONTRACT 

In het huwelijkscontract kunnen in principe clausules opgenomen 
worden met het · oogmerk muntschommelingen te ondervangen. 
Voorzichtigheid is bier geboden want de onveranderlijkheid van het 
huwelijkscontract brengt met zich mede dat een formule, die achteraf 
minder gelukkig blijkt, zal blijven gelden. Bovendien moeten de 
clausules voor alle schuldvorderingen tussen de echtgenoten geschikt 
zijn (3). Verder moet erover worden gewaakt dat de clausules het 
functioneren van bet huwelijksvermogensrecht niet al te zeer ver
zwaren, zodat mobiliteit opgeofferd wordt aan een al te rigiede sta
biliteit. Het krediet van de echtgenoten zou hieronder lijden (4). 

(I) DE PAGE, H., o. c., X2, nr. IZ28. 

(2) PIRET, R., L'instabilite monetaire et les regimes matrimoniaux, J, T. Out., 1957, 2. 
(3) CoLOMER, A., o. c., biz. 189. 

(4) CoLOMER, A., o. c., biz. 189. 
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Een eerste denkbare clausule bestaat erin dat de schuldvorderingen 
van de echtgerioten tegertover de gemeenschap, of omgekeerd, reeds 
gedurende het huwelijk zouden mogen worden ge1nd. Dit beding is 
strijdig met het begrip van ondeelbare rekening die functioneert 
zolang het huwelijk duurt, wat · geacht wordt van open bare or de te 
zijn (1). Zelfs zonder juridische bezwaren:, ·zou een dergelijk beding, 
praktisch gezien, slechts conflicten in het huishouden scheppen. 
Aan de verstarring van het bedrag van de vordering van de dag af 
van haar ontstaan zou kunnen verholpen worden door waardebevei
ligingsbedingen of door een verschuiving van de datum van waar
dering naar een later ogenblik, nl. de ontbinding van de gemeen
schap. 
Behoudens de goudclausule, die nietig is (2), zijn de overige waarde
beveiligingsbedingen geldig (3), en in principe dus mogelijk. Praktisch 
zal een wisselende schaalclausule wel het meest toepassing vinden. 
Of de opneming van een wisselende-schaalclausule het muntevenwicht 
herstelt, is niet zeker. 
Bij verwijzing in het huwelijkscontract. naar een bepaald goed, bv. 
graan in een landbouwexploitatie, onroerende goederen, enz., bestaat 
het risico dat de waarde van deze goederen niet steeds gelijk loopt 
met monetaire schommelingen. 

' Speculatie, overproduktie, belastingen, kunnen als verstorende ele
menten optreden. 
Bij verwijzing naar de levensduurte, kan een al te grote verzwaring 
van de schuld ontstaan. 
Bij toepassing van de clausule zal de schuldeiser-echtgenoot de wer
kelijke waarde terugverkrijgen van wat hij had uitgegeven, maar de 
schuldenaar wordt evenzeer verarmd. De clausule heeft dan niet tot 
gevolg het herstel van evenwicht, maar wel de verplaatsing van de 
lasten die uit de muntontwaarding volgen (4). 
De clausule kan wel nuttig in het huwelijkscontract worden opgeno
men wanneer de partijen op dat ogenblik reeds de oorzaak en de 
aard van hun schuldvorderingen kennen (5), bv. een inbreng in geld, 
inbreng van goederen die geschat worden in het huwelijkscontract 

(1) CoLOMER, A., o, c., blz. 196; - DEKKERS, R., o. c., nr. 269. 
(2) ScHOENTJES-MERCHIERS, Y., o. c., nr. 209 e.v. 
(3) Goudwaardeclausule (ScHOENTJES-MERCHIERS, Y., o. c., nr. 216-217);- valutaclausule 
(ibidem, nr. 225); - valutawaardeclausule (ibidem, nr. 233-234); - wisselende schaal
clausule (ibidem, nr. 243- 247). 
(4) CoLOMER, A., o. c., biz. 218. 
(S) CoLOMER, A., o. c., biz. 220. 
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(estimation vaut vente), beding van een vaste som, beding van vooruit
neming van een bepaalde som. De clausule is nuttig voor deze be
paalde schuldvorderingen, maar gevaarlijk wanneer zij in globo op 
aile schuldvorderingen zou worden toegepast. Een algemene inlassing 
van de clausule is zeer delicaat t.a.v. vorderingen, die slechts gedu
rende het huwelijk zullen ontstaan en waarvan op het ogenblik van 
het opmaken van het huwelijkscontract noch oorsprong, noch datum 
noch belangrijkheid gekend zijn. Een nauwkeurige formulering vinden 
is bijna onbegonnen werk. 

Door slechts sommige schuldvorderingen aan een wisselende-schaal
clausule te koppelen wordt het onevenwicht, gevolg van de munt
ontwaarding, nog versterkt (1). 

Is de verschuiving van de waarderingsdatum van de schuldvorderingen 
tussen echtgenoten een meer aangepaste oplossing ? De echtgenoten 
zouden bv. in het huwelijkscontract kunnen bedingen dat bij ver
vreemding van een goed, de vergoeding bepaald zal zijn op de waarde 
van dat goed op de dag van de ontbinding van de gemeenschap of op 
de dag van de verffening. Dit is een afwijking aan artikel 1436 B.W., 
dat de vergoeding beperkt tot de verkoopprijs. 

Deze clausule schijnt niet in te gaan tegen de dwingende principes 
inzake huwelijksvermogensrecht (2). 

Tegen deze clausule kan weerom opgeworpen worden dat belangrijke 
waardeschommelingen - onafhankelijk van enige monetaire fluctu
atie - zich kunnen voordoen op het ogenblik van de ontbinding of de 
vereffening (3). Eigen aandelen, die gedurende het huwelijk verkocht 
werden bv., geven recht op een hoge vergoeding wanneer zij hoog 
gequoteerd staan of op een lagere vergoeding, wanneer de quotering 
laag staat. 

Het evenwicht zal bijgevolg niet hersteld worden. 

Bovendien heeft dit beding slechts een beperkt toepassingsgebied. 
De schuldvordering moet op een bepaald goed slaan (4). Werden 
kosten besteed aan een eigen goed met gemeenschapsgelden, dan zullen 
aan de gemeenschap als vergoeding toekomen, dank zij dit beding, 
de sommen, die op de dag van de ontbinding of vereffening vereist 
zijn om die kosten te dekken. 

(r) CoLOMER, A., o. c., biz. 223. 

(2) PIRET, R., art. cit.,]. T. Out., 1957. 3; - FREYRIA, Ch., Les moyens a!eviter, dans les 
contrats de mariage, les consequences de Ia depreciation de Ia monnaie, Rev. trim. dr. civ., 
I95Io 343· 
(3) CoLOMER, A., o. c., biz. 239; - FREYRIA, Ch., art. cit., biz. 343· 

(4) CoLoMER A., o. c., biz. 243; - FREYRIA, Ch., art. cit., biz. 344-346. 
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Wanneer echter geen band bestaat tussen de schuldvordering en de 
verwerving, vervreemding, veranderingen of verlies van een goed, 
is de wijzigingsdatum voor de waardering niet mogelijk (1). Bv. geld
boeten aa:n. de man wegens misdrijf opgelegd en betaald met gemeen
schapsgelden; gelden in de gemeenschap gestort voortkomende uit 
een schenking of een erfenis aan een der echtgenoten gedaan. 

Als algemene oplossing voor het ontsnappen aan de muntontwaarding 
is deze clausule niet geschikt. Haar beperkt toepassingsgebied zal het 
evenwicht tussen de massa's niet bevorderen want sommige schuld
vorderingen kunnen gewaardeerd worden en andere niet. 

Een andere oplossing die voorgesteld wordt bestaat uit de indeplaats
stelling van zakelijke rechten aan de schuldvorderingen tussen echt
genoten (2). Zakelijke subrogatie is als technisch middel, om het 
evenwicht tussen de vermogensbelangen van de echtgenoten te be
veiligen, meer geschikt dan dat der vergoedingen. Zij heeft reeds 
gevolg tijdens het huwelijk en verzekert de echtgenoot een eigendoms
recht, waardoor hij onttrokken wordt aan de insolvabiliteit van zijn 
medeechtgenoot en aan het nadeel van de monetaire fluctuaties (3) 
Het toepassingsgebied is beperkt, daar zakelijke subrogatie hier alleen 
v;tn _toepas§.iil.g _!an zijn op de schulden tussen echtgenoten, wat 
minder voorkomt onder de regimes van gemeenschap. De bescher
ming van de rechten van de gemeenschap worden hierdoor niet 
verzekerd (4); deze zal slechts vergoedingen krijgen in gedevalueerd 
geld. 
Toch zal het nuttig zijn in het huwelijkscontract clausules van beleg
ging (bij inbreng in geld) of van wederbelegging (bij vervreemding 
van een goed) met termijnbetaling in te lassen. Op deze wijze wordt 
de muntontwaarding, die zich in het systeem van de vergoedingen 
laat voelen, ondervangen. 

Nadelen van het systeem zijn de verzwaring van de verplichtingen 
van het beheer van de goederen en gevaar voor de rechten van 
derden (s). 
Macht nagelaten worden te beleggen of te herbeleggen, dan stelt zich 
een vraag van verantwoordelijkheid. Deze zal aanspraak geven op 

(r) CoLOMER, A., o. c., biz. 245; - FREYRIA ,Ch., art. cit., biz. 344· 

(2) CoLOMER, A., o. c., biz. 252; - FREYRIA, Ch., art. cit., biz. 337; - PrRET, R., art. 
cit., ]. T. Out., 1957, 3· 
(3) CoLOMER, A., o. c., biz. 40. 

(4) FREYRIA, Ch., art. cit., biz .. 340; - CoLoMER, A., o. c., biz. 40-41. 

(5) CowMER, A., o. c., biz. 41. 
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schadevergoeding tot beloop van het verschil van de actuele waarde 
van de goederen en het bedrag van de vergoeding. 

J\.rtikel 1473 B.W. bepaalt dat de interest op vergoedingen en weder
beleggingen van rechtswege loopt van de dag van de ontbinding 
van de gemeenschap. M. i. is het mogelijk in het huwelijkscontract 
te bedingen dat interesten zouden beginnen te lopen vanaf het ont
staan van de vordering tot vergoeding; zij zouden echter slechts 
bij de ontbinding van de gemeenschap opeisbaar zijn. Dit is een 
vierde voorstel tot oplossing. 

Deze clausule zou nuttig zijn telkens een eigen goed in de gemeen
schap is gevallen waarvoor de schuldeiser-echtgenoot nu nag slechts 
een sommenschuldvordering behoudt. Minder geschikt lijkt deze 
clausule wanneer een der echtgenoten met gemeenschapsgelden een 
eigen goed verwerft of verbetert. De hogere opbrengsten van dat goed 
vallen tach in de gemeenschap. 

Indien de verrijking zonder oorzaak als grondslag wordt aangenomen 
van het systeem der vergoedingen, ligt m. i. hier evenmin een op
lossing om tot een billijker resultaat te komen. Deze theorie is essen
tieel subsidiair en kan niet worden ingeroepen wanneer, zoals in het 
burgerlijk wetboek, terzake specifieke wetsbepalingen bestaan, die de 
ongewilde vermogensverschuivingen regelen door het correctief van 
het systeem der vergoedingen. 

Uit dit overzicht van bijzondere bedingen in het huwelijkscontract 
om muntontwaarding te vermijden, blijkt dat geen enkele algemeen 
geldende oplossing klaar ligt. Telkens zal in conreto moeten worden 
nagegaan of de echtgenoten reeds eigen goederen bezitten of te ver
wachten hebben. Slechts dan kunnen in beperkte mate aangepaste 
clausules worden bedongen. Bovendien valt niet te voorzien hoe de 
financiele situatie van het huishouden zich zal ontwikkelen; al te 
groat optimisme, zelfs bij een aangepast huwelijkscontract, is voor
barig. 

c. DE W:ETTELIJKE GEMEENSCHAP 

De regels van de wettelijke gemeenschap zijn van toepassing wanneer 
de echtgenoten geen huwelijkscontract afgesloten hebben. De echt
genoten kunnen niet overeenkomen een wijziging aan de regels van de 
vereffening van de gemeenschap aan te brengen (art. 1395 B.W.). De 
corrosie van de munt zal het vergoedingssysteem aantasten. Aandach
tige waakzaamheid is hier geboden om na te gaan of de man, als hoofd 
van de gemeenschap, zich niet schuldig maakt aan machtsafwen-
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ding (1), waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld. Wanbeheer 
van de eigen goederen van de vrouw, stelt eveneens een aansprake
lijkheidsprobleem. 

§ S· Het vergoedingssysteem in de Franse wet van 13 juli 1965 

In de F ranse rechtsleer werd meer dan in de Belgische aandacht 
besteed aan de , problemen van muntontwaarding m. b. t. vergoe~ 
dingen. 
De wet nr. 65-570 van 13 juli 1965, die het huwelijksvermogensrecht 
wijzigt, heeft in artikel 1469 een nieuwe berekeningswijze van ver
goedingen bepaald. Dit artikel is van toepassing zowel wanneer 
vergoedingen verschuldigd zijn aan de gemeenschap als wanneer 
de gemeenschap vergoeding verschuldigd is aan de echtgenoten. 
Dit is een meer logische opvatting dan de vroegere regels van het 
burgerlijk wetboek, die de vergoedingen aan of door de gemeenschap 
verschuldigd niet altijd op dezelfde wijze berekenen. 
Diu artikel is eveneens van toepassing op alle gemeenschappen, die 
op 13 juli 1965 niet vereffend zijn (art. 12). 

Artikel I469 luidt als volgt : ,La recompense est, en general, egale 
a la plus faible des deux sommes que representent la depense faite 
et le profit subsistant. 
Elle ne peut, toutefois, etre moindre que la depense faite quand 
celle-ci etait necessaire. 
Et elle ne peut etre rnoindre que le profit subsistant, quand la valeur 
empruntee a servi a acquerir, a conserver ou a ameliorer un bien 
qui se retrouve, au jour de la dissolution de la comrnunaute, dans le 
patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conserve ou ameliore a 
ete aliene pendant la communaute, le profit est evalue au jour de 
I' alienation; si un nouveau bien a ete subroge au bien aliene, le 
profit est evalue sur ce nouveau bien". 
Het eerste lid van artikel 1469 stelt principieel de. vergoeding vast 
op het laagste bedrag, hetzij de uitgegeven sam, hetzij het voort
bestaand voordeel. Deze algemene regel veronderstelt dat twee 
verschillende waardemeters aangewend worden, verrnits de bereke
ning geschiedt op verschillen.de ogenblikken ; in het eerste geval 

(1) Terrninologie die meer aangepast is dim bedrog : BAUGNIET, J., noot onder Gent, 
18 februari 1951, R.C.].B., 1951, 126; -DE PAGE, H., o. c., Xt, nr. 510, biz. 519, voet
noot 2; - RENAULD, J., O. c., nr. 610. 
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op de dag van de uitgave ; in het tweede geval op de dag van de 
vereffening ( 1). 

Dit systeem van een dubbele waardemeter hestand reeds vroeger en 
bestaat nog steeds in Belgie in beperkte mate, nl. wanneer met 
gemeenschapsgelden nuttige uitgaven aan een eigen goed besteed 
werden. 

Het tweede lid van artikel 1469 vormt een uitzondering op de al
gemene regel. Bij noodzakelijke uitgaven mag de vergoeding niet lager 
zijn dan de uitgegeven som. Het beperkt toepassingsgebied - nood
zakelijke uitgaven door de gemeenschap aan een eigen goed betaald -
wordt hier verruimd tot de uitgaven die een eigen patrimonium betaalt 
voor noodzakelijke uitgaven aan een gemeenschapsgoed. 

Elke noodzakelijke uitgave geeft aanleiding tot een vergoeding gelijk 
aan het uitgegeven bedrag. Geen rekening wordt gehouden met de 
min- of meerwaarde van het verrijkt patrimonium (2). 

De belangrijkste vernieuwing in het systeem van de vergoedingen 
wordt gevonden in het derde lid van artikel 1469. Wanneer een 
waarde - meestal in geld, uitzonderlijk in natura - gediend heeft 
tot het verkrijgen, bewaren of verbeteren van een goed, moet het 
verrijkte vermogen deze voortbestaande meerwaarde vergoeden. De 
indexering aan de waarde van de goederen heeft als gevolg een 
herwaardering van de vergoeding. Dit veronderstelt dat de waarde 
van de goederen, die verkregen, bewaard of verbeterd zijn, verhoogd 
is tussen de dag van de uitgave en de dag van de verdeling. Macht 
echter de waarde van de goederen gedaald zijn, dan ook is de ver
goeding gelijk aan de meerwaarde, krachtens artikel 1469, eerste lid. 
Telkens wanneer er verkrijging, bewaring ofverbetering van een goed 
is geweest, wordt het quantum van de vergoeding noodzakelijker
wijze gemeten aan het voortbestaand voordeel (3). Op welk ogenblik 
moet gewaardeerd worden ? 
Het hof van cassatie (4) heeft beslist dat de meerwaarde gewaardeerd 
moet worden op de dag van de vereffening, wanneer het goed op 
het ogenblik van de ontbinding van de gemeenschap nog wordt 
aangetroffen. Indien het goed werd verkocht gedurende de gemeen
schap, heeft de waardering plaats op de dag van de vervreemding. 
Werd een nieuw goed verkregen met de voortbrengselen van de 

(I) PEDAMON, M., Communaute legale, liquidation et partilge; les recompenses, Jurisclasseur 
civil, art. I385-IS04 du code civil, nr. 29. 
(2) 'PEDAMON, M., art. cit., Jurisclausseur civil, nr. 38-39. 
(3) PEDAMON, M., art. cit., Jurisclasseur civil, nr. 33· 
(4) Cass. fr., 16 juli 1969, D., 1970, 181, met noot SAVATIER. 
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vervreemding, dan wordt de. meerwaarde gewaardeerd op dit in de 
plaats gestelde goed. 
Dit belangrijk artikel1469 is een paging om in te gaan tegen de munt
ontwaardingen, waaraan de vergoedingen onderhevig zijn en waar
door een verbreking van het evenwicht tussen de massa' s ontstaat. 
De ratio legis van dit artikel is een streven naar een meer billijke 
oplossing. 
Nochtans is dit opzet niet volledig geslaagd. Hoewel de huidige wet 
principieel afbreuk doet aan de vroegere regel, dat de waardering van 
de vergoeding plaats heeft op de dag van het ontstaan van de vor
dering en op die dag het bedrag vastlegt, zal de nieuwe regel in de 
praktijk vaak tot hetzelfde resultaat leiden. Inderdaad, wanneer het 
voordeel,. berekend op de dag van de vereffening, hoger ligt dan de 
uitgegeven som, is het deze laatste som die als vergoeding zal ver
schuldigd zijn. 
De noodzakelijke uitgaven worden vergoed door de uitgegeven be
dragen (art. 1469, tweede lid). Hier zou geen sprake zijn van meer
waarde. Maar het begrip noodzakelijk wordt niet omschreven. Is 
dit begrip gelijk te stellen met uitgaven gedaan tot het behoud van 
eep. gg~cl. _Qf ni~t _((l.rt. 1<!-69_} cierde lid)? Indien het antwoord be
vestigend luidt, bedraagt de vergoeding de meerwaarde. Het zal 
de taak van de rechtspraak zijn hiervoor een oplossing te geven, want 
de huidige redactie van het artikel geeft geen antwoord op de moge
lijke cumulatie van het tweede en derde lid. Indien het tweede en 
derde lid niet cumulatief mogen worden toegepast, zullen de begrippen 
noodzakelijk en bewaring nader moeten worden gekwalificeerd. 
Weeldeuitgaven en verfraaiingskosten geven geen recht op ver
g~eding (1). Dit kan m.i. niet verantwoord worden. 

Hoewel artikel 1469 een algemeen principe van waardedng van de 
vergoedingen vooropstelt, betekent de toepassing ervan dat toch 
rekening moet worden gehouden met de soorten uitgaven (nood
zakelijke, nuttige, weelde) en al de daaraan verbonden kwalificatie
problemen. 
Het monetaire nominalistische principe zal verder van toepassing 
blijven wanneer de verrijking van een massa niet geleid heeft tot een 
duurzame investering, m.a.w. geen verwerving, bewaring of ver
betering van een roerend of onroerend goed. Bv. de verkoop van een 
eigen onroerend goed, waarvan de prijs in de gemeenschap is ge
vallen en niet werd belegd. De vergoeding zal uit de prijs blijven 

(1) PEDAMON, M., art. cit., Jurisclasseur civil, nr. 36. 
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bestaan. Wordt een massa verrijkt door een zakelijk recht, anders dan 
een eigendomsrecht, dan is evenmin artikel 1469, derde lid van toe
passing. M.i. zou oak met andere zakelijke rechten rekening moeten 
worden gehouden. 

De toepassing van artikel I469 zal voor gevolg hebben dat sommige 
vergoedingen de muntontwaardingen ondergaim, andere niet. Gevolg 
dat niet verenigbaar is met het nastreven van evenwitht tussen de , 
massa s. 

Praktisch zullen niet aileen de berekeningen maar oak de bewijzen 
een bran zijn voor talrijke moeilijkheden. De opeenvolging van subro
gaties is te volgen, wanneer een eigen patrimonium zich yerrijkt 
heeft ten koste van de gemeenschap, want de indeplaatsstelling eist 
een verklaring van wederbelegging. Wanneer echter de gemeenschap 
zich verrijkt heeft ten koste van een goed, is de vaststelling van 
opeenvolgende indeplaatsstellingen zeer moeilijk: onzekere bewijzen, 
de wederbelegging wordt pas lange tijd na de vervreemding verricht, 
zij kan geschied zijn gedeeltelijk met gemeenschapsgelden (I). Indien 
het verhandelingen van roerende goederen betreft, bv. het beheren 
van een portefeuille aandelen, zullen dikwijls opeenvolgende veran
deringen geschied zijn. 

De echtgenoten zullen boekhouding moeten voeren om een juiste 
berekening van hun vergoedingen vast te stellen. Zekerheid met als 
gevolg ,un menage de comptables n'est jamais un mariage heu
reux" (2). 

SOMMAIRE 

LEs RECOMPENSES bANS LE DROIT MATRIMONIAL 

ET LA DEPRECIATION MONETAIRE 

Le systeme des recompenses s'efforce de maintenir l'equilibre entre les patri
moines propres du mari et de la femme et la masse commune lorsque se sont 
produits des glissements patrimoniaux involontaires. 

La loi prevoit expressement et limitativement les cas dans lesquels recompense 
est due, mais cette legislation n' est pas d' ordre public. 

(x) PATARIN, J., Premier bilan de deux anriees d'application de la loi du 13 juillet 1965 portant 
reforme des regimes matrimoniaux en France, Rev. prat. not., 1968, 251. 

(2) De Heer A. E. van Hoestenberghe, notaris, dank ik voor het lezen van deze studie en 
voor zijn praktische en kritische opmerkingen. Een onderzoek is wellicht wenselijk om na te 
gaan hoe de notarissen deze problematiek behandelen en oplossen. De vraag naar aan
passing van de vergoeding wordt door sommigen voorgesteld (zie: WATELET, P., in Les 
regimes matrimoniaux. Travaux de Ia deuxieme ]ournee d'etudes juridiques ]. Dabin, 1966, 
biz. 191). 
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Les. devaluations et depreciations monetaires . ont-elles une incidence sur les 
recompenses ? 
Une distinction s'impose suivant que les recompenses sont dues par l'un ou 
les deux epoux a ia commu~aute ou, au contrrure, par la communaute aux epoux. 
Pour les cas ou la communaute est debitrice, il n'y a pas de contestation en ce 
qui concerne le montant de la recompense due. Dans chaque cas ou la commu
naute s'accroit d'une somme provenant d'un patrimoine propre, la communaute 
doit rendre la me~e somme. L'article 1895 q. c. trouve application. 
Pour le cas ou un des epoux doit une recompense a la communaute, !'article 
1437 C. c. enonce le principe. Mais les termes somme et profit dans ce texte ont 
donne lieu a contestation. La recompense due par l'epoux est-elle une creance 
de somme ou, au contraire, urie creance de valeur ? 
La plupart des auteurs estiment que la recompense doit consister dans la plus~ 
value avec comme maximum le montant debourse par la communaute. De 
l'avis de l'auteur, la recompense doit dans chaque cas etre egale aux montants 
soustraits a la communaute. Cette creance de somme est egalement soumise a 
!'article 1895 C. c. 
La jurisprudence est encore incertaine. Certains ti.-ibunaux inferieurs ont procede 
a la reevaluation; les arrets des cours d'appel adoptent hi these traditionnelle. 
La cour de cassation, dans son arret du 29 janvier 1953, n'a pas du prendre 
position sur cette contestation. 
Des precautions peuvent-elles etres prises contre la depreciation monetaire ? 
Les clauses derogatoires a la communaute legale (article 1497 C. c.) n'offrent 
en principe guere de solution. 
Dans le contrat de mariage pourraient etre comprises des clauses tendant a 
I' evaluation de la creance au jour de Ia dissolution de la communaute, a I' insertion 
de clauses de sauvegarde de la valeur, a faire courir les interets a partir du jour 
de la naissance de la creance. 
Dans leur generalite, ces clauses n'offrent pas davantage une solution appropriee. 
Une solution limitee mais valable consiste a rendre le remploi obligatoire. 
Le systeme des recompenses prevu dans. l'article 1469 de la loi fran«;:aise du 
13 juillet donne, pour certains cas, une solution contre la depreciation et la 
devaluation, mais elle necessite la tenue d'une comptabilite entre les epoux. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DER AUSGLEICH IM EHEGUTERRECHT UND DIE W AHRUNGSENTWERTUNG 

Das System der Ausgleiche be.zweckt die Erhaltung des Gleichgewichts zwischen 
den eigenen Vermogen des Mannes und der Frau und dem gemeinschaftlichen 
Vermogen, wenn sich ungewollte Vermogensverschiebungen ereignet haben. 
Auf ausdriickliche und erschopfende Weise bestimmt das Gesetz die Falle in 
denen ein Ausgleich verschuldet ist; diese Regelung ist aber nachgiebiges Recht. 
Beeinflussen Abweri:ungen und .Wahrungsentwertungen diese Ausgleiche ? Ein 
Unterschied mufi gemacht werden zwischen den Hypothesen in denen emer 
oder beide. Ehegatten oder die Gemeinschaft ausgleichpflichtig sind. 
Der Betrag des Ausgleichs den die Gemeinschaft verschuldet ist, ist nicht 



umstritten; denn wenn das gemeinschaftliche Vermogen mit einer Summe aus 
eigenen Vermogen erhoht wurde, ist die Gemeinschaft immer zu einer gleichen 
Summe verpflichtet; Par. 1895 des belgischen bi.irgerlichen Gesetzbuch (B.W.) 
ist anwendbar. 
Der Par. 1437 B.W. gibt die grund~>atzliche Losung fiir den Fall class ein Ehe
gatte der Gemeinschaft einen Ausgleich verschuldet ist. Die Worte bedrag 
(Betrag) und voordeel (Vorteil) dieses Textes haben einen lebhaften Streit veran
laBt : ist namlich der Ehegatte zur Zahlung eines bestimmten Betrags oder zur 
Erstattung des Realwerts verpflichtet ? In der Lehre sind die meisten Verfasser 
der Ansicht daB der Ausgleich den Mehrwert decken niuB und sich hOchstens 
auf den durch die Gemeinschaft bezahlten Betrag belaufen kann. M. E. soil der 
Ausgleich in jedem Fall gleich sein an den Betrag der der Gemeinschaft ent
z.ogen wurde. Auf diese Forderung einer bestimmten Summe ist Par. 1895 B.W. 
ebenfalls anwendbar. 
In der Rechtsprechung ist die Frage noch sehr umstritten. Manche Gerichte 
in erste lnstanz haben sich zur Neubewertung entschlossen; die Entscheidungen 
der Appelationshofe dagegen folgen der herkommlichen Auffassung. In seiner 
Entscheidung des 29. Januar 1953 hatte der Kassationshof sich i.iber diese Frage 
nicht zu entscheiden. 
Welche Vorkehrungen konnen gegen Wahrungsentwertung getroffen werden? 
Die vertraglichen Abweichungen innerhalb des gesetzlichen Gi.iterstands (Par. 
1497 B.W.) gewahrleisten im Normalfall meistens kein befriedigendes Ergebnis~ 
lm Ehevertrag konnten Vereinbarungen getroffen werden wie z. B. die Bewertung 
der Forderung am Tage der Entbindung der Gemeinschaft oder die Einfiigung 
von Wertsicherungsklauseln. Mann konnte auch vereinbaren daB Zinsen be
rechnet werden vom Tage des Entstehens der Forderung an. lhrer Allgemeinheit 
halber bieten diese Klauseln aber auch keine geeignete Losung. 
Eine beschrankte aber befriedigende Losung ist die Verpflichtung zur Wieder
investierung. 
Das Ausgleichsystem im Par. 1469 des franzosischen Gesetz vom 13. Juli 1965 
bietet manchmal eine Abhilfe gegen Wahrungsentwertung und Abwertung aber 
erfordert eine Buchfi.ihrung zwischen den Ehegatten. 

SUMMARY 

COMPENSATION FOR CHANGES IN MARRIAGE SETTLEMENTS CAUSED BY 

LOSS OF PURCHASING POWER OF CURRENCY 

The compensatory system attempts to maintain the balance between the personal 
possessions of man and wife and the common property, when undesired changes 
in their possessions have taken place. 
The law expressly fixes those limited cases in which compensation is due, although 
this law is not of public order. Do devaluations and losses of purchasing power 
influence compensation ? 
A distinction must be made, in this connection, according to whether the com
pensation is owed by either one or both of the married couple to their common 
property or by the latter to one of the couple. When the communal property is 
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the debtor there is no doubt possible about the a,mount owed. Every time a sum 
of money is paid into the community from a private fortune, it owes exactly that 
amount. Article 1895 is applied in this case. When one of the marriage partners· 
owes a sum to the community, the principle is laid down by article 1437 of the 
Civil Code. But some doubt is possible about the· interpretation of the words 
amount and profit in the text. Does the marriage partner owe a sum of money 
(cn!ance de somme) or the value of the debt (creance de valeur) ? 
Most authors agree that the compensation must be surplus value to the maximum 
amount spent by the community. According to me, the compensation must be 
the same as the sum withdrawn from the community. This claim is moreover 
decided by article 1895 of the Civil Code. 
Case law is still undecided in this matter. Some lower courts favoured revaluation, 
the appeal courts continued in the traditional manner. The cour de cassation 
made no decision in its judgement of 29 January 1953. 

Can precautionary measures be taken against losses in purchasing power ? 
Different clauses in the law on community of goods (art. 1497 of the Civil Code) 
offer little help in principle. 
In the marriage contract clauses could be included in the following sense : to 
value the claim at the moment of the dissolution of the community; the insertion 
of safety clauses; interest to run from the day of the claim. 
In general these clauses still offer no satisfactory solution. 
A limited but good solution is the obligatory reinvestment of funds. 
The system of compensation included in. article 1469 of the French law of 
13 July 1905 offers a solution for some cases to avoid devaluation and loss of 
purchasing power, but it needs book-keeping by both marriage partners. 


