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HooFnsTuK I 

DE PROBLEEMSTELLING 

1. De persoon is het wezen in wiens hoofde rechtsbelangen en rechts
verplichtingen bestaan. Dit geheel van rechten en verplichtingen 
wordt de juridische persoonlijkheid geheten. 

De persoonlijkheid vindt haar uitdrukking deels in de staat van de 
persoon, zijn rechtstoestand, deels in de bekwaamheid, de geschikt
heid van de persoon om rechten te hebben en die uit te oefenen, 
m.a.w. rechtsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid. 

Rechtshandelingen gesteld door een handelingsbekwame persoon kun
-n:en betrekking hebben op goederen of belangen die deeluitmaken 
van zijn vermogen of die zijn vermogen verbinden. De uitwerking 
op het vermogen kan dan op haar beurt, ten aanzien van het effec
tief gelden van de bekwaamheid, op uiteenlopende wijze geregeld 
ZlJn. 

2. De begrippen bekwaamheid en bevoegdheid slaan eigenlijk op twee 
rechtstechnieken in verband met de verwezenlijking van rechten, die 
doelstellingen kunnen verwezenlijken welke soms gedeeltelijk samen
vallen. Ze verschillen naar de oorsprong, naar het voorwerp van de 
uitoefeningsmogelijkheden en naar de sanctie. 

Reeds in de Code civil werd bij de realisatie van de rechten toepassing 
gemaakt van de begrippen bekwaamheid - bevoegdheid, zowel ten 
aanzien van de man als van de vrouw. De vrouw was handelings
onbekwaam, maar ingeval zij gehuwd was met een stelsel van scheiding 
van goederen had zij rechten van beheer en van genot over haar 
eigen goederen; en ten aanzien van de gemeenschapsgoederen waren 
de bevoegdheden van de man in elk geval beperkt wat betreft het 
stellen van rechtshandelingen onder kosteloze titel. 

De rechtspraak heeft de beide begrippen op meer algemene wijze 
uitgebouwd. 
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De toepassing van deze, op het eerste gezicht, vrij technische begrip
pen heeft sedert de wet van 30 april 1958 aan belang gewonnen, 
omdat in beginsel de gelijke handelingsbekwaamheid van de echtge
noten werd ingevoerd zonder dat de wettelijke regeling van de huwe
lijksvermogens werd herzien (met uitzondering dan wat betreft de 
scheiding van goederen). 
Dit verklaart waarom eerst de rechtstoestand van de vrouw onderzocht 
wordt, in welk geval het onderscheid tussen de bekwaamheid en de 
bevoegdheid algemene toepassing vindt, tenminste wanneer de ver
mogensbelangen geregeld zijn door stelsels met gemeenschap. Het 
is slechts incidenteel dat de rechtstoestand ter sprake komt van de 
vrouw gehuwd met scheiding van goederen, vermits door de wet van 
22 juni 1959 het artikel 1536 B.W. gewijzigd werd en dat de van goe
deren gescheiden vrouw sindsdien het vrije beheer en de vrije be
schikking heeft verkregen over haar roerende en onroerende goederen 
naast het volkomen genot van haar inkomsten. Dit onderzoek zal dan 
toelaten de inhoud, de draagwijdte en de gevolgen van het onderscheid 
bekwaamheid-bevoegdheid te preciseren. 

Daarna wordt nagegaan welke de rechtstoestand is van de man, vooral 
dan ten aanzien van zijn bevoegdheden vermits zijn handelingsbe
kwaamheid altijd bestaan heeft; onderzoek dat uitwijst dat de beQer- _ 
kingen van zijn bevoegCTh.eden. een eerd-;;r U.Ttz~nderlijk karakter heb
ben, dat ze ingevoerd werden door recente wetten of door de recht
spraak, als toepassing van algemene rechtsbeginselen en bijzondere 
rechtsfiguren, en dat ze overigens verschillen naar gelang hij die be
voegdheden uitoefent met betrekking tot gemeenschapsgoederen en 
-belangen dan wel ten aanzien van persoonlijke goederen. 

HooFDSTUK II 

DE BEKWAAMHEID EN DE BEVOEGDHEDEN 
VAN DE GEHUWDE VROUW 

AFDELING I 

DE THEORETISCHE OPVATTING 

3. In de Code civil van 1804 waren de gevolgen van het huwelijk 
ten aanzien van de persoon en van de vermogens van de echtgenoten 
beheerst door een logische, samenhangende en sluitende regeling, 
gesteund op de maritale macht in de persoonlijke verhoudingen tussen 
de echtgenoten, op de handelingsonbekwaamheid van de vrouw en 
op de overwegende rol van de man in het beleid van de vermogens-
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belangen ; dit was vooral zo in het wettelijk huwelijksstelsel, zijnde 
een gemeenschap van roerende goederen en aanwinsten. De gehuwde 
vrouw kon niet in rechte treden, kon niet vervreemden onder een 
bezwarende of onder een kosteloze titel, kon zich niet verbinden noch 
goederen verkrijgen al was het onder een kosteloze titel. De over
wegende rol van de man kwam vooral tot uiting in zijn uitgebreide 
bevoegdheden over de gemeenschap ; doch in algemene regel had 
hij oak het beheer van alle persoonlijke goederen van de vrouw, en 
was het slechts door een bijzondere afwijkende bepaling in het huwe
lijkscontract dat de vrouw het recht van beheer over haar persoonlijke 
goederen kon behouden. 

Het was enkel in deze mate dat de onbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw in het huwelijksstelsel haar oorsprong vond. Voor het overige 
was de regeling vooral geYnspireerd door de geldende opvattingen 
t.a.v. de noodzakelijke eenheid inzake het vermogensbeleid, de over
wegende sociale en economische rol van de man, en de bescherming 
van de vrouw. 

4· De wet van 20 juli 1932 beklemtoonde de noodzakelijke eenheid 
van het vermogensbeleid, en verbond de handelingsonbekwaamheid 
meer aan de werking van de gemeenschapsstelsels ; zij het dan dat 
dit gecorrigeerd werd door een systeem van algemene en bijzondere 
machtigingen, met mogelijkheid van beroep op de rechter. 

Voor buitengerechtelijke rechtshandelingen was de sanctie de nietig
verklaring, doordat een vordering daartoe kon worden ingesteld door 
de man, door de vrouw en door haar rechtsopvolgers. Die rechts
handelingen waren rechtens nietig, doch de ontvangen betalingen 
moesten slechts worden teruggegeven in de mate van de verrijking. 

De handelingsonbekwaamheid kon worden opgeheven door de uit
drukkelijke of de stilzwijgende bewilliging van de man, en, bij diens 
weigering, door een machtiging van de rechter. Deze machtigingen 
hadden dezelfde rechtsgevolgen voor de van goederen gescheiden 
vrouw; echter niet wanneer zij gehuwd was met een gemeenschaps
stelsel. 

Was zij gemachtigd door haar man, dan stelde de vrouw niet aileen 
een geldige rechtshandeling waarvan de nietigheid niet meer gevorderd 
kon worden, maar waren meteen, krachtens artikel 1419 B.W., de 
valle eigendom van haar eigen goederen, die van haar man en oak 
de gemeenschapsgoederen verbonden. Was zij gemachtigd door de 
rechter, dan verbond ze slechts de ,blote eigendom" van haar per
soonlijke goederen (art. 1410, 1417 en 1426 B.W.); in dit geval was 
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de handeling geldig, zodat niemand - ook de man niet - de nietig
heid ervan kon vervolgen met verwijzing naar de handelingsonbe
kwaamheid, maar die geldige daad had geen gevolgen ten aanzien 
van de gemeenschap en was dus niet-tegenstelbaar aan de man hoofd 
van de gemeenschap. 

Die verschillende regeling vond haar oorsprong niet in de materie 
van de bekwaamheid, want zowel de ene als de andere machtiging 
volstonden om de vrouw handelingsbekwaamheid te verlenen, en 
beide machtigingen hadden dezelfde gevolgen in geval van scheiding 
van goederen. De verschillende regeling wortelde in het huwelijks
stelsel, meer bepaald in de verdeling van de bevoegdheden ten aanzien 
van de gemeenschapsgoederen, welke bevoegdheden overwegend aan 
de man zijn toebedeeld. 

De opvatting van de verdeling der bevoegdheden was overigens ratio
nee! geconstrueerd : het beheer in deze vereniging van twee personen 
werd geconcentreerd in de persoon van de man, die bevoegdheden 
en mogelijkheden kreeg om alles te doen wat hij nodig en wenseiijk 
achtte, doch die de gemeenschapsgoederen v66r alles moest aan
wenden tot voidoening van de huwelijkslasten ; meteen was hij echter 
onbeperkt aansprakelijk voor alle schuiden, ook op zijn persooniijke 
goederen ... Had hij alle bevoegdheden- hij mocht de gemeenschap 
verbinden en de goederen vervreemden, ongeacht het doei, de oor
zaak of de onderliggende beweegredenen - dan droeg hij hiervan 
ook alle gevolgen. Om dezelfde redenen had de vrouw slechts beperkte 
bevoegdheden : uiteindeiijk was zij maar gehouden tot de helft van 
de schulden ; zij kon zich helemaal aan de vervolging onttrekken door 
de gemeenschap te verwerpen, door het beneficium emolumenti in 
te roepen en door tijdens het huwelijk de scheiding van goederen te 
vragen. Het is dan ook begrijpelijk dat zij geen gemeenschapsschulden 
kon doen ontstaan ... zeifs niet wanneer zij een rechtshandeiing stelde 
met machtiging van de rechter (uitgezonderd art. 1427 B.W.) : de 
rechter kon de handelingsonbekwame wei van die onbekwaamheid 
ontheffen, maar vermocht niet een schuid ten laste te leggen van de 
man of van de gemeenschap. Dit verkiaart insgelijks waarom haar 
verbintenis ontstaan uit een misdrijf of uit de wet de gemeenschap 
niet verbindt (art. 1424, 1425 en 1426 B.W.). 

Anderzijds was het wei zo dat de vrouw de gemeenschap kon ver
rijken, zeifs tegen de wii in van haar.man (b.v. door de aanvaarding 
van een roerende naiatenschap na gerechteiijke machtiging). 

De man had in de regei het beheer van alle persooniijke goederen 
van zijn vrouw (art. 1428 B.W.), en alle inkomsten van die goederen 



vallen in de gemeenschap (art. 1401, 2°, B.W.); al kan van die regeling 
weliswaar in het huwelijkscontract afgeweken worden. Gezien het 
vruchtgenot van de gemeenschap en gelet op de bevoegdheden van 
de man over de gemeenschap, had de vrouw nog slechts het beschik
kingsrecht over de << blote eigendom )) van haar persoonlijke goederen 
en kon zij alleen die << blote eigendom )) verbinden (art. 1410, 1417 
en 1426 B.W.). 

5. Uit het voorgaande blijkt de samenhang tussen de handelings
bekwaamheid - de mogelijkheid om te handelen en te verbinden -
en de handelingsbevoegdheid - de mogelijkheid tot volwaardige uit
voering en waarborgverlening. 

Door de wet van 30 april 1958 wordt in het artikel 214 B.W. afbreuk 
gedaan aan de geschetste, traditionele en logische samenhang tussen 
de handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid : ,het huwelijk wijzigt 
de burgerlijke bekwaamheid van de echtgenoten niet ... onder voor
behoud van de bevoegdheden aan de echtgenoten toegekend door 
titel V van boek Ill". De woorden ,onder voorbehoud" betekenen 
niet dat wordt afgeweken van het beginsel van de gelijke handelings
bekwaamheid van man en vrouw, maar wel dat de wettelijke regeling 
van de bevoegdheden gezien een intact behouden huwelijksstelsel de 
gevolgen van die gelijke handelingsbekwaamheid kan beperken. 

Zo moet worden nagegaan welke de inwerking is van de nieuwe rege
ling qua gelijke handelingsbekwaamheid (die een principiele en funda
mentele draagkracht heeft) op een vermogensregeling die georgani
seerd blijft zoals ze was geconcipieerd vanuit een tegenovergestelde 
gezichtshoek. Met dien verstande dat deze nieuwe regeling echter 
de staat en de bekwaamheid van de personen raakt, en dus van 
openbare orde is. 

Algemeen wordt nu aanvaard dat deze regeling een eigen zin heeft 
en in ieder geval toepassing moet vinden zonder dat daarvoor de 
vermogensrechtelijke regeling zelf wijziging behoeft (1). 

6. De tegenstelling bekwaamheid-bevoegdheid, en de principiele 
draagwijdte en de gevolgen ervan, nopen tot een duidelijke omschrij
vmg. 

(1) Anders : M. DuBRU, L'egalite civile des epoux dans le mariage, Brussel, 1960. - Zie 
de kritiek van E. VIEUJEAN, Pouvoirs et capacite de Ia femme commune en biens, Ann. Fac. 
Dr. Liege, 1961, blz. 428 e.v. 



a. Bekwaamheid is de geschiktheid om in eigen naam, zelfstandig, 
zonder bijstand of zonder machtiging, rechtshandelingen te steilen 
die op zichzelf rechtsgeldig zijn. 

Bevoegdheid is de geschiktheid om, handelend in eigen naam of in 
andermans naam, rechtshandelingen te stellen die een bepaald recht 
overdragen, wijzigen of uitdoven, of om verbintenissen te doen ont
staan die aanleiding kunnen zijn tot gedwongen uitvoering op een 
of ander goed ( 1). 

b. Zo gezien is de bekwaamheid (m.m. de onbekwaamheid) persoon
lijk en algemeen. De gehuwde vrouw was als dusdanig handelings
onbekwaam, en zij kon geen enkel goed noch waarde vervreemden 
of verbinden, ongeacht de bestemming. 

De bevoegdheid daarentegen is reeel en beperkt van aard. Deze beper
king wordt niet gesteld ten aanzien van de vrouw als dusdanig, maar 
wel met betrekking tot bepaalde rechten van de vrouw doordat, 
ingevolge de rechtsregeling in verband met de vermogensbelangen, 
de man bepaalde bevoegdheden worden toegewezen over die goederen 
met het oog op bepaalde doelsteilingen. 

c. De sanctie bij miskenning van de onbekwaamheid is de betrekkelijke 
nietigheid van de gestelde rechtshandeling. De totstandkoming zelf 
van de rechtshandeling is gebrekkig, en om ae vrouw doelmatig-te 
beschermen zal de rechtshandeling vernietigd worden. 

Bij miskenning van de onbevoegdheid komt het bestaan van de rechts
handeling niet ter sprake ; aileen worden de gevolgen van de rechts
handeling (of verbintenis) ten aanzien van bepaalde goederen en 
rechten in vraag gesteld. De rechtshandeling is aileen niet-tegenstel
baar aan de man die geen partij was, omdat zijn bevoegdheden blijven 
primeren en dat de bestemming van de gemeenschap en van de per
soonlijke goederen van de vrouw onaangetast moeten blijven. 

7· Door de wet van 30 april 1958 wordt de handelingsonbekwaamheid 
van de gehuwde vrouw opgeheven, zonder dat de huwelijksstelsels -
andere dan dat van de scheiding van goederen- gewijzigd werden. 
Aileen de onbekwaamheid, de ongeschiktheid om in eigen naam, 
zonder machtiging of bijstand, op zichzelf volledig geldige rechts
handelingen te steilen, is opgeheven. De regeling van de daarbij 
weliswaar aansluitende (doch, mits een aangepaste wetswijziging, niet 
onverenigbare) overdracht van bevoegdheden van de man, werd niet 
gewijzigd. Zoals voorheen kan de vrouw geen rechtshandelingen 

(1) Zie E. VIEUJEAN, o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1961, biz. 444 e.v. 



stellen waardoor goederen en rechten van de gemeenschap worden 
overgedragen, gewijzigd of uitgedoofd, en kan zij geen verbintenissen 
aangaan die uitvoerbaar zouden zijn op goederen van de gemeenschap. 

8. Samenvattend kan gesteld worden: 

a. dat elke rechtshandeling van de gehuwde vrouw, ook wanneer een 
gemeenschapsstelsel de vermogensbelangen regelt, als dusdanig geldig 
is. Haar handelingsbekwaamheid verhindert de nietigheid. 

b. dat die rechtshandelingen enkel betrekking kunnen hebben op de 
,blote eigendom" van haar persoonlijke goederen, of dat ze alleen 
die , blote eigendom" verbinden. Het vruchtgenot van die goederen 
maakt deel uit van de gemeenschap, en enkel de man heeft bevoegd
heden over de gemeenschap. 

c. dat door de uitdrukkelijke of de stilzwijgende instemming van de 
man aan de vrouw bevoegdheid wordt verleend - en niet meer zoals 
voorheen bekwaamheid en bevoegdheid - om de gemeenschap te 
verbinden, zodat zij dan meteen kan beschikken over de volle eigen
dom van haar eigen goederen. Handelend met instenuning of bewil
ligging van de man verbindt zij bovendien, overeenkomstig artikel 1419 
B.W., de gemeenschap en de persoonlijke goederen van de man. 

d. dat, principieel, er geen plaats meer is voor een gerechtelijke 
machtiging (die in het systeem van het B.W. alleen tot doel had 
de handelingsonbekwaamheid op te heffen, doch geen weerslag had 
op de bevoegdheden). Artikel 1427 B.W. is evenwel een afwijking, 
en volgens de huidige interpretatie van het hof van cassatie, zijn dit 
ook de artikelen 224ter en quater B.W. (1). 

e. dat de handelingsbekwame vrouw ook de bevoegdheid heeft om 
activa in de gemeenschap te doen opnemen (zie art. 934 B.W. : het 
aanvaarden van roerende schenkingen). 

AFDELING II 

DE PRAKTISCHE UITWERKING 

I. DE BEPERKINGEN VAN DE BEKWAAMHEID 

9· Wanneer de gehuwde minderjarig is, staat hij van rechtswege 
onder de curatele van de andere echtgenoot zo die meerderjarig is ; 
zijn beide echtgenoten minderjarig dan wordt de curatele geregeld 

(1) Zie verder, nr. 18 e.v. en 29 e.v. 
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overeenkomstig artikel 480 B.W. De minderjarige echtgenoot is wei 
ontvoogd door het huwelijk (art. 476, eerste lid, B.W.), doch heeft 
de bijstand nodig van een curator- hetzij zijn meerderjarige mede
echtgenoot, hetzij een door de familieraad aangewezen persoon -
voor handelingen die betrekking hebben op zijn goederen en waarbij 
het I outer beheer wordt te buiten gegaan, of waarvoor de toestemming 
van de familieraad nodig is of zelfs de homologatie door de rechtbank 
van eerste aanleg. 

IO. Twee echte onbekwaamheden blijven voor de gehuwde vrouw, 
die niet van goederen gescheiden is, bestaan : zij kan geen nalaten- . 
schap aanvaarden en geen schenking onder de levenden doen zonder 
machtiging van de man of van de rechter (zie art. 776 B.W., zoals 
het werd gewijzigd door art. 7 § 3 van de wet van 30 april 1958 en 
aangevuld door de wet van 5 december 1963, en zie art. 905 B.W 
gewijzigd door art. 7 § 4 van de wet van 30 april 1958) (r). 

fl. DE BEPERKINGEN VAN DE BEVOEGDHEDEN 

A. TEN AANZIEN VAN DE GEMEENSCHAP 

I I. De in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw heeft wei de
zelfde handelingsbekwaamheid als haar man, maar zij mist de bevoegd
heid om over de goederen van de gemeenschap te beschikken, om 
ze te beheren of te verbinden : krachtens de niet-gewijzigde regels 
van de huwelijksstelsels blijft dit door de wetgever aan de man voor
behouden. 
Aldus kan niet begrepen worden de beslissing van de rechtbank van 
Brussel die stelt dat, waar de beide echtgenoten in de onderhandse 
verkoopovereenkomst als verkopers worden aangeduid, de hand
tekening van de vrouw noodzakelijk is voor de geldigheid van de 
verkoop omdat de man dan niet optreedt als beheerder van de gemeen
schap en dat bij ontstentenis van die handtekening en de goedkeuring 
van de koper er geen verkoop is (2). 

A fortiori kan de vrouw geen goederen van de gemeenschap weg
geven vermits de omvang ervan niet v66r de ontbinding van de ge
meenschap vastgelegd kan worden (3). 

(1) Zie over de interpretatie van het oorspronkelijk gewijzigde art. 776 B.W. : G. BAETE
MAN en J. P. LAUWERS, Devoirs et droits respectifs des epoux, nr. 160 tot 169, biz. 186 e.v. 
(2) Rb. Brussel, 17 december 1971, R. Not. B., 1972, 96 met noot F.L. 
(3) Brussel, 26 mei 1965, Pas., 1966, II, 136;-J, RENAULD, R.C.].B., 1969, nr. II, biz. 69; 
- E. VIEUJEAN, R.C.].B., 1970, nr. 38 b, biz. 483. 
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T estamentaire beschikkingen daarentegen worden niet beperkt door 
de bevoegdheden van de man ; wel zijn ze afhankelijk van twee voor
waarden : dat de vrouw de gemeenschap aanvaardt en dat het ver
maakte goed bij de verdeling in haar kavel wordt gelegd (1). 

De vrouw kan noch als eiseres noch als verweerster voor de gemeen
schap optreden (2). De vrouw zou het zelfs niet kunnen met toe
stemming van de man of van de rechtbank (3). Maar het ontbreken 
van de toestemming kan slechts door de echtgenoten of door een van 
hen worden ingeroepen, niet door de derde mede-contractant ten 
aanzien van wie de verbintenis geldig tot stand komt gezien de be
kwaamheid van de gehuwde vrouw (4). 

12. Om ontslag van haar man uit de gevangenis te bekomen, of, in 
geval van afwezigheid van de man, om haar kinderen een stand te 
verschaffen, kan de vrouw, voortaan, krachtens artikel 1427 B.W., 
zichzelf verbinden- artikel 1427 B.W. is op dit punt gewijzigd door 
artikel 214 B.W. - en ook kan zij de gemeenschap verbinden met 
toestemming van de rechtbank (s). 
De vrouw kan, zoals voorheen, de gemeenschap verbinden met toe
passing van het gemeen recht terzake zaakwaarneming, mandaat en 
verrijking zonder oorzaak (6). 

Zij kan dat ook op grand van het huishoudelijk mandaat en met 
betrekking tot de voorbehouden goederen (zie verder). 

B. TEN AANZIEN VAN DE PERSOONLIJKE GOEDEREN 

1. Beginsel 

13. De in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw is bevoegd 
om onder een bezwarende titel te beschikken over een persoonlijk 
goed en het te verbinden, mits dat het genot van dat goed voor de 

(I) Rb. Antwerpen, 26 juni I969, R. W., I969-I970, 272; - Aix-en-Provence, IO juni 
I964, D.H., I965, II9, met noot P. VOIRIN. 
(2) Zie o.m. Brussel, 7 november 1962, ].T., 1963, 7, met noot; - Luik, I april 1963, 
].T., 1963, 357; - Cass., 5 februari 1968, Pas., 1968, I, 697. 
(3) Zie G. BAETEMAN, W. DEL VA en H. CABMAN, T.P.R., I972, nr. 108 en 109, blz. 494-495. 
- Anders : Cass., 5 februari I968, Pas., I968, I, 697; - Brussel, 24 december 1962, 
].T., 1963, 120. 
(4) Brussel, II februari I964, Pas., I965, II, 78. 
(5) J. KIRCKPATRICK, Le juge peut-il en vertu de !'art. 226quater du Code civil autoriser la 
femme commune en biens d aliener un propre en pleine propriete, noot onder Brussel, 23 juni 
1961, R.C.].B., 1962, nr. 10, blz. 2I8-219. - Over de interpretatie van art. I427 B.W. 
zie H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. 569 e.v., blz. 558. 
(6) Zie G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CABMAN, T.P.R., 1972, nr. III, blz. 496. 



gemeenschap blijft ; zij behoeft daartoe geen machtiging van haar 
man of van de rechter. De rechtshandeling is niet-tegenstelbaar aan 
de man en aan de gemeenschap. 

Deze zienswijze werd in de rechtspraak aanvaard door een arrest van 
het hof van beroep van Brussel van 23 juni 1961 (1), bevestigd door 
een beginselarrest van het hof van cassatie van 23 januari 1964 (2). 
De rechtspraak heeft het daarbij gehouden (3). 

2. Inhoud van die wijziging 

14. In de eerste plaats moet gewezen worden op de weliswaar princi
pieel juiste en belangrijke draagwijdte van de nieuwe toestand, maar 
ook op de precaire toestand die daardoor en voor de derde-verkrijger 
en voor de vrouw ontstaat, en die meteen de praktische draagwijdte 
van de hervorming van 1958 beperkt. 

15. a. Wat de derde-verkrijger betreft is het vooreerst wel zo dat, in 
vergelijking met de toestand van de gewone vruchtgebruiker, zijn 
situatie veel gunstiger is ten aanzien van het veel grater aantal gronden 
van opheffing van het genot van de gemeenschap ; maar aan de andere 
kant zijn de waarborgen in vergelijking met deze die mogelijk zijn 
bij gewoon vruchtgebruik veel kleiner : er is geen -gelcl.elijl<eborg: 
stelling vanwege de man, en deze kan niet vervolgd worden in verval 
van rechten bij wanbeheer zij het dan nog dat zijn bedrieglijke hande
lingen zouden kunnen bestreden worden (4). 

Vervolgens wordt het beheer van zo' n door de derde verkregen 
goed sterk bemoeilijkt, gezien de beheersbevoegdheden van de man 
ten aanzien van de persoonlijke goederen van zijn vrouw. Zo zou de 
man ertoe kunnen beslissen belangrijke herstellingswerken te laten 
uitvoeren die de derde-verkrijger eigenlijk niet wenst (5) : deze werken 

(1) R.P. Not., 1961, 318, met noot F. LAINE; Rec. gen. enreg. Not., 1962, nr. 20431, met 
noot; R.C.].B., 1962, 205, met de noot van J. KrRCKPATR1CK. Voor verwijzingen naar de 
rechtsleer : zie W. DEL VA, Personen- en Familierecht, 2de deel, blz. 75.- Voor de toestand 
in Frankrijk onder de wetten van 1938-1942 : zie M. LE GALCHER-BARON, Les prerogatives 
de Ia femme commune en biens sur ses biens personnels et les biens reserves, Parijs, 1959, nr. 6o, 
blz. 71 en de voetnoten (23), (24) en (25). 
(2) Pas., 1964, I, 546; ].T., 1964, 261 met de noot van J, KIRCKPATRICK;- E. VIEUJEAN, 
Examen de jurisprudence, R.C.].B., 1965, blz. 463-466, nr. · 23. 
(3) Rb. Hasselt, 19 december 1962, Rec. gen. enreg. Not., 1964, nr. 20756, blz. 196, en 
opm. - Rb. Nijvel, 2 januari 1968, Rec. fur. tr. arr. Niv., 1969, 74; - Rb. Antwerpen, 
30 januari 1969, R. W., 1968-69, 1558. 
(4) M. LE GALCHER-BARoN, o.c., nr. 65, blz. 75· 
(5)' Anders : P. VOIRIN, Portee et effets des actes par lesquels Ia femme commune en biens 
aliene ou engage ses propres sans que le mari intervienne pour renoncer aux droits de Ia com
munaute, ].C.P., 1943, I, ed. Not. 234, nr. 9· 
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zijn nochtans denkbaar en toegelaten omdat de man gerechtigd is 
het maximum aan inkomsten uit dat goed te ontvangen. 

T enslotte mag de man verder de inkomsten en vruchten genieten, mag 
hij de nodige overeenkomsten tot onderhoud en behoud van het goed 
sluiten, en mag hij het goed verhuren zij het binnen de grenzen van 
artikel 1430 B.W. 

16. b. Wegens aldie nadelen voor de derde-verkrijger, zal de vrouw, 
begrijpelijkerwijze, slechts een geringe prijs verkrijgen voor het goed 
dat met het vruchtgenot van de gemeenschap bezwaard is. 

Ten aanzien van de prijs stelt zich bovendien een bijkomend funda
menteel probleem. Het is logisch dat, zo de vrouw de ,blote eigen
dom" van haar eigen goederen kan vervreemden, de schuldvordering 
voor de prijs bij wege van subrogatie haar eigen blijft en dat zij ook 
de prijs moet kunnen in ontvangst nemen : verkopen zonder de prijs 
te mogen ontvangen betekent niets (1). Haar schuldeisers kunnen 
overigens uit hoofde van haar verbintenissen het goed doen verkopen 
en de prijs in beslag nemen; de prijs opnemen in de gemeenschap 
zou een verrijking zijn van de gemeenschap die aldus het vruchtgenot 
en de prijs zou verkrijgen. Toch komt die prijs toe aan de gemeen
schap: het ontvangen van geldsommen is een daad van beheer, zodat 
de man, als beheerder van de goederen van zijn vrouw, die sommen 
in ontvangst mag nemen en er kwijting mag voor geven; artikel 1428 
B.W. geeft hem trouwens de bevoegdheid om de schuldenaars van 
zijn vrouw te vervolgen. Die gelden dienen evenwel noodzakelijker
wijze in de gemeenschap opgenomen te worden - zelfs wanneer 
er geen vermenging is- om reden van het quasi-vruchtgebruik van 
de gemeenschap: gelden zijn verbruikbare en vervangbare roerende 
goederen, zodat zij uiteraard gemeenschapsgoederen zijn; derhalve 
heeft de man er niet enkel het beheer van, maar kan hij er ook over 
beschikken, en is artikel 1421 B.W. er dus van toepassing op (2). 
Alleen moet zulks dan gebeuren overeenkomstig de normale bestem
ming van de gelden, wat betekent dat een kapitaal uiteraard niet 
verspild doch wel door belegging of wederbelegging gevrijwaard 
moet worden (3). 
T enslotte stellen zich bij de vereffening problemen : de rekening 
van de vergoedingen die op grond van artikel 1433 B.W. mochten 

(r) J. RENAULD, Examen de jurisprudence, R.C.].B., 1964, biz. 38z-384, nr. zo. 
(z) M. LE GALCHER-BARON, o.c., nr. 70, biz. 77-79; -E. V1EUJEAN, Examen de jurispru
dence, R.C.].B., 1970, nr. 38 d, biz. 487-488. 

(3) J. RENAULD, R.C.J.B., 1964, biz. 383 in fine, nr. zo, 4· 



verschuldigd zijn kan moeilijkheden meebrengen, vooral bij ver
werping van de gemeenschap, indien de vrouw de verkoopprijs mag 
ontvangen en erover beschikken naar goeddunken. 

3. De tussenkomst van de rechter 

17. Boven werd eraan herinnerd dat, onder de gelding van de Code 
civil, de tussenkomst van de rechter, die de handelingsonbekwame 
vrouw machtigde om bij ontstentenis van bewilliging van haar man 
een rechtshandeling te stellen, enkel tot doel had aan die onbekwaam
heid te verhelpen doch in niets de bevoegdheden van de vrouw ten 
aanzien van de gemeenschap wijzigde; met het gevolg dat de door 
haar gestelde rechtshandeling alsdan niet tegenstelbaar is aan de 
gemeenschap en evenmin aan de man, die wat de vermogensrechtelijke 
gevolgen van die rechtshandeling betreft niet gebonden zijn. 

Alhoewel de wetgever van 1958 herhaaldelijk bevestigde dat het niet 
zijn opzet was de huwelijksstelsels te wijzigen, is dit toch gebeurd 
door artikel 224quater B.W., een van de tijdelijke bepalingen over
genomen uit de wet van 20 juli 1932 en lichtjes gewijzigd in afwachting 
van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht ten einde de 
toestand van de gehuwde vrouw niet te verslechten. 

18. Welke is de juiste betekenis van artikel 224quater B.W.? 

a. Het oud artikel 219 B.W. stelde als algemene regel de machtiging 
van de rechtbank, telkens wanneer de man zijn vrouw die machtiging 
om een rechtshandeling te stellen weigerde. Enigszins gewijzigd -
zeggen de voorbereidende werken (1) - staat nu in artikel 226quater 
B.W. geschreven: ,Wanneer de vrouw uit hoofde van haar huwelijks
goederenrecht een handeling niet kan verrichten zonder toestemming 
van haar man en deze zijn toestemming weigert, kan ze haar man 
rechtstreeks doen dagvaarden voor de rechtbank van eerste aanleg 
van het arrondissement der echtelijke verblijfplaats, die de machtiging 
kan verlenen of weigeren nadat de man in raadkamer is gehoord of 
behoorlijk opgeroepen". 

Deze tekstwijziging beantwoordt aan de opheffing van de handelings
onbekwaamheid. De vrouw kan geldig rechtshandelingen verrichten 
omdat ze handelingsbekwaam is, doch opdat die rechtshandelingen 
volledige uitwerking zouden krijgen moet de man, uit hoofde van het 

(r) Verslag en tussenkomst van de verslaggeefster in de Senaat, Mevr. G. CrsELET, Pasin., 
1958, biz. 598 en 6ro. 
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huwelijksstelsel, instemmen : geeft de man die toestemming niet, dan 
kan de rechtbank de bewilliging verlenen om zo te verhelpen in 
de onts entenis van bevoegdheden ten aanzien van de gemeenschap. 

19. b. Hoe werkt deze mogelijkheid tot uitbreiding van de bevoegd
heden van de vrouw die met gemeenschap van goederen is gehuwd 
in op de werking van de huwelijksvermogensregeling ? 

I 0 De boven aangehaalde rechtspraak (1) stelt principieel dat de in 
gemeenschap van goederen gehuwde vrouw alleen rechtshandelingen 
onder een bezwarende titel kan verrichten rekening houdende met het 
genot van de gemeenschap. 

2° De gerechtelijke bewilliging waarvan sprake in artikel 224quater 
B.W. vervangt echter voor een bepaalde rechtshandeling de toestem
ming van de man, zodat ze dan de voile eigendom van een persoonlijk 
onroerend goed kan vervreemden of verbinden. De vrouw kan met 
toestemming van de rechtsbank de volle eigendom van een onverdeeld 
goed vervreemden (2), een nalatenschap verdelen (3), optreden wan
neer de man de bewilliging niet kan verlenen uit hoofde van zijn 
geestestoestand (4) of om goederen te verkopen die deel uitmaken van 
een nalatenschap (5). 

3° Artikel 1426 B.W. behoudt echter zijn voile uitwerking; zodat door 
die rechtshandeling van de vrouw, alhoewel verricht met toestemming 
van de rechtbank, de gemeenschap niet kan verbonden worden. De 
gedane verkoop wordt wel tegenstelbaar aan de man en aan de gemeen
schap, maar de goederen van de gemeenschap en van de man zijn 
niet verbonden en kunnen dus niet tot zekerheid worden aange
sproken (6). 

20. c. De aangehaalde rechtspraak sluit hierdoor aan bij het basis
beginsel van de wet van 30 april 1958, de handelingsbekwaamheid van 

(I) Noten (I3) (I4) (IS). 
(2) Brussel, 23 juni I96I, R.P. Not., I96I, 3I8 met noot F. LAINE; R.C.].B., I962, 205, 
met noot J, KIRCKPATRICK; Rec. gen. enreg. Not., I962, nr. 2043I, blz. I2, met noot; be
vestigd door Cass., 23 januari I964, Pas., I964, I, 546; ].T., I964, 26I, met noot J. KIRCK
PATRICK; R.C.].B., I965, nr. 23, blz. 463-466; R.P. Not., I964, I34; R. W., I964-65, 578; 
Anders : Rb. Charleroi, 22 oktober 1959, Rev. Dr. Fam., 1960, I2. 
(3) Rb. Hasselt, 19 december I962, Rec. gen. enreg. Not., I964, nr. 20756, blz. I96, met 
noot; T.N., I964, 47· 
(4) Rb. Nijvel, 2 januari I968, Rec. ]ur. tr. arr. Niv., I969, 74; Rec. gen. en reg. Not., 1971, 
nr. 21488, blz. 274 met noot. 
(S) Rb. Antwerpen, 30 januari 1969, R. W., 1968-I969, 1558. 
(6) Zie het aangehaalde arrest Cass., 23 januari I964, Pas., 1964, I, 546 en ].T., 1964, 
261, met de noot van J. KIRCKPATRICK; -E. VIEUJEAN, R.T.D.C., 1965, nr. 5, blz. 457· 
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de gehuwde vrouw, zonder afbreuk te doen aan de basisstructuur van 
de gemeenschapsstelsels in dewelke de man aileen de gemeenschap 
verbindt. 
De gerechtelijke bewilliging kan enkel betrekking hebben op een 
welbepaalde rechtshandeling : een algemene bewilliging is uitge
sloten (1). 

Ze is oak uitzonderlijk : de bevoegdheden van de man zijn niet vol
strekt en daardoor kan hij de rechten van de derden niet lamleggen; 
trouwens de uitoefening van die bevoegdheden moet verenigbaar zijn 
met de wettelijke belangen van de vrouw en van het gezin waarvan 
ze deel uitmaakt (2). Door deze bepaling wordt het gerechtelijk toe
zicht op de beleidsvisie van de man over de goederen van zijn vrouw 
aangevuld, en wei op een positieve wijze; waar anders (3) aileen a 
posteriori kan gereageerd worden door de nietigheid, de niet-tegen
stelbaarheid of het verbieden van bepaalde rechtshandelingen na te 
streven, wordt hier de in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw 
de mogelijkheid geboden om met betrekking tot haar persoonlijke 
goederen volwaardige rechtshandelingen te stellen overeenkomstig 
haar wettelijke belangen (4) of deze van het gezin. Er mag geen rechts
misbruik zijn vanwege de man; d.i. de reden waarom het verhaal bij 
de rechter opengesteld wordt. Maar anderde~ls __ IJlQet de _handeling 
van--de vrouw-liaar belangen-~f d~~e van het gezin ten goede komen. 

21. d. Hierbij aansluitend kan de oplossing gegeven worden van de 
vraag die reeds eerder werd opgeworpen in verband met het ont
vangen van de koopprijs van een persoonlijk goed. Met verwijzing 
eensdeels naar het quasi-vruchtgebruik van de gemeenschap en de 
beheersrechten van de man, anderdeels naar de normale bestemming 
van een kapitaal - te blijven bestaan door belegging -en het toezicht 
op het beleid van de man, is het aangewezen de originele oplossing 
van het vonnis van de rechtbank van Antwerpen van 30 januari 
1968 (5) bij te treden : ingaande op de subsidiaire besluiten van aan
legster, legt het beschikkend gedeelte van dit vonnis op de koopprijs 
weder te beleggen bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en beveelt 
het de notaris de koopsom aldaar te deponeren. Zo wordt de vrouw 

(1) Rb. Dendermonde, 22 februari 1968, R. W., 1968-69, 1809. 
(2) Cass., 23 januari 1964, gecit. 
(3) Zie verder. 
(4) J.G. RENAULD, R.C.].B., 1964, nr. 4, biz. 382. 
(5) R. W., 1968-1969, 1559.- Zie J. G. RENAULD, R.C.].B., 1964, nr. 20, biz. 383-384;
E. VrEUJEAN, R.C.].B., 1970, nr. 38 d, biz. 488. 
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geen echte uitbetaling gedaan maar geschiedt een wederbelegging, 
en is er geen omzetting van een eigen schuldvordering in gemeen
schapsgelden (1). 

4· Afwezigheid 

22. De toestemming van de man of van de rechtban.k is niet vereist 
indien de man afwezig is, onbekwaam verklaard werd of in de onmoge
lijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven, of indien hij tot een 
criminele straf is veroordeeld zolang die straf duurt (art. 226sexies 
B.W.) (2). 

5· Daden van beheer 

23. Reeds vroeger, toen het B.W. nog ongeschonden gelding had, 
werd aangenomen dat de onder een gemeenschap van goederen ge
huwde vrouw met betrekking tot haar eigen goederen daden van 
beheer kan stellen die dringend en voorlopig zijn (3). Zulks is o.m. 
het geval wanneer de man weigert of nalaat deze handelingen te 
verrichten. 
V66r de wet van 1932 behoefde de vrouw weliswaar de machtiging 
van de rechtbank gezien haar handelingsonbekwaamheid (4). Dat dit 
nu niet meer het geval is maakt de situatie niet gemakkelijker : hoe 
kunnen de medecontractanten uitmaken dat er hoogdringendheid is 
of nalatigheid van de man vermits nu geen toezicht van de rechtbank 
meer bestaat ? 
Die onzekerheid zet de stelling omtrent die bevoegdheden in een 
schril daglicht, temeer daar het behoud van de bevoegdheden van de 
man, neergelegd in art. 1428 B.W., tach wel geviseerd is bij art. 214 
B.W. (s). In die richting gaat blijkbaar de zienswijze van H. De Page 
en R. Dekkers, volgens welke niet kan aanvaard worden dat de vrouw, 
die op die wijze eerder grotere beheersbevoegdheden over haar per
soonlijke goederen bekomt dan haar man, voortaan bekwaam zou zijn 
om het beheer van haar man te bekritiseren, zodat zij met" tussenkomst 

(1) Zie oak J. G. RENAULD, Droit patrimonial de la famille, I, nr. 850, biz. 552. 
(2) Zie daarover G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CAsMAN, T.P.R., 1972, nr. 122, biz. 503; 
- voor toepassing zie Rb. Nijvel, 2 januari 1968, Rec. gen. enreg. Not., 1971, nr. 21488, 
biz. 274· 
(3) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CASMAN, T.P.R., 1972, nr. 124, biz. 503-504. 
(4) F. LAURENT, XXII, nr. 175 in fine; - M. PLANIOL, G. RIPERT en M. NAsT, X, nr. 577 
en 585 en de noot 3; -H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. 648, biz. 6q, en nr. 68o, 
biz. 633. 
(5) E. VIEUJEAN, R.C.].B., 1970, nr. 38 c, biz. 486. 
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van de rechtspraak haar zienswijze in de plaats van de zijne vermag 
te steilen (1). Zoals J. Renauld heeft aangetoond (2) is het niet wense
lijk paraileile bevoegdheden over dezelfde goederen toe te kennen 
zonder voorafgaandelijke harmonisering, en zeker niet als dit buiten 
elk gerechtelijk toezicht geschiedt wat de vorm betreft. 

De rechtbank kan de vrouw geen algemene toelating geven tot het 
beheer van haar persoonlijke goederen : op grand van artikel 224quater 
B.W. kunnen slechts bepaalde handelingen door haar worden toe
gelaten (3). 

6. Spaargelden 

24. De gehuwde vrouw heeft sinds de wetten van 30 april 1958, ge
wijzigd op r6 maart 1964, de autonome bevoegdheid gekregen om 
een spaar- of depositoboelqe te openen bij de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas en bij iedere private of gecontroleerde spaarkas of bank
insteiling. Tevens heeft ze de bevoegdheid om, aileen, bedragen te 
deponeren en deze op te vragen, zonder begrenzing van bedrag, be
houdens verzet van de man indien het niet om voorbehouden goe
deren gaat (4). 

Op de keper beschouwd brengt deze wetgeving niet aileen meer uit
gebreide bevoegdheden mee voor de in gemeenschap van goederen 
gehuwde vrouw, maar ontslaat ze oak de derden van elk toezicht 
nopens de herkomst van de gelden die op de spaarboekjes gedeponeerd 
worden : het kunnen niet aileen eigen gelden zijn of inkomsten van 
een afzonderlijke beroepsactiviteit, doch oak - en meestal zelfs -
zijn het gemeenschapsgelden, die aldus onttrokken worden aan de 
gemeenschap en aan de uitsluitende bevoegdheid van de man. Funda
menteel staan we hier voor een werkelijke onttakeling van het gemeen
schapsstelsel ... 

7. De rechtsvorderingen 

25. a. In algemene regel moet, sinds de wet van 30 april 1958, gesteld 
worden dat de vrouw vrij in rechte mag verschijnen, hetzij als eiseres 
hetzij als verweerster. Tach moet rekening worden gehouden met 

(1) H. DE PAGE en R. DEKKERS, o.c., I.e. 
(2) J, RENAULD, R.C.].B., 1964, nr. 20, s, blz. 384-385. 
(3) Rb. Dendermonde, 22 februari 1968, R. W., 1968-1969, 1809, 
(4) Vred. Antwerpen, 10 juni 1964, R. W., 1964-1965, 677-
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de aard van de vordering, met de belangen waarop de vordering 
betrekking heeft, met de algeroene beginselen terzake bekwaaroheid 
en bevoegdheden, met de bijzondere rechtsregels van het B.W. (art. 
1428, tweede lid B.W.) en de weerslag van de tijdelijke bepalingen 
van de wet van 30 april 1958 (art. 226bis en art. 226ter B.W.). 

26. b. Uiteraard kan de vrouw zelfstandig optreden wanneer het oro 
extra-patrirooniale vorderingen gaat (zoals die orotrent de staat van 
de personen), of in geval het geschillen betreft tussen de echtgenoten 
onderling weze het aangaande persoonlijke of verroogensrechtelijke 
aangelegenheden (zoals terzake de uitoefening van een beroep : art. 
217-218 B.W., de bijdrage in de lasten van het huwelijk : art. 219 
B.W., de voorlopige en dringende roaatregelen : art. 221 e.v. B.W., 
een echtscheiding of scheiding van tafel en bed : art. 1254 Ger.W.). 
Dit is ook zo wanneer de vrouw strafrechterlijk vervolgd wordt. 

27. c. De vorderingen die betrekking hebben op de goederen van de 
geroeenschap, en in algeroene regel ook deze met betrekking tot de 
persoonlijke goederen van de vrouw, worden ingesteld door de roan 
alleen als hoofd van de geroeenschap en als beheerder van de persoon
lijke goederen van zijn vrouw, tenroinste als het gaat oro een roerende 
rechtsvordering of een bezitsvordering (art. 1428, tweede lid B.W.). 
Wanneer de vordering het eigendorosrecht van onroerende goederen 
betreft, wordt ze ingesteld door de roan als hoofd van de geroeen
schap, en door de roan en de vrouw als het gaat oro een persoonlijk 
goed van de vrouw (art. 818, eerste lid B.W.). Doch ten aanzien van 
de persoonlijke goederen van de vrouw vordert zij rechtsgeldig alleen 
in geval van hoogdringendheid of nalatigheid van de roan. Dezelfde 
regels worden toegepast bij het verweer tegen een rechtsvordering. 

Zo kan de roan, overeenkorostig artikel 818 B.W., zonder roede
werking van zijn vrouw, de verdeling vorderen ten aanzien van 
de door haar verkregen roerende of onroerende goederen die in de 
geroeenschap vall en ; vallen ze niet in de geroeenschap dan kan de 
roan zonder roedewerking van zijn vrouw geen verdeling vorderen, 
doch kan hij wel de provisionele verdeling vragen indien de geroeen
schap het genot heeft van haar goederen. 

28. 1° De met geroeenschap van goederen gehuwde vrouw mist de 
nodige hoedanigheid oro een vordering in te stellen die de geroeen
schap betreft ; zelfs al roocht het een vordering zijn die door haar 
is ontstaan en die nadien in de geroeenschap werd opgenoroen. 
Dergelijke vorderingen rooeten vervolgd worden door, of tegen de 
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man, als hoofd van de gemeenschap (r). De vrouw kan desgevallend 
optreden, maar dan slechts als lasthebber van de man (2). 
Het hof van cassatie, in een arrest van 5 februari 1960 (3), heeft aan
genomen dat de vrouw, gehuwd met een gemeenschap van aanwinsten, 
geen vordering kan instellen tegen de derde-aansprakelijke om van 
deze de terugbetaling te bekomen van de door haar betaalde onkosten 
voor de begrafenis van haar vader, al was het dan een eigen schuld
vordering van de vrouw; maar, zegt het hof, ze zou dit wel kunnen 
met machtiging van de man of van de rechter. J. Renauld heeft deze 
zienswijze trachten te verklaren door te stellen dat de vrouw in dit 
geval niet mag optreden ingevolge haar huwelijksstelsel. . . en dat de 
gerechtelijke machtiging dus kan gegeven worden omdat het gaat over 
de terugbetaling van kosten door haar ter outlasting van de gemeen
schap betaald (4). Dit lijkt evenwel niet verenigbaar met de algemene 
toepassing van artikel 224quater B.W. 

29. 2° Wegens eventuele weerslag op het vruchtgenot van de gemeen
schap, moet de vrouw, wil zij met betrekking tot de voile eigendom 
van haar eigen goederen rechtsgeldig een vordering kunnen instellen, 
in beginsel gemachtigd worden door de man of moet de toestemming 
bekomen van de rechtbank; waarbij dan art. 223ter B.W. toege2ast 
woroCEij analogie met -art: -224-quater B.W. -(s). De de~d;-aanlegger 
moet, omgekeerd, bij een vordering de man betrekken ( 6 ). Deze ziens
wijze werd betwist (7). Theoretisch kan gesteld worden dat de vorde
ring die door of tegen de vrouw werd ingeleid geldig is, en dat het 
vonnis niet-tegenstelbaar is aan de man of aan de gerrieenschap; maar 
dan betekent zulks meteen dat een vordering, ingesteld tegen een met 
gemeenschap gehuwde vrouw wegens door haar aangegane verbinte-

(r) Cass., 25 oktober 1965, Pas., 1966, I, 256, met noot;- Cass., 5 februari 1968, Pas., 
1968, I, 697; - Brussel, 7 november 1962, ]. T., 1963, biz. 7 en opm.; Rec. gen. enreg. Not., 
1963, nr. 20603, biz. r66; - Rb. Brussel, ro november 1969, Pas., 1970, III, 77· 
(2) H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, 1, nr. 474, biz. 493; - Brussel, 24 december 1962, 
].T., 1963, rr3. 
(3) Pas., 1968, I, 698. 
(4) J, RENAULD, Droit patrimonial, I, nr. 689 en de noot 22. 
(5) Luik, r april 1963, ].T., 1963, 357;- Rb. Hasselt, 19 december 1962, Rec. gen. enreg, 
Not., 1964, nr. 20756, biz. 196, met noot; T.Not., 1964, 47; -Gent, 8 februari 1960, R. W .. 
I96o-r96r, 34; - Vred. Beringen, 26 januari 1962, R. W., 1962-1963, 444; T. Not., 1963, 
85; - Cass., 9 februari 1962, Pas., 1962, I, 619; - Cass., 12 oktober 1962, Pas., 1963, 
I, rr9; - Cass., 23 november 1962, Pas., 1963, I, 372; - Cass., 5 december 1967, Pas., 
1968, I, 466. 
(6) Rb. Charleroi, 17 maart 1959, R.P. Not., 1959, 666;- Cass., ro juni 1960, Pas., 1960, 
I, rr64. 
(7) Zie de noot van J. KrRCKPATRICK in R.C.].B., 1962, nr. r6, biz. 224. 



nissen in rechte zou kunnen vervolgd worden, zelfs in de veronder
stelling dat ze geen eigen of geen voorbehouden goederen heeft. Ten 
onrechte besliste het hof van beroep van Brussel, bij arrest van 6 de
cember 1971 (1), dat die vordering niet ontvankelijk is en had moeten 
ingesteld worden tegen de man : de schuldeiser kan wel een titel 
krijgen uit hoofde van de rechtsgeldig tot stand gekomen verbintenis, 
titel die uitvoerbaar zal worden wanneer de vrouw eigen of voorbe
houden goederen verwerft en die het in ieder geval zal zijn na de 
vereffening van de gemeenschap. 

30. 3 ° De vrouw kan zonder machtiging van haar man in rechte 
treden voor alle geschillen inzake goederen waarover zij het beheer 
heeft, voor zover zulks het beheer betreft. Het betreft daden van 
beheer met betrekking tot haar voorbehouden goederen en de andere 
goederen waarvan ze bij huwelijkscontract het beheer behouden heeft. 
Zulks geldt ook voor de rechten haar toegekend in verband met de 
uitoefening van een beroep, een nijverheids- of handelsbedrijf (2). 

31. 4° Op dit alles schijnt de rechtspraak van het hof van cassatie 
uitzondering te maken voor de vorderingen die vergoeding beogen 
van de morele schade, of vergoeding van de aantasting van de fysische 
integriteit of van het arbeidspotentieel van de vrouw. Die schade
vergoeding blijft eigen (3). 

In een arrest van 25 oktober 1965 (4) wordt gesteld dat de vrouw 
ontvankelijk is om zelf de vergoeding van de door haar geleden per
soonlijke schade te vervolgen, terwijl in een hager aangehaald arrest 
van 9 februari 1961 (5) bevestigd werd dat een vordering omtrent een 
roerend goed niet tegen de vrouw alleen kan worden ingeleid maar 
dat de man voor machtiging moet worden gedagvaard. J. Renauld 
heeft de jongste rechtspraak beaamd door te wijzen op het strikt 
persoonlijk karakter van de gevorderde vergoeding ( 6) ; maar dan zou 
alleen die schade door de eigen vordering mogen geeist worden (7). 

(1) Pas., 1972, II, 35; ].T., 1972, 225; R.P. Not., 1972, 254 en de commentaar van H. 
CASMAN, in R.P. Not., 1973, 21. 
(2) Zie J. KIRCKPATRICK, R.C,j.B., 1962, nr. 15, biz. 223-224. 
(3) Zie G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CASMAN, T.P.R., 1972, nr. 58, biz. 463. 
(4) Cass., 25 oktober 1965, Pas., 1966, I, 256 met noot (Morele schade ten gevolge van 
het overlijden van een kind); - Zie ook Cass., 12 december 1962, Pas., 1963, I, 186; -
Cass., 21 mei 1964, Pas., 1964, I, 993; ].T., 1964, 704; - J. RENAULD, R.C.].B., 1969, 
biz. 67; - E. VIEUJEAN, R.C.].B., 1970, 482. 
(s) Pas., 1961, I, 619. 
(6) J. G. RENAULD, R.C.].B., 1969, biz. 67 en 68;- E. VIEUJEAN, R.C.].B., 1970, nr. 38 b, 
blz. 482-485. 
(7) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CABMAN, T.P.R., 1972, nr. 125, biz. 504-505, 
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Hoe dan oak, tach blijkt het dat de terminologie die in de arresten 
van het hof van cassatie gebruikt wordt niet duidelijk is. Soms wordt 
zelfs machtiging verleend , voor zoveel als nodig" - volgens de eigen 
rechtspraak van het hof (I)- wanneer het huwelijksstelsel niet gekend 
is. De man mag de vorderingen wei insteilen (2). 

8. De bevoegdheden van de vrouw die een beroepsactiviteit uitoefent 

32. a. Iedere echtgenoot heeft het recht om het even welk beroep, 
handels- of nijverheidsbedrijf uit te oefenen, zonder hiervoor toe
stemming te behoeven van de andere echtgenoot (art. 2I5, eerste lid 
B.W.), behoudens het recht van de andere echtgenoot hiertegen op 
te komen bij de rechtbank van eerste aanleg indien hij oordeelt dat 
hieraan een ernstig nadeel verbonden is voor zijn zedelijke of stoffe
lijke belangen of voor die van de minderjarige kinderen. Dit beroep 
op de rechter is uitgesloten ten aanzien van de uitoefening van open
bare ambten en mandaten. 

Deze regeling strookt met de gelijke handelingsbekwaamheid van de 
echtgenoten, en de gebeurlijke beperking door een verbodsbeschik
king stelt terzake bekwaamheid geen problemen : ze is gei:nspireerd 
door de hogere belangen van de echtvereniging en van het gezin. 
Het ligt daarbij voor de hand dat de bekwaamheid van de gehuwde 
vrouw impliceert dat zij voor die activiteit aile overeenkomsten mag 
sluiten en aile buitengerechtelijke handelingen mag steilen, en dat zij 
hieromtrent insgelijks vrij in rechte kan verschijnen (zie art. I I 
B.I.W.Kh. en art. 226bis, 226quinquies en 224septies B.W.). 

Andere problemen zijn, te weten wat er zal gebeuren met de op
brengsten van de beroepsactiviteit (de voorbehouden goederen) en 
welke goederen voor de hierbij · aangegane verbintenissen kunnen 
worden aangesproken; problemen waarbij de bevoegdheden van de 
vrouw ter sprake komen, en waarvan de oplossingen verschillend zijn 
naargelang het gaat om een vrouw die een beroep uitoefent dan wan
neer zij handelaarster is. 

33· b. De vrouw die een beroep, een nijverheids- of handelsbedrijf 
uitoefent verbindt zich in ieder geval persoonlijk, zodat ze met haar 
eigen goederen - onder voorbehoud van het vruchtgenot van de 
gemeenschap - evenals met haar voorbehouden goederen instaat 

(1) Zie de beschouwingen van E. VIEUJEAN, R.C.].B., 1970, nr. 38 b, biz. 485. 

(2) Zie de aangehaaide rechtspraak in G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CASMAN, T.P.R., 
1972, nr. 121, biz. 50I-502. 
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voor de schulden die zij in het raam van haar beroepsactiviteit maakt 
(art. 226quinquies, eerste lid, B.W.). Wordt deze werkzaamheid 
echter uitgeoefend met de uitdrukkelijke toestemming van de man, 
dan is ook hij gehouden indien zijn echtgenote met hem onder een 
stelsel van gemeenschap is getrouwd (art. 226quinquies, tweede lid, 
B.W.). 

Ten deze hebben zich verschillende problemen gesteld : 

1° Artikel 1426 B.W. werd behouden, en dit artikel bepaalt dat de 
handelingen van de vrouw verricht zonder toestemming van de man, 
ja zelfs met machtiging van de rechter, de goederen van de gemeen
schap niet verbinden, behalve wanneer zij als openbare koopvrouw 
en voor haar handel verbintenissen aangaat. 

Deze bepaling vereist slechts de toestemming - niet de uitdrukkelijke 
toestemming- en maakt daarenboven uitzondering voor de vrouw
handelaarster die de gemeenschap kan verbinden zonder toestemming 
van de man. 
Gelet op de voorbereidende werken en gezien de bedoeling van de 
wetgever (1) moet worden aangenomen dat artikel226quinquies B.W. 
geen onderscheid maakt tussen de gewone toestemming van artikel 
1426 B.W.- waardoor de vrouw de gemeenschap kan verbinden, en 
dus ook de man vermits de gemeenschapsgoederen van rechtswege 
vermengd zijn met zijn eigen goederen - en de uitdrukkelijke toe
stemming die slechts de man verbindt en die de gemeenschap op het 
eerste gezicht buiten beschouwing laat. In werkelijkheid wijkt artikel 
226quinquies B.W. slechts van art. 1426 B.W. af door te eisen dat 
de man uitdrukkelijk zou instemmen met de vrouw opdat hij - en 
dan ook de gemeenschap - zou gebonden zijn voor de daden door 
de vrouw in het kader van die activiteit gesteld. Meteen is het dan 
ook zo dat door het artikel226quinquies B.W. de in artikel 1426 B.W. 
vermelde uitzondering wat betreft de vrouw-handelaarster, opgeheven 
werd (2). 

2° Het andere practische probleem is te weten hoe die uitdrukkelijke 
toestemming wordt gegeven of blijkt gegeven te zijn. 

Artikel 223 (oud) B.W. bepaalde op welke manier de man zijn uit
drukkelijke toestemming kon geven. De tijdelijke bepalingen van de 
wet van 30 april 1958 stellen hieromtrent echter niets, en houden ook 
niets in omtrent de intrekking van deze toestemming. 

(r) Zie J. G. RENAULD, Droit patrimonial, I, nr. 737 e.v., biz. 489 e.v. 
(2) J. RENAULD, o.c., I, nr. 748, biz. 495-496. 
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Zeldzame beslissingen nemen aan dat een uitdrukkelijke toestemming 
moet worden gegeven (I); in andere beslissingen wordt terecht gesteld 
dat het om een loutere feitenkwestie gaat overgelaten aan het discre
tionair oordeel van de feitenrechter (2). Voor de derden kan zulks 
nochtans problemen stellen : willen zij enige zekerheid krijgen over 
de omvang van hun onderpand dan is het raadzaam dat zij de schrifte
lijke toestemming van de man zouden vragen. 

Intrekking van de bewilliging is mogelijk (3). Het is evenwel voldoende 
dat de intrekking kenbaar zou worden gemaakt aan de betrokken 
schuldeisers, zonder dat daarom de procedure van artikel 2I5 B.W. 
moet worden gevoerd (4). 

34· c. De gehuwde vrouw-handelaarster valt insgelijks onder die 
regeling. Zander toestemming van de man verbindt ze aileen zichzelf, 
maar haar bevoegdheden over haar eigen goederen zijn uitgebreider : 
art. I I W.Kh. verleent haar de macht om ook de valle eigendom 
van haar onroerende goederen te verbinden, en op grand van een 
teleologische interpretatie moet deze regel uitgebreid worden tot haar 
roerende goederen (5). 

Voor de toepassing van dit artikel is niet vereist dat de vrouw een 
onderscheiden activiteit van die van haar man uitoefent (6). 

Ook wordt aangenomen dat de vrouw-handelaarster de gemeen
schapsgoederen en de goederen van haar man verbindt die hij 
haar voor haar handel ter beschikking stelt, al is dit nochtans 
niet gelijk te stellen met een uitdrukkelijke toestemming tot handel
drijven. 

Geeft de man zijn uitdrukkelijke toestemming dan is hij samen met 
de gemeenschap gebonden voor de daden van de vrouw (7). 

(1) Vred. Eisene, 10 december 1971, R. Not. B., 1971, 6o2; Rec. gen. enr. Not., 1972, 
nr. 21620; - Vred. Beringen, 6 december 1963, R. W., 1964-196s, 1276, die aanneemt 
dat ze zou kunnen blijken uit de medeondertekening van het huurcontract. 
(2) Rb. Tongeren, 2S oktober 1962, R. W., 1962-1963, 1643; - Rb. Brussei, 19 februari 
1970, R. Not. B., 1972-1973; Rec. gen. enreg. Not., 1972, nr. 21619, biz. 36B. 
(3) Rb. Tongeren, gecit. 
(4) Anders, Hrb. Verviers, 19 december 196B, ]. Liege, 196B-1969, 269; J.C. Verviers, 
1969, 62s. 
(S) G. BAETEMAN, w. DELVA en H. CASMAN, T.P.R., 1972, nr. 130, biz. soB. 
(6) Cass., 2B mei 196s, Pas., 196s, I, ro4B. 
(7) Zie de rechtspraak in G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CASMAN, T.P.R., 1972, nr. 130, 
biz. soB. 

100 



--- C E~---~ _____ . ____ _ 

HooFDSTUK III 

DE BEKW AAMHEID EN DE BEVOEGDHEDEN 
VAN DE MAN 

AFDELING I 

DE THEORETISCHE OPVATTING 

--·_L 1-----c··--

35. Op het eerste gezicht komt het probleem van de bekwaamheid 
en de bevoegdheden van de man wat ongewoon voor, omdat de rechts
en handelingsbekwaamheid van de man altijd bestaan heeft, en omdat 
zijn hoedanigheid als hoofd van de gemeenschap door de hervorming 
van 1958 niet is gewijzigd (1). 

In alle stelsels met gemeenschap wordt het beheer ervan aan de man 
toevertrouwd door een dwingende bepaling waarvan geen afwijking 
wordt toegestaan (2). 

Oorspronkelijk waren de bevoegdheden van de man, hem met betrek
king tot de gemeenschapsgoederen toegekend, quasi onbeperkt ; als 
,heer en meester van de gemeenschap" werd hem zelfs het recht 
erkend de goederen van de gemeenschap te vernietigen zonder daar
over tegenover de vrouw rekening verschuldigd te zijn (3). 

Daarnaast werd hem ook het beheer over de eigen goederen van de 
vrouw toevertrouwd (4), hoewel met de beperking dat dit beheer 
moest geschieden in het belang van de vrouw : de man is immers 
verantwoordelijk voor elke aantasting van het vermogen van de vrouw 
door zijn schuld veroorzaakt (5). 

Deze toekenning van bevoegdheden vindt haar oorsprong en recht
vaardiging in de toen geldende overtuiging enerzijds van de nood
zakelijke eenheid inzake familiaal vermogensbeleid, anderzijds van 
de overwegende rol die de man hiervoor toekwam en die hij in feite 
ook waarnam. Daarbij moet worden aangestipt dat, in een huwelijks
stelsel in hetwelk de vruchten van de eigen goederen in de gemeen-

(r) Art. 214 B.W. nieuw; - J. RENAULD, o.c., I, nr. s66, biz. 395· 
(2) Art. 1421 en 1388 B.W.;- H. DE PAGE en R. DEKKERs, X, r, nr, 464;- J, RENAULD, 
o.c., I, nr. 564, biz. 394· 
(3) Zie in dat verband de formulering van PoTHIER, Traite de la communaute, nr. 470 : 
,Le mari peut, a son gre, perdre les biens de Ia communaute, sans en etre comptable : il 
peut laisser perir par Ia prescription les droits qui dependent de Ia communaute, degrader 
les heritages, briser les meubles, tuer par brutalite ses chevaux et autres animaux dependant 
de Ia communaute, sans etre comptable a sa femme de toutes ces choses", 
(4) Art. 1428 B.W. 
(5) J. RENAULD, o.c., I, nr. 656, biz. 447; -H. DE PAGE en R. DEKKERs, X, r, nr. 6or, 
biz. 582. 
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schap vallen en aan de man als hoofd van de gemeenschap het recht 
toekomt om deze vruchten en inkomsten rechtstreeks te innen (1)
en dit is principieel het geval in elk gemeenschapsstelsel - dit genots
recht impliceert dat de man ook het beheer heeft van de eigen goe
deren van de vrouw (2). Tenslotte heeft de bijzondere hoedanigheid 
van de man als hoofd van de gemeenschap tot gevolg dat, in rechte, 
het vermogen van de man en de gemeenschapsgoederen vermengd 
zijn- zelfs als er in feite een afzondering kan worden verwezenlijkt
en dat tegenover de derden geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
de schulden aangegaan door de man en de schulden die de gemeen
schap bezwaren : iedere schuld van de man valt ten laste van de ge
meenschap, en iedere schuld van de gemeenschap kan op de eigen 
goederen van de man worden verhaald (3). 

36. Het probleem van de bekwaamheid en de bevoegdheden van de 
man doet zich dus gans anders voor dan dat van de bekwaamheid en 
de bevoegdheden van de vrouw : waar voor de vrouw deze bevoegd
heden in de regel uiteraard beperkt zijn, zijn die van de man uiteraard 
algemeen en is zijn bekwaamheid bij de uitoefening niet beperkt. 
Hierop komen echter wei uitzonderingen voor. Ze vloeien voort hetzij 
uit een overeenkomst tussen de echtgenoten, hetzij uit de wet, hetzij 
nog uit de jurisprudentiele evolutie daarin gesteund door de notariele 
praktijk. 

I. UIT OVEREENKOMST 

37. De echtgenoten mogen gedurende het huwelijk bij overeenkomst 
bedingen dat het beheer over de gemeenschap of over de eigen goe
deren aan de vrouw toekomt, echter krachtens een lastgeving (4) die 
herroepelijk moet blijven ten einde niet in strijd te komen met het 
beginsel van de onveranderlijkheid der huwelijksovereenkomsten (5). 

(I) Over de doctrinaire betwisting aangaande het recht van de gemeenschap op de vruchten 
en de inkomsten van de eigen goederen van de echtgenoten, zie J. VANDEVORST, De !a 
nature du droit de jouissance sur les biens propres des epoux, R.P. Not., I943, 497 e.v., en verg. 
H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. 243, biz. 309; - G. BAETEMAN, W. DELVA en H. 
CAsMAN, T.P.R., I972, 454, nr. 47· 
(2) Zie het citaat aangehaald door H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. 35, biz. I02 : 
,c' est parce que la femme en adoptant le regime de communaute a confere contractuelle
ment a son mari le droit d'administrer ses propres et d'en percevoir les revenus quelle 
ne peut plus, par un acte de sa seule volonte, le priver de ce droit d'administration ou 
disposer de ces revenus au profit d'un tiers". 
(3) J. RENAULD, o.c., I, nr. 875; -H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. 372, biz. 415. 
(4) J. RENAULD, o.c., I, nr. 676; biz. 459; -H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. 464. 
(5) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CASMAN, T.P.R., I972, 437, nr. 20;- Rb. Turnhout, 
22 april I964, Turnh. Rechtspr., 1964, 237· 
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In dat geval neemt de vrouw de bevoegdheden waar van de man, 
doch doet dit in zijn naam en voor zijn rekening. 

Ook kunnen de echtgenoten hun huwelijksovereenkomsten derwijze 
vastleggen dat het beheer over de eigen goederen van de vrouw aan 
haar wordt toevertrouwd (1). De regel van artikel 1428 B.W. is inder
daad niet van openbare orde, en dus mogen de echtgenoten ervan 
afwijken mits ze daarbij het probleem van het vruchtgenot van de 
gemeenschap op die eigen goederen oplossen; bijvoorbeeld door te 
bedingen dat de vrouw zelf de inkomsten van haar goederen zal innen 
en dat slechts de besparingen hierop verwezenlijkt in de gemeenschap 
zullen vallen (2). 

II. U1T DE WET 

38. In het burgerlijk wetboek is de bevoegdheid van de man als be
heerder van de gemeenschap slechts uitdrukkelijk beperkt door artikel 
I422 B.W. inzake de vervreemdingen onder een kosteloze titel, en, 
in een verschillend opzicht, door artikel I443 B.W. dat de vrouw toe
laat de scheiding van goederen te vragen in geval van wanbeheer 
van de man. 
Sindsdien is door de wet van 20 juli 1932 de bepaling ingevoerd die 
voorziet dat, in geval van grof plichtsverzuim van een der echtgenoten, 
de voorzitter voorlopige en dringende maatregelen betreffende de 
persoon en de goederen van de echtgenoten en van de kinderen kan 
bevelen - aldus de tekst van artikel 214 j B.W., thans 221 § I B.W. 
sinds de wet van 30 april I958 gewijzigd bij de wet van I juli I974· 
Onder dat plichtsverzuim vallen insgelijks de tekortkomingen op het 
patrimoniaal vlak (3), zodat de voorzitter maatregelen kan bevelen 
die betrekking hebben op de uitoefening van de bevoegdheden van de 
man over de gemeenschapsgoederen, voor zover deze maatregelen 
een dringend en voorlopig karakter hebben (4). 
Behoudens deze algemene beschermingsmaatregel kunnen de bevoegd
heden van de man ook beknot worden door aanwending van de bij
zondere bepaling die toelaat de vrouw te machtigen om de aan haar 
man verschuldigde geldsommen rechtstreeks zelf bij derden te innen 

(r) J. RENAULD, o.c., nr. 731, biz. 486;- H. DE PAGE enR. DEKKERS, X, r, nr. 602, biz. 584. 
(2) Verg. J. RENAULD, o.c., I, nr. r67o, biz. 936. 
(3) J. RENAULD, o.c., I, nr. 2II, biz. 153; - Rb. Nijvel, 7 oktober 1963, ].T., 1964, 26; 
R.P. Not., 1964, 142, met noot. 
(4) Zie G. BAETEMAN, L' appel sur based' exces de pouvoir ou d'incompetence contre les ordon
nances du president, statuant par application des articles 221 et suivants du Code civil, R.C.].B., 
1964, 418 e.v. 

I03 

I 



(art. zr8 B.W.), en door de bewilliging die de rechter haar kan 
verlenen tot het verrichten van een handeling waarvoor de man zijn 
toestemming weigert (art. 226ter en quater B.W.). 

III. }URISPRUDENTIELE BEPERKINGEN 

39· Vooral in de rechtspraak is duidelijk een evolutie waar te nemen 
in de zin van een toenemend perken stellen aan de wijze van uit
oefening van de bevoegdheden aan de man toegekend. 

Uitgaande van algemene rechtsbeginselen, zoals de regel ,fraus omnia 
corrumpit", en van gemeenrechtelijke bepalingen, zoals artikel rr66 
B.W. (actio pauliana), en daarin gesteund door de omzendbrieven 
van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep die de notarissen 
er op gewezen hebben dat zij om de medewerking van de vrouw 
dienen te verzoeken bij elke akte van vervreemding of bezwaring met 
zakelijke rechten van een onroerend goed dat tot de gemeenschap 
behoort, heeft de rechtspraak meer en meer het functioneel karakter 
van de bevoegdheden van de man benadrukt om de beperkingen qua 
uitoefening ervan meer en meer restrictief uit te leggen (r). Die be
voegdheden zijn de man inderdaad slechts toegekend in het belang 
van de gemeenschap, en mogen door hem aileen overeenkomstig dit 
helang_:w:orden _uitgeoefend. 

De gemeenschap is in de eerste plaats bestemd om de doelstellingen 
van de echtelijke vereniging te dienen, en die bestemming moet de 
man eerbiedigen bij het beheer dat hij over de gemeenschap voert. 

Hieromtrent werd de rechtspraak voorzeker be'invloed door de prin
cipes vervat in de wet van 1958, en door het nieuw beeld van het 
gezin en van de echtelijke verhoudingen dat hierdoor ontstaan is. 
Zo heeft het hof van cassatie in 1964 (2) te verstaan gegeven dat de 
bevoegdheden van de man ,niet zo absoluut zijn dat ze niet in over
eenstemming moeten zijn met het wettig belang van de echtgenote 
en van de familie", en dit in een arrest dat zich moest uitspreken 
over interpretatie van artikel 226quater B.W. dat betrekking heeft 
op de uitoefening van de bevoegdheden van de vrouw. 

De zo tot stand gekomen visie op de bevoegdheden van de echtge
noten sluit dan wei goed aan bij de nieuwe opvatting over het huwe-

(I) J. RENAULD, o.c., nr. s6o, biz. 391 en nr. 566, biz. 395;- H. DE PAGE en R. DEKKERS, 
X, I, nr. 453 C, biz. 473; - G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CABMAN, T.P.R., 1972, 
481, nr. 89. 
(2) Cass., 23 januari 1964, Pas., 1964, I, 546; R. W., I964-1965, 577; ].T., 1964, 26I met 
noot J. KIRKPATRICK; T. Not., I964, 240; R. P. Not., 1964, I34; Rec. gen. enreg. Not., 
I965, nr. 20877, biz. 449· 
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lijk, waarin de nadruk wordt gelegd op de gebondenheid van de 
levensgemeenschap die de echtgenoten - als gelijkwaardige partners 
-tot wederzijdse veredeling moet brengen, en waarin heiden mede
zeggingschap wordt erkend bij het bestuur van de vermogen. Uit
gaande van een tweeslachtig systeem waarin de regel voor de ene 
echtgenoot de uitzondering voor de andere vormt, komt men uit
eindelijk toch, via correcties, tot de verwezenlijking van een grotere 
samenwerking en samenhorigheid gezien de eerbiediging van ieders 
belang in functie van het gemeenschappelijk belang. Dit moet voor
zeker de basisgedachte worden voor de nieuwe wetgeving, hoe deze 
ook wordt uitgewerkt : dat gelijkwaardigheid en medezeggingschap 
er de leidraden zouden van zijn. 

40. In de huidige stand van de wetgeving stellen zich evenwel pro
blemen in verband met het sanctioneren van deze principes. Wat zal 
het gevolg zijn van de handeling die door de man gesteld wordt 
buiten de perken van zijn functie : is de handeling nietig of gewoon 
niet tegenstelbaar aan de vrouw ? Kan schadevergoeding worden be
komen als vaststaat dat door het foutief optreden van de man schade 
is ontstaan ten nadele van de vrouw, of zal men zelfs zo ver gaan 
de man ter verantwoording van zijn beheer op te roepen ? 
Een antwoord wordt op deze vragen gegeven in de volgende afdeling, 
waarin wordt nagegaan welke toepassing de zoeven aangehaalde be
ginselen krij gen in de rechtspraak. 

AFDELING II 

DE PRAKTISCHE UITWERKING 

I. HET BEHEER VAN DE GEMEENSCHAP 

41. a. Artikel I42I B.W. kent de man de bevoegdheid toe om de 
goederen van de gemeenschap te verkopen, te vervreemden en met 
hypotheek te bezwaren, zonder hiervoor de medewerking te behoeven 
van de vrouw. 

Dit artikel verwijst op het eerste gezicht naar de prerogatieven van 
de eigenaar (I). 

Doch reeds bij het opstellen van het burgerlijk wetboek werd gezegd 
dat die bevoegdheden bestuursbevoegdheden zijn, waarvan veronder-

(1) Verg. J. RENAULD, o.c., I, nr. 513, biz. 359· 
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steld werd dat de man ze slechts in het belang van de gemeenschap 
zou uitoefenen (1). 

42. b. De enige uitdrukkelijke beperking is die van artikel 1422 B.W. 
met betrekking tot de vervreemdingen onder een kosteloze titel : 
geven is immers verliezen, en kan in de regel niet begrepen worden 
onder een normaal beheer (2). 

Bij schenkingen onder de levenden kan de man niet beschikken over 
onroerende gemeenschapsgoederen noch over de ,algemeenheid of 
een gedeelte van de roerende goederen", tenzij om gemeenschappe
lijke kinderen een stand te verschaffen. Evenmin mag hij onder een 
bijzondere titel om niet over roerende goederen beschikken wanneer 
hij zich daarvan het vruchtgenot voorbehoudt. 
Dit verbod steunt op vermoed bedrog van de man, een wettelijk ver
moeden dat niet kan bestreden worden (3). Aangenomen wordt dat 
de man de bevoegdheid niet heeft om zulke schenkingen te doen 
zonder de toestemming van de vrouw (4) : artikel 1422 B.W. voert 
geenszins een onbekwaamheid in voor de man, maar ontzegt hem 
enkel bepaalde bevoegdheden. Deze onbevoegdheid wordt opgeheven 
door de medewerking van de vrouw : daardoor is het derhalve moge
lijk dat de man aan zijn vrouw gemeenschapsgoederen zou schenken, 
want door de aanvaarding van de schenking heft de vrouw immers 
de onbevoegdheid op van de man (s). 
De interpretatie van de woorden ,algemeenheid of een gedeelte van 
de roerende goederen" heeft moeilijkheden doen rijzen, omdat zulke 
schenkingen onder de levenden in ons recht niet denkbaar zijn (6). 
In navolging van de Franse rechtspraak werd met een schenking van 
de ,algemeenheid of een gedeelte" gelijkgesteld de overdreven scherr
king (7). Het lijkt echter meer met de algemene principes te stroken 
enkel aan te nemen dat bedrieglijke schenkingen verboden zijn (bij 
toepassing van de regel ,fraus omnia corrumpit"), zodat de mening 
van Professor R. Pirson (8) kan worden bijgetreden volgens wie ver
boden zijn : de schenkingen van onroerende goederen en die van een 

(I) H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. 454, biz. 473· 
(2) H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, r, nr. 454, biz. 473· 
(3) H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. 480, biz. 498;- R. PrRsoN, noot onder Gent, 
3 juli 1947, R.C.].B., I948, 239 e.v. 
(4) H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. 495 B, biz. 5u. 
(5) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CASMAN, T.P.R., I972, 485, nr. 95· 
(6) H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. 48I, biz. 498. 
(7) J. RENAULD, o.c., I, nr. 584, biz. 4II. 
(8) Noot aangehaald, R.C.].B., I948, 243· 
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algemeenheid of een gedeelte van de roerende goederen van de gemeen
schap, op grand van het hierbij wettelijk vermoede bedrog of ook van 
een vermoede machtsafwending van de man, en andere schenkingen 
waaronder overdreven schenkingen van roerende goederen en zelfs 
die van bepaalde goederen indien het bewijs van bedrog geleverd 
wordt of mits machtsafwending van de man blijkt, wat bijvoorbeeld 
het geval zal zijn bij schenking van het gemeenschappelijk meubilair 
dat aan zijn bestemming onttrokken wordt (1). 

43· c. Met betrekking tot testamentaire beschikkingen zijn de be
voegdheden van de man bepaald door artikel 1423 B.W. De man kan 
zijn aandeel in de gemeenschap, of een gedeelte van dit aandeel, 
legateren ; de omvang van het legaat zal afhangen van de keuze van 
de vrouw bij de ontbinding van de gemeenschap, vermits de man 
slechts tot beloop van zijn deellegateren mag. In geval het een legaat 
is onder bijzondere titel, zal de uitvoering in natura geschieden als 
het goed bij de verdeling in het deel van de man valt, en bij wijze 
van gelijkwaardige vergoeding als het aan de vrouw toegerekend 
wordt (2); zulks in afwijking van het gemeen recht met betrekking 
tot het legaat van andermans goed (3), op grand van de vermoedelijke 
wil van de erflater (4). 

44· d. Artikel 221, eerste lid, B.W. voorziet dat wanneer een van de 
echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt, de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats kennis 
neemt van de dringende en voorlopige maatregelen betreffende de 
persoon en de goederen van de echtgenoten en van de kinderen. 

Deze bepaling heeft tot doel de schending te sanctioneren van de 
verplichtingen van de echtgenoten, en in het bijzonder het misbruik 
door de man van zijn bevoegdheden als hoofd van de gemeenschap 
en als beheerder van de eigen goederen van de vrouw. Hierdoor wordt 
het mogelijk belangrijke perken te stellen aan de zeer uitgebreide 
bevoegdheden van de man - ook in een stelsel van scheiding van 
goederen (5) - mits dit gebeurt door middel van voorlopige en 

(I) Rb. Hasselt, ~6 februari I964, ]. Liege, I963-I964, 226; R.C.].B., I964, Io8 met noot 
E. VIEUJEAN. 
(~) Aix-en-Provence, IO juni I964, R. P. Not., I966, 46; D.H., I965, I, II9, met noot 
P. VoiRIN. 
(3) Art. Io2I B.W. 
(4) Cass., ~7 juli I940, Pas., I940, I, I93; - verg. H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, 
nr. SOI, blz. 5I4· 
(5) G. BAETEMAN, noot, in R.C.J.B., I964, 4~3. nr. 6. 
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dringende maatregelen vereist in het belang van de echtgenoten en 
van de kinderen. Hiervoor beschikt de voorzitter over een discre
tionaire macht (r). 

Onder de maatregelen van vermogensrechtelijke aard waartoe de voor
zitter zijn toevlucht kan nemen, valt het verbod om een authentieke 
akte te verlijden van de verkoopsovereenkomst die reeds onderhands 
gesloten werd (2). Deze maatregel beveiligt de vrouw voorlopig tegen 
verdere vervreemding door de verkrijger aan een derde, die anders 
door zijn goede trouw zou beschermd zijn tegen een latere verklaring 
dat de handelingen niet kunnen tegengeworpen worden, en valt binnen 
het kader van de bevoegdheden van de voorzitter, doordat ze het 
verlijden van de akte slechts voorlopig tegenhoudt en wel totdat door 
de rechtbank over het bedrog of de machtsafwending wordt beslist (3). 
J uist omwille van het voorlopig karakter tast deze beslissing van de 
voorzitter de rechten van de derde-medecontractanten niet aan. 

Tegen deze stelling wordt echter kritiek uitgebracht (4); a.m. op 
grand van de overweging dat, zo de voorzitter de overschrijving kan 
beletten van een verkoopsovereenkomst die tussen partijen voltrokken 
is en die oak tegenover de vrouw uitwerking heeft - vermits de vrouw 
ten opzichte van deze door de man gestelde handeling geen derde is -
hij ook een reeds overgeschreven verkoop_ zou mogen verbieden. He_t 
komt mij echter voor dat de voorzitter geenszins de macht heeft om 
een onderhands of authentiek gesloten verkoop te verbieden - dit 
zou inderdaad geen voorlopige maatregel meer zijn - doch slechts 
om de overschrijving van een verkoopsovereenkomst tijdelijk uit te 
stellen. 

De sanctie van de overtreding van een door de voorzitter op grond 
van artikel 221 B.W. gewezen bevelschrift, is de niet-tegenwerping 
aan de vrouw van de verrichte · handeling wanneer het om roerende 
goederen gaat (5), behoudens de inroeping van artikel 2279 B.W. 
door de derde te goeder trouw. Voor onroerende goederen heeft de 
wet zelf voorzien in de sanctie : artikel 225 B.W. bepaalt dat die 
handelingen vernietigbaar zijn op verzoek van de andere echtgenoot. 

(1) G. BAETEMAN, o.c., 426, nr. 8; - J. RENAULD, o.c., nr. 216, biz. 156. 

(2) Rb. Aarlen, 14 november 1964, f. Liege, 1964-1965, 92; Pas., 1965, III, 4; ].T. 1966, 
408, met noot Cl. DELNOY-MARGREVE; - Rb. Verviers, 19 december 1966, J.T., 1967, 
577 met noot CI. DELNOY-MARGREVE; R.P. Not., 1967, 459; - J. RENAULD, o.c., I, nr. 627, 
blz. 434; - J. VAN DE VELDE-WINANT, noot in ].T., 1966, 527 e.v. 

(3) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CASMAN, T.P.R., 1972, 494, nr. 107. 
(4) Zie de geciteerde noten van Cl. DELNOY-MARGREVE; - adde E. VIEUJEAN, R.C.].B., 
1970, 462. 
(5) E. VIEUJEAN, La sauvegarde des interetsfamiliaux par l' epouse commune en biens, R.C.J.B., 
1964, 140· 
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45. e. Een feitelijke inkrimping van de bevoegdheden van de man 
als hoofd van· de gemeenschap is gevolgd uit de omzendbrieven van 
de procureurs-generaal (1), die de notarissen de verplichting opleggen 
om, wanneer ze door de man, buiten medeweten van diens vrouw, 
verzocht worden een akte van vervreemding of aantasting van gemeen
schapsgoederen op te maken, de vrouw hiervan op de hoogte te 
brengen; tenzij de man de niet-verschijning van de vrouw recht
vaardigt en vaststaat dat door de akte haar rechten niet bedrieglijk 
benadeeld worden. 

Ontegensprekdijk miskennen deze omzendbrieven de bepaling van 
artikel 1421 B.W. (2), die de man, en de man alleen, de bevoegdheid 
verlenen om gemeenschapsgoederen te vervreemden. De medewerking 
van de vrouw kan derhalve niet geeist worden. Doch in de mate 
dat de omzendbrieven de notarissen eraan herinneren dat hun be
roepsregels zich tegen medeplichtigheid aan bedrog van de man ver
zetten en hen aanraden de vrouw te waarschuwen opdat zij de nodige 
maatregelen zou treffen ter bescherming van haar rechten tegen 
bedrog van de man, kan men ze geen onwettelijkheid verwijten (3). 

Praktisch hebben deze omzendbrieven dan ook tot gevolg dat, voor
zichtigheidshalve, de notarissen steeds om de medewerking van de 
vrouw verzoeken, en dat de man zich slechts uitzonderlijk hiertegen 
verzet zodat in de meeste gevallen de bevoegdheid van de man tot 
vervreemding van gemeenschapsgoederen in feite door de beide echt
genoten uitgeoefend wordt. Moest de notaris zich echter neerleggen 
bij de weigering van de man om zijn vrouw van de voorgenomen 
handeling op de hoogte te brengen, en worden haar rechten bedrieg
lijk benadeeld, dan kan zij, onverminderd de sanctie voor dit bedrog
nl. de niettegenwerking - op grond van artikel 1382 B.W. (4) ver
goeding vragen van de schade die zij zeker en dadelijk lijdt ten gevolge 
van de medeplichtigheid of de nalatigheid van de notaris, die ook op 
.disciplinair gebied kan worden vervolgd (5). 

(1) Zie deze van de procureur-generaal van Brussel, Ann. Not. Enr., 1931, 436 en Rec. 
gen. enreg. Not., 1932, nr. 1706o, blz. 105, meer bepaald blz. II4 e.v. 
(2) Rb. Mechelen, 2 maart 1970, R. W., 1969-1970, 1747; Rec. gen. enreg. Not., 1970, 
nr. 21380, blz. 314; -Gent, 18 februari 1950, R.C.].B., 1951, II3, met noot J. BAUGN1ET; 
- Gent, 30 november 1960, R. W., 1960-1961, II48, met noot F. BouCKAERT; - D. 
MARTENS, Communaute, alienation de biens communs par le mari, intervention de la femme, 
devoirs des notaires, R. P. Not., 1953, II7 e.v. 
(3) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CAsMAN, T.P.R., 1972, 484, nr. 92. 
(4) J. RENAULD, o.c., I, nr. 575, blz. 400; - anders Rb. Antwerpen, 8 juni 1956, ].T., 
1956, 719; - verg. Gent, 9 juni 1960, R. W., 1960-1961, 784; ].T., 1961, 62, met noot 
J. EEcKHOUT; Ann. Not. Enr., 1961, 35. 
(5) W. DELVA, Artikel 1421 B. W. en de notarii!le tucht, T. Not., 1961, 65 e.v. 



46. f. De bevoegdheden van de man, hoe uitgebreid die nu ook 
mogen zijn, worden steeds beperkt door het verbod van welkdanig 
bedrog ten opzichte van de vrouw (1). Thans wordt niet meer betwist 
dat de grondslag hiervan ligt in de regel ,,fraus omnia corrumpit", en 
niet in artikel 1167 B.W. (actio pauliana) (2). 

Het is dus niet nodig dat de vrouw schuldeiseres van de man of van 
de gemeenschap zou zijn, noch dat ze het bewijs van het niet-gegoed 
zijn van de man zou leveren, om zich tegen bedrieglijke handelingen 
van de man te verzetten. W el zal ze de ,actio pauliana" kunnen uit
oefenen als de daartoe vereiste voorwaarden vervuld zijn, bijvoorbeeld 
wanneer ze een schuldvordering tot alimentatiegeld kan doen gelden 
en dat de man door zijn optreden de betaling van die schuld bemoei
lijkt of onmogelijk maakt (3). 
De vrouw zal dus enkel het bewijs moeten leveren en van het materieel 
bestanddeel van het bedrog - de rechtshandeling of de daad waardoor 
het bedrog verwezenlijkt werd - en van het zedelijk bestanddeel -
he'll inzicht om haar rechten te krenken (4). 

47• Onder ,recht van de vrouw" wordt thans niet meer uitsluitend 
verstaan het recht tot vrijwaring van haar deel in de later te verdelen 
gemeenschap, doch ook het recht op de aan\Vencling van de gemeen
schapsgoederen overeenkomstig hun bestemming - dit is : de voor
ziening in de behoeften van het gezin. Op grond van deze zienswijze 
menen de rechtsleer en de rechtspraak een beperking van de bevoegd
heden van de man te onderkennen in het functioned karakter ervan (s): 
de man mag zijn bevoegdheden niet voor een ander doel aanwenden 
dan datgene waarvoor hij ze gekregen heeft, nl. de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de echtelijke vereniging. Dit verbod van 
bevoegdheidsafwending geeft meer inhoud aan de idee van het doel-

(1) H. DE PAGE en R. DEKKERs, X, I, nr. SIO e.v., biz. SI8 e.v.; - ]. RENAULD, o.c., I, 
nr. 599, biz. 415. 
(2) H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. Sio, biz. SI8; - ]. RENAULD, o.c., I, nr. 602, 
biz. 4I6; - R. PrRSON, noot onder Gent, 3 juli I947• R.C.].B., 1948, 239 e.v., vooral 
·245 e.v. 
(3) H. DE PAGE en R. DEKKERs, X, I, nr. SI3, biz. 52I; - J. RENAULD, o.c., I, nr. 622, 
biz. 43I;- Rb. Hasselt, 26 februari 1964; ]. Liege, I963-I964, 226; R.C.].B., 1964, 108, 
met noot E. VrEUJEAN; - Brussel, 28 februari I968, Ann. Not. Enr., I968, 223, ter beves
tiging van Rb. Brussel, 28 april I966, I.e. 
(4) J. RENAULD, o.c., I, nr.6I4 b, biz. 626; -E. VIEUJEAN, noot aangehaald, R.C.].B., 
I964, II7 e.v. 
(5) H. DE PAGE en R; DEKKERs, X, I, nr. Sio, biz. SI8; - J. RENAULD, o.c., I, nr. 6Io, 
biz. 422, en id.; R.C.].B., I964, 360 nr. 6, met gecit. rechtspraak; - E. VIEUJEAN, 
R.C.].B., I964, I22 e.v.;- Rb. Hasselt, 26 februari I964, gecit.;- Rb. Nijvel, IS februari 
I966, Rec. ]ur. trib. arr. Niv. I965-I966, 167; - Rb. Brussel, 28 april I966 en Brussel, 
28 februari I968, Ann. Not. Enr., I968, 223. 
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gericht bestuur van de gemeenschap. Waar de theorie aangaande het 
misbruik van het beheer van de man, een bepaalde categorie hande
lingen uitsloot, nl. de daden die de rechten van de vrouw in de te 
verdelen massa konden aantasten, laat de theorie van de machtsaf
wending slechts een bepaalde categorie handelingen toe, nl. degene 
die aan de finaliteit van de gemeenschap beantwoorden (r). 

Deze laatste theorie biedt het voordeel dat geen bedrieglijk opzet moet 
worden bewezen, maar vereist wel de omschrijving van de bestemming 
van de gemeenschapsgoederen, van welke bestemming de man in 
zijn beheer niet afwijken mag. Dit nu is minder eenvoudig dan op 
het eerste gezicht lijkt, daar het de man in zijn hoedanigheid van 
hoofd van de gemeenschap niet verboden is zijn eigen belang te 
dienen mits hij daarvoor later vergoedt : dit is de grondslag van 
artikel 1437 B.W.en van de theorie der vergoedingen in het gemeen
schapsstelsel. Professor E. Vieujean (2) meent dat de man de finaliteit 
van het huwelijk niet eerbiedigt van zodra hij zijn belang of dat van 
een derde beoogt zonder dat de gemeenschap hiervoor kan vergoed 
worden. 

48. Hierop voortgaand kan zelfs verdedigd worden dat de idee ,,func
tie" voor de man ook de idee ,verplichting" impliceert: de man moet 
de gemeenschappelijke inkomsten aanwenden in het belang van het 
gezin. Doet hij dit niet, of doet hij het slecht, dan kan de vrouw -
ook al staat noch bedrog noch machtsafwending vast - de nakoming 
van deze doelstelling eisen. Zo interpreteert Vieujean althans de 
gedachte die aan de basis ligt van artikelzzr B.W. dat de mogelijkheid 
biedt om tegen iedere ernstige tekortkoming van de man op te treden 
door dringende en voorlopige maatregelen te vragen in het belang 
van het gezin (3). 

49· Wordt van een foutieve niet-nakoming van een verplichting ge
sproken, dan stelt zich meteen ook het probleem van het sanctioneren 
van deze niet-nakoming door het vorderen van schadevergoeding op 
grond van artikel 1382 B.W. Principieel wordt deze mogelijkheid wel 
aangenomen (4), maar de regel blijft dat de vrouw de schadevergoe-

(1) E. VIEUJEAN, noot aangehaald, R.C.].B., 1964, 124. 
(2) Noot gecit., blz. 426; - R.C.].B., 1964, 127; - verg. ook J. RENAULD, o.c., I, nr. 6II, 
blz. 426; - adde G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CASMAN, T.P.R., 1972, 400, nr. 103, 
(3) Noot gecit., R.C.].B., 1964, 125. 
(4) Rb. Hasselt, 26 februari 1964, gecit.,- Rb. Brussel, 22juni 1967, gecit.;- E. VIEUJEAN, 
gecit. noot, R.C.].B., 1964, 133; - R. PrRsON, gecit. noot, R.C.].B., 1948, 257; - ]. RE
NAULD, o.c., nr. 618. 
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ding slechts bij de vereffening van de gemeenschap zal bekomen (1), 
hoewel de rechtvaardiging hiervoor in het licht van wat hierboven 
werd uiteengezet erg zwak voorkomt (2). 

De vordering die de vrouw steunt op bedrog of machtsafwending van 
de man, is echter wel staande het huwelijk ontvankelijk (3). Hiermee 
beoogt zij immers niet aileen het behoud van haar deel bij de ver
deling, doch ook de eerbiediging van de bestemming van de gemeen
schap waaromtrent zij een actueel belang heeft; ze wordt aangezien 
als een deelgenote die haar rechten onmiddellijk moet kunnen doen 
gelden (4). 

so. Het probleem stelt zich dan, te weten welke de sanctie is voor 
de handelingen door de man gesteld in strijd met de bestemming van 
de gemeenschap of door hem verricht met bedrog tegenover de vrouw : 
niet-tegenwerping of nietigheid. De rechtspraak is verdeeld (5). 

Gezien het hier gaat om beperking van bevoegdheden, en niet van 
bekwaamheid, is de handeling die de man ondanks het verbod stelt 
door geen enkel gebrek aangetast en dus niet nietig. Ze kan de vrouw 
echter niet worden tegengeworpen, evenmin als de handelingen van 
de vrouw aan de man (en de gemeenschap) kunnen worden tegen
geworpen wanneer zij zonder de nodige bevoegdheden is opge-
treden -co)~- - -- ·· - . ---
Hieromtrent bestaat er wel een verschil tussen de toestand van de 
man en die van de vrouw : de man kan altijd inroepen dat de hande
lingen van de vrouw hem niet kunnen worden tegengeworpen, omdat 
de onbevoegdheid van de vrouw om de man en de gemeenschap te 

(I) Gent, 2S januari I96I, Pas., I964, II, JS; Rec. gen. enreg. Not., I966, nr. 20906, biz. 96, 
met noot. 
(2) Om schadevergoeding tijdens het huwelijk te weigeren moet de gemeenschap hoofd
zakelijk voorgesteld worden als een te verdelen massa waarin de vrouw haar dee! hoopt 
te ontvangen : verg. E. VIEUJEAN, gecit. noot, R.C.].B., I964, IJS· 
(3) R. PmsoN, Examen de jurisprudence, R.C.].B., I9S2, 23S tot 24I, nr. 6; - J. RENAULD, 
Examen de jurisprudence, R.C.].B., I96o, 235, nr. 9; - R. PrRSON, noot gecit., R.C.].B., 
I948, 239 tot 277; - E. VIEUJEAN, noot gecit., R.C.].B., I964, I34; - G. BAETEMAN, 
W. DELVA en H. CAsMAN, T.P.R., I972, 492, nr. IOS. 
(4) H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, nr. SIS e.v., biz. SIS;- J. RENAULD, o.c., nr. 6I7 e.v., 
biz. 429; -A. LE HoN, Nature et protection des droits de Ia femme dans Ia communaute, 
R. P. Not., I9S3, 8I e.v. 
(S) Spreken zich uit voor de nietigheid : Rb. Hasselt, 26 februari I964, gecit.; - Rb. 
Brussel, 22 juni I967, Rev. dr. Jam., I970, 4S; - Rb. Aarlen, IS november I964, Pas., 
I96S, II, 4; ]. T., 1966, 408, met noot Cl. DELNOY-MARGREVE.- Voor de niet-tegenwerping: 
Gent, 2S januari I96I, Pas., 1964, II, 3S; Rec. gen. enreg. Not., 1966, nr. 20906, biz. 96 
met noot; - Brussel, 28 februari 1968, gecit.; - Rb. Nijvel, 14 februari 1963, Rev. fur. 
trib. arr. Niv., 1969, 185. 
(6) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CAsMAN, T.P.R., 1972, 490, nr. 104. 
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verbinden de regel is waarvan de toepassing slechts in uitzonderlijke 
gevallen opgeheven wordt, terwijl de vrouw de niet-tegenstelbaarheid 
van de handelingen van de man moet aanvragen, want ze is gebonden 
door diens handelingen totdat het bewijs van het bedrog of van de 
machtsafwending geleverd wordt, en pas van dan af wordt zij derde 
ten opzichte van de gemeenschap wat die bepaalde handeling betreft(1). 

51. Een ander probleem ligt in het vereiste van medeplichtigheid 
van de derde, medecontractant van de man : sommigen beweren dat 
deze medeplichtigheid een essentiele vereiste is voor de sanctie (2), 
anderen stellen dat de medeplichtigheid wel nodig is om de vernie
tiging van de handeling te bekomen doch niet voor de niet-tegen
werping ervan (3). M.i. echter is de enige mogelijke sanctie (behou
dens de gebeurlijke vergoeding) dat de handeling niet kan worden 
tegengeworpen, en dat daartoe alleen het bewijs van bedrog of machts
afwending nodig is, twee begrippen die uitsluitend in de verhouding 
tussen de echtgenoten bepaald worden (4). 

Voor handelingen om niet hoeft dit bewijs ook niet geleverd te worden, 
onverschillig of de niet-tegenwerping van de handelingen wordt ge
vorderd op grond van artikel 1422 B.W. (vermoed bedrog) dan wel 
op grond van bewezen bedrog of machtsafwending (5). 

52. De rechterlijke uitspraak tijdens de gemeenschap, dat de hande
lingen niet kunnen tegengeworpen worden, heeft niet enkel gevolgen 
bij de vereffening wanneer de massa wordt samengesteld (de vrouw 
zal dan de fi.ctieve opneming van het goed kunnen eisen, en zij zal, 
indien het haar bij de verdeling toebedeeld wordt, het goed kunnen 
terugeisen van de derde, die van zijn kant evenwel artikel 2279 B.W. 
zal kunnen inroepen als het een roerend goed betreft en hij te goeder 
trouw was) (6). Ook tijdens het bestaan van de gemeenschap zal het 
feit dat de handelingen niet kunnen tegengeworpen worden gevolgen 
kunnen hebben, nl. wanneer de vrouw rechten op die goederen kan 
doen gelden (op het genot ervan b.v. als de voorzitter van de recht
bank haar toestaat in het door de man vervreemd huis te verblijven). 

(1) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CASMAN, T.P.R., 1972, 491, nr. 104; -E. VIEUJEAN, 
gecit. noot, R.C.J.B., 1964, 139; - Vred. Maaseik, 18 november 1966, T. Vred., 1967, 
285; R. w. 1966-!967, 2020. 

(2) R. PIRBON, gecit. noot, R.C.J.B., 1948, 249· 

(3) BrusBel, II februari 1964, Pas., 1964, II, 78. 

(4) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CABMAN, T.P.R., 1972, 491, nr. 104; E. VIEUJEAN, 
gecit. noot, R.C.J.B., 1964, 131 e.v. 

(s) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CABMAN, T.P.R., 1972, 492, nr. 104. 

(6) G. BAETEMAN, W. DELVA en H. CABMAN, T.P.R., 1972, 492, nr. 106. 
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II. HET BEHEER VAN DE EIGEN GOEDEREN VAN DE VROUW 

53. Zoals gezegd is de man, omwille van de noodzakelijke eenheid van 
het vermogensbeleid en omwille van het vruchtgenot van de gemeen
schap op de eigen goederen van de vrouw, tevens beheerder van deze 
goederen (1). 

Deze bevoegdheden verschillen echter naar hun aard en hun omvang 
van degene die hij uitoefent als hoofd van de gemeenschap (2). Ze 
zijn inderdaad noch op dwingende wijze toegekend (3), noch exclusief 
van iedere bevoegdheid van de vrouw (4). 

Daarbij bepaalt artikel 1428 BW. dat de man de persoonlijke on
roerende goederen van de vrouw niet mag vervreemden zonder haar 
toestemming, en dat hij aansprakelijk is voor elke vermindering van 
het eigen vermogen van de vrotiw door zijn schuld veroorzaakt. Hier 
is de strekking van de rechtspraak heel duidelijk in die zin, dat de 
man zijn opdracht moet vervullen in functie van het doel en van het 
voorwerp van dat beheer, te weten : het persoonlijk belang van de 
vrouw (5). Bijgevolg is de vrouw niet meer gehouden van zodra de 
man deze perken te buiten gaat (6), tenzij zij bij de handeling is 
tussengekomen ( 7). 

III. HET BEHEER VAN DE EIGEN GOEDEREN VAN DE MAN 

54· De zeer uitgebreide bevoegheden van de man, om zijn eigen 
goederen te beheren, worden slechts beperkt door het recht van de 
gemeenschap op de vruchten van die goederen (art. 1409 B.W.) en 
door het recht van de vrouw om er haar voorafnemingen op uit te 
oefenen (art. 1486 e.v. B.W.). 

Daarom geniet de vrouw hier van dezelfde bescherming tegen de 
bedrieglijke handelingen van haar man als in het geval dat het gaat 

(r) J. RENAULD, o.c., I, nr. 639, biz. 440. 
(2) Voor een toepassingsgevai zie Cass., 25 november 1963, Pas., 1964, I, 321. 
(3) Zie hierboven;- H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, r, nr. 602, biz. 584;- J. RENAULD, 
o.c., I, nr. 641, biz. 440. 
(4) J. RENAULD, o.c., nr. 642, biz. 441. 
(5) G. BAETEMAN, W. DEL VA en H. CASMAN, T.P.R., 1972, 500, nr. r r8;- Cass., 23 januari 
!964, Pas., 1964, I, 546; R. w., 1964-1965, 577; ]. T., 1964, 261, met noot J. KIRCKPATRICK; 
R. P. Not., 1964, 134, met noot; Rec. gen. enreg. Not., 1965, .nr. 20877, biz. 449, met noot; 
T. Not., 1964, 240. 
(6) H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, r, nr. 6or, biz. 582, en nr. 634 e.v., biz. 6o6; - J. 
RENAULD, o.c., I, nr. 66r, biz. 449; - M. DrLLES, De gevolgen voor de in gemeenschap 
gehuwde vrouw van de verkoop van haar eigen goederen door haar man gedaan zonder haar 
toestemming, R. W., 1952-1953, 819 e.v., vooral 823. 
(7) Art. 1428, derde lid, B.W.; - J. RENAULD, o.c., I, nr. 721, biz. 481. 
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om gemeenschapsgoederen (1). Deze stelling vindt steun in artikel221 
B.W., dat toelaat maatregelen te nemen met betrekking tot de eigen 
goederen van de beide echtgenoten (2). Ook hier komt bijgevolg de 
idee van een doelgericht bestuur naar voren, waardoor beide echtge
noten tot nauwere samenwer~ing worden gebracht. 

ALGEMEEN BESLUIT 

55· Het burgerlijk wetboek kende een duidelijke regeling van devermo
gensbelangen van de echtgenoten, opgebouwd rond drie hoofdideeen : 
de maritale macht, de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw, en een gemeenschap onder de uitsluitende leiding van de man. 

56. Aan de uitsluitende leiding van de man werd, onder druk van de 
omstandigheden, afbreuk gedaan door het huishoudelijk mandaat. 
Later werd door afzonderlijke wetteD. afbreuk gedaan aan de gemeen
schap doordat aan de vrouw bevoegdheden werden toegekend op af
zonderlijke vermogensdelen : haar loon, haar spaarinleggen, de voor
behouden goederen. Zeer belangrijk is de rol geweest van de recht
spraak, die de al te grote bevoegdheden van de man heeft ingekort door 
het functioned karakter van zijn bevoegdheden voorop te zetten, 
zodat hij moet handelen in overeenstemming met de doelstellingen 
van de echtvereniging, en door d~ actuele rechten van de vrouw in 
de gemeenschap te poneren. 

57· Met de wet van 30 april 1958 heeft de wetgever de eerste princi
piele stap gezet in de richting van de rechtsgelijkheid, zonder daarom 
de totale onafhankelijkheid in te stellen. Ongelukkiglijk gebeurde dit 
zonder de huwelijksstelsels aan te passen. 

58. De rechtsleer heeft dan de weg gewezen voor de inpassing van 
die hervorming, om haar gestalte te geven. De rechtspraak heeft die 
zlenswijze aanvaard, bekrachtigd en verder uitgebouwd : nl. terzake 
de gerechtelijke machtiging wanneer de man zijn toestemming wille
keurig weigert in zake het beheer van het eigen vermogen van de 
vrouw. 

(I) J. RENAULD, o.c., I, nr. 630 e.v., biz. 435; - verg. H. DE PAGE en R. DEKKERS, X, I, 
nr. 597, biz. 578. 
(2) Verg. Cass., 27 januari I949. Pas., I949, I, 83, ten tijde van het oud art. 2I4 j, B.W., 
thans art. 22I B.W. 
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59· De creatieve rol van de rechtsleer en van de rechtspraak mage 
hier onderstreept worden. Ze wijzen ten andere oak de richting van de 
hervorming : de huwelijksband doet naast de levensgemeenschap een 
belangengemeenschap ontstaan, die door evenwaardige deelgenoten 
in hun gemeenschappelijk belang moet beheerd en beleefd worden. 

6o. Aileen is het zo dat de afzonderlijke en gedeeltelijke hervormingen 
aanleiding hebben gegeven tot verwarring, moeilijkheden, betwistin
gen en onzekerheid ... Dus zou de wetgever nu best, na meer dan 
15 jaren bedenktijd, werk maken van de hervorming van het huwelijks
vermogensrecht. 
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