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Het Gezin- Begripsbenadering 

1. De behandeling van de civielrechtelijke problemen i.v.m. het 
gezin, onderstelt dat voorafgaand een duidelijke afspraak wordt 
gemaakt over de inhoud van het kernbegrip in de titel, nl. het gezin. 
In het kader van het navolgend onderzoek, is het aangewezen een 
eerder ruime begripsomschrijving te aanvaarden. Daardoor zullen de 
criteria aangewend tot onderscheiden juridische beoordeling zich 
klaarder manifesteren. 
Het komt er dus op aan uit te maken (afte spreken) welke levenssitu
aties aangenomen worden gezinsbeleving te impliceren. 

2. Hoewel het begrip ,gezin" in de burgerlijke (en andere) wetge
ving regelmatig wordt aangewend en vaak verreikende juridische 
konsekwenties heeft (b.v. artt. 215, 224, 1415, 1426, enz. B.W.), 
wordt ,het gezin" er nergens in bepaald. Het is derhalve niet 
mogelijk met zekerheid de wettelijke bestanddelen van het gezin vast 
te leggen. 
Wei is duidelijk dat de wetgever de personen die in het huwelijk 
treden, o.m. oplegt een gezin te vormen. Bepaalde huwelijksplichten 
moeten derhalve een inhoud hebben, waarvan de naleving de bele
ving van een gezin uitmaakt. Dit betekent vanzelfsprekend niet dat 
geen gezinsbeleving zonder huwelijk mogelijk zou zijn. Er bestaan 
sociale entiteiten die als gezin worden ervaren, zonder dat de leden 
ervan met elkaar gehuwd zijn. Aileen kan de gedane vaststelling 
rechtvaardigen dat men in de huwelijksplichten elementen zoekt die 
mede bepalend (kunnen) zijn als criterium om het bestaan van een 
gezin te aanvaarden of uit te sluiten. 
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3. In zijn sociale context wordt het huwelijksgezin beleefd, wanneer 
de echtgenoten samenwonen en (mede t.g.v. dat feit alleen reeds) een 
huishouden vormen (d. w .z. een gemeenschappelijke regeling hebben 
om te voorzien in het levensnoodzakelijke). Het is hiervoor zonder 
belang dat de echtgenoten al dan niet met elkaar sexueel contact 
hebben (positief aspect van de getrouwheidsplicht), in goede dan wei 
slechte verstandhouding Ieven (plicht tot bijstand) enz. 
Rekening houdend met het bovenstaande, meen ik, in de ruime 
betekenis, het gezin te mogen omschrijven als de sociale entiteit 
gevormd door twee of meer samenwonende mensen die, op particu
liere basis, een (vorm van) gemeenschappelijk(e) (georganiseerde) 
elementaire sociale zekerheidsvoorziening be/even (huisvesting, ver
warming, levensonderhoud)(l). Voor het bestaan van een gezin heeft 
het geen belang of de betrokkenen tot gezinsvorming verplicht zijn 
(b.v. echtgenoten) of daartoe vrijwillig overgaan; evenmin speelt het 
een rol of ze al dan niet sexueel contact hebben, of ze al dan niet 
familieverwant zijn. Aan dit gezinsbegrip beantwoorden derhalve 
niet alleen de bedoelde sociale entiteiten gevormd door een man en 
een vrouw, maar ook die van een moeder of vader met haar of zijn 
kinderen, van homofielen eri ruimere dergelijke eenheden (b.v. com
mune). 

Plan van de uiteenzetting 

4. In het eerste deel van deze verhandeling wordt een overzicht 
gegeven van de civielrechtelijke betekenis die het gezin v:an ongehuw
den blijkt te hebben in de Belgische rechtspraktijk. In dat overzicht 
zal alleen het concubinaat (d.w.z. het gezin bestaande uit een man 
en een vrouw die niet met elkaar gehuwd zijn) behandeld worden, 
gezien in de rechtspraak en de rechtsleer tot op heden alleen daaraan 
aandacht werd geschonken. 
Dit eerste deel bevat op zijn beurt drie delen. Een eerste waarin 
gehandeld wordt over de algemene beoordeling van het concubinaat, 
een tweede over de betekenis van het concubinaat in de onderlinge 
verhouding van de concubinerenden en een derde over de betekenis 
ervan voor derden; Het is tevens de bedoeling bij ieder onderdeel de 
eventuele systeem-interne technische kritiek mede te verwerken. 

(1) VANDENBERGHE, H., De juridische betekenis van het concubinaat, Leuven, 1970, nr. 27, 
aanvaardt een nog ruimere betekenis voor het gezin, gezien hij aanneemt dat een gezin ook 
uit slechts een persoon kan bestaan. Dit wordt hier niet aanvaard, daar dergelijk ,gezin" geen 
specifieke autonome juridische betekenis kan hebben voor de rechtstoestand van de persoon 
die het vormt, noch t.a.v. medegezinsleden (die er immers niet zijn), noch t.a.v. derden. 
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Het tweede deel zal gewijd zijn aan een algemene beginselmatige 
beoordeling van de gezinnen zonder huwelijk. 

HOOFDSTUK I 

DE BELGISCHE RECHTSPRAKTIJK EN HET 
CONCUBINAA T(l bis) 

5. Hierboven werd reeds weergegeven dat onder concubinaat wordt 
verstaan de verhouding van de met elkaar niet gehuwde man en 
vrouw die aileen of met anderen (b.v. hun kinderen) een gezin 
vormen. Deze omschrijving blijkt echter nog te ruim te zijn. In de 
gangbare praktijk impliceert het begrip concubinaat immers dat die 
man en die vrouw tevens sexuele partners zijn. Het concubinaat 
onderstelt bedgemeenschap, met dien verstande dat het kan blijven 
voortduren ook al hebben de betrokkenen geen geslachtsgemeen
schap meer(2). 
Zoals verder zal worden aangetoond, blijkt dit laatste het criterium 
des onderscheids te zijn bij de juridische beoordeling van gezinnen 
zonder huwelijk. In het tweede deel zullen we onderzoeken in welke 
mate dat verantwoord is (infra, nrs. 94-112). 

AFDELING 1 

DE BEOORDELING VAN HET CONCUBINAAT IN HET ALGEMEEN 

6. ,Les concubins se passant de la loi, la loi se desinteresse 
d'eux"(3). Deze regel blijft nog steeds gelden. Behoudens enkele 
bepalingen, hoofdzakelijk in het sociaal zekerheidsrecht, die situaties 
regelen waaronder ook die van concubinerenden vallen (verkrijging 
of verlies van rechten gebaseerd op het enkel feit van de samenwo-

(Ibis) Voor een overzicht van de rechtspraak in de periode 1976-1981, zie: REMON, C., ,Le 
concubinage, Chronique de jurisprudence (1976-1981)", Rev. Not. B., 1982, 494-532. 
(2) Zie daarover VANDENBERGHE, H., De juridische betekenis van het concubinaat, Leuven, 
1970, nr. 22 .. 1, met voetnoten 5 en 6. 

(3) Veelvuldig aangehaalde bedenking, toegeschreven aan de Premier Consul; zie MALAURIE, 
Ph., ,Mariage et concubinage en droit francais contemporain", Archives de philosophie du 
droit, nr. 20, 1975, nr. 17 e.v., p. 19. 
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ning), bevat onze wetgeving geen algemene regeling van het concubi
naat. Het wordt nergens uitdrukkelijk verboden(4). Het wordt even
min ergens erkend als de bron van specifieke rechtsverhoudingen(5). 
De wetgever ,ignoreert" nog steeds het concubinaat. 
Dit houdt vanzelfsprekend niet in dat de levenssituatie van concubi
nerenden geen rechtsgevolgen zou kunnen hebben, zowel in hun 
onderlinge verhouding als tegenover derden. Het betekent enkel dat 
die gevolgen in het gemeen recht moeten gezocht en dienovereenkom
stig beoordeeld worden. 

7. Het feit dat de wetgever het concubinaat niet erkent, wil dus 
helemaal niet zeggen dat het in de rechtspraktijk geen (negatieve of 
positieve) betekenis zou hebben. Het steeds groeiend aantal gerechte
lijke beslissingen op steeds meer domeinen waarin het concubinaat 
ter sprake komt, wijst op het tegendeel. Uit de(ze) rechtspraak zal 
moeten blijken welke betekenis het concubinaat heeft in het civiele 
recht. 
Het is overbodig hier al de algemene verklaringen en bespiegelingen 
weer te geven waarin de lagere rechtscolleges of rechters hun princi
piele houding tegenover het concubinaat in het algemeen weergeven 
of verraden(6). Het volstaat de principiele houding van het Hof van 
Cassatie weer te geven. De arresten gewezen n.a.v. de vorderingen 
tot schadeloosstelling door de langstlevende concubijn ingesteld 
tegen de personen door wiens fout de mede-concubijn om het leven 
kwam, zijn daartoe het best geschikt. Het al dan niet rechtmatig 
karakter van omzeggens alle belangenverhoudingen die in het concu
binaat vervat liggen, komt daarbij ter sprake. Dat is minder het geval 
in de arresten betreffende giften tussen concubinerenden. De neiging 
bestaat immers daarin de sexuele verhouding uit het geheel van de 
relatie af te zonderen; hoewel onuitgedrukt, blijkt daarin de princi-

(4) Het zou m.i. een te verregaande interpretatie zijn dergelijk algemeen verbod af te leiden 
uit de bepaling van art. 190 B. W., waarbij aan de procureur des Konings de mogelijkheid wordt 
gegeven en wordt opgelegd o.m. te vorderen dat de echtgenoten zouden veroordeeld worden 
om van elkaar te scheiden in aile gevallen waarin art. 184 B.W. toepasselijk is, d.w.z. ingeval 
het huwelijk nietig is verklaard wegens inbreuk op de artikelen 144, 147, 161, 162 en 163 B.W. 
(met inachtneming evenwel art. 185 B.W.). 
(5) Het Hof van Cassatie bestempelt de concubinaatsverhouding dan ook als een band ,niet 
erkend bij de wet"; zie b.v. Cass., 26 juni 1967, R. W., 1967-68, 786 en R.G.A.R., 1968, nr. 
8002 en 1969, nr. 8158. 
(6) Als illustratie van de beeldrijke taal waarin men zijn afkeer van het concubinaat kan 
verwoorden, leze men een vonnis van de vrederecht van Kontich, die vaststelt: ,dat dapper 
menigvuldige paren er de voorkeur aan geven te gaan samenhokken en dus niet in het huwelijk 
te treden ·om in de ruimste mate te kunnen genieten van de lekker guile fiscale en sociale 
voordelen" en ,(om)dat de verweerster toch niet verplicht kan worden haar aanpapperij te 
beeindigen en in het huwelijk te treden"; Vred. Kontich, 12 juli 1983, R. W., 1983-84, 2120. 
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pit\le gehechtheid aan en daardoor de begunstiging van de familie(le
den) mede een rol te spelen. 

§ 1. Het overspelige concubinaat 

8. Wat het overspelige concubinaat betreft, is het standpunt van het 
Hof van Cassatie duidelijk. In zijn arrest van 19 december 1978(7) 
besliste het dat de vaststelling gedaan door de feitenrechter dat de 
vrouw (d.i. de concubine die schadevergoeding vorderde n.a.v. het 
overlijden van haar partner tengevolge van een verkeersongeval), die 
met het slachtoffer sinds een tiental jaar in concubinaat leefde, nog 
steeds gehuwd was, ,,noodzakelijk insluit dat de betrekkingen van 
verweerster met de getrojfene in strijd waren met haar verplichtingen 
uit een bestaand huwelijk en derhalve·met wetsbepalingen van open
bare orde". Daaruit leidt het Hof af dat, ingeval van overspelig 
concubinaat, de feitenrechter niet wettig kan beslissen dat het verlies 
van die betrekkingen het verlies van een niet onrechtmatig voordeel 
uitmaakt. Met ,betrekkingen" die verloren worden, bedoelt het Hof 
van Cassatie zeker niet de sexuele betrekkingen tussen de concubine
renden. De overwegingen van het Hof schragen immers de onwettig
heid zowel van de toekenning van vergoeding voor materiele schade 
als voor morele schade. 
Het Hof heeft dus ondubbelzinnig beslist dat het overspelige concu
binaat geen aanleiding kan geven tot een rechtmatige belangenver
houding tussen de concubinerenden, omdat het noodzakelijk strijdig 
is met huwelijksplichten, die de openbare orde raken. 

9. In het tweede deel van deze verhandeling zal het standpunt van 
het Hof beginselmatig onderzocht worden. Het feit echter dat het 
Hof het beginsel heeft geformuleerd, geeft ook aanleiding tot tech
nisch-kritische bedenkingen. 
De algemene en ongenuanceerde wijze waarop het Hof zijn beginsel 
heeft geformuleerd, doet de vraag rijzen welke betrekkingen van 
overspelig concubinerenden noodzakelijk strijdig zijn met de ver
plichtingen uit het bestaand huwelijk (van een van hen of van beide);. 
m.a. w. welke huwelijksplichten bij overspelig concubinaat 
noodzakelijk geschonden worden. 
De met de huwelijksplichten noodzakelijk strijdige betrekkingen van 
overspelig concubinerenden kunnen enkel in hun geslachtsbetrekkin-

(7) Cass., 19 december 1978, R. W., 1978-79, 1709, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 373 en Pas., 
1979, I, 472. 
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gen bestaan. De getrouwheidsplicht blijft immers onverminderd 
gehandhaafd zolang het huwelijk, zij het sinds jaren op papier(8), 
bestaat. Daarentegen is het feit niet meer met zijn medeechtgenoot 
samen te wonen, niet noodzakelijk een inbreuk op een huwelijks
plicht. De feitelijke scheiding kan immers te wijten zijn aan de fouten 
en tekortkomingen van de andere. Wanneer een gehuwd persoon 
alleen woont, pleegt hij dus niet noodzakelijk een inbreuk op zijn 
samenwoningsplicht. Hij doet dat evenmin wanneer hij met iemand 
anders of met anderen gaat samenwonen (b.v. verlaten man die gaat 
samenwonen met zijn ouders). Dezelfde bedenkingen als voor de 
samenwoningsplicht gelden mutatis mutandis t.a.v. de plichten tot 
hulp en bijstand. Die samenwoning met anderen, de materiele steun 
en de genegenheid(9) van een gehuwd persoon met en t.a.v. iemand 
anders dan de medeechtgenoot, m.a.w. zijn gezinsvorming met deze 
andere, kan dan ook tussen de betrokkenen rechtmatige 
belangenverhoudingen doen ontstaan. 

10. Het is dus de vraag of het Hof van Cassatie terecht al de 
belangenverhoudingen tussen overspelig concubinerenden als immo
reel en dus als onrechtmatig bestempelt, wegens het enkel feit dat ze 
sexuele betrekkingen hebben. 
Dat zou men misschien nog kunnen verantwooraen wanneer zou 
bewezen zijn dat die geslachtsbetrekkingen de drijfveer geweest zijn 
voor de samenwoning, de genegenheid en de (materiele) hulp. Dan 
immers staan al de overige belangenverhoudingen in functie van de 
ongeoorloofde sexuele betrekkingen; die belangenverhoudingen heb
ben dan een met de wet strijdige oorzaak of doel en zijn daarom 
onrechtmatig. 
Het Hof van Cassatie blijkt dus het bestaan van dergelijke sexuele 
gedrevenheid te aanvaarden wanneer niet met elkaar gehuwden gaan 
samenwonen. Maar welke houding zou dan moeten aangenomen 
worden indien het tegendeel zou blijken; wanneer zou bewezen 
worden dat het maar gekomen is tot sexuele betrekkingen na een 
langere periode van samenwoning en wederzijdse genegenheid? Wor
den de oorspronkelijk rechtmatige belangen daardoor dan plots 

(8) Bij arrest van 15 mei 1981, R. W., 1981-82, 1848, bevestigde het Hof van Beroep een 
veroordeling wegens overspel van een vrouw, die sedert 25 jaar feitelijk gescheiden leefde van 
haar man. Ze werd daarbij tevens veroordeeld tot vergoeding van morele schade. 
(9) Bij arrest van 5 februari 1970, R. W., 1969-70, 1735, overwoog het Hof van Cassatie dat 
de ,!outer genegenheidsbetrekkingen" welke kunnen bestaan tussen een man en een vrouw 
die ieder gehuwd zijn of van wie een van beiden door huwelijksbanden verbonden is, op zichzelf 
geen immoreel karakter hebben. 
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onrechtmatig? Worden al hun andere betrekkingen aangetast door 
de smet van immoraliteit die het Hof in hun sexuele betrekkingen 
noodzakelijk ontwaart? 
Of is de algemene stelling van het Hof van Cassatie ingegeven door 
de opvatting dat geen opsplitsing van belangen mogelijk is in het 
geheel van de concubinaatsverhouding? Doch in dat geval zou die 
houding strijdig zijn met de opvatting die het Hof blijkt te hebben 
of gehad te hebben over bet eenvoudige concubinaat. 

§ 2. Het eenvoudige concubinaat 

11. Tot voor een twintigtal jaar was de houding van Hof van 
Cassatie evenmin genuanceerd t .a. v. het eenvoudige concubinaat. In 
zijn arrest van 21 april1958(10) overwoog het immers nog dat door 
bet huwelijk als essentiele grondslag voor de familie voorop te 
stellen, de wetgever noodzakelijkerwijze geweigerd heeft een recht
matig karakter toe te kennen aan de voordelen spruitend uit betrek
kingen, precair van nature, aangegaan in een vrije verhouding 
(!'union libre). Daarom, zo stelde het Hof, mag men aan dergelijke 
betrekkingen geen analoge gevolgen hechten als die welke de wet aan 
het huwelijk voorbehoudt, op gevaar af bet instituut van het huwelijk 
zelf in het gedrang te brengen. Het Hof leidde hieruit af dat de 
krenking van de gevoelens van affectie die een man had voor de 
vrouw waarmee hij in eenvoudig concubinaat leefde, geen beroving 
kon zijn van een rechtmatig voordeel, zodat de vergoeding van 
dergelijke schade niet in rechte kon vervolgd worden. 
Het is duidelijk dat de strakheid van bet gestelde principe, de 
ontoelaatbaarheid met zich moest brengen van iedere vordering tot 
vergoeding van de schade die het gevolg was van de krenking van aile 
(belangen)verhoudingen die mede het concubinaat constitueren 
(materiele belangen bekomen door de gezamenlijke huishouding, 
gevoelens van affectie o.m. uitgedrukt in de sexuele relatie enz.). 

12. Het Hof van Cassatie is echter op die strenge veroordeling van 
ieder ook eenvoudig concubinaat teruggekomen in zijn arrest van 26 
juni 1967(11). Een vrouw, die in Belgie enkel religieus gehuwd was, 
had vergoeding bekomen van de schade die ze geleden had door de 
onrechtmatige daad waarvan haar partner het dodelijk slachtoffer 
was geworden. Gezien het in Belgie voltrokken religieus huwelijk bier 

(10) Cass., 21 april 1958, Pas., I, 921. 
(11) Cass., 26 juni 1967, R. W., 1967-68, 786 en R.G.A.R., 1968, nr. 8002 en 1969, nr. 8158. 
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geen wettelijke waarde heeft, kon de gezinsverhouding van de be
trokkenen enkel aangezien worden als die van ongehuwd sarnenwo
nenden. Of de betrokkenen niet-burgerlijk-gehuwd waren gaan sa
menwonen uit religieuze overwegingen dan wei op andere motieven, 
mag immers bij de beoordeling van de rechtmatigheid van hun 
gezinsvorming geen rol spelen. 
In strijd met de verbreking van het aangevochten arrest, die onver
mijdelijk het gevolg zou geweest zijn bij toepassing van het beginsel 
gesteld in het arrest van 21 april 1958, besliste het Hof nu dat het 
voordeel dat een vrouw haalt uit het gemeenschappelijk Ieven met 
een man waarmee ze niet gehuwd is, niet noodzakelijk onwettig is 
(die juridische noodzakelijkheid lag wei besloten in het arrest van 
1958). Uit de verdere overwegingen in het arrest van 1967 blijkt dat 
het Hof van Cassatie aanvaardt dat de feitenrechter in feite kan 
vaststellen dat de band die tussen ongehuwd samenlevenden bestaat, 
ofschoon niet erkend bij de wet, niet in strijd is met de openbare orde 
of met de goede zeden. Zoals terecht door H. Vandenberghe(12) 
wordt opgemerkt, wordt door deze uitspraak van het Hof van 
Cassatie de problematiek van het a1 dan niet geoorloofd karakter van 
het eenvoudige concubinaat herleid tot een feitenkwestie. De feiten
rechter zal daarover geval per geval moeten uitspraak doen. Het 
eenvoudige concubinaat mag dus niet meer als noodzakelijk strijdig 
met de openbare orde en de goede zeden worden aangezien. 

13. L. De Wilde(13) houdt voor dat het arrest van 26 juni 1967 niet 
innoverend is. Hij meent dat het Hof niet is afgeweken van zijn 
vroegere principiele stelling over de onrechtmatigheid van het concu
binaat(14), doch enkel heeft aanvaard dat, hoe onrechtmatig het 
concubinaat op zichzelf ook moge zijn, concubinerenden in hun 
verhouding tot elkaar rechtmatige belangen kunnen hebben met een 
eigen oorzaak, waarvoor het (onrechtmatig) concubinaat slechts een 
toevallig kader is geweest. Het arrest zou enkel uitnodigen tot een 
sortering van de belangen die de verhouding tussen de concubineren
den uitmaken. 
Uit de bovenstaande analyse van de draagwijdte van het arrest van 

(12) VANDENBERGHE, H., De juridische betekenis van het concubinaat, Leuven, 1970, nr. 35. 
(13) DE WILDE, L., ,Concubinaat en rechtmatig belang", R. W., 1978-79, 1681; zie ook 
RoNSE, J., Schade en schadeloosstelling, dl. I, tweede druk bewerkt door o.a. DE WILDE, 
L., nr. 39. 
(14) Voor de eigen argumenten van DE WILDE, L., i.v.m. die strijdigheid met de openbare 
orde en derhalve de (blijvende) onrechtmatigheid van het concubinaat als zodanig, zie zijn 
geciteerd artikel, voetnoot 58 in kol. 1689. 
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26 juni 1967 (zie nr. 12), blijkt dat het standpunt van L. De Wilde 
niet kan bijgetreden worden. Uit geen enkele overweging van het 
arrest van 1967 kan worden afgeleid dat het Hof nog zou hebben 
gesteld dat het concubinaat in beginsel onrechtmatig zou zijn maar 
dat de concubinaatsverhouding niettemin bepaalde belangenverhou
dingen van de concubinerenden kan impliceren die niet onrechtmatig 
zouden zijn. Het Hof heeft enkel overwogen dat de (feiten)rechter 
wettelijk kan beslissen dat ,,de band, tussen concubinerenden niet 
in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. Met deze band 
kan enkel de concubinaatsverhouding als geheel bedoeld zijn; niet 
een of ander belang van de concubinerenden tegenover elkaar. 
Overigens, wanneer L. De Wilde voorbeelden geeft van rechtmatige 
belangen die concubinerenden tegenover elkaar kunnen hebben, dan 
hebben die precies betrekking op elementen die de gezinsvorming 
tussen de concubinerenden bepalen en uitmaken, zoals bv. de gene
genheid, de verstrekking van hulp ( = bijdrage in onderhoud), de 
verzorging van de huishouding. Hoe kan dan nog de gezinsvorming, 
die op die belangen berust, op zichzelf ongeoorloofd zijn? Ze kan 
dat ook niet worden doordat de eenvoudig concubinerenden met 
elkaar geslachtsbetrekkingen onderhouden. Die geslachtsomgang is 
immers evenzeer geoorloofd en dus rechtmatig. Inderdaad, geen 
enkele wetsbepaling verbiedt dat ongehuwde personen met elkaar 
geslachtsomgang zouden hebben. Het mede bestaan van geoorloofde 
geslachtsomgang kan dan ook onmogelijk, samengenomen met de 
andere vermelde rechtmatige belangenverhoudingen, het geheel van 
die verhoudingen, d.i. het geheel van de concubinaatsverhouding op 
zichzelf, principieel ongeoorloofd maken. 

14. Het besluit is dus dat, volgens de huidige stand van de recht
spraak van het Hof van Cassatie: 
- het overspelige concubinaat noodzakelijk onrechtmatig is en 
daarom niet de basis kan zijn van rechtmatige belangenverhoudin
gen; 
- de feitenrechter, naargelang het geval, moet uitmaken of een 
eenvoudig concubinaat al dan niet rechtmatig is. 
Welke elementen precies een eenvoudig concubinaat onrechtmatig 
kunnen maken, is niet duidelijk. Volgens H. Vandenberghe(15) moet 
het al of niet bestaan van de maritale wil tussen de concubinerenden 
het richtsnoer zijn om een morele van een immorele concubinaatsver
houding te onderscheiden. 

(15) V ANDENBBRGHE, H., Dejuridische betekenis van het concubinaat, Leuven, 1970, nr. 36. 
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Deze benaderingswijze lijkt me niet zo gelukkig, temeer daar H. 
Vandenberghe zelf precies als strijdig met de openbare orde aanziet 
die overeenkomsten waardoor de partners een (soort) huwelijkssta
tuut aan hun concubinaat (willen) geven(16). In principe zal trou
wens deze affectio maritalis niet aanwezig zijn, daar de meeste 
eenvoudig concubinerenden nu eenmaal niet willen in het huwelijk 
treden. En het feit dat ze zulks niet willen, is niet ongeoorloofd. Het 
recht om te huwen (art. 12 E. V .R.M.) is immers een vrijheid, dat dus 
even rechtmatig kan uitgeoefend worden door precies niet in het 
huwelijk te treden. 
Precieser lijkt me een negatieve benadering te zijn. Het concubinaat 
is ongeoorloofd, wanneer bewezen wordt dat het hoofdzakelijk 
neerkomt op een materiele organisatie ter verplichting tot en vergoe
ding van sexuele dienstverlening(16bis). In dat geval wordt immers, 
zoals in de prostitutie, de sexualiteit als prestatie en ruilwaar behan
deld; en dat is, behoudens in het huwelijk, ongeoorloofd. 

AFDELING 2 

DE CONCUBINERENDEN IN HUN VERHOUDING TOT ELKAAR 

15. Praktisch alle gerechtelijkebeslissingen waarbij de geldigheidter 
sprake komt van rechtshandelingen tussen concubinerenden, stellen 
de regel voorop dat het concubinaat de concubinerenden niet genots
onbekwaam(17) maakt tegenover elkaar. Dit beginsel is nogal van
zelfsprekend. Genotsonbekwaamheden kunnen enkel volgen uit de 
wet. Welnu, geen enkele wetsbepaling voorziet enige relatieve genots
onbekwaamheid tussen concubinerenden(18). 
Dit betekent dat in principe concubinerenden onder en t.a.v. elkaC~-r 
geldig alle rechtshandelingen kunnen stellen net alsof ze personen 
waren die niet in concubinaat leven. 

(16) VANDENBERGHE, H., O.C., nr. 33, 34 en 36. 
(16bis) In die richting moet men zeker besluiten bij de lezing van Cass., 19 januari 1968, Pas., 
1968, I, 640. 
Daarin overwoog het Hof: 
,que les liberalites entre un homme et une femme qui, n'etant ni l'un ni l'autre engages dans 
les liens du mariage, entretiennent ou ont entretenu des rapports sexuels, ne sont pas nulles 
du seul fait de pareilles relations; 
que, pour qu'elles soient nulles, il faut mais il suffit que l'un des mobiles determinants des 
liberalites ait ete de faire naitre ou de maintenir ces relations". 
(17) Sommigen geven de voorkeur aan de term rechts(on)bekwaam. 
(18) De bepaling van art. 132 van de code Michaud van 1629 luidend: ,declarons toutes 
donations faites a concubines nulles et de nul effet", aangehaald door VANDENBERGHE, H., 
De juridische betekenis van het concubinaat, Leuven, 1970, m. 55. 
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Deze regel geldt natuurlijk ook voor personen die zich voornemen 
in concubinaat te gaan !even. 
De rechtshandelingen van (aanstaande) concubinerenden met en 
t.a.v. elkaar, kunnen dus enkel nietig verklaard worden op de 
gronden van gemeen recht. En hier speelt de vraag of het concubinaat 
aldan niet strijdig is met de openbare orde of met de goede zeden, 
een belangrijke rol. Is het dat wei, dan zijn deandelingen die het 
concubinaat als voorwerp of als oorzaak (d.i. determinerende 
beweegreden voor de rechtshandelingen om niet) hebben, volstrekt 
nietig. 
Ingevolge de bovenvermelde rechtspraak van het Hof van Cassatie 
(nr. 8) kunnen overspelig concubinerenden derhalve niet geldig con
tracteren over hun concubinaat in zijn geheel of over verhoudingen 
die er deel van uitmaken. Evenmin kan hun overspelige concubinaat 
voor hen de bran zijn van geldige (wederzijdse) rechten en verbinte
nissen. 
Wanneer hieronder gehandeld wordt over mogelijke geldige rechts
handelingen i. v .m. het concubinaat en over rechten en verbintenissen 
die door hun verhouding tussen concubinerenden (kunnen) ontstaan, 
geldt dit dan ook principieel enkel voor het eenvoudige concubinaat, 
tenzij het uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

§ 1. De stichting van bet concubinaatsgezin en de concubinaatsover-
eenkomst 

16. Is de stichting van een concubinaatsgezin een contract tussen de 
concubinerenden? Het antwoord hierop hangt af van de vraag of er 
tussen hen, met dat doel, wilsovereenstemming is (geweest) om 
verbintenissen te doen ontstaan, te wijzigen of teniet te doen. 
Gezien mag aangenomen worden dat de aanstaande concubineren
den de verbintenis opnemen iets te geven, te doen of niet te doen (art. 
1101 B.W.), blijkt de stichting van een concubinaatsgezin neer te 
komen op een contract. 
Rijst dan de vraag of het contract met de stichting en de organisatie 
van het concubinaatsgezin als voorwerp, geldig is of kan zijn. 
Dat is duidelijk niet het geval voor het overspelig-concubinaatscon
tract. Volgens het Hof van Cassatie brengt immers het ongeoorloofd 
karakter van de sexuele betrekkingen die het impliceert, het onrecht
matig karakter met zich van aile andere belangenverhoudingen in 
dergelijk concubinaat (zie boven, nrs. 8-10). 
Maar wat ingeval van eenvoudig concubinaat? 

31 



17. Wanneer het eenvoudige concubinaat als geheel ongeoorloofd is, 
dan kan de overeenkomst tot stichting of organisatie ervan niet geldig 
zijn. Die overeenkomst heeft dan een ongeoorloofd voorwerp. Zoals 
hierboven reeds werd gesteld, gaat het, volgens het Hof van Cassatie, 
niet op een sortering van rechtmatige en onrechtmatige belangen te 
doen, in een verhouding die als geheel ongeoorloofd is. 
Wanneer daarentegen dat concubinaat geoorloofd is, moet de stich
ting en organisatie ervan in principe wei geldig bij contract kunnen 
geregeld worden. 
Dit betekent evenwel niet dat in zulk contract om het even welke 
verbintenis geldig kan opgenomen worden. De concubinerenden 
blijven onderworpen aan de regels van gemeen recht. 

18. In dit verband stelt H. Vandenberghe(19) dat de overeenkomsten 
die tot strekking zouden hebben specifieke huwelijksgevolgen aan het 
concubinaat te verbinden, nietig zijn. Als voorbeelden van dergelijke 
specifieke huwelijksgevolgen vermeldt hij vooraf: het bestaan van 
een huwelijksvermogensstelsel, onderhoudsplicht, getrouwheids
plicht enz. Deze benaderingswijze is m.i. enigszins verwarringstich
tend. Zo inderdaad bepaalde rechtsverhoudingen, zoals de door H. 
Vandenberghe opgesomde, niet automatisch volgen uit het enkel feit 
van het concubinaat, betekent zulks nog niet noodzakelijk dat derge
lijke of gelijkaardige rechtsverhoudingen niet geldig zouden kunnen 
overeengekomen worden. 

19. Zoals reeds werd gesteld, kan de contractuele wilsautonomie van 
de concubinerenden enkel beperkt zijn door de beperkingen van 
gemeen recht. 
Aldus zullen de bedingen van een concubinaatcontract die een recht
streekse(20) beperking inhouden van de vrijheid van de fysische 
persoon, nietig zijn. Dergelijke bedingen zouden de fysieke persoon 
tot voorwerp hebben en dus ongeldig zijn (art. 1128 B.W. a contra
rio)(21). De fysieke persoon is immers buiten de handel. 
Derhalve kunnen ze die huwelijksgevolgen niet overeenkomen, die 
een beperking van de vrijheid van de fysieke persoon inhouden. Oat 

(19) VANDENBERGHE, H., Dejuridische betekenis van het concubinaat, Leuven, 1970, nr. 33 
en 35; en idem, ,Het concubinaat", T.P.R., 1975, nr. 3, p. 13 e.v. 
(20) Hoewel ieder contract in zekere mate rechtstreeks of onrechtstreeks de persoonlijke 
vrijheid van de contractanten beperkt, kan men niet juridisch geldig (d.w.z. in nature 
afdwingbaar of anders sanctioneerbaar) rechtstreeks zijn persoonlijke vrijheid beperken. 
(21) JEANMART, N., ,La vie en commun hors mariage", in Separation de fait- Vie en 
commun hors mariage, Journees notariales, Gand, 1978, nrs. 80-81 en 97 p. 68 e.v. 
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is vooreerst het geval voor de samenwoningsp/icht. Concubinerenden 
kunnen er zich dus niet geldig toe verbinden te gaan samenwonen ook 
niet voor een bepaalde minimum-duur. Ze kunnen enkel in feite 
(gaan) samenwonen. Daaruit volgt dat het recht op verbreking van 
het concubinaat, dat samenwoning impliceert, niet kan beperkt 
worden. Hetzelfde geldt voor de getrouwheidsplicht. Concubineren
den kunnen wei effectief trouw zijn, doch ze kunnen zich niet geldig 
tot getrouwheid verbinden. Ze kunnen wei gedienstig en vriendelijk 
voor elkaar zijn, maar kunnen zich daartoe niet juridisch-geldig 
verbinden (bijstandsplicht). 

20. Anderzijds echter kunnen concubinerenden, in een geoorloofd 
concubinaat, geldig patrimoniale en gezinsorganisatorische overeen
komsten aangaan. 
Geen enkele wetsbepaling verbiedt conventioneel een onderhouds
plicht tot stand te brengen, volgens de modaliteiten die de partijen 
zelf bepalen. 
Zo de partijen vanzelfsprekend geen huwelijkscontract kunnen slui
ten, verbiedt geen enkele wetsbepaling hen overeenkomsten te sluiten 
i.v.m. hun goederen. Ze kunnen eigendomsvermoedens voorzien, 
rechten bedingen van overname en van preferentiele aanbedeling 
i.v.m. onverdeeldheden die tussen hen zouden bestaan (bv. i.v.m. 
een huurrecht dat ze in onverdeeldheid zouden hebben) enz. Ze 
zouden eveneens, overeenkomstig art. 1837 B.W., een vennootschap 
kunnen stichten van aile tegenwoordige goederen, waarbij zij in 
gemeenschap brengen aile roerende en onroerende goederen die zij 
op het ogenblik van het aangaan van het concubinaat bezitten, en 
de voordelen die zij daaruit kunnen trekken. Ze kunnen zelfs over
eenkomen dat dit hele maatschappelijk vermogen aan de langstleven
de van hen zal toekomen(22) 

21. Zo de concubinerenden een contract sluiten zullen ze, met het 
oog op het bewijs ervan, er best aan doen het schriftelijk vast te 
leggen. Ze kunnen dat bij een onder hands geschrift ofwel bij authen
tieke akte. 

(22) In zijn arrest van 30 december 1880, Pas., 1881, I, 34, vond het Hof van Cassatie geen 
gronden tot verbreking tegen het arrest van 25 juli 1879, waarbij het Hof van Beroep van Gent 
dergelijke overeenkomst, gesloten tussen een ongehuwde broer en zuster, die sam en een gezin 
vormden, geldig had verklaard. Wat geldig kan overeengekomen worden tussen broer en 
zuster, is even geldig tussen een man en een vrouw die geen familieverwanten zijn en in 
concubinaat !even, vooropgesteld zijnde dat het concubinaat op zichzelf niet als ongeoorloofd 
wordt aangezien. 
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§ 2. De beleving van bet concubinaat 

22. Hieronder wordt onderzocht welke juridische gevolgen het con
cubinaat tussen de concubinerenden heeft, indien ze geen overeen
komst tot regeling van hun concubinaatsverhouding hebben vastge
legd. Of er juridische gevolgen bestaan, moet onderzocht worden op 
het strikt persoonlijk vlak, op de aspecten die specifiek zijn voor de 
gezinsbeleving en op het meer algemeen vermogensrechtelijk vlak. 

a. De persoonlijke relatie tussen de concubinerenden 

23. Boven werd reeds aangetoond dat concubinerenden niet rechts
geldig de vrijheid van hun fysieke persoon kunnen beperken. 
Wat concubinerenden niet geldig kunnen overeenkomen, kan uiter
aard evenmin als juridische verhouding automatisch voortvloeien uit 
het enkel feit van hun concubinaat; anders zouden ze het ook 
rechtsgeldig kunnen bedingen. 
Derhalve hebben de concubinerenden geen samenwoningsplicht, 
geen getrouwheidsplicht en ook geen plicht tot bijstand. 
Het gaat dus juridisch-principieel niet op de vordering tot schadever
goeding wegens verbreking van een 5 jaar durende concubinaatsrela
tie, waarin een huwelijk bleek gepland te zijn, te beoordelen op de 
vaststellingen, enerzijds dat niet bewezen is dat de ~r_ol.lw_ontrouw 
was geweest en dat ze zou nagelaten hebben maaltijden te bereiden 
voor haar vriend en het huishouden te verzorgen ( = inbreuk op de 
bijstandsplicht) en anderzijds dat wel bewezen is dat de man ontrouw 
was geweest(23). 

b. Verhoudingen volgend specifiek uit (de bescherming van) het 
gezinsleven 

24. Eenieder heeft recht op de eerbiediging van zijn gezinsleven 
(art. 8 E.V.R.M.). Dit geldt voor de gezinspartners zowel t.a.v. 
personen vreemd aan het gezin als in hun onderlinge verhouding~ 
Voor de gezinnen van en rond een gehuwd paar, zijn de regels tot 
bescherming van het gezinsleven hoofdzakelijk opgenomen in de 
bepalingen van het primair huwelijksvermogensstelsel. Daaruit blijkt 
o.m. dat de ene gezinspartner tegenover de andere niet willekeurig 
kan beschikken over de huisvesting en het huisraad (art. 215 en 224, 
§ 1, B.W.); dat ieder van de partners ertoe gehouden is naar zijn 

(23) Op die wijze vonniste de rechtbank van eerste aanleg van Luik op 13 oktober 1978 (Jur. 
Liege, 1978-79, 147), nadat ze over de voorgehouden gedragingen van de vrouw eerst een 
getuigenverhoor had georganiseerd. 
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vermogen bij te dragen in de lasten van het huishouden (art. 221 
B.W.), wat aan de ene het recht ertoe geeft, in het belang van het 
huishouden, uitgaven te doen waardoor ook de andere verbonden is 
(art. 222 B.W.). 
De vraag rijst of beschermingsregels gelijkaardig als deze voorge
schreven t.a. v. person en die wettelijk verplicht zijn in gezinsverband 
te Ieven, (kunnen) gelden tussen gezinspartners die niet tot gezinsvor
ming verplicht zijn. 

25. Mag de concubijn, titularis van het zakelijk recht of van het 
huurrecht krachtens hetwelk de (voornaamste) gezinswoning wordt 
betrokken, zijn partner van de ene dag op de andere aan de deur 
zetten? 
Twee argumenten pleiten voor een bevestigend antwoord op deze 
vraag. Vooreerst het beginsel dat de concubinaatsverhouding precies 
diegene is die men steeds vrij kan beeindigen. Niemand is ertoe 
gedwongen in concubinaat te blijven. 
Verder het feit dat de bescherming van de huisvesting van gehuwden 
belangrijke afwijkingen inhoudt op het gemeen recht betreffende het 
eigendomsrecht (meest volstrekt beschikkingsrecht; art. 544 B.W.) 
en de contracten (relativiteit van de contracten; art. 1165 B.W.). En 
gezien nu (in beginsel) de verhouding tussen concubinerenden be
heerst wordt door het gemeen recht, kan niet aanvaard worden dat 
de ene zich zou mogen mengen in de uitoefening van het eigendoms
recht van de andere of rechten zou kunnen putten in het huurcontract 
dat de andere heeft gesloten. 
De partner die van de ene dag op de andere aan de deur wordt gezet, 
zou zich enkel kunnen verweren door een beroep op rechtsmisbruik 
of met een vordering tot schadeloosstelling wegens ontijdige verbre
king van de verhouding (zie daarover verder). 

26. Ik meen evenwel dat de persoon die iemand mede gebruik laat 
nemen van zijn eigendom ( = toestaan van huurrecht, indien het 
tegen een rechtstreekse on onrechtstreekse vergoeding gebeurt) of 
van de door hem gehuurde woning ( = soort mede-huur of onderver
huring indien er vergoeding is), wat hij doet door de samenwoning 
aldaar te organiseren, daardoor aileen reeds, stilzwijgend, zijn prin
cipiele rechten conventioneel beperkt. 
Bij de beeindiging van de samenwoning moet dan een redelijke 
opzegtermijn, waarover de partner moet kunnen beschikken om een 
nieuwe huisvesting te zoeken, in acht worden genomen. De theorie 

35 



van het rechtsmisbruik hoeft dan niet eens te worden ingeroepen, 
daar de titularis (eigenaar; huurder) het recht op abrupte verbreking 
van de mede-inwoning niet (meer) heeft. 

27. Ben medegebruiksrecht, tegenstelbaar aan de partner-titularis 
(van het huurrecht) en aldus de verhouding tussen de concubineren
den mede bepalend, moet zeker worden aanvaard, indien men aan
neemt dat de niet-titularis evenzeer als zijn partner tot de huurders
verplichtingen gehouden is tegenover de verhuurder(24). De vrede
rechter van het kanton Merksem kwam tot dergelijk besluit, na 
overwogen te hebben dat hoofdelijkheid ,ook van toepassing is waar 
partijen zich als (echtgenoten) gezinspartners gedragen, voor alle 
schulden die ten behoeve van de verhouding worden aangegaan''. 
Men mag immers niet uit het oog verliezen dat deze negatieve 
weerslag van de gezinsbeleving (nl. de mede-gehoudenheid tgo. der
den) voor de partners volgt uit een positieve inhoud van de bescher
ming van het gezinsleven; in casu is dat met name het impliciet 
erkend recht van de partners tegenover elkaar om te genieten van de 
huishoudelijke uitgav€m die een van hen doet (d.i. hier meer precies 
het recht van de ene om te genieten van de huisvesting die verstrekt 
wordt dankzij het huurcontract dat de andere sluit) en om ieder 
afzonderlijk die uitgaven te doen. De rechtbank van Luik ging zelfs 
zover te beslissen dat, in de omstandigheden die ze aanhaalt (gezins
lasten vereist om een sociale woning te kunnen huren), het huurcon
tract moest geacht worden mede aangegaan te zijn door de partner 
die het contract niet mede ondertekende(25). 

28. Tenslotte kan men het m.i. niet meer als juridisch te gewaagd 
bestempelen, te verdedigen dat artikel215 B.W. ook toegepast moet 
worden op concubinerenden. 
Het gezinsleven op de bescherming waarvan eenieder recht heeft 
blijkens artikel 8 E.V.R.M., is immers niet aileen dat van de leden 
van een wettig gezin (echtgenoten en eventueel hun kinderen) maar 
eveneens dat van de leden van een zogenaamd onwettig gezin(26). 
Dit kan vanzelfsprekend niet betekenen dat concubinerenden dezelf-

(24) Vred. Merksem, 5 maart 1981, R. W., 1981-82, 49, kritische noot PAUWELS, J. 
(25) Rb. Luik, 26 juni 1980, Jur. Liege, 1981, 86, noot van LIENARD, D. 
(26) Sinds lang gevestigde rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens, 
betreffende de persoonlijke relatie tussen de gezinsleden vastgelegd in het arrest van 13 juni 
1979 in de zaak Marckx; voor de tekst hiervan zie HEYVAERT, A. en WILLEKENS, H., 
Beginselen van het gezins- en jamilierecht na het Marcxarrest, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1981, 13-51. 
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de rechten en verplichtingen moeten hebben als gehuwden. Dit zou 
immers onverenigbaar zijn met de vrijheid om te huwen voorzien bij 
artikel 12 E.V.R.M., welke vrijheid het recht impliceert om niet te 
huwen. Maar anderzijds moet het recht voorzien bij artikel 8 
E. V .R.M. m.i. wel inhouden dat voor concubinaatsgezinnen met een 
relatieve stabiliteit, die in de gezinsbeleving het dichtst het huwelijks
gezin benaderen, rechten en verplichtingen van materiele aard, zoals 
deze betreffende de bescherming van de gezinswoning, (moeten) 
gelden. 
Voor de toepasselijkheid van artikel215 B.W. ook tussen concubine
renden, kan nog bijkomend geargumenteerd worden dat indien men 
de huidige regeling van artikel215 B. W. aileen toepast op gehuwden, 
dit een discriminatie inhoudt van de natuurlijke kinderen die door 
hun samenwonende ouders worden opgevoed. Immers, zo artikel215 
B.W. enkel rechten verleent aan de echtgenoot, dan mag toch niet 
uit het oog worden verloren dat die bepaling ook het belang van de 
kinderen dient om niet zonder meer van een woongelegenheid be
roofd te kunnen worden. Die bescherming zou dus aan de wettige 
kinderen worden verleend en de natuurlijke kinderen worden ont
zegd. Dit zou m.i. een ongeoorloofde discriminatie zijn(27). 

c. De vermogensverhouding tussen concubinerenden 

29. Logisch zouden hier de niet contractueel geregelde vermogens
verhoudingen van concubinerenden moeten behandeld worden. 
De problemen die in dat verband tussen concubinerenden kunnen 
rijzen, duiken echter meestal eerst op bij de beeindiging van het 
concubinaat of in hun verhouding tot derden (zoals de meeste 
gehuwden eerst volle aandacht hebben voor hun huwelijksvermo
gensstelsel bij de ontbinding van hun huwelijk of ingeval een van hen 
in financiele moeilijkheden verkeert). 
Daarom worden deze vermogensverhoudingen op die plaatsen be
sproken (zie nrs. 36-44 en 69-72). 

§ 3. De beeindiging van bet concubinaat 

30. Het concubinaat eindigt wanneer de samenwoning ophoudt. 
Dat is uiteraard het geval bij overlijden van een van de partners. 
De samenwoning kan stopgezet worden bij onderling akkoord ofwel 
door eenzijdige verbreking. Hoewel men stelt dat de sexuele relatie 

(27) Ziedaarovermeeruitgebreid, HEYVAERT, A. en WrLLEKENS, H., o.c., nr. 73 e.v. enmeer 
bepaald nr. 77. 

37 



tot het wezen van het concubinaat behoort, eindigt het niet noodza
kelijk wanneer de partners ophouden geslachtsgemeenschap te heb
ben (zie hierboven nr:, 5). 
Ingeval van beeindiging van het concubinaat door overlijden, wordt 
de langstlevende meestal geconfronteerd met de erfgenamen van de 
eerststervenden. T.a.v. het concubinaat als zodanig zijn zij derden. 
De problemen die dan ontstaan worden onderzocht in het deel dat 
handelt over het concubinaat en de derden (zie nrs. 78-89). 
Bij de beeindiging van het concubinaat tijdens het leven van de 
concubinerenden, rijzen de vragen of een eenzijdige verbreking recht 
op schadevergoeding kan doen ontstaan in hoofde van de verlaten 
of bedrogen bijzit (a), wat de vermogensverhouding is tussen de 
concubinerenden en hoe die moet worden vereffend (b), en wat het 
lot is van de contracten die ze over of uit hoof de van hun concubinaat 
hebben gesloten (c). 

a. Verbreking en verbrekingsvergoeding 

31. Concubinerenden hebben geen samenwoningsp/icht en kunnen 
die evenmin geldig conventioneel in het leven roepen (zie boven nrs. 
19 en 23). De ene partner heeft tegenover de andere dan ook geen 
recht op handhaving van de samenwoning. Derhalve kan de eenzijdi
ge verbreking van het concubinaat op zichzelf geen burgerlijke fout 
zijn. 
Daaruit leidt men af dat de in de steek gelaten partner, zich steunend 
op het enkel feit van de verbreking, geen schadevergoeding kan 
vorderen tegen de andere bij ontstentenis van fout in diens hoof
de(28). Wie concubineert plaatst zich zelf in een precaire situatie en 
moet de gevolgen daarvan ook zelf dragen; dat is de moraal. 

32. Op dit beginsel vermeldt men klassiek o.m. de volgende twee 
uitzonderingen. 
Vooreerst zou de verlaten bijzit toch recht hebben op schadevergoe
ding, wanneer het concubinaat door bedrieglijke misleiding of door 
machtsmisbruik werd tot stand gebracht. 
Terecht echter laat H. Vandenberghe opmerken dat dit geen uitzon
dering is. De fout ligt dan immers niet in de verbreking van het 

(28) Zie voor uitvoerige uiteenzettingen daarover: VANDENBERGHE, H., De juridische 
betekenis van het concubinaat, Leuven, 1970, nr. 101-104.4; JEANMART, N., Les effets civils 
de Ia vie commune en dehors du mariage, Brussel, Larcier, 1975, 210-234; JEANMART, N., 
Repertoire notarial, T. XV, L. VI, Le concubinage, nrs. 102-106. 
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concubinaat, maar in de manreuvers die bij zijn totstandbrenging 
werden aangewend(29). 

33. Verder blijkt er wei een strekking te bestaan om, duidelijk naar 
analogie met de rechtspraak i.v.m. de verbreking van de verloving 
(die ook op zichzelf niet onrechtmatig kan zijn), te aanvaarden dat 
de verbreking, door de omstandigheden waarin ze gebeurt, toch 
foutief kan zijn en (dan) een recht op schadevergoeding kan doen 
ontstaan(30). 
De analogie met (de verbreking van) de verlovingssituatie is mis
schien naar de principes betreffende de onrechtmatige daad niet 
totaal onjuist. Ze mag echter niet te ver doorgetrokken worden. De 
aan de verbreking voorafgaande feitelijke situaties zijn immers totaal 
verschillend. Bij de verbreking van de verloving is het een nieuwe 
verwachte sociale zekerheidssituatie (m.n. het huwelijk) die niet 
gerealiseerd wordt. Bij de verbreking van het concubinaat is het een 
soms jaren effectief beleefde sociale zekerheidssituatie waaraan een 
einde wordt gesteld. En het is de vraag of dit laatste eenzijdig, zonder 
enige materiele overgangsregeling of -termijn, kan worden opgelegd 
door de ene aan de andere partner, wanneei deze laatste daardoor 
in een sociaal nadelige situatie terecht komt. 

34. In zijn noot onder het arrest van 6 juni 1975 van het Hof van 
Cassatie(31), stelt F. Rigaux dat de juridisch-technische constructie 
die het Hof in dat arrest aanwendbaar acht, best kan toegepast 
worden op de verhouding tussen concubinerenden. 
In het arrest van 6 juni 1975 heeft het Hof van Cassatie aanvaard 
dat de ongehuwde man die met een gehuwde vrouw samenwoont en 
bij haar kinderen verwekt die door haar echtgenoot niet worden 
ontkend, t.a.v. die kinderen (en t.a.v. die vrouw; want zij was het 
die in eigen naam het geding voerde) een morele plicht heeft (om voor 
die kinderen te zorgen), die de grondslag is van een natuurlijke 

(29) VANDENBERGHE, H., O.C., nr. 101. 
(30) Rb. Luik, 13 oktober 1978, Jur. Liege, 1978-79, 147. Bij dit vonnis, dat hierboven op 
een ander punt aan kritiek werd onderworpen (zie nr. 23), kende de rechtbank een 
schadevergoeding toe van 40.000 Fr. aan de vrouw die, na 5 jaar concubinaat, en nadat een 
verzoekschrift was ingediend om machtiging te bekomen tot wettiging van een 
gemeenschappelijk natuurlijk kind, op 28 juni 1973 aan de deur werd gezet door haar partner, 
die reeds op 17 (of 19) juli daaropvolgend met een andere vrouw in het huwelijk trad. In haar 
overwegingen behandelt de rechtbank de verbreking van de verloving en van het concubinaat 
dooreen en op gelijke voet. 
(31) RIGAUX, F., ,Les effets juridiques du concubinage: vers une liberation de Ia 
jurisprudence beige?" R.C.J.B., 1976, 285. 
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verbintenis die genoveerd kan worden in een civielrechtelijke verbin
tenis(32). 
Deze constructie, zo stelt F. Rigaux(33), leent er zich best toe om 
rechtsgevolgen toe te kennen aan de verplichtingen die een man en 
een vrouw in een concubinaat op zich hebben genomen. Volgens 
dezelfde auteur mag men, uit de houding die de partners tijdens het 
samenleven tegenover elkaar hebben aangenomen en meer bepaald 
uit de hoop op stabiliteit van de relatie die ze bij elkaar levendig 
hebben gehouden, besluiten tot hun wil ,om de morele plicht die ze 
naar hun oordeel hadden, vrijwillig te erkennen en in een civielrechte
lijke verbintenis om te zetten". Het arrest zou er aldus moeten toe 
bijdragen het recht op een , ,reclasseringsvergoeding'' te erkennen in 
hoofde van de bijzit, ingeval van eenzijdige en ontijdige verbreking 
van het concubinaat(34). 
35. Men mag zich echter afvragen of de omweg van een morele 
plicht, vrijwillig erkend (als natuurlijke verbintenis) en omgezet in 
een civielrechtelijke verbintenis, wel nodig is om het recht op een 
vergoeding bij eenzijdige en ontijdige verbreking juridisch te funde
ren. 
Kan men in de samenleving die de partners (soms gedurende jaren) 
hebben gehad en de wijze waarop ze die hebben georganiseerd, niet 
rechtstreeks de uitvoering onderkennen van een (in al zijn materiele 
aspecten geoorloofd), zij het complex en onbenoemd, contract sui 
generis, contract waarvan het bestaan precies door die volgehouden 
uitvoering zou bewezen worden? 
Dat contract is er dan noodzakelijk een van onbepaalde duur (zie 
boven nr. 19). Dit betekent dat de partijen gerechtigd zijn er eenzijdig 
een einde aan te stellen, mits ze een redelijke (volgens de omstandig
heden te bepalen) , ,opzegtermijn'' in acht nemen, wat m.a. w. neer
komt op de oplegging van een ,overgangsperiode". De niet-inacht
neming van dergelijke opzegtermijn geeft dan de verlaten partij recht 
op een verbrekingsvergoeding. 

b. De vermogensverhouding tussen de concubinerenden en de veref
jening ervan 

36. De vermogensverhouding van concubinerenden, die daarover 

(32) Cass., 6 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1066, Pas., 1975, I, 964, Rev. Not. B., 1978, 237, 
J. T., 1976, 245 en R.C.J.B., 1976, 283. 
(33) RIGAUX, F., ,Les effets juridiques du concubinage: vers une liberation de la 
jurisprudence belge?", I.e., nrs. 25-26. 
(34) RIGAUX, F., o. et I.e., nr. 27. 
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niet bijzonder gecontracteerd hebben, is niet die van vennoten in een 
vennootschap. Het concubinaat is geen vennootschap(35). De veref
fening van hun vermogensverhouding moet dan ook niet geschieden 
overeenkomstig de regels van de vereffening van vennootschappen. 
Dit betekent niet dat de concubinerenden geen vennootschap kunnen 
stichten. Ze zijn immers niet relatief rechtsonbekwaam. Over de 
geldigheid van een vennootschap die vreemd is aan hun concubinaat, 
kan dan ook geen betwisting rijzen(36). 
Doch indien men aanvaardt dat het eenvoudige concubinaat princi
pieel geoorloofd is, kunnen ze ook de patrimoniale aspecten van hun 
verhouding geldig in een vennootschapscontract regelen(37). 

37. Deze vermogensverhouding is evenmin een, ,feitelijke huwelijks
gemeenschap"(38). De concubinerenden kunnen evenmin een soort 
huwelijksvermogensstelsel bij overeenkomst bedingen, gezien er 
geen huwelijk is. Ze kunnen hoogstens trachten in een gemeenrechte
lijke patrimoniale overeenkomst enig huwelijksvermogensstelsel zo 
dicht mogelijk te benaderen. 

38. Nadat R. Dekkers in zijn noot onder het arrest van 20 juni 1947 
van het Hof van Beroep van Brussel(39) de principes duidelijk had 
gesteld en de konsekwenties ervan had aangetoond, wordt (omzeg
gens) niet meer betwist dat de (eigendoms)vermogensverhouding 

(35) DEKKERS, R., noot onder Brussel, 20 juni 1947, R.C.J.B., 1948, 110 e.v., meer bepaald 
112-115; Rb. Kortrijk, 6 juli 1951, R. W., 1951-52, 608; Brussel, 28 januari 1953, Pas., 1954, 
II, 70; Brussel, 30 januari 1962, Rev. Prat. Soc., 1966, 7; Luik, 22 februari 1980, Rec. Gen. 
Enr. Not., 1981, nr. 22.592; zie verder over de hele problematiek VANDENBERGHE, H., De 
juridische betekenis van het concubinaat, Leuven, 1970, nr. 117 e.v.; JEANMART, N., Les effets 
civils de Ia vie commune en dehors du mariage, 83-114. 
(36) Zie b.v. Gent, 4 juli 1955, Rev. Prat. Soc., 1962, 52. 
(37) Zie hierboven nr. 20; dat kunnen ze vanzelfsprekend niet indien het concubinaat op 
zichzelf als ongeoorloofd wordt aangezien, zoals men dat vroeger ongenuanceerd deed; in dat 
geval is dergelijke vennootschap immers een overeenkomst waardoor het concubinaat in stand 
wordt gehouden en heeft ze, zoniet een ongeoor!oofd voorwerp, alleszins een ongeoorloofde 
oorzaak; in die zin Gent, 4 juli 1955, Rev. Prat. Soc., 1962. 52; Rb. Gent, 29 februari 1956, 
R. W., 1956-57, 474; DEKKERS, R., noot onder Brussel, 20 juni 1947, R.C.J.B., 1948, 110 e.v. 
(38) Voor de afdoende argumentatie desaangaande, zie DEKKERS, R., reeds vermelde noot, 
p. 110-118; zie ook Rb. Kortrijk, 6 juli 1951, R. W., 1951-52, 608; Brussel, 28 januari 1953, 
Pas., 1954, II, 70. 
(39) Brussel, 20 juni 1947, R.C.J.B., 1948, 106, noot van R. DEKKERS. 
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tussen concubinerenden zonder meer overeenkomstig de regels van 
het gemeen recht moet worden beoordeeld(40). 

39. Dit betekent dat iedere partner het exclusieve eigendomsrecht 
heeft en behoudt van aile goederen die hij voor de aanvang van het 
concubinaat bezat of die hij tijdens het concubinaat, hetzij om baat 
hetzij om niet, verkrijgt. 
De beginselen zijn eenvoudig. De praktische toepassing leidt echter 
vaak tot grate moeilijkheden. 
Terecht schrijft R. Dekkers dat de partner die de goederen ,in zijn 
naam'' (en nom) verkrij.gt het exclusieve eigendomsrecht ervan heeft, 
ongeacht de herkomst van de gelden waarmee de prijs werd be
taald(41). ,In zijn naam" contracteert (koopt) men, wanneer men 
bij een contract als mede-contractsluitende partij (koper) optreedt; 
en deze partij is niet noodzakelijk de fysieke persoon die bij de 
verrichting(en) optreedt. 
Deze kan voor zichzelf handelen, wat de regel is. In dat geval 
verkrijgt hij het exclusieve eigendomsrecht van het gekochte goed, 
indien een aankoop wordt gedaan. Wanneer beide partners gezamen
lijk optreden zijn ze derhalve in principe beide contractsluitende 
partij. Dan verkrijgen zij heL aangekochte goed in onverdeelde 
eigendom, in beginsel ieder voor de helft (art. 577bis, § 2 B.W.). De 
aileen optredende handelt echter niet noodzakelijk voor zichzelf. Hij 
kan dat ook doen als gemandateerde van zijn partner. Dan is de 
mandant de contractsluitende partij en verkrijgt deze het exclusieve 
eigendomsrecht van het gekochte goed. Tenslotte kan de aileen 
optredende fysieke persoon deels voor zichzelf en deels als geman
dateerde handelen. In dat geval zijn beide contractpartijen en verkrij
gen zij het aangekochte goed in onverdeelde eigendom zoals bij 
gezamenlijk optreden. 

40. Zoals reeds vermeld, wordt de werking van deze beginselen niet 
bei:nvloed door de herkomst van de tot verkrijging aangewende 

(40) Zie: VANDENBERGHE, H., De juridische betekenis van het concubinaat, nr. 121 e.v.; 
JEANMART, N., Les effets civils de Ia vie commune en dehors du mariage, 198 e.v.; Brussel, 
20 juni 1947, R.C.J.B., 1948, 106; Rb. Kortrijk, 6 juli 1951, R. W., 1951-52, 608; Brussel, 28 
januari 1953, Pas., 1954, II, 70; Rb. Luik, 18 januari 1974, Jur. Liege, 1973-74, 204; Brussel, 
19 juni 1975, Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 22.188; Luik, 22 februari 1980, Rec. Gen. Enr. 
Not., 1981, nr. 22.592. 
(41) Reeds vermelde noot, blz. 118 met voetnoot 1. 
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middelen(42). Dit betekent echter niet dat deze herkomst geen juridi
sche betekenis kan hebben in de verhouding tussen de concubineren
den. Het feit dat de ene middelen heeft kunnen aanwenden die (mede) 
afkomstig zijn van de andere, kan immers verschillende grondslagen 
hebben, met ieder hun specifieke juridische konsekwenties. Aan de 
basis daarvan kunnen b.v. liggen: een schenking van die gelden, een 
lening, een bewaargeving, een mandaat (ter uitvoering waarvan de 
mandant de middelen ter beschikking heeft gesteld van de gemanda
teerde), een opneming uit huishoudelijk beschikbare gelden, een 
diefstal, een gebruik of misbruik van een volmacht die de optredende 
persoon had op de bankrekening van de andere enz. 
De herkomst van die gelden kan dus best op zichzelf de basis vormen 
van een afzonderlijke rechtsverhouding tussen de concubinerenden 
(recht op terugbetaling van lening; recht op schadevergoeding wegens 
onrechtmatige daad bij diefstal en misbruik van vertrouwen enz.). 

41. Wie voorhoudt dat de optredende persoon niet voor zichzelf 
handelde, draagt de bewijslast daarvan. Het is immers een uitzonde
ring op de regel dat iedereen geacht wordt voor zichzelf te handel en. 
Welke partner optrad, zal vaak blijken uit de documenten die i.v.m. 
de verrichting werden opgesteld ( onderhandse akte van contract, 
bestelbon, factuur). De daarin aangewezen persoon moet geacht 
worden de contractpartij te zijn en dus bij aankoop het eigendoms
recht van het gekochte goed verkregen te hebben(43). 
De andere partner is echter niet volledig ontwapend tegenover derge
lijke documenten(44). Het is hem toegelaten te bewijzen dat, niette
genstaande de vermeldingen op de documenten, de partner die 
optrad uitsluitend voor hem of mede voor hem handelde; m.a. w. 
optrad als stilzwijgend of uitdrukkelijk (huishoudelijk of anderszins) 
gemandateerde. In dat geval blijkt, naargelang de hypothese, dat hij 
de contractpartij was, met zijn exclusief eigendomsrecht tot gevolg, 
of mede-contractpartij was, met zijn onverdeeld medeeigendoms
recht tot gevolg. En bij deze bewijslevering (tegen het document in), 
kan de herkomst van de gelden een rol spelen. Wanneer b.v. blijkt 

(42) De speurtocht naar de (mogelijke) herkomst van de gelden, waartoe sommige rechters 
overgaan (b.v. Rb. Luik, 8 maart 1978, Jur. Liege, 1978-79, 10) en waarbij de bewijskracht 
van documenten, b.v. facturen, mede wordt geweerd omdat de betrokken partner niet bewijst 
dat de aangewende gelden van hem afkomstig waren, moet dus niet (steeds) ondernomen 
worden. 
(43) Voor een toepassing van dit beginsel zie: Rb. Luik, 18 januari 1974, Jur. Liege, 1973-74, 
204. 
(44) B.v. Brussel, 19 juni 1975, Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 22.188. 
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dat een van de partners is opgetreden ter aanschaffing van een goed 
dat voor hun gemeenschappelijk gebruik was bestemd en dat het 
betaald werd met gelden die ze gemeenschappelijk ter beschikking 
hadden, kan daaruit afgeleid worden dat de partner die optrad deels 
voor zichzelf en deels voor zijn partner handelde, wat dan tot gevolg 
heeft dat ze het goed in onverdeelde eigendom hebben verworven. 

42. Soms gebeurt het dat, na de beeindiging van het concubinaat, 
de ene partner zich er tegenover de andere op beroept dat hij de 
huurder of eigenaar was van de woning die werd betrokken. Daarop 
steunt hij dan om te doen aannemen dat hij moet geacht worden de 
exclusieve eigenaar te zijn van de goederen die zich daarin bevon
den(45). 
De huur of het eigendomsrecht van een woning is echter op zichzelf 
geen juridische grondslag voor het eigendomsrecht van de roerende 
goederen die zich daarin bevinden. 
Juridisch komt dit argument erop neer dat de betrokkene zich 
beroept op het bezit van die goederen; ... en dat zal, ingeval van 
concubinaat, (meestal) niet exclusief of ondubbelzinnig geweest zijn. 

43. Om dezelfde reden (gebreken van het bezit) zal, na de beeindi
ging van het concubinaat, het alsdan bestaande exclusief bezit van 
lichamelijke roerende goederen, ingeroepen tegenover de ex-partner, 
(meestal) falen als voorgewende grondslag (bij verkrijging van een 
derde) of bewijs (bij voorafgaand eigendomsrecht van de partner) 
van exclusief eigendomsrecht. 
Dat bezit zal immers meestal niet te goeder trouw zijn, ofwel niet 
vreedzaam(46) ofwel dubbelzinnig(47). 

44. Wanneer geen van de (ex-)partners erin slaagt zijn exclusief 
eigendomsrecht of zijn onverdeeld medeeigendomsrecht te bewijzen 
overeenkomstig de bovenstaande regels, moet uit het gezamenlijk 
bezit dat ze van de betrokken goederen hebben gehad, besloten 
worden tot hun onverdeeld medeeigendomsrecht erop. 
Behoudens wanneer daaromtrent een conventionele regeling zou 
bestaan, is de onverdeeldheid tussen concubinerenden een gewone 

(45) B.v. in de zaak behandeld door het Hof van Beroep van Brussel in zijn reeds vermeld 
arrest van 20 juni 1947, R.C.J.B., 1948, 106, noot DEKKERS, R. 
(46) Zelfde arrest. 
(47) Brussel, 19 juni 1975, Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 22.188; Rb. Luik, 30 mei 1978, 
Jur. Liege, 1978-79, 15. 
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niet-georganiseerde onverdeeldheid(48). Deze valt dus b.v. niet on
der de bestuursregeling van het gemeenschappelijk vermogen van 
echtgenoten. De regeling ervan wordt beheerst door het gemeen 
recht, m.n. ondermeer de bepalingen van art. 577bis B.W. 
Aldus: 
- worden de onverdeelde aandelen vermoed gelijk te zijn; 
- kan iedere partner over zijn aandeel, dus niet over het goed zelf, 
beschikken; 
- heeft ieder van hen recht op het genot en het gebruik van het goed, 
overeenkomstig zijn bestemming en mits zulks met het recht van de 
partner verenigbaar is; 
- kan ieder van hen, aileen optredend, daden van bewaring en van 
voorlopig beheer verrichten i.v.m. het goed; 
- moeten ze beide optreden voor verdergaande daden van beheer 
en voor daden van beschikking over het goed; 
- moeten ze ieder bijdragen, volgens hun gerechtigheden, in de 
nuttige uitgaven tot behoud en onderhoud van het goed en in de 
kosten van beheer; 
- kan ieder van hen, behoudens andersluidende overeenkomst, te 
allen tijde vorderen dat uit onverdeeldheid wordt getreden(49); 
- kan, wanneer daarmee een ernstig belang gemoeid is, en dat zal 
meestal het.geval zijn bij de beeindiging van het concubinaat, de ene 
partner (lastens de andere) de verzegeling vragen van de onverdeelde 
goederen in de plaatsen waar ze zich bevinden(50). 

c. Het lot van de contracten die de partners uit hoojde van hun 
concubinaat hebben gesloten 

45. Zo de concubinerenden een contract hebben gesloten met bedin
gen betreffende het einde van hun concubinaat, zal dat contract in 
principe moeten uitgevoerd worden. Indien het concubinaat zelf 

(48) Vgl. DEKKERS, R., reeds vermelde noot, p. 116 e.v.; Brussel, 20 juni 1947, R.C.J.B., 
1948, 106; Rb. Kortrijk, 6 juli 1951, R. W., 1951-52, 608; Brussel, 28 januari 1953, Pas., 1954, 
II, 70. 
(49) Zolang het concubinaat duurt, geldt dit niet t.a.v. de voornaamste gezinswoning en het 
huisraad indien men, zoals hierboven gesuggereerd (nr. 28), aanneemt dat art. 215 B.W. ook 
toepasselijk is voor concubinerenden. De argumentatie die v66r het bestaan van de huidige 
artt. 215 en 1469 B.W. werd gehouden om voor deze hypothese het recht te ontzeggen op 
uitonverdeeldheidtreding aan echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen 
- b.v. BAETEMAN, G., ,Le statut juridique des immeubles acquis conjointement par deux 
epoux separes de biens" (noot bij Rb. Brussel, 18 juni 1964), R.C.J.B., 1971, 193, voora1210 
-, geldt ook hier. 
(50) Art. 1148 Ger. W.; voor toepassingen, zie: Rb. Antwerpen, 11 september 1980, R. W., 
1980-81, 2631; Rb. Mechelen, 8 juli 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 74. 
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geoorloofd is, heeft dergelijk contract geen ongeoorloofde oorzaak 
ofvoorwerp. Indien b.v. is voorzien dat, ingeval van beeindiging van 
het concubinaat de ene aan de andere een (schade)vergoeding zal 
moeten betalen ofwel een onderhoudsgeld (gedurende een bepaalde 
termijn), is dat in principe geldig. Dergelijke regeling is niet nietig 
omwille van het concubinaat op zichzelf; ze kan enkel nietig zijn om 
redenen van gemeen recht, b.v. indien zou aangetoond worden dat 
ze neerkomt op een belofte of verbintenis om te schenken, wat nietig 
is(51). 

46. De schenkingen die concubinerenden elkaar tijdens het concubi
naat gedaan hebben, blijven onaangetast door de beeindiging van het 
concubinaat. Die schenkingen zijn immers, anders dan die tussen 
echtgenoten, in principe onherroepbaar (art. 894 B.W.). Ze kunnen 
enkel herroepen worden op de gronden van 'gemeen recht, m.n. de 
niet-vervulling van de voorwaarden waaronder ze zijn aangegaan, 
ondankbaarheid en, van rechtswege, de geboorte van een kind (art. 
953 e.v. B.W.). 
De ex-partner-schenker zou ook kunnen pogen de nietigverklaring 
te vorderen van de schenking, b. v. voorhoudend dat ze een ongeoor
loofde oorzaak had, en als gevolg daarvan de teruggave van het 
geschonken goed eisen. Hij zou dan moeten bewijzen dat zijn of een 
van zijn determinerende beweegredenen was het doen ontstaan, de 
instandhouding of de beloning van zijn sexuele betrekkingen met de 
begiftigde(52). 
De schenker zou zich dus op zijn eigen immoraliteit (moeten) beroe
pen om zijn vordering te gronden. We worden derhalve geconfron
teerd met de adagia , ,nemo auditur pro priam turpitudinem allegans'' 
en eventueel ,in pari causa turpitudinis cessat repetitio". Daaruit 
zou in principe moeten besloten worden tot de ontoelaatbaarheid van 
zijn vordering(52bis). De toepassing van de adagia is echter niet 
dwingend voor de rechter, zodat hij ze, naargelang de omstandighe
den, aldan niet kan aanvaarden(53). Daarbij kan het o.m. belang 

(51) DE PAGE, H. et DEKKERS, R., Traite etementaire de droit civil beige, Vlii-1, Brussel, 
Bruylant, 1962, m. 369. 
(52) Zie het verder nog besproken arrest van 13 november 1953 van het Hof van Cassatie, 
Pas., 1954, I, 190, waarvan de bewoordingen later in verscheidene arresten werden hernomen. 
(52bis) B.v.Brussel, 14 oktober 1975, J. T., 1975, 713, noot BRICMONT, G. en HUMBLET, M., 
waarbij werd hervormd, Rb. Brussel, 14 februari 1974, Rev. Not. B., 1975, 559. 
(53) Uit het arrest van 8 december 1966 van het Hof van Cassatie (R. W., 1967-68, 397) heeft 
men het facultatief karakter van de aanwending van de rechtspreuk ,in pari causa ... " 
afgeleid. Er is geen reden waarom de rechtspreuk ,nemo auditur ... " niet hetzelfde karakter 
zou hebben. Zie overigens, vee! duidelijker: Cass., 24 september 1976, Pas., 1977, I, 101. 
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hebben of de preciese beweegreden ook aan de begiftigde bekend 
was. 

47. Met deze problematiek houdt ook verb and de vraag naar het lot 
van een levensverzekering die een partner heeft gesloten met aandui
ding van de andere als begunstigde. 
Er is geen probleem wanneer de begunstigde nog niet had aanvaard. 
De verzekeringsnemer kan iemand anders aanduiden. 

Maar wat indien de begunstiging aanvaard was? 

De vragen rijzen dan of de verzekeringsnemer de afkoopwaarde kan 
vragen zonder het akkoord van de begunstigde; of de begunstigde, 
ingeval de verzekeringsnemer de betaling van de premies stopzet, zelf 
het contract kan in stand houden door zelf verder voor de betaling 
van de premies in te staan enz. 

Er bestaat geen specifiek antwoord op deze vragen ingeval van 
beeindiging van een concubinaat. Ze moeten overeenkomstig het 
gemeen (verzekerings)recht worden opgelost. 

AFDELING 3 

HET CONCUBINAAT EN DE DERDEN 

47bis. De gezinsvorming van concubinerenden heeft niet aileen voor 
hen belang. Ook derden kunnen ermee geconfronteerd worden. 

De algemene logische konsekwentie van de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie moet mijns inziens zijn: 

- dat de derden, wanneer ze er belang bij hebben, zich tegenover 
de concubinerenden steeds op (de gevolgen van) het concubinaat 
kunnen beroepen, ongeacht of dit geoorloofd dan wei ongeoorloofd, 
b.v. overspelig, is; 

- dat de concubinerenden zich tegenover derden niet kunnen beroe
pen op hun ongeoorloofd concubinaat of op de verhoudingen die er 
deel van uitmaken; maar dat ze dit principieel wei kunnen n.a.v. een 
geoorloofd concubinaat, indien de gemeenrechtelijke voorwaarden 
voor de tegenstelbaarheid van rechtsverhoudingen aan derden ver
vuld zijn. 

Hieronder worden enkele hypothesen besproken waarin het concubi
naat voor derden juridische betekenis kan hebben. 
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§ 1. De concubinerenden en de verhuurder van hun gezinswoning 

48. Bij de aanvang van het concubinaat neemt vaak de ene partner 
zijn intrek in de woning die de andere tot dan aileen betrok. 
Heeft de huurder het recht het gehuurde goed mede door zijn bijzit 
te Iaten bewonen? Moet de verhuurder zulks aanvaarden of kan dat 
hem een motief opleveren om het huurcontract te doen ontbinden? 
Zo de mede-inwoning door de verhuurder aanvaard wordt of moet 
worden, krijgt hij dan ook rechten tegenover de mede-bewoner die 
niet zijn (oorspronkelijke) huurder is? 

49. Uit reeds oudere rechtspraak(54) blijkt dat een beding van 
alleenbewoning de huurder niet kan verhinderen zijn kinderen en 
andere familieleden bij zich te Iaten inwonen. Dit geldt a fortiori voor 
de echtgenoot van de huurder, gezien hij de plicht heeft met deze 
samen te wonen. De rechtspraak kon moeilijk anders beslissen. 
Particulieren kunnen in hun overeenkomsten geen afbreuk doen aan 
plichten die volgen uit hun staat (b.v. plicht tot samenwoning van 
echtgenoten, plicht van de ouders hun kinderen kost, opvoeding en 
onderhoud te verschaffen). Deze plichten raken immers de openbare 
orde. 
De vraag of iemand het recht heeft zijn vriend(in) mede de door hem 
gehuurde woning te Iaten betrekken, moet opgelost worden aan de 
hand van nog meer algemene beginselen (die uiteraard ook gelden 
in de hierboven vermelde gevallen). 
Eenieder heeft inderdaad het fundamenteel recht op gezinsbeleving 
en dus op gezinsvorming, zoals hij ook het recht heeft op de eerbiedi
ging van zijn prive-leven (art. 8.1. E.V.R.M.). Hieruit moet worden 
afgeleid dat de huurder in principe het recht heeft bij zich de person en 
te Iaten inwonen die hij verkiest. De bescherming van de belangen 
van de verhuurder, die bij de huurovereenkomst mede mag beoogd 
worden, laat niet toe de vermelde grondrechten te beperken(55). 

50. De vraag rijst of, in de huidige stand van de rechtspraak van het 

(54) Vred. Gent, 3 december 1926, Pas., 1927, III, 20; Rb. Brussel, 13 maart 1879, Pas., 1880, 
III 60· Brussel, 3 februari 1932. B.J., 1933, 47, vermeld door VAN OEVELEN, A., 
,Eerbi~diging van de grondrechten en het woonrecht", in De toepasselijkheid van de 
grondrechten in private verhoudingen, RIMANQUE, K. (ed.), Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1982, nr. 30 en voetnoten 88 en 89. 
(55) VAN OEVELEN, A., ,,Eerbiediging van de grondrechten en het woonrecht'', I.e., nrs. 30 
en31, metvermeldingin voetnoot91 van Vred. Gembloux, 5 januari 1966, Jur. Liege, 1965-66, 
239. . 
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Hof van Cassatie(56), de bovenstaande redenering ook opgaat voor 
het overspelige concubinaat. Dergelijke gezinsbeleving is immers, 
volgens het Hof van Cassatie, een situatie die strij dig is met de 
openbare orde (en met de goede zeden). Kan de verhuurder niet 
geldig voorkomen dat dergelijke situatie in de door hem verhuurde 
woning tot stand wordt gebracht (verbod in huurcontract) of beko
men dat daaraan een einde wordt gesteld (grond tot huurverbre
king)? 
Indien men de rechtspraak v~m het Hof van Cassatie i. v .m. het 
overspelige concubinaat bijtreedt, meen ik dat alleszins de eerste 
vraag (geldigheid van verbod in huurcontract) bevestigend zou moe
ten beantwoord worden. Op de tweede vraag (grond tot verbreking) 
kan het antwoord niet even affirmatief zijn, indien geen verbod in 
het huurcontract is opgenomen. Ze komt erop neer dat moet uitge
maakt worden of het onderhouden van overspelige geslachtsbetrek
kingen in het gehuurde goed, vanwege de huurder een inbreuk 
uitmaakt op zijn huurdersverplichtingen. Daarop moet, meen ik, 
ontkennend geantwoord worden(57). 
Indien men evenwel aanneemt dat de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie betreffende het overspelige concubinaat erop neerkomt dat 
ze ongeoorloofde inmengingen in het prive-leven toelaat (nagaan of 
de betrokkenen sexuele omgang hebben; zie verder nrs. 94-106), 
moet men ertoe besluiten dat ook het contractueel voorziene verbod 
ongeldig is. 

51. Ontstaat er een rechtsverhouding tussen de verhuurder en de 
mede-inwonende partner en, zo ja, welke? 
Indien men onderstelt dat de huurder niet het recht zou hebben zijn 
partner in zijn woning op te nemen, is deze partner voor de verhuur
der een persoon die het goed betrekt zonder recht noch titel. 
Maar wat indien de huurder wei dat recht heeft. of wanneer de 
verhuurder de mede-bewoning zonder meer duldt? Heeft de partner 
die het huurcontract niet heeft gesloten dan ook een (mede-)bewo
ningsrecht tegenover de verhuurder en kan deze laatste van de 
partner, die zijn mede-contractant niet is, de naleving vorderen van 

(56) Zie boven nr. 8. 
(57) In bepaalde beslissingen werd het overspelig karakter van het concubinaat niet als grond 
tot huurbreking aanvaard: Rb. Brussel, 2 maart 1951, Reset Jura Immobilia, 1951, 540; Rb. 
Brussel, 18 november 1950, Reset Jura Immobilia, 1951, 544; Rb. Antwerpen, 18 november 
1879, Pas., III, 189; zie verder over het probleem JEANMART, N., in Rep. Notarial, T. XV, 
L. VI, V0 Le concubinage, nrs. 130-131. 
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de huurdersverplichtingen (betaling van huurprijs; tussenkomst in 
algemene onkosten enz.)? 
Indien men, zoals hierboven werd verdedigd (zie boven nr. 28), 
aanvaardt dat art. 215 B.W. ook toepasselijk is voor gezinsleden die 
niet door het huwelijk verbonden zijn(58), heeft de mede-inwonende 
partner gezamenlijk met de partner-huurder, het recht op de 
huur(59) met de konsekwenties die dat recht voor de verhuurder heeft 
volgens art. 215 B.W.(60). 
Maar anderzijds kan men er in dat geval evenmin aan uit artikel222 
B.W. toepasselijk te verklaren op concubinerenden, met hun solidai
re verbintenis tot betaling van de huurprijs tot gevolg(61). Dezelfde 
redenen als deze voor artikel215 B.W. liggen immers aan de grond
slag van artikel 222 B.W. zodat, indien men artikel 215 B.W. 
toepasselijk verklaart op concubinerenden men tot hetzelfde besluit 
moet komen voor artikel 222 B. W. Het is in die hypothese niet no dig 
een beroep te doen op de vertrouwensleer om, wegens de schijn door 
hen verwekt als zouden ze een echtpaar zijn, artikel B.W. ook op 
concubinerenden toepasselijk te verklaren(62). 

§ 2. Het concubinaat, de (ex-)echtgenoot en de kinderen van (een 
van) de partner(s) 

a. De kinderen 

52. l.v .m. de weerslag die het concubinaat kan hebben op de verhou
ding tot de kinderen van (een van) de partners, moet onderzocht 
worden of het concubinaat een invloed heeft op de toekenning van 
het hoederecht (nr. 53), op de regeling van het bezoekrecht (nr. 54), 
op de onderhoudsplicht van de ouders, tegenover de kinderen (nrs. 
55-57) en of het concubinaat eigen rechtsverhoudingen kan doen 

(58) Contra: PAUWELS, J., ,Concubinaat: hoofdelijke aansprakelijkheid voor 
gezinsschulden?", (noot onder Vred. Merksem, 5 maart 1981), R. W., 1981-82, 49. 
(59) Dit werd aanvaard, maar op andere motieven, door de rechtbank van eerste aanleg van 
Luik: Rb. Luik, 26 juni 1980, Jur. Liege, 1981, 86. 
(60) B.v. verplichting zijn opzeg aan beide partners afzonderlijk te betekenen, op straffe dat 
de opzegging zonder uitwerking blijft: Cass., 6 oktober 1978, R. W., 1978-79, 1642 en Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1979, 372, noot RENCHON, J.L. 
(61) In zijn vonnis van 5 maart 1981, R. W., 1981-82, 49 poneert de Vrederechter van het 
kanton Merksem wei de solidaire verbintenis van de concubinerenden. Zonder die bepaling 
als zodanig toepasselijk te verklaren, wijst hij wei op (de analogie met) de hypothese van art. 
222 B.W., om ertoe te besluiten ,dater geen enkele reden is waarom een feitelijk gezin, dat 
zich als dusdanig opstelt, voordoet en onderhandelt met derden - een voordeliger regime zou 
genieten". 
(62) Constructie voorgesteld door PAUWELS, J., in zijn vermelde noot (nrs. 4 en 7), omdat 
men ,de belangen van de verhuurder niet uit het oog mag verliezen". 
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ontstaan tussen de kinderen en de partner(s) van hun concubinerende 
ouder(s) (nrs. 58-60). 

53. Voor de toekenning van het hoederecht is het concubinaat van 
een van de ouders geen afdoend element. Het is enkel een gegeven 
waarmee de rechter rekening kan houden. Het enige doorslaggevend 
criterium voor de toekenning van het hoederecht is immers het belang 
van het kind; en dit wordt niet noodzakelijk geschaad door het 
concubinaat. Het hoederecht kan dus principieel evengoed worden 
toevertrouwd aan de ouder die in concubinaat leeft als aan de ouder 
die aileen woont(63). De betwisting blijft beperkt tot de feitelijke 
appreciatie die de rechter heeft over het belang van het kind. In dat 
verband kan worden aangenomen dat de eventuele negatieve werking 
van het concubinaat zal afnemen, naargelang het huwelijk van de 
ouders in een verder gevorderd stadium van ontbinding komt. Aldus 
zou te begrijpen vallen dat de vrederechter bij toepassing van artikel 
223 B.W. voor de regeling van hoederecht meer betekenis hecht aan 
het concubinaat van een van de ouders, dan de voorzitter in kort 
geding dat zou doen en zeker dan de jeugdrechter dat zou doen na 
echtscheiding. 

54. De concubinerende ouder die het hoederecht niet toegekend 
kreeg, zal meestal de regeling vorderen van het omgangsrecht (be
zoekrecht) met zijn kinderen. Dat omgangsrecht oefent hij in begin
sel uit in zijn woning(64) en daar woont eveneens de partner waarmee 
hij in concubinaat leeft. Daardoor komen de kinderen (bijna onver
mijdelijk) in contact met de nieuwe partner van hun vader of moeder. 
Om reden daarvan wordt herhaaldelijk gevorderd - waarschijnlijk 
niet steeds op gezonde drijfveren - · dat de uitoefening van het 
omgangsrecht onder bepaalde modaliteiten zou geschieden: b.v. 
verplichting het omgangsrecht uit te oefenen bij de grootouders van 
de kinderen; verbod om de kinderen met de partner in contact te 
brengen. 
Terecht blijken de rechters steeds minder geneigd dergelijke modali
teiten in hun uitspraken op te nemen(65), zeker niet wanneer de 
nieuwe relatie ernstig blijkt te zijn en een zekere stabiliteit vertoont. 
Het recht om de kinderen in contact te brengen met de partner, mag 

(63) Zie b.v. Vred. Namen, 19 november 1976, Rev. Reg. Dr., 1976-77, 106; een overweging 
in de andere zin komt voor in Rb. Luik, 14 december 1978, Jur. Liege, 1978-78, 242. 
(64) Rb. Antwerpen, 26 februari 1979, R. W., 1979-80, 330. 
(65) Zelfde vonnis als in voetnoot 64. 
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in beginsel niet afhankelijk worden gesteld van het akkoord van de 
ouder die het hoederecht uitoefent(66). De deur zou dan worden 
opengezet voor willekeur en chantage. 

55. De ouder die het hoederecht niet heeft, zal meestal gehouden 
(veroordeeld) zijn tot de betaling van een onderhoudsgeld ten behoe
ve van zijn kinderen. Kan zijn concubinaat mede in aanmerking 
genomen worden bij de begroting van dat onderhoudsgeld; en, zo 
ja, zowel in negatieve als in positieve zin? 
En moet er, omgekeerd, bij de begroting van de eigen bijdrageplicht 
van de ouder die het hoederecht heeft, eveneens rekening gehouden 
worden met diens concubinaat? 

56. Er is geen reden waarom de ene ouder zich niet zou mogen 
beroepen op het al dan niet overspelige concubinaat van de andere 
bij de begroting van de onderhoudsbijdrage. De ouder aan wie het 
onderhoudsgeld ten behoeve van de kinderen moet worden betaald, 
kan het concubinaat van de onderhoudsschuldige inroepen om deze 
te doen veroordelen tot de betaling van een hoger onderhoudsgeld 
dan wat hij als alleenstaande zou moeten betalen(66bis). Wanneer de 
rechter, die daarover in feite en dus soeverein oordeelt, vaststelt dat 
de onderhoudsplichtige dankzij zijn concubinaat, een reeks algemene 
onkosten met zijn partner deelt, stelt hij immers meteen vast dat de 
lasten van de onderhoudsplichtige minder zijn en dus zijn middelen 
ruimer (evenredigheid vervat in art. 203 B.W. en uitdrukkelijk 
vermeld in art. 208 en 221 B.W.). 
Anderzijds kan de onderhoudsschuldige desgevallend met recht 
voorhouden dat het a1 dan niet overspelige concubinaat van de ouder 
die het hoederecht heeft, diens eigen bijdragemogelijkheid ver
groot( 67). Dit kan dan bij weer slag lei den tot een vermindering van 
de bijdrage van de onderhoudsschuldige. 

57. Kunnen de betrokkenen zich beroepen op (de lasten van) hun 
eigen concubinaat? 

(66) In haar vonnis van 25 maart 1982 (Jur. Liege, 1982, 249), stelde de rechtbank van Luik 
dat het van het grootste belang was voor de kinderen om contacten te onderhouden met hun 
vader en zijn partner. Daarna stelde ze echter dat hetzelfde belang van de kinderen eiste dat 
die contacten zouden toegelaten worden door de moeder, om er dan toe te besluiten dat, waar 
de stabiliteit van de nieuwe relatie niet bewezen was, het omgangsrecht gedurende een zekere 
tijd buiten de aanwezigheid van de partner moest worden uitgeoefend. 
(66bis) Zie een overweging met die draagwijdte in Luik, 15 juni 1972, Cah. Dr. Pam., 1973, 
23. 
(67) Antwerpen, 14 november 1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 174. 
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In de huidige stand van de rechtspraak van het Hof van Cassatie kan 
de onderhoudsschuldige zich zeker niet beroepen op (de lasten van) 
zijn eigen overspelig concubinaat om een vermindering van zijn 
onderhoudsbijdrage te vorderen. Men mag zich niet beroepen op de 
uitgaven die men (vrijwillig) doet om een met de openbare orde 
strijdige situatie in stand te houden, als motief om de (omvang van 
de) wettelijk gegronde aanspraken van de kinderen te doen vermin
deren. Nemo auditur ... Evenmin zal de ouder die het hoederecht 
heeft, zich op de lasten van zijn overspelig concubinaat mogen 
beroepen, om een verhoging te bekomen van de bijdrage van de 
onderhoudsschuldige. Nochtans mogen in dit geval evenmin de 
rechten van de kinderen worden aangetast. De ouder met het hoede
recht zal dus moeten inbinden in de uitgaven voor zijn concubinaat. 
Maar wat ingeval van eenvoudig concubinaat? 
Vooraf kan worden opgemerkt dat, ingeval de nieuwe gezinsbeleving 
in een huwelijk gebeurt, de onderhoudsplichtige de grotere lasten 
daarvan kan inroepen om een vermindering van de bijdrage voor zijn 
wettige kinderen te rechtvaardigen, zelfs indien die lasten mede 
veroorzaakt worden door de kinderen uit het eerste huwelijk van de 
nieuwe echtgenoot, die mede in het gezin worden opgenomen(68). 
Dezelfde oplossing moet m.i. aangenomen worden ingeval de onder
houdsschuldige de lasten van zijn eenvoudig concubinaat inroept. 
Gezien hij zijn fundamenteel recht op gezinsbeleving rechtmatig 
uitoefent, is geen juridisch motief voorhanden waarom de daaraan 
verbonden lasten niet mede zouden moeten in rekening gebracht 
worden bij de bepaling van zijn alimentaire draagkracht. 
Omgekeerd moet dezelfde konsekwentie aanvaard worden wanneer 
de ouder die het hoederecht heeft, de lasten inroept die verbonden 
zijn aan zijn eenvoudig concubinaat. 

58. De uitoefening van het hoederecht door de ouder die in concubi
naat leeft, brengt met zich dat zijn partner en zijn kinderen dezelfde 
gezinssituatie beleven. Zijn kinderen worden dan een soort , ,natuur
lijke stiefkinderen'' of, ,natuurlijke aanverwanten'' van zijn partner. 
Door de gezamenlijke gezinsbeleving kunnen affectieve banden 
groeien tussen de kinderen en de partner. Vaak ook draagt deze, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, effectief bij in de kosten van opvoe
ding en onderhoud van de kinderen. 
Kan deze feitelijke situatie juridische konsekwenties hebben? 

(68) Cass., 27 april 1983, J. T., 1983, 663. 
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59. De tijdens het concubinaat gegroeide affectieve banden kunnen, 
na de beeindiging van het concubinaat, voor de partner de grondslag 
zijn voor de erkenning van een recht op persoonlijke omgang met 
de kinderen. Het criterium is weer het belang dat de kinderen erbij 
hebben. 
Drie gerechtelijke beslissingen bebben dergelijk omgangsrecbt gere
geld, telkens in een geval waarin de man die de vordering instelde 
voorhield de verwekker te zijn van het kind, hoewel geen afstam
mingsbanden vastgelegd werden(69). 
Het bestaan van een biologische band is echter geen vereiste voor de 
toekenning van dergelijk omgangsrecht. Het bestaan van de affectie
ve banden en het belang van de kinderen bij de persoonlijke omgang, 
zijn een vereiste maar voldoende rechtvaardiging(70). 

60. Ook de materiele bijdrage in kost, opvoeding en onderhoud van 
de kinderen die de partner (vrijwillig) op zich heeft genomen, kan 
voor hem juridische gevolgen bebben. 
In zijn reeds vermeld arrest van 6 juni 1975(71) aanvaardde bet Hof 
van Cassatie dat de man die met een gehuwde vrouw samenwoont, 
tegenover de wettige kinderen van die vrouw (- waarvan hij welis
waar de verwekker zou geweest zijn -) een morele plicbt kan 
hebben, die kan erkend worden als een natuurlijke verbintenis en dan 
worden omgezet in een civielrechtelijke verbintenis. 
Het ontstaan van de door het Hof van Cassatie erkende morele 
plicht, onderstelt niet noodzakelijk een biologiscbe band tussen de 
man en het kind. Ook andere omstandigheden kunnen die plicht 
doen ontstaan, waarop dan bet mechanisme leidend tot een civiel
rechtelijke onderhoudsplicht kan in werking treden. Het concubinaat 
kan aldus leiden tot een onderhoudsplicht tegenover kinderen (van 
de partner), waarmee men in geen enkele afstammingsrelatie staat. 

(69) Rb. Brussel, 1 maart 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 67, noot LAMPE-FRANZEN, M.F., 
,De la possibilite et de l'opportunite d'etablir une correlation entre les obligations et les droits 
du 'pere de fait' a l'egard de son enfant", 71 e.v.; Kort. ged. Voorz. Rb. Luik, 31 oktober 
1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 81, noot LAMPE-FRANZEN, M.F.; Kort. ged. Antwerpen, 
13 februari 1980, R. W., 1980-1981, 871. 
(70) HEYVAERT, A., ,Het wezen van de instituten afstamming en huwelijk", R. W., 1979-80, 
737, nr. 59, kol. 761; MEULDERS-KLEIN, M.T., ,Legitimation par adoption. A propos du 
droit de visite des grand-parents d' origine en cas de legitimation par adoption et du fondement 
du droit de visite des tiers en general", Rev. Not. B., 1978, 118 e.v.; zie ook de in de vorige 
voetnoot vermelde noot van LAMPE-FRANZEN, M.F. 
(71) Cass., 6 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1066, Pas., 1975, I, 964, R.C.J.B., 1976, 283, noot 
RIGAUX, F., Rev. Not. B, 1978, 237 en J.T., 1976, 245. 
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b. De (ex-)echtgenoot 

61. Uit het feit enerzijds dat de plichten tot hulp en bijdrage in de 
lasten van het huwelijk blijven bestaan in de loop van de echtschei
dingsprocedure en anderzijds dat de rechter in kort geding , ,noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks uitspraak kan doen over de ontvan
kelijkheid of gegrondheid van de echtscheidingsprocedure ten gron
de of de schuld der echtelieden"(72), leidt men (doorgaans) af dat 
het concubinaat van de echtgenoot die onderhoudsgeld vordert, 
principieel geen reden is om hem geen onderhoudsgeld toe te kennen 
of om het hem vroeger toegekende onderhoudsgeld op te heffen. Wei 
mag, zo neemt men aan, ter bepaling van de behoeften rekening 
worden gehouden met de materH!le voordelen die hij/zij uit het 
concubinaat haalt(73). 
Het (principieel) voortbestaan van de plicht tot hulp tijdens de 
echtscheidingsprocedure en het verbod voor de rechter in kort geding 
om nadeel toe te brengen aan de zaak zelf (art. 1039 Ger. W.), 
rechtvaardigen m.i. de hoven weergegeven juridische konsekwenties 
niet. 
Doordat een echtscheidingsprocedure wordt ingeleid, verkrijgt men 
in principe niet meer rechten dan men voordien had. 
Welnu, de echtgenoot die in concubinaat leeft, zou voor de aanvang 
van de echtscheidingsprocedure zeker geen onderhoudsuitkering 
kunnen bekomen. Zijn concubinaat zou immers aangezien worden 
als een gedraging waardoor hij zich schuldig maakt aan de feitelijke 
scheiding of minstens mede-schuldig aan het voortduren ervan, zodat 
hij zich niet zou bevinden in de voorwaarden om een onderhoudsuit
kering te bekomen(74). 
Er is geen juridische reden waarom hij dat wei zou kunnen bekomen, 
doordat hij nadien zelf een echtscheidingsgeding zou inleiden of in 
dergelijk geding verweerder zou zijn. Door met het concubinaat 
rekening te houden in zijn beslissing in kort geding, beoordeelt de 
rechter het overigens niet als eventuele grond tot echtscheiding en 
brengt hij de zaak zelf geen nadeel toe. Hij stelt enkel het bestaan 
van het concubinaat vast, op dezelfde wijze als hij het doet wanneer 
hij er rekening mee houdt om de behoeften te bepalen . 

. Op dezelfde wijze, meen ik, moet rekening gehouden worden met het 

(72) Antwerpen, 5 januari 1977, R. W., 1976-77, 2599. 
(73) Antwerpen, 5 januari 1977, R. W., 1976-77, 2599; Brussel, 8 januari 1974, Pas., 1974, 
II, 90; Luik, 15 juni 1972, Cah. Dr. Fam., 1973, 23. 
(74) Cass., 4 november 1960, R. W., 1961-62, 831, i.v.rn. de bijdrage in de lasten van het 
huwelijk; Cass., 10 oktober 1980, R. W., 1980-81, 2066, i.v.rn. de plicht tot hulp. 
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concubinaat dat de (tot dan toe) onderhoudsgerechtigde echtgenoot 
aangaat in de loop van de echtscheidingsprocedure. Ook dat concu
binaat is een inbreuk op een huwelijksplicht en tast de kansen op een 
verzoening aan, zodat de echtgenoot die het aangaat op een schuldige 
wijze mede bijdraagt tot het voortduren van de feitelijke scheiding 
en derhalve geen aanspraak meer kan maken op de uitkering van een 
onderhoudsgeld(75). Ret concubinaat aangegaan in de loop van een 
echtscheidingsprocedure zou dan ook een reden moeten zijn om de 
veroordeling tot onderhoudsuitkering op te heffen(76). 

62. Bij de beoordeling van de onderhoudsvordering die een echtge
noot instelt tegen zijn concubinerende onderhoudsschuldige me
deechtgenoot, moet wei rekening gehouden worden met de materiele 
voordelen die deze uit het concubinaat haalt(77). Deze kan zich zelf 
echter niet beroepen op de lasten van zijn overspelig concubinaat. 

63. In Nederland heeft het nieuw huwelijk of het concubinaat van 
de uitkeringsgerechtigde, het verval tot gevolg van zijn recht op 
levensonderhoud na echtscheiding(78). 
In Belgie is dergelijk verval niet voorzien voor de onderhoudsuitke
ring na echtscheiding die op basis van een van de artikelen 301, 306 
en 307 B.W. wordt toegekend. 
Het concubinaat zal derhalve enkel een weerslag kunnen hebben op 
de onderhoudsuitkering na echtscheiding, indien het beantwoordt 
aan een van de wettelijk voorziene omstandigheden die een wijziging 
van de uitkering. kunnen verantwoorden. 
Men moet een onderscheid maken tussen twee hypothesen: ofwel 
beroept de belanghebbenden zich op zijn eigen concubinaat (nrs. 

(75) In feite is er aile reden om tegen deze stelling gekant te zijn. Ze is echter m.i. een logisch 
noodzakelijke konsekwentie van het schuldbeginsel dat men hanteert voor de toekenning van 
onderhoudsgeld buiten de echtscheidingsprocedure om. 
(76) Dit werd gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Luik in zijn 
beschikking van 6 juni 1979, Jur. Liege, 1978-79, 317, doch blijkbaar ook op andere motieven. 
(77) Luik, 15 juni 1972, Cah. Dr. Fam., 1973, 23. 
(78) Art. 160 Ned. B.W. luidt als volgt: ,Ben verplichting van een gewezen echtgenoot om 
uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt 
wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt dan wei is gaan samenleven met een ander als 
waren zij gehuwd". 
Dergelijk samenleven, erkende de Hoge Raad in zijn arrest van 3 november 1978 (N.J., 1979, 
nr. 121, p. 349), is uitgesloten tussen personen van hetzelfde. geslacht, ook a! onderhouden 
ze geslachtsbetrekkingen. Zie voor snijdend-kritische bedenkingen o.m. over de regeling vervat 
in art. 160 Ned. B.W. en het arrest van 3 november 1978: HoEFNAGELS, G.P., Gescheiden 
meningen over huwelijk, samenleven en scheiden, Rotterdam, Ad. Donkers, 1982, 199 p., p. 
128-138. 
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64-65) ofwel beroept hij zich op het concubinaat van de andere (nr. 
66). 

64. Ook het concubinaat van iemand die uit de echt gescheiden is, 
kan overspelig zijn. Hij kan hertrouwd zijn maar met iemand anders 
samenwonen ofwel zelf ongehuwd zijnde met een gehuwd persoon 
samenwonen. Aileen is de ,bedrogene" niet meer zijn ex-echtge
noot. 
Konsekwent met de rechtspraak van het Hof van Cassatie, moet 
aangenomen worden dat niemand zich op zijn eigen overspelig 
concubinaat kan beroepen ten nadele van derden. Nemo auditur ... 
Derhalve zal de uitkeringsplichtige de lasten van zijn overspelig 
concubinaat niet kunnen inroepen om de uitkering te doen verminde
ren of op te heffen en de uitkeringsgerechtigde evenmin die van zijn 
overspelig concubinaat om de uitkering te doen verhogen. 

65. De oplossing is niet zo eenvoudig wanneer de belanghebbenden 
uitkeringsgerechtigde of -plichtige zich met hetzelfde doel beroept op 
zijn eenvoudig concubinaat. 
De kernvraag is hier, inachtgenomen wat bij artikel301 § 3 eerste en 
derde lid B.W. is bepaald, of (de lasten van) dit concubinaat wei 
(kunnen) kan erkend worden als een omstandigheid onajhankelijk 
van de wil van de belanghebbende. 
Het zou mijns inziens verkeerd zijn in deze hypothese het nieuw 
aangegaan huwelijk gelijk te stellen met het concubinaat enkel op de 
overweging dat niemand verplicht is te huwen evenmin als in concu
binaat te gaan Ieven, om in beide gevallen ertoe te besluiten dat men 
te doen heeft met een omstandigheid die wei afhankelijk is van de 
wil van de belanghebbende. Bij het huwelijk worden de eraan ver
bonden lasten immers wettelijk opgelegd; ingeval van concubinaat 
hebben ook de lasten ervan zelf een overwegend conventionele basis 
(zie o.m. hoven nrs. 34 en 35), zijn dus ook die lasten vrijwillig 
opgenomen. Derhalve zouden de lasten verbonden aan het huwelijk 
wei kunnen aangezien worden als een omstandigheid onafhankelijk 
van de wil van de belanghebbende; niet de lasten van zijn concubi
naat. 
Men komt vanzelfsprekend tot een ander besluit indien men de lasten 
(verbintenissen) van het concubinaat aanziet als noodzakelijke kon
sekwenties van de uitoefening van het fundamenteel recht op gezins
beleving. 
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66. De ex-echtgenoot kan zich anderzijds steeds beroepen op het al 
dan niet overspelige concubinaat van de andere. Wanneer het concu
binaat van de uitkeringsgerechtigde in zijn toestand dergelijke wijzi
ging teweeg brengt dat het bedrag van de uitkering niet meer verant
woord is, kan ze dus verminderd of opgeheven worden (art. 301, § 3 
tweede lid, B.W.)(79). 
Op dezelfde wijze kan er ten behoeve van de uitkeringsgerechtigde 
rekening gehouden worden met het concubinaat van de uitkerings
plichtige, indien het een weerslag heeft op diens ,goederen en 
inkomsten" (art. 301, § 1 B.W.)(79bis). 

67. Dezelfde beschouwingen als hierboven in de nrs. 64 tim 66 
gehouden, gelden, mutatis mutandis, voor de weerslag van het 
concubinaat als criterium bij de beoordeling van de wijzigingen in 
de behoeften en bestaansmiddelen van de partijen, waartoe bij 
toepassing van art. 307bis B.W. moet worden overgegaan (de uitke
ring tot levensonderhoud na echtscheiding op grond van 5 jaar 
feitelijke scheiding). 

68. De eventuele modaliteiten van het onderhoudsgeld overeengeko
men bij een echtscheiding door onderlinge_toestemming, zii11 zuiy~r 
conventioneel. Wat de partijen overeengekomen zijn, geldt tussen 
hen als wet (art. 1134 B.W.). Indien zein hun overeenkomst geen 
regelingen hebben opgenomen b.v. in verband met een eventueel 
later concubinaat van de onderhoudsgerechtigde, zal op grond daar
van geen opheffing of vermindering van het onderhoudsgeld kunnen 

(79) Cass., 14 februari 1975, R. W., 1974-75, 2135; zie b.v. Rb. Dendermonde, 16 december 
1976, J. T., 1977, 314; Vred. Merksem, 6 november 1981, R. W., 1983-84, 319. 
(79bis) De rechtbank van eerste aanleg van Brussel (8 juni 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 
189), stelt dat rekening moet gehouden worden met de geventileerde bijdrage van de 
onderhoudsschuldige in de lasten van zijn concubinaatsgezin, wat dus impliceert dat mede 
rekening gehouden wordt met de bijdrage van zijn partner. 
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bekomen worden, ook al is die mogelijkheid voorzien voor het geval 
van een .later huwelijk(80). 
lngeval de modaliteiten nogal vaag :z;ijn omschreven(81), zal alles 
afhangen van wat de rechter als bedoeling van de partijen in de 
overeenkomst meent te onderkennen. Dat zal hem meteen de moge
lijkheid bieden om zijn beslissing mede doorillijkheidsoverwegingen 
te laten bepalen. 

§ 3. De schuldeisers van een concubinerende en (de realisering van) 
hun onderpand 

69. De situatie van schuldeisers voor huishoudelijke uitgaven van de, 
concubinerenden en van de verhuurder van de gezinswoning, werd 
boven reeds besproken. 
Hier wordt de situatie behandeld van wie uit anderen hoofde schuld
eiser is van een van de concubinerenden. 

70. Het hele vermogen van een schuldenaar is het onderpand van 
zijn schuldeisers (art. 7 Hyp. W.). Deze regel geldt onverminderd 
wanneer de schuldenaar in concubinaat leeft. 
De schuldeiser mag dus al de goederen in beslag nemen waarvan 
blijkt dat ze eigendom zijn van zijn concubinerende schuldenaar. 
Wat de onroerende goederen betreft, zal dat doorgaans geen preble
men opleveren. 

(80) Vred. Kontich, 12 juli 1983, R. W., 1983-84, 2120. De rechter kan nochtans zeer ver gaan 
in de interpretatie en, niettegenstaande het gebruik van het woord . ,huwelijk" of 
,hertrouwen" in de tekst van de overeenkomst, op basis van extrinsieke gegevens, vaststellen 
dat de partijen daarmee b.v. bedoeld hebben ,gaan samenleven in gezinsverband" (b.v. Rb. 
Antwerpen, 9 januari 1979, dat geleid heeft tot het hieronder vermeld arrest van het Hof van 
Cassatie). 
Dergelijke vaststelling schendt in principe niet het geloof dat aan de akte moet worden gehecht 
en leidt derhalve niet tot verbreking (Cass., 1 februari 1980, Pas., 1980, I, 645). 
Zie verder: Vred. Landen, 23 november 1983, R. W., 1983-84, 2559, dat echter naast de kwestie 
gemotiveerd is en op terzake niet dienende rechtspraak van het Hof van Cassatie steunt. Men 
kan ook niet stellen dat de gelijkstelling van concubinaat met huwelijk zou aanvaard zijn in 
het vonnis van 22 november 1978 van het vredegerecht te Brasschaat (R. W., 1979-80, 1939; 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 125). In de daarbij behandelde zaak was immrs in de overeenkomst 
voorzien dat het onderhoudsgeld zou vervallen, ,indien mevr. V .E. een nieuw huwelijk aangaat 
of indien zij in gezinsverband gaat samenleven met een andere man". Zie verder over deze 
problematiek: PINTENS, W., Echtscheiding door onderlinge toestemming, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1982, nrs. 527-541; WERCKX, J., ,De echtelijke onderhoudsregeling 
na echtscheiding door onderlinge toestemming", R. W., 1983-84, 2560, noot onder Vred. 
Landen, hierboven geciteerd; VAN SINAY, T., ,Echtscheiding door onderlinge toestemming 
en ... samenhokken", R. W., 1983-84, 2849. 
(81) Zoals in het Nederlandse voorbeeld, besproken in voetnoot 78, aantoont, is zelfs de 
uitdrukking ,huwen of gaan samenwonen als ware men gehuwd" die recent tamelijk vee! in 
akten van echtscheiding door onderlinge toestemming wordt aangetroffen, niet voldoende 
algemeen. 
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I.v.m. de roerende goederen kunnen de derden en de partner-niet
schuldenaar zich beroepen op de bewijsregeling die geldt tussen de 
concubinerenden onderling(82). , 
Derhalve is er voor de roerende goederen waarvan het eigendomsbe
wijs met geloofwaardige akten wordt geleverd, geen probleem. 
Het exclusieve eigendomsrecht mag verder bewezen worden door alle 
wettelijke bewijsmiddelen, waaronder feitelijke vermoedens en ge
tuigenissen. 
T.a.v. de (lichamelijke) roerende goederen, mag de schuldeiser dus 
eveneens aannemen dat zijn schuldenaar eigenaar is van alle goede
ren waarvan deze het bezit heeft. Ook derden zijn er immers toe 
gerechtigd zich te beroepen op de regel dat, wat roerende goederen 
betreft, bezit geldt als titel(83). Precies in dit verband echter ontstaan 
moeilijkheden ingeval van concubinaat. 

71. Door de samenwoning hebben de concubinerenden een huishou
delijke uitrusting, die kan samengesteld zijn uit goederen door hen 
bij de vestiging van het concubinaat aangebracht of later door hen 
verkregen. Van die uitrusting maken ze beide gebruik. 
Bij onderstelling kan niet (meer) aangetoond worden wie van de 
concubinerenden eigenaar is van die goederen. 
Kan de schuldeiser er zich dan op beroepen dat zijn schuldenaar die 
goederen feitelijk in zijn macht heeft, m.a.w. het bezit ervan heeft, 
om daaruit tot het exclusieve eigendomsrecht van zijn schuldenaar 
te besluiten? 
Normaal kan hij daarin niet slagen. De partner van zijn schuldenaar 
gebruikt die goederen evenzeer en heeft ze dus ook in zijn macht. Het 
bezit van de schuldenaar is dus niet exclusief. Bovendien zal het in 
hoofde van de schuldenaar in concreto meestal evengoed door een 
andere oorsprong dan een gebruik als eigenaar kunnen verklaard 
worden (b.v. gebruik van een goed van de partner) en dus dubbelzin
nig zijn. Hieruit moet volgen dat de schuldeiser zich t.a.v. aldus 
bezeten goederen niet kan beroepen op artikel 2279 B. W. om er het 
exclusieve eigendomsrecht van zijn schuldenaar uit af te leiden. Uit 
dat gezamenlijk bezit kan enkel besloten worden tot een onverdeeld 
eigendomsrecht van de bezitters(84). 

(82) VANDENBERGHE, H., De juridische betekenis, o.c., nr. 131.1. 
(83) Zie HEYVAERT, A., ,Bezit geeft verscheidene titels", T.P.R., 1983, nr. 31, p. 169 e.v. 
(84) Cass., 12 februari 1948, Pas., 1948, I, 100 en R.C.J.B., 1955, 126. 
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72. Zoals het vroeger werd aangenomen voor de gelijkaardige situa
tie bij echtgenoten gehuwd onder bet stelsel van de scheiding van 
goederen(85), besliste het Hof van Cassatie in 1976 echter ,dat, 
wanneer concubinerenden hun respectieve roerende goederen hebben 
vermengd, de schuldeiser van een van beide niet verplicht is deze 
goederen te onderscheiden of af te scheiden, hetgeen onmogelijk is 
geworden tengevolge van de vermenging die de concubinerenden zelf 
hebben bewerkstelligd'' en ,,dat de schuldeiser dus beslag kan leggen 
op de goederen welke de concubinerenden derwijze bezitten tenzij de 
concubinerende, die geen schuldenaar is, bewijst dat hij aileen eige
naar is van het geheel of een deel van de goederen"(86). 
Deze rechtspraak valt echter juridisch-logisch bezwaarlijk te verdedi
gen. Wanneer het exclusief eigendomsrecht van de concubinerende 
schuldenaar op de gezamenlijk bezeten goederen niet bewezen wordt, 
moet aangenomen worden dat hun gezamenlijk bezit de titel is voor 
hun onverdeeld eigendomsrecht. Het bezit van de ene concubineren
de is misschien wei dubbelzinnig tegenover de andere, maar dat geldt 
niet voor hun gezamenlijk bezit; en niets verzet zich ertegen dat twee 
personen gezamenlijk bezitten als eigenaars (in onverdeeldheid)(87). 
Wie beslag legt op goederen gezamenlijk bezeten door concubineren
den waarvan geen van beide zijn exclusief eigendomsrecht bewijst, 
zal derhalve de verdeling moeten vorderen vooraleer op het deel van 
zijn schuldenaar betaling te kunnen bekomen(88). 
Dit is trouwens op dit ogenblik de wettelijke regeling voor de van 
goederen gescheiden echtgenoten die zich in dezelfde situatie bevin
den(89). 

§ 4. De onrechtmatige daad van derden en het concubinaat 

73. Vooraf weze eraan herinnerd dat het begrip schade (volgend uit 
onrechtmatige daad) niet noodzakelijk de krenking van een recht 

(85) Cass., 16 september 1954, R.C.J.B., 1955, 129, noot DELVA, W., ,De Ia preuve de Ia 
proprit)te des biens mobiliers dans Ia separation de biens", ibid., 132. 
(86) Cass., 10 juni 1976, R. W., 1976-77, 601 en Pas., 1976, I, 1101; zie ook Beslagr. Luik, 
8 maart 1978, Jur. Liege, 1978-79, 10, kritische noot DE LEVAL, G. 
(~7) Zie HEYVAERT, A., ,Ret bezit, overzicht van rechtspraak 1961-1964", T.P.R., 1965, 
nr. 8; zie ook DE LEVAL, G., ,,Reflexions sur lademande en distraction'', (noot onder Beslagr. 
Luik, 8 maart 1978), Jur. Liege, 1978-79, 10. 
(88) Brussel, 8 januari 1974, Pas., 1974, II, 86. 
(89) Art. 1468, tweede lid B.W.; voor een uitgebreider bespreking zie HEYVAERT, A., ,Bezit 
geeft verscheidene titels", T.P.R., 1983, nrs. 32-36, p. 169 e.v. 
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onderstelt. De krenking van een (recbtmatig) belang is voldoen
de(90). 
In dat verband beeft bet derbalve principieel geen belang of bet 
concubinaat wordt erkend als een recbtsverbouding dan wel als .een 
feitelijke verhouding. 

74. Voor de toelaatbaarbeid van de vordering tot schadeloosstelling 
is vereist dat het belang, waarvan de krenking wordt voorgebouden, 
het voordeel dat men beweert verloren te bebben, recbtmatig, geoor
loofd is(91). 
Bovendien onderstelt de toekenning van een scbadevergoeding van
zelfsprekend ook dat de krenking, bet verlies, bewezen wordt. Er 
moet m.a.w. aangetoond worden dat de voorgebouden scbade, 
waarvan men de vergoeding vordert, zeker is. Voor toekomstige 
scbade komt dit in grote mate neer op bet onderzoek naar de 
waarschijnlijkbeidsgraad van het voorgebouden verlies. Dat beeft 
tevens een weer slag op de begroting van de omvang van de scbadever
goeding, daar de waarscbijnlijkbeidsgraad van de bandhaving van 
een bestaande situatie afneemt o.m. naargelang het toekomstig ogen
blik waarnaar wordt gerefereerd verder afgelegen is. 
In deze twee verbanden rijzen problemen wanneer een cone_Qbine_Ien
de vergoeding vordert van de schade die hij beweert te lijden ingevol
ge de fout van een derde waarvan zijn partner het dodelijk slacbtoffer 
werd(92). 

75. Omwille van bet vereiste rechtmatig en geoorloofd karakter dat 
het gekrenkte belang moet hebben om een recht op scbadeloosstelling 

(90) Cass., 16 januari 1939, Pas., 1939, I, 25, i.v.m. voordelen uit de gemeenschappelijke 
huishouding tussen broer en zuster; Cass., 4 september 1972, R. W., 1972-73, 715, i.v.m. de 
voordelen die een kloostergemeenschap (v.z.w.) haalde uit het feit dat een leraar (geestelijke) 
haar vrijwillig zijn wedde afstond. 
(91) Terecht wordt opgemerkt dat het onderzoek naar de rechtmatigheid van het gekrenkte 
belang de toelaatbaarheid van de vordering betreft: RoNSE, J., Schade en schadeloosstelling, 
dl. I, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1984, nr. 52; het bij art. 17 Ger. W., voor de 
toelaatbaarheid van een vordering vereiste belang moet een rechtmatig belang zijn; het belang 
dat men erbij heeft vergoeding te bekomen voor het verlies van een onrechtmatig belang, is 
zelf onrechtmatig. 
(92) Er bestaat over de hele problematiek tamelijk veel rechtspraak en uitgebreide rechtsleer: 
zie b.v. VANDENBERGHE, H., Dejuridische betekenis, o.c., nrs. 105-114; JEANMART, N., Les 
ejjets civils, o.c., 151-193; DIRIX, E., Het begrip schade, Antwerpen-Apeldoorn, Maarten 
Kluwer's internationale uitgeversonderneming, Brussel, CED-Samsom, 117 e.v.; MAHIEU, 
M., ,La concubine, le juge et les mreurs", R.G.A.R., 1976, nr. 9551; 
VERHEYDEN-] EANMART, N., , ,Le droit a reparation de la concubine en cas de deces accidentel 
de son compagnon. A propos de l'arret de la cour de cassation du 19 decembre 1978", 
R.G.A.R., 1981, nr. 10.412; RoNsE, J., ,Schade en schadeloosstelling", dl. I, in A.P.R., 
1984, nrs. 50-56; enz. 
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te kunnen geven, hebben de overspelige concubinerenden in Belgie 
vooralsnog geen kans om in hun vordering te slagen. 
Het Hof van Beroep van Gent had bij arresten van 6 oktober 1976 
en 17 november 1977 aan een overspelige concubine wei vergoeding 
toegekend voor de door haar geleden materiele en morele schade. Bij 
arrest van 19 december 1978 heeft bet Hofvan Cassatie deze arresten 
echter verbroken(93). Het heeft daarbij als principe gesteld dat de 
vaststelling van het overspelig karakter van bet concubinaat noodza
kelijk insluit dat de betrekkingen van die concubinerenden in strijd 
waren met verplichtingen uit een bestaand huwelijk en derhalve met 
wetsbepalingen van openbare orde. Daaruit besluit bet Hof dat bet 
verlies van die betrekkingen niet het verlies van een niet onrechtmatig 
voordeel kan uitmaken. Met ,betrekkingen" is in bet arrest wel 
degelijk bedoeld bet geheel van de verhoudingen tussen concubine
renden- en b.v. niet enkel geslachtsbetrekkingen- gezien een van 
de verloren betrekkingen waarvoor vergoeding was toegekend van 
patrimoniale aard was (er was door bet Hofvan Beroep ook vergoe
ding toegekend voor materiele schade). 
De enige mogelijkheid voor de overspelig-concubinerende om, in de 
huidige stand van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, toch 
schadevergoeding te bekomen, bestaat erin de krenking in te roepen 
van een belang dat onafhankelijk van bet concubinaat bestond. In 
de beoordeling van de onafhankelijkheid van het belang is de rechter 
soeverein, daar bet een feitelijke appreciatie is. Aldus zou de rechter 
ook nu nog, zonder in tegenstrijd te komen met de beginselen van 
bet arrest van 19 december 1978, kunnen vaststellen dat tussen de 
overspelig concubinerenden genegenheidsbanden bestonden, onaf
hankelijk van hun concubinaat, waarvan de krenking recht geeft op 
schadevergoeding(94). 

76. Zoals boven (nrs. 12 e.v.) reeds werd aangetoond, is het Hofvan 
Cassatie in 1967 teruggekomen op de strakke lijn die het voordien 
ook aanhield i.v.m. bet eenvoudige concubinaat(95). De rechter kan 
nu in feite vaststellen dat de band die tussen eenvoudig concubineren
den bestaat, ofschoon niet erkend bij de wet, niet in strijd is met de 

(93) Zie voetnoot 7. 
(94) Dit deed de correctionele rechtbank van Luik bij vonnis van 10 oktober 1977, R.G.A.R., 
1980, nr. 10.154. Personen die ieder met een ander of van wie een gehuwd is kunnen immers 
,!outer genegenheidsbetrekkingen" hebben, die op zichzelf niet immoreel zijn: Cass., 5 
februari 1970, R. W., 1969-70, 1735. 
(95) Zie het arrest van 26 juni 1967, R. W., 1967-68, 786, R.G.A.R., 1968, nr. 8002 en 1969, 
nr. 8158 tegenover dat van 21 april 1958 en Pas., 1958, I, 921. 

63 



openbare orde of de goede zeden. Dit heeft dan tot gevolg dat de 
voordelen die uit die band gehaald worden, niet (noodzakelijk) 
ongeoorloofd zijn, dat het gekrenkte (concubinaats) belang rechtma
tig kan zijn. 
Daar de beoordeling van het rechtmatig of onrechtmatig karakter 
van de gekrenkte belangen aldus tot een feitenkwestie is herleid, 
hoeft het niet te verwonderen dat de rechtspraak i. v .m. het eenvoudi
ge concubinaat erg incoherent is (geworden)(96). Soms wordt geen 
enkele vergoeding toegekend(97), soms wordt wel vergoeding toege
kend voor materH!le schade maar niet voor morele(98), dan weer 
worden de geschonden belangen wel voor rechtmatig gehouden maar 
wordt enkel de morele schade vergoed daar de materiele voor onzeker 
wordt gehouden(99), soms wordt alle schade vergoed(lOO), desgeval
lend op gelijke voet als wanneer de betrokkenen zouden gehuwd 
geweest zijn(lOl). 

77. Misschien kan meer eenheid in de reclitspraak worden gebracht, 
indien volgende twee regels in acht worden genomen: 
a. Wanneer een ,band" geoorloofd of ongeoorloofd kan zijn, moet 
hij geacht worden geoorloofd te zijn; de strijdigheid met de open bare 
orde of met de goede zeden mag niet worden vermoed, maar moet 
worden aangetoond door wie zich erop beroept. Concreet betekent 
zulks dat wie de onrechtmatigheid van een eenvoudig concubinaat 
inroept, zal moeten bewijzen dat het georganiseerd en in stand wordt 
gehouden ter vergelding van sexuele dienstverlening. 
b. De zekerheid van het bestaan van schade mag niet verward 
worden met de zekerheid nopens haar omvang(l02). De schade is 
zeker wanneer er een ernstige waarschijnlijkheid bestaat dat de 
benadeelde zich bevindt in een nadeliger toestand dan die waarin hij 
zich zou bevinden, was de onrechtmatige daad niet verricht; en deze 

(96) Deze incoherentie werd terecht op de korrel genom en door MAHIEU, M., ,La concubine, 
le juge et les mreurs", R.G.A.R., 1976, nr. 9551. 
(97) B.v. Rb. Brussel, 27 juni 1972, J. T., 1973, 183, waarbij ten onrechte wordt aangenomen 
dat de eiseres niet het bewijs leverde van het rechtmatig karakter van de gekrenkte belangen, 
bij gebreke van het bewijs van ,une volonte de stabilite et de perennite dans son chef et dans 
celui de son concubin". 
(98) Brussel, 24 oktober 1974, J. T., 1975, 156 en R.G.A.R., 1976, nr. 9561. 
(99) Brussel, 26 februari 1975, J. T., 1975, 379 en R.G.A.R., 1976, nr. 9562; Corr. Luik, 10 
oktober 1977, R.G.A.R., 1980, nr. 10154. 
(100) Het arrest van 20 maart 1967 van het Hof van Beroep van Brussel dat aanleiding gaf 
tot het arrest van 26 juni 1967 van het Hof van Cassatie (R. W., 1967-68, 786); Rb. Hasselt, 
9 juni 1969, R.G.A.R., 1973, nr. 8959. 
(101) Rb. Huy, 7 december 1981, Jur. Liege, 1982, 156. 
(102) RoNSE, J., ,Schade en schadeloosstelling", dl. I, in A.P.R., 1984, nr. 88. 
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waarschijnlijkheid moet volgens de gewone gang van zaken worden 
vastgesteld( 103). 
Het zal meestal niet de normale gang van zaken (geweest) zijn dat, 
indien de onrechtmatige daad niet was begaan, het slachtoffer zijn 
partner zou verlaten hebben op het ogenblik van die daad of onmid
dellijk nadien. Indien de onrechtmatige daad niet werd gesteld zou 
de band, die bij hypothese voordelen opleverde aan de overlevende 
(bijzit), volgens de normale gang van zaken nog een zekere onbepaal
de tijd voortgeduurd hebben. Door de onrechtmatige daad is dat niet 
het geval. Bij deze vaststelling is het bestaan van de schade zeker en 
komt het er enkel nog op aan haar omvang te begroten. En deze 
laatste is afhankelijk van de waarschijnlijke duurvan de instandhou
ding van de door de onrechtmatige daad verbroken concubinaatssitu
atie. 

78. Tenslotte weze vermeld dat het overspelige concubinaat ook een 
weerslag kan hebben op de vordering die de overspelige concubine 
instelt n.a.v. de onrechtmatige daad waarvan haar echtgenoot het 
slachtoffer werd. Het probleem is hier niet dat van de (on)rechtma
tigheid van het gekrenkte belang, maar dat van het (nog) bestaan van 
het voorgehouden belang. Het gaat daarbij m.a. w. over de zekerheid 
van het bestaan van de schade(104). De oplossing van de vraag of 
er nog een belang bestond, komt neer op een feitelijke appreciatie. 
De problematiek moet hier dan ook niet verder onderzocht worden. 

§ 5. De langstlevende concubine en de (familie)verwanten van haar 
overleden partner 

a. Lijkbezorging 

79. De lijkbezorging moet geschieden overeenkomstig de wil van de 
overledene. Het recht de wijze daarvan te bepalen, is een persoonlijk
heidsrecht van de overledene. 
Wanneer de overledene uitdrukkelijk heeft geregeld hoe de lijkbezor
ging moet geschieden, rijst in principe geen probleem (- zijn be-

(103) RONSE, J., O.c., nr. 93. 
(104) Zie b.v. Mons, 20 februari 1979, Bull. Ass., 1979, 251. De boven (nr. 61) besproken 
rechtspraak volgens welke het concubinaat van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot geen 
grond is om de aanspraak op onderhoudsgeld te doen vervallen in de loop van een 
echtscheidingsprocedure, doet besluiten tot het nog bestaan van het belang en dus van de 
schade. Voor de begroting van de omvang van de schade zou de concubine dan kunnen wijzen 
op de lange duur van de echtscheidingsprocedure, haar mogelijkheid om rechtsmiddelen aan 
te wenden, enz. 

65 



schikking zou aileen kunnen genegeerd worden, indien men zou 
kunnen bewijzen dat ze niet de uitdrukking is van zijn werkelijke wil; 
b. v. geestesstoornis, zodanige be!nvloeding dat de betrokkene van 
zijn vrije wil werd beroofd -). 
Wat indien de overledene zelf niets uitdrukkelijk geregeld heeft? 
Als persoonlijkheidsrecht van de overledene, valt het recht om de 
wijze van lijkbezorging te bepalen niet in zijn nalatenschap. 
Zijn erfgenamen kunnen zich dus niet op die hoedanigheid beroepen 
om het recht op te eisen die wijze te bepalen. 
Gezien aileen de eigen wil van de overledene bepalend is, moet 
aangenomen worden dat de regeling van de lijkbezorging mag vastge
steld worden door de personen die geacht mogen worden best de 
desbetreffende wil van de overledene te kunnen kennen. Dat zijn op 
de eerste plaats de personen met wie de overledene zijn intimiteit 
deelde; b.v. zijn weduwe, ook al was die (voorheen) geen erfgenaam. 
Aldus zal ook de langstlevende van de concubinerenden daarvoor in 
aanmerking kunnen komen, desgevallend v66r de wettige erfgena
men van de overledene, ook al is hijzelf geen erfgenaam of (alge
meen) legetaris(l05). 

b. Giften -,De, ongeoor!oofde oorzaak 
- -- --

80. Na het overlijden van iemand die in concubinaat leefde;voelen 
zijn wettige erfgenamen, die vaak in jaren geen of slechts sporadische 
contacten hebben gehad met de overledene, zich niet zelden gefrus
treerd. De nalatenschap is niet zo groot als ze gehoopt en verwacht 
hadden; de overledene heeft een deel of het geheel van haar (zijn) 
nalatenschap bij testament vermaakt aan haar (zijn) laatste levensge
zel(lin); ze stellen vast dat de langstlevende partner uit verrichtingen 
van de overledene voordelen haalt waarop zij menen aanspraak te 
mogen maken of die ze te bezwarend vinden voor de nalatenschap. 
De strijd tussen de langstlevende concubine en de wettige erfgenamen 
van haar overleden partner kan losbranden. Welke wapens stelt de 
rechtspraktijk de wettige erfgenamen ter beschikking? 

81. De wettige erfgenamen moeten trachten de nietigverklaring te 

(105) Zie de noot van MAssoN, J.P., J. T., 1984, 284, nr. 4, onder Voorz. Kort. ged. Brussel, 
7 december 1983, J.T., 1984, 283. 
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bekomen van de rechtshandelingen van de overledene(106). Ze be
schikken daartoe niet meer over een specifiek afdoend middel, zoals 
dat in het oude recht gold(107). Concubinerenden zijn niet relatief 
rechtsonbekwaam tegenover elkaar. De giften die ze elkander doen, 
kunnen dus enkel nietig verklaard worden op gronden van gemeen 
recht. ,De" ingeroepen grond is het ongeoorloofd karakter van de 
oorzaak van de schenkingen of andere contracten of van de legaten. 

82. De beginselen kunnen als volgt worden samengevat. 
Een gift is nietig wanneer een van haar determinerende beweegrede
nen (die oorzakelijk of doelgericht kunnen zijn) ongeoorloofd is. Het 
heeft dus geen belang dat de gift daarnaast ook nog door andere 
geoorloofde beweegredenen was gelnspireerd. Ze is voor het geheel 
nietig. Dit is de algemene leer, niet enkel geldend ingeval van concu
binaat, die neergelegd werd in het cassatiearrest van 13 november 
1953(108) (109). 

(106) De problematiek van de inkorting van rechtstreekse schenkingen en van de erkenning 
van rechtshandelingen om baat als onrechtstreekse of verdoken schenkingen met het oog op 
eventuele inkorting, is niet specifiek voor het concubinaat en wordt daarom hier niet 
behandeld. 
(107) Zie hoven nr. 15 en voetnoot 18. 
(108) Cass. 13 november 1953, Pas., 1954, I, 190, J.T., 1954, 167, noot SPILMAN, R. en 
R.C.J.B., 1954, 5, noot DABIN, J., ,Cause illicite en matiere de donations entre concubins", 
7 e.v. Hiermee herzag het Hof van Cassatie zijn rechtspraak blijkend uit een arrest van 14 
mei 1903, Pas., 1903, I, 216, volgens welk voor de nietigverklaring moest bewezen worden 
dat het immorele feit waarvan de feitenrechter het bestaan vaststelde, ,a ete Ia cause 
determinante de Ia liberalite". Zelfs het Hof van Cassatie heeft de leer, volgens welke voor 
de nietigverklaring van een gift volstaat dat een van de determinerende beweegredenen 
ongeoorloofd is, zonder dat vereist is dat aangetoond wordt dat dit ,de" determinerende 
beweegreden is geweest, blijkbaar niet steeds konsekwent toegepast. Wanneer een vordering 
tot nietigverklaring door de feitenrechter wordt afgewezen op de overweging dat niet bewezen 
wordt dat de ongeoorloofde betrekkingen ,de" determinerende beweegreden van de gift zijn 
geweest, zou dit moeten leiden tot verbreking wegens gebrek in de motivering. Niettemin deed 
het Hof van Cassatie dat b.v. niet bij zijn arrest van 23 juni 1977 (Pas., 1977, I, 1083, Arr. 
Cass., 1977, 1098 en R. W., 1977-78, 1996), hoewel het Hof van Beroep van Luik in zijn 
aangevochten arrest van 24 juni 1976 (Jur. Liege, 1976-77, 81) in feite enkel had onderzocht 
of het concubinaat, de" impulsieve en determinerende red en van het legaat was geweest. Deze 
werkwijze blijkt trouwens vast te liggen bij het Hof van Beroep te Luik - zie b.v. nog de 
door het Hof van Cassatie als overbodig geoordeelde motivering van hetzelfde Hof in zijn 
arrest van 17 december 1969, zoals weergegeven in Cass. 26 november 1970, Pas., 1971, I, 
273; zie ook: Luik, 18 oktober 1955, Jur. Liege, 1955-56, nr. 89, p. 190; Luik, 27 april1977, 
Jur. Liege, 1977-78, 89. In het arrest van 24 december 1953 van het Hofvan Beroep van Gent 
(Rec. Gen. Enr. Not., 1957, nr. 19.846), waarbij nog wordt gesteld dat moet nagegaan worden 
of de ongeoorloofde betrekkingen de impulsieve en determinerende red en van het legaat waren, 
kan men bezwaarlijk een miskenning zien van de rechtspraak van het Hof van Cassatie zoals 
die slechts kort voordien gevestigd werd bij het arrest van 13 november 1953 (dat het Hof 
waarschijnlijk nog niet bekend was). 
(109) Het Hof van Cassatie heeft daarbij de leer van de gelijkwaardigheid van de oorzaken, 
die inzake onrechtmatige daad werd ingevoerd ter bescherming van de slachtoffers opdat deze 
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Gezien het geoorloofd karakter van rechtshandelingen moet worden 
vermoed, moeten de erfgenamen die de nietigverklaring vorderen, 
het bewijs leveren van het bestaan van een ongeoorloofde beweegre
den. Dat is overigens maar een logisch gevolg van de regel dat de 
bewijslast bij de eiser berust (art. 1315 B.W.). De opsporing van 
geoorloofde motieven, waartoe veel rechters overgaan, is dus over
bodig. 
Geconcretiseerd naar het concubinaat toe, betekent dit voor het Hof 
van Cassatie dat de wettige erfgenamen moeten bewijzen dat een van 
de determinerende beweegredenen van de gift is geweest het doen 
ontstaan, de handhaving of de beloning van ongeoorloofde betrek
kingen. 

83. Op de eerste plaats moet dus uitgemaakt worden welke betrek
kingen ongeoorloofd zijn. 
Voor het overspelige concubinaat als geheel en voor al de materiele 
en affectieve banden waarin het zou worden opgesplitst, is zulks, 
volgens de huidige rechtspraak van het Hof van Cassatie, onbetwist
baar het geval(llO). Zodra bewezen wordt dat een van de verhoudin
gen die van het overspelige concubinaat deel uitmaken een van de 
determinerende beweegredenen van de gift is geweest, is ze nietig. De 
goedwillige rechter kan natuurlijk steeds in feite vaststellen dat dit 
niet bewezen is(lll). Meestal echter maakt de begiftigde in een 
overspelig concubinaat geen kans(112). 
Voor het eenvoudige concubinaat als geheel, is dat in principe niet 
(meer) het geval. Gezien de rechter kan oordelen dat de band die 
tussen eenvoudig concubinerenden bestaat niet strijdig is met de 
open bare or de of de goede zed en, moet als regel aangenomen worden 

tegen alle mede-schuldigen de vergoeding van het geheel van hun schade zouden kunnen 
vorderen, getransponeerd op de beweegredenen van giften. Zie de bedenkingen van SPILMAN, 
R., in haar noot onder Cass., 13 november 1953, J.T., 1954, 167, meer bepaald p. 169 derde 
kolom. 
(110) Cass. 19 december 1978, R. W., 1978-79, 1709, Rev. Trim. Dr. Pam., 1979,373 en Pas., 
1979, I, 472; zie boven nrs. 8-10. · 
(111) B.v. Antwerpen, 23 oktober 1979, R. W., 1980-81, 211; Luik, 24 juni 1976, Jur. Liege, 
1976-77, 81; Brussel, 7 juli 1943, J.T., 1944, 41. 
(112) Kh. Brussel, 6 januari 1964, Jur. Comm. Br., 1964, 73 (levensverzekering); Brussel, 13 
maart 1964, J. T., 1964, 332; Luik, 3 juni 1965, J. T., 1965, 690; Brussel, 28 april1966, Jur. 
Comm. Br., 1967, 32 (levensverzekering; bevestiging van Kh. Brussel hierboven); Rb. Brussel, 
27 juni 1968, J.T., 1968, 531; Brussel, 29 juni 1970, R.C.J.B., 1972, 23, noot STIENON, P., 
,De la revocation d'une donation entre epoux par un testament nul pour cause illicite"; 
Brussel, 13 maart 1973, Rec. Gen. Enr. Not., 1974, nr. 21.821 waar het concubinaat alleszins 
bij het begin overspelig was; Rb. Luik, 2 november 1973, Jur. Liege, 1973-74, 298; Gent, 9 
januari 1981, R. W., 1980-81, 2079; Mons, 4 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 246; Rb. Brugge, 
4 oktober 1982, T. Brugse R., 1983, 40. 
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dat die band geoorloofd is(ll3). Ongeoorloofd is die band slechts 
wanneer hij hoofdzakelijk opgezet en in stand gehouden wordt ter 
verplichting tot en vergoeding van sexuele dienstverlening(114). Tus
sen eenvoudig concubinerenden hebben derhalve, i.v.m. hun concu
binaat, slechts die giften een ongeoorloofde oorzaak waarvan bewe
zen wordt dat ze werden gedaan ter vergoeding van te bekomen of 
bekomen sexuele betrekkingen. 
De sexuele betrekkingen zijn op zichzelf niet ongeoorloofd. Alleen 
de vergoeding ervan is strijdig met de openbare orde en de goede 
zeden. Het komt hierop neer dat slechts die giften nietig zijn, die bij 
grondige analyse neerkomen op een verrichting om baat, waarbij de 
ene het voorwerp van de gift ,betaalt" en de andere als tegenpresta
tie sexuele diensten verleent; deze m.a.w. (a.h.w.) verkoopt(115). 

84. De bewijslast die op de wettige erfgenamen wordt gelegd, is dus 
enorm zwaar. Ze moeten aantonen wat in het hoofd van de schenker
testator omging toen hij de schenking deed of het legaat vermaak
te(116). Dat kunnen ze rechtstreeks onmogelijk doen; zelfs een 
diepgaand psycho-analitisch onderzoek, dat hier wegens het overlij
den van de ,patient" -schenker-testator uitgesloten is, zou waar
schijnlijk geen uitsluitsel brengen. De wettige erfgenamen zijn dus 
aangewezen op onrechtstreekse bewijzen; hoofdzakelijk op vermoe
dens. Daarvoor kunnen ze dan steun vinden in aile mogelijke concre
te omstandigheden. De rechter zal dan soeverein vaststellen wat 
ervan is. 
Hoewel hun een onmogelijke taak wordt opgedragen, blijken sommi
ge rechters er toch in te slagen in de diepste roerselen van het gemoed 
van de schenkers-testators te peilen en daarin (ook) als een (ongeoor
loofde) determinerende beweegreden de wil te ontdekken om, door 

(113) Zie hoven nrs. 11-14 en nr. 77. 
(114) Cass., 19 januari 1968, Pas., 1968, I, 640. 
(115) Deze vaststelling doet de vraag rijzen of voor de nietigheid van giften dan niet vereist 
is dat beide partners inzicht hebben in deze transactie. Wat indien de schenker gedreven wordt 
door edele gevoelens van dankbaarheid en genegenheid, terwijl de begiftigde de verrichting 
ervaart als vergoeding voor zijn/haar sexuele prestaties? In de nu geldende praktijk, waar enkel 
rekening wordt gehouden met de beweegreden van de schenker, is die gift geldig. En wat in 
het orngekeerde geval? Moet de begiftigde het slachtoffer worden van de hern/haar bij 
hypothese onbekende afkeurenswaardige drijfveren van de schenker-testator? In dit laatste 
geval volgens DABIN, J., wei; zie zijn in voetnoot 108 verrnelde noot, biz. 16. toegepast door 
Rb. Dinant, 15 februari 1961, Jur. Liege, 1961-62, 26. 
(116) Ret is de bedoeling op dat ogenblik die telt. De gift wordt door een latere regularisering 
van de situatie - huwelijk of aanvankelijk overspelig concubinaat dat een eenvoudig 
concubinaat wordt ingevolge de ontbinding van het huwelijk - niet gezuiverd. De gift kan 
ook niet bevestigd worden, daar ze aangetast is door een absolute nietigheid. Ze kan enkel 
ex nunc ,herdaan" worden. 
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de gift, de geslachtsbetrekkingen met de begiftigde te doen ontstaan, 
in stand te houden of te vergoeden(117). Vaak echter vindt de 
begiftigde in een eenvoudig concubinaat genade(l18). 

85. Het ligt voor de hand dat de concubinerenden, bevreesd voor de 
latere aanvechting van hun giften, dikwijls zullen pogen elkaar 
onrechtstreeks of verdoken te begiftigen. Allerlei mogelijkheden zijn 
beproefd: aankoop op naam van de begiftigde met geld van de 
schenker; verkoop (met gesloten beurs) door de schenker aan de 
begiftigde; lening of eenzijdige schuldbekentenis; vennootschaps
contract, werken aan het eigendom van de ene bekostigd met geld 
van de andere; tussenpersoonstelling; levensverzekering en tontine 
enz. 
In de verhouding tussen de concubinerenden zijn al die verrichtingen 
zelf nietig, indien ze in feite een gift blijken te zijn waarvan een van 
de determinerende beweegredenen om de boven besproken redenen 
ongeoorloofd is. 
Hier moet niet onderzocht worden hoe men ertoe kan komen in die 
verrichtingen een onrechtstreekse ofverdoken schenking te ontwaren 
en wat de gemeenrechtelijke konsekwenties daarvan zijn. Die zijn 
niet specifiek voor het concubinaat. Wei hebben we daarbij dan soms 
te doen met een nogal bizarre constructie: een contract voorgesteld 
als een verrichting om baat, wordt ontmaskerd als een gift, die dan 
zelf nietig verklaard wordt omdat zein wezen een verrichting om baat 
is met een ongeoorloofd voorwerp! 
De bespreking van de ,ontsnappingspogingen" wordt hier beperkt 
tot de levensverzekering en de tontine. 
Het levensverzekeringscontract omdat het nogal veelvuldig wordt 
aangewend. De tontine omdat ze een rechtsfiguur is die blijkbaar 
weer in de praktijk opduikt. 

86. De levensverzekering op het hoofd van de verzekeringsnemer en 
met aanduiding van de bijzit als begunstigde, zijnde een onrecht-

(117) Luik, 31 maart 1954, Rec. Gen. Enr. Not., 1957, nr. 19.845; het arrest van 21 december 
1966 van het Hof van Beroep van Brussel waarvan de cassatievoorziening ertegen werd 
verworpen bij arrest van 19 januari 1968, Pas., 1968, I, 640 (het ging hier om een verbintenis 
een onderhoudsgeld te betalen): Brussel, 16 oktober 1972, T. Not., 1976, 65; Brussel, 13 maart 
1973, Rec. Gen. Enr. Not., 1974, nr. 21.821. 
(118) Rb. Mons, 4 apri11955, Rec. Gen. Enr. Not., 1957, nr. 19.847; Brussel, 10 januari 1962, 
J.T., 1963,208, noot RENAULD, J.G.; Rb. Luik, 29 juni 1973, Jur. Liege, 1973-74, 11); Brussel, 
7 december 1976, Rec. Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22.187 en Rev. Not. B., 1977, 300; Luik, 
27 april1977, Jur. Liege, 1977-78, 89; Rb. Mechelen, 24 december 1980, Rec. Gen. Enr. Not., 
1982, nr. 22.734. 
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streekse schenking, wordt, zoals andere giften tussen concubineren
den, soms geldig(119), soms ongeldig(l20) verklaard. 
Een eerste vraag is waarop de nietigheid slaat. Is het het verzekerings
contract in zijn geheel of is het de aanduiding van de begunstigde (nr. 
87)? 
De tweede vraag is nog iets meer complex. Indien men enkel het 
aspect schenking in het verzekeringscontract nietig verklaart, heeft 
die dan de betaalde premies tot voorwerp, het recht op het kapitaal 
of het uitgekeerd (uit te keren) kapitaal? En zo de nietige schenking 
enkel de premies tot voorwerp zou hebben, mag de (op ongeoorloof
de beweegredenen) aangeduide begunstigde dan het verschil tussen 
het kapitaal en de premies behouden (nr. 88)? 

87. In de zaak die door het Hof van Beroep van Luik werd beslecht 
bij zijn arrest van 27 apri11977(121), had de verzekeringsmaatschap
pij, enkel in procedure gewikkeld met de begunstigde bijzit (-. 
zonder dat in de zaak wettige erfgenamen waren betrokken die zelf 
aanspraak maakten op het kapitaal -), blijkbaar de nietigheid van 
de hele verzekeringsovereenkomst opgeworpen(122). 
Afgezien van de betekenis die de aanduiding van de begunstigde in 
de verhouding tussen bedinger en begunstigde kan hebben, is de 
verzekeringsovereenkomst tussen de verzekeringsnemer en de verze
keraar een (kans)contract om baat. Is dit contract om baat voor het 
geheel nietig indien de verzekeringsnemer, bij het aangaan van het 
contract mede de, bij hypothese ongeoorloofde, beweegreden had 
zijn bijzit daardoor onrechtstreeks te begiftigen? 
Bij contracten om baat speelt in beginsel de concrete beweegreden 
van een van de partijen geen rol voor de beoordeling van de geldig
heid ervan. Bij dergelijke contracten is het voorwerp van de verbinte
nis van de ene partij de oorzaak van de verbintenis van de andere. 
Dus voor de verzekeraar is de oorzaak de betaling van de premies 
(door de verzekeringsnemer) en voor de verzekeringsnemer de beta
ling van een kapitaal door de verzekeraar, indien bepaalde voorwaar
den vervuld worden. Deze beide voorwerpen zijn geoorloofd en de 

(119) Luik, 27 april 1977, Jur. Liege, 1977-78, 89. 
(120) Kh. Brussel, 6 januari 1964, Jur. Comm. Br., 1964, 73, bevestigd bij Brussel, 28 april 
1966, Jur. Comm. Br., 1967, 32; Rb. Brussel, 27 juni 1968, J.T., 1968, 531; Mons, 10 januari 
1984, Rev. Not. B., 1984, 284. 
(121) Zie voetnoot 119. 
(122) Meestal is de betwisting beperkt tussen de wettige erfgenamen en de bijzit, en houdt de 
verzekeraar enkel het kapitaal geblokkeerd tot een definitieve gerechtelijke beslissing 
uitgemaakt heeft wie er recht op heeft. 
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concrete motieven die de verzekeringsnemer ertoe bewogen hebben 
de betaling van een kapitaal te bedingen, bei:nvloeden in principe de 
geldigheid van het contract niet. Het koopcontract betreffende een 
revolver is niet ongeldig, omdat de koper de door de verkoper 
ongekende bedoeling had daarmee iemand te doden. 
Ret wordt alleen anders wanneer (minstens) een van de partijen bij 
het contract gedreven werd door ongeoorloofde beweegredenen en 
de andere daarvan kennis had. Door het aangaan van het contract, 
werkt deze dan bewust mee aan de mogelijke realisering van deze 
ongeoorloofde beweegreden, waardoor het hele contract absoluut 
nietig is(123). Het is echter onwaarschijnlijk dat deze hypothese zich 
in casu zou voordoen. Voor de verzekeraar komt het er immers enkel 
op aan premies te innen. Welke beweegreden(en) de verzekeringsne
mer heeft om deze of gene persoon als begunstigde aan te duiden, 
zal hem onverschillig laten en zal hij niet wensen te weten. 
De konsekwentie is dat meestal de geldigheid van het levensverzeke
ringscontract, houdende de verplichtingen de premies te betalen 
enerzijds en de betaling van een kapitaal anderzijds, niet in zijn 
geheel aangetast wordt door het ongeoorloofd motief dat de verzeke
ringsnemer kan gehad hebben. 
Dit betekent echter niet dat daardoor de realisering van het ongeoor
loofde doel, geoorloofd kan worden. De aanduiding van deze con
crete persoon als begunstigde, waardoor de ongeoorloofde beweegre
den gerealiseerd wordt, kan dus nietig zijn, niettegenstaande de 
geldigheid van het verzekeringscontract(124). 

88. Zo de aanduiding van de begunstigde wegens ongeoorloofde 
beweegreden neerkomt op een nietige onrechtstreekse schenking, wat 
is dan het voorwerp van die schenking. 
Uit de bepaling van artikel 43, eerste lid, van de verzekeringswet van 
19 juni 1874 (bepaling van de eventuele inbreng en berekening van 
de inkorting in de nalatenschap van de verzekeringsnemer op basis 
van de betaalde premies), heeft men gemeend te moeten afleiden dat 
enkel de betaalde premies het voorwerp waren van de indirecte 
schenking( 125). 

(123) Zie KRUITHOF, R., ,Verbintenissen, overzicht van rechtspraak (1974-1980)", T.P.R., 
1983, nr. 85, p. 495, dat wei enigszins tegenstrijdig is met wat hij in nr. 83 heeft gesteld. 
(124) Deze regel werd, minstens impliciet, toegepast bij: Kh. Brussel, 6 januari 1964, Jur. 
Comm. Br., 1964, 73, bevestigd door Brussel, 28 april1966, Jur. Comm. Br., 1967, 32; Rb. 
Brussel, 27 juni 1968, J.T., 1968, 531; Mons, 10 januari 1984, Rev. Not. B., 1984, 284. 
(125) Zie F ACQ, J., ,Enkele familiaalvermogensrechtelijke aspecten van de levensverzekering 
tussen echtgenoten", R. W., 1982-1983, nrs. 20-21, p. 1175; zie ook: DELOBBE, F., ,L'objet 
de Ia donation contenue dans une assurance-vie", Rev. Not. B., 1982, nrs. 3-6, p. 554. 
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Deze opvatting is terecht verlaten. Niet de betaalde premies zijn het 
voorwerp van de (onrechtstreekse) schenking, maar wel het recht op 
het kapitaal. Over dit recht heeft de verzekeringsnemer de beschik
king tot op het ogenblik van de aanvaarding door de begunstigde ( = 
aanvaarding van de schenking); tot op dat ogenblik behoort dat 
(onlichamelijk) goed tot zijn vermogen. Aan de vereiste van artikel 
894 B.W. is aldus voldaan(l26). 
Indien de onrechtstreekse schenking gedaan aan de begunstigde 
nietig is wegens ongeoorloofde oorzaak, komt het recht op het 
kapitaal toe aan de subsidiair aangeduide begunstigde; bij ontstente
nis daarvan, valt het in zijn nalatenschap(127). De vraag of de op 
ongeoorloofde beweegreden aangeduide begunstigde het verschil 
tussen het kapitaal en de premies mag behouden, is dus zonder 
voorwerp. 

89. Ben andere constructie waardoor concubinerenden reeds ge
poogd hebben de verzorging van de langstlevende te verzekeren, is 
de tontine(128). 
De tontine is het kanscontract (om baat), waarbij twee (of meer) 
personen die goederen in onverdeeldheid verkrijgen, overeenkomen 
dat de langstlevende van hen het goed voor het geheel verkrijgt, de 
andere enkel gerechtigheden verkregen hebbend onder de ontbinden
de voorwaarde van zijn vooroverlijden(129); ofwel een contract 
waarbij ze ieder het goed voor het geheel verkrijgen op voorwaarde 
van vooroverlijden van de andere(130). 
De tontine is in wezen een contract om baat. Dit verhindert natuurlijk 
niet dat het nietig kan zijn wegens de ongeoorloofde motieven 
waarmee het zou aangegaan worden (zie hierboven nr. 87). 
De rechter kan er desgevallend ook een verdoken schenking in 
onderkennen, b. v. wanneer de overlevingskansen zodanig verschillen 
dat de bijdrage (het deel in de koopprijs) van de oudste als een gift 
aan zijn veel jongere partner moet worden aangezien(131). 

(126) Zie de overtuigende argumentatie van FACQ, J., reeds vermeld artikel, nrs. 24-25. 
(127) B.v.: Rb. Brussel, 27 juni 1968, J. T., 1968, 531; Mons, 10 januari 1984, Rev. Not. B., 
1984, 284; Anders, maar ten onrechte: Rb. Luik, 15 mei 1981, Rev. Not. B., 1982, 566. 
(128) Zie daarover: BouCKAERT, F., ,Tontine: een rechtsfiguur uit grootvaders tijd?", T. 
Not., 1982, 241; id., ,Un procede juridique oublie: la tontine", Rev. Not. B., 1983, 570. 
(129) Hierop komt de omschrijving neer die F. Bouckaert ervan geeft in zijn recentste artikel. 
(130) Dit is het beding dat geldig werd bevonden door het Franse Hof van Cassatie in zijn 
arrest van 11 januari 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23017. 
(131) B.v.Brussel, 13 maart 1973, Rec. Gen. Enr. Not., 1974, nr. 21821. 
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HOOFDSTUK II 

ENKELE ALGEMEEN-THEORETISCHE BESCHOUWINGEN OVER 
GEZINSBELEVING VAN ONGEHUWDEN 

90. Uit het bovenstaande blijkt dat de Belgische rechtspraktijk om
zeggens geen specifieke juridische gevolgen vastknoopt aan de ge
zinsvorming als zodanig, behoudens wanneer de gezinsleden tevens 
sexuele partners zijn (concubinaat). Het huwelijksgezin is daarop 
geen echte uitzondering, daar het sexueel partnership van de echtge
noten in het huwelijk institutioneel is ingebouwd(l32). 
lngeval van concubinaat heeft het bestaan van geslachtsbetrekkingen 
betekenis ofwel op zichzelf (overspelig concubinaat; zie hoven nrs. 
8-10 en de in de praktij k onderscheiden behandeling van het overspe
lig concubinaat t.a.v. giften en onrechtmatige daad) ofwel wanneer 
de partners rechtshandelingen stellen waarvoor het doen ontstaan, 
instandhouden of belonen van die geslachtsbetrekkingen een van de 
determinerende beweegredenen is geweest (bij eenvoudig concubi
naat; zie hoven nrs. 10-14, 82, 83). 

91. Deze houding van de rechtspraak, die erin bestaat aan de gezins
vorming enkel specifieke gevolgen te geven zo het om hetero-sexuele 
partners gaat en die verder van de sexuele betrekkingen een criterium 
maakt (of zou maken) ter beoordeling van het geoorloofd of onge
oorloofd karakter van die gezinsvorming en van rechtsverhoudingen, 
is mijns inziens op deze drie punten fundamenteel fout. 
Er bestaat geen gegronde reden om, alle algemeen theoretische 
beschouwingen terzijde gelaten, het homosexueel gezin in de rechts
praktijk anders te behandelen dan het concubinaat (Afdeling 1). 
Verder mag, en kan derhalve, de sexuele beleving geen juridisch 
criterium zijn (Afdeling II) en gaat het niet op geen specifieke 
gezinsrechtelijke gevolgen toe te kennen aan de gezinsbeleving zon
der huwelijk, ook al gaat het om personen die geen sexuele partners 
zijn (Afdeling Ill). 

(132) Men neemt aan dat de getrouwheidsplicht: 1 o in haar samenlezing met de 
samenwoningsplicht, de echtgenoten ertoe verbindt met elkaar geslachtsomgang te hebben; zie 
b.v. DELVA, W., Personen- en familierecht, Gent - Leuven " Antwerpen - Brussel, 
Story-Scientia, 1978, vel. 2 A, 100; 2° de echtgenoten tot sexuele exclusiviteit dwingt 
(strafbaarheid van overspel: art. 387 S.W.; overspel is een grond tot echtscheiding: art. 229 
B.W.). 
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AFDELING 1 

TRANSPONERING VAN HET STATUUT VAN HET CONCUBINAAT IN DE 
BELGISCHE RECHTSPRAKTIJK OP DE HOMOSEXUELE GEZINNEN 

92. De praktijk blijkt zich op dit ogenblik praktisch uitsluitend te 
hebben moeten inlaten met gezinsvorming van heterosexuele part
ners. De geldende Belgische rechtsbeginselen betreffende de gezins
vorming van ongehuwde sexuele partners in het algemeen, dus ook 
van homosexuelen, kunnen mijns inziens echter worden afgeleid uit 
de houding tegenover de heterosexuele gezinsvorming van ongehuw
den. 
lngeval (minstens) een (van de) partner(s) gehuwd is, is die sexuele 
relatie ongeoorloofd, hoewel dat antwoord in dit geval niet strak 
legalistisch uit de strafwet kan afgeleid worden. Homosexueel ,,over
spel'' is immers niet strafbaar. Die sexuele relatie is echter hoe dan 
ook een inbreuk op de getrouwheidsplicht, en is dus strijdig met een 
plicht die de openbare orde raakt. In dat geval moet, volgens de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie, aangenomen worden dat de 
immoraliteit van hun geslachtsbetrekkingen haar smet werpt op aile 
gezinsbelangen-verhoudingen tussen de partners(133). 
Zijn de homosexuele partners niet , ,overspelig", dan moet, in de lijn 
van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, vooraf standpunt 
gekozen tegenover de vraag of de sexuele betrekkingen van homo
sexuelen op zichzelf al dan niet geoorloofd zijn. 

Zijn ze ongeoorloofd, dan moet aangenomen worden dat die immo
raliteit al hun gezinsverhoudingen aantast. 
Is die sexuele relatie op zichzelf niet ongeoorloofd, dan moet nage
gaan worden of de gezinsvorming in haar geheel al dan niet hoofdza
kelijk de organisatie van de sexualiteit tot doel had. In bevestigend 
geval heeft de hele samenwoningsorganisatie een ongeoorloofde 
oorzaak, met de gevolgen vandien. Is het antwoord ontkennend, dan 
vallen we onder de regeling die geldt voor het eenvoudige concubi
naat; m.a.w. moet dan voor iedere rechtshandeling, rechtsverhou
ding en belangenverhouding afzonderlijk nagegaan worden of een 
van de beweegredenen ervoor is geweest het doen ontstaan, de 
instandhouding of de beloning van de sexuele betrekkingen; m.a.w. 
of het gaat om een (rechts)verhouding die (mede) de sexuele dienst
verlening tot voorwerp had (zie hoven de besprekingen van het 
eenvoudige concubinaat). 

(133) Zie hoven o.m. nrs. 8-10 en 74 en voetnoot 7. 
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93. Het gaat mijns inziens niet op de homo-sexualiteit nog langer als 
immoreel op zichzelf te bestempelen. De tijd waarin homosexuelen 
juridisch werden aangezien als mensen die door een perverse wil 
zouden bezeten zijn, is gelukkig voorbij(134). Ze kunnen evenmin 
gebrandmerkt worden als zieken of abnormalen. Men kan enkel 
constateren dat een deel van de mensen sexueel georienteerd is op 
personen van hetzelfde geslacht en dat die orientatie in onze cultuur 
onomkeerbaar blijkt vast te liggen vanaf ongeveer het zestiende 
levensjaar. 
Toch blijkt nog steeds de mening verspreid te zijn dat homosexuelen 
meer door sexuele gevoelens zouden gedreven zijn dan heterosexue
len. Ook dit is onjuist. Homosexuelen zijn niet per se meer of minder 
sexueel dan heterosexuelen. M.a.w., homosexuelen zijn niet meer of 
minder sexueel geobsedeerden dan heterosexuelen. 
Zoals heterosexuelen trachten homosexuelen hun ,mens zijn" zo 
behoorlijk mogelijk te beleven. Daartoe zullen ze desgevallend gaan 
samenwonen en een gezin vormen, teneinde in grotere geborgenheid 
te kunnen leven. Hun gezinsvorming is ingegeven door deze alge
meen menselijke betrachting, in dezelfde mate als die van heterosexu
elen. Alleen stelt ons rechtsbestel hun daartoe geen model ter be
schikking, zoals het dat voor heterosexuelen wel doet, nl. door het 
instituut van het huwelijk. Homosexuelen kunnen dus hun gezinsvor
ming niet beleven in het kader van een wettelijk instituut. Indien men 
zou denken heterosexuelen te kunnen aanwrijven dat ze maar moeten 
huwen willen ze gezinsbescherming genieten (- wat, zoals hoven 
reeds werd aangetoond, niet opgaat - ), dan zou men dat niet eens 
kunnen t.a.v. homosexuelen. Deze laatsten hebben geen institutio
neel alternatief. Er is dus nog minder reden om hun gezinsvorming 
af te keuren dan die van ongehuwde heterosexuelen. 
Derhalve moet men ertoe besluiten dat de regels van het eenvoudige 
concubinaat gelden voor de niet overspelige gezinsvorming van ho
mosexuelen. 

(134) Dit is maar een uitdrukking van de verminderde betekenis die de vrije wil heeft gekregen 
in geheel o~s rechtsbestel, zoals b.v. in het strafrecht, het contractenrecht enz. 
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AFDELING 2 

DE AANWENDING VAN DE SEXUELE OMGANG ALS JURIDISCH CRITERIUM 

94. Eenieder heeft het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid 
(art. 51 E.V.R.M. en art. 7 G.W.). Dit recht impliceert het recht om 
in hetland op het grondgebied waarvan men zich wettig bevindt, vrij 
zijn woonplaats te kiezen (vierde protocol bij het E.V.R.M., art. 
2.1)(135). 
Het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid impliceert het recht 
van eenieder zich terug te trekken en af te zonderen in de woning 
waaraan zijn woonplaats is gevestigd. Het is anderen verboden zich 
binnen die woning te begeven zonder zijn toestemming. De woning 
is immersonschendbaar(136). De woning is a.h.w. de muur die men 
kan optrekken, wanneer men zich tegen de inmenging van anderen 
wil afschermen en beveiligen. De onschendbaarheid van de woning 
is m.a.w. voor eenieder een van de garanties voor de uitoefening en 
eerbiediging van zijn prive-leven. 
In zijn woning mag eenieder zich t.a.v. zichzelf gedragen zoals hij 
het verkiest; hij heeft het recht daar gerust gelaten te worden. De 
overheid en andere particulieren mogen zich niet mengen in wat hij 
aldaar onderneemt, tenzij dat bij de wet voorzien is en in een 
democratische samenleving nodig is om een van de redenen vermeld 
in artikel 8.2. E.V.R.M. 

95. Deze rechten, die als grondrechten onvervreemdbaar zijn, ver
hinderen niet dat twee of meer personen in hetzelfde huis of apparte
ment gaan wonen. Ze kunnen dat doen precies bij uitoefening van 
die rechten, ook al volgen daaruit zekere beperkingen op het prive
leven van ieder van de samenwoners. Het recht op de eerbiediging 
van het priveleven bestaat er immers in dat aileen de titularis ervan 
mag uitmaken met wie hij bepaalde aspecten van zijn prive-leven zal 
delen en welke aspecten dat zullen zijn. 
De onvervreemdbaarheid van het recht blijft gewaarborgd, doordat 
de titularis van het recht er nooit kan toe gedwongen worden de 

(135) Voor de implicatie van het ene recht in het andere, zie: MAsT, A., Overzicht van het 
Belgisch grondwettelijk recht, Leuven-Gent, Story-Scientia, 1981, nr. 458, p. 512. 
(136) Art. 8.1 E.V.R.M.: Eenieder heeft recht op eerbiediging van ... zijn huis; art. 10 G.W.: 
De waning is onschendbaar ... ; art. 439-422 S.W .. 
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toegang tot bepaalde aspecten van zijn prive-leven, die hij eenmaal 
aan iemand heeft verleend, tegen zijn wil in Ianger te dulden(l37). 
Wanneer twee of meer personen samenwonen, hebben ze dus het 
recht die aspecten van hun prive-leven te delen, waarover ze het eens 
zijn. 
Dit gezamenlijk beleefde prive-leven moet door de overheid en door 
andere particulieren in dezelfde mate geeerbiedigd worden als het 
individueel beleefde. 

96. Een van de meest intieme aspecten van het prive-leven van 
eenieder is zijn sexueelleven(138). 
De beleving van de sexualiteit waartoe twee (of meer) personen in 
de afzondering van hun woning overgaan, valt dus onbetwistbaar 
onder het prive-leven, gevrijwaard bij artikel 8.1. E. V.R.M. 
Zoals reeds werd aangetoond, impliceert de bescherming van het 
priveleven het (principieel) verbod voor de overheid en voor particu
lieren zich daarin te mengen (art. 8.2. E.V.R.M.). Dit betekent dat 
derden en de overheid er niet toe gerechtigd kunnen zijn na te gaan 
of twee volwassen personen in de afzondering van hun woning al dan 
niet geslachtsomgang hebben. Ze kunnen daar geen onderzoek naar 
instellen; zonder het grondrecht op de eerbiediging van het prive
leven van de betrokken personen te schenden. 
Het stellen van de vraag is op zichzelf een onverantwoorde inmen
ging. En indien ze gesteld wordt, wordt ze afdoende beantwoord met 
de repliek dat zulks de vraagsteller niet aangaat. 

97. Deze bevinding leidt tot het besluit dat het al of niet bestaan van 
geslachtsomgang tussen twee personen in beginsel geen criterium 
mag of kan zijn om uit te maken of hun verrichtingen, waaronder 
hun rechtshandelingen, al dan niet juridisch geoorloofd zijn. 
Gegevens waarvan het al dan niet bestaan niet eens mag worden 
opgespoord, kunnen evident dergelijke functie niet hebben; voorge
houden feiten die de partijen en de rechter niet mogen controleren 
op hun reeel bestaan, kunnen onmogelijk een (gerechtelijke) beslis
sing staven. 

(137) Zie, in dezelfde zin, WILLEKENS, H., ,De werking van grondrechten in de verhouding 
tussen samenwonende sexuele partners'', in De toepasselijkheid van de grondrechten in private 
verhoudingen. RIMANQUE, K., (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, 341 
e.v., meer bepaald 355-356. 
(138) E.H.R.M., 22 oktober 1981 (zaak Dudgeon), nrs. 41 en 52. 
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98. Zoals hoven reeds werd aangehaald, mag van dit beginsel slechts 
afgeweken worden wanneer de inmenging, dus het zich bemoeien met 
de vraag of de betrokkenen aldan niet geslachtsgemeenschap hebben 
(gehad), in een democratische samenleving nodig is in het belang van 
's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn 
van hetland, de bescherming van de openbare orde en het voorko
men van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 
goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen. Bovendien is vereist dat het recht op inmenging daartoe bij 
de wet is voorzien (art. 8.2. E.V.R.M.). 
Aileen wanneer deze twee voorwaarden (- bij de wet voorzien en 
in een democratische samenleving nodig ... -) vervuld zijn, mag en 
kan het al dan niet bestaan van sexuele omgang een criterium zijn 
waaraan het juridisch geoorloofd zijn van verrichtingen moet wor
den getoetst. 

99. De eerste vereiste is dus dat mogelijke inmenging in het sexuele 
prive-leven bij de wet moet voorzien zijn. 
Onmiddellijk kan worden opgemerkt dat dit niet het geval is voor 
de sexualiteit in het eenvoudige concubinaat van volwassen hetero
sexuelen. Geen enkele wetsbepaling stelt b.v. hun geslachtsomgang 
als zodanig strafbaar. Dat is enkel het geval wanneer die sexuele 
omgang als enig ander misdrijf zou kunnen gekwalificeerd worden, 
zoals b.v. verkrachting of aanranding van de eerbaarheid (art. 372 
e. v. S. W. ), welke hypothesen in het kader van onderhavig onderzoek 
geen belang hebben. 
Hetzelfde geldt voor eenvoudig concubinerenden(139) ho
mosexuelen. Men zou hier bezwaarlijk kunnen tegen opwerpen dat 
de wettelijke voorziening van de mogelijke inmenging gelegen is in 
artikelen 6 en 1133 B. W. De wettelijk voorziene inmenging bedoeld 
bij artikel8.2. E.V.R.M. moet immers meer precies zijn, gezien o.m. 
moet nagegaan worden of de inmenging die ze voorziet nodig is ter 
bescherming van b.v. de openbare orde en de goede zeden. Er anders 
over oordelen zou erop neerkomen het vereiste van de wettelijke 
voorziening tot een dode letter te herleiden en de weg open te stellen 
voor de meest willekeurige inmengingen, onder inroeping van de 
vage begrippen als ,openbare orde" en ,goede zeden". 
En juist dat heeft men willen voorkomen door het vereiste van het 
,bij de wet voorzien" in artikel 8.2. E.V.R.M. op te nemen. 

(139) Vooralsnog is de volwassenheidsgrens voor hen op 18 jaar bepaald; art. 372bis S.W. 
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Dit alles betekent dat, in strijd met wat in de Belgische rechtspraktijk 
nog steeds gebeurt, het al dan niet bestaan van sexuele omgang geen 
juridisch criterium kan/mag zijn ter beoordeling van de geldigheid 
van de rechtshandelingen van eenvoudig concubinerende hetero- of 
homosexuelen. 

100. Een wettelijke bepaling waarbij de inmenging wordt voorzien, 
is wel voorhanden t.a.v. het overspelige heterosexueel concubinaat. 
Overspel wordt nog steeds strafbaar gesteld bij artikel 387 van het 
strafwetboek. Het is tevens een grond tot echtscheiding (art. 229 
B.W.). 
Het homosexueel overspel is echter geen misdrijf. Hiervoor zou men 
dan evenwel, echter enkel met veel goede wil, in artikel231 B. W. een 
wettelijke grondslag voor een mogelijke inmenging kunnen lezen. 
Derhalve moet desaangaande nagegaan worden of die mogelijke 
inmenging in een democratische samenleving wel nodig is ter bescher
ming van de openbare orde, het voorkomen van strafbare feiten, de 
bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen(140). 

101. In zijn reeds vermeld arrest van 22 oktober 1981, gewezen in 
de zaak Dudgeon, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens nogmaals benadrukt dat de uitdrukking ,nodig" in artikel8.2. 
E.V.R.M. niet mag begrepen worden als ,nuttig", ,redelijk" of 
,opportuun", met de soepele interpretatiemogelijkheden die deze 
begrippen zouden verlenen. Het moet integendeel aldus worden 
begrepen dat een dwingende sociale behoejte moet voorhanden zijn 
om tot die inmenging over te gaan(141). En dit vereiste werd inzake 
de mogelijke rechtvaardiging van de inmenging in het sexuele leven 
door het Hof in zijn arrest nog bijzonder onderstreept: , , The present 
case concerns a most intimate aspect of private life. Accordingly, 
there must exist particularly serious reasons before interferences on 
the part of the public authorities can be legitimate for the purposes 
of paragraph 2 of article 8"(142). 
Wat voor de openbare overheden vereist is, geldt a fortiori voor 
particulieren. 

(140) De andere mogelijke rechtvaardigingsgronden voor een inmenging opgesomd in art. 8.2. 
E.V.R.M., komen manifest niet in aanmerking. 
(141) E.H.R.M., 22 oktober 1981, i.z. Dudgeon, nr. 51: , ... 'necessary' ... implies the 
existence of a 'pressing social need' for the interference in question". 
(142) Id., nr. 52. 
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Daarbij komt nog dat indien de principiele vereisten voor een inmen
ging voldaan zijn, er geen wanverhouding mag bestaan tussen de 
krenking van het grondrecht enerzijds, en de efficientie ervan voor 
de vrijwaring van het rechtmatig doe! dat ermee nagestreefd wordt 
anderzijds(143). 
Er moet dus nagegaan worden of er werkelijk bijzonder dwingende 
sociale redenen bestaan om na te gaan of een gehuwd persoon met 
iemand anders dan zijn echtgenoot geslachtsomgang heeft en, mocht 
zulks het geval blijken te zijn, of de uitwerking van de in de Belgische 
wet daartoe voorziene mogelijkheid niet in wanverhouding staat tot 
haar efficientie voor het rechtmatig doe! dat ermee wordt nage
streefd. 

102. De beoordeling van de vraag of er inmengingen nodig zijn ter 
bescherming van de openbare orde, de goede zeden en de rechten en 
vrijheden van anderen, komt in eerste instantie aan de nationale 
overheden toe(l44). 
De nationale overheden beschikken daarbij over een zekere apprecia
tiemarge. Deze is ruimer wanneer het de bescherming van de goede 
zeden betreft, gezien deze meer plaats- en tijdgebonden zijn, zodat 
de nationale overheden in principe beter geplaatst zijn dan de inter
nationale rechter om zich uit te spreken over wat nodig is ter 
bescherming van de goede zeden(145). 
De appreciatiebevoegdheid die de nationale overheden in eerste 
instantie hebben, gaat evenwel gepaard met een controle van de 
Europese Commissie en het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens(146). 
Het feit dat de nationale overheden poneren dat bepaalde inmengin
gen nodig zijn ter bescherming van b. v. de goede zeden, betekent dus 
niet noodzakelijk dat voldaan is aan de vereisten in artikel 8.2. 
gesteld voor de aanvaardbaarheid van die inmengingen. Indien men 
er anders over oordeelt, ontneemt men aile betekenis aan artike18 .1., 
daar het dan de nationale overheden zou vrijstaan aile inmengingen 
te decreteren die ze wensen; en dat heeft men door het E.V.R.M. 
precies willen bestrijden. 

(143) Id., nr. 53. 
(144) E.H.R.M., 7 december 1976, i.z. Handyside, nr. 48; zie ook arrest Dudgeon, hierboven 
vermeld, nr. 52. 
(145) E.H.R.M., 22 oktober 1981, i.z. Dudgeon, nr. 52. 
(146) E.H.R.M., 7 december 1976, i.z. Handyside, nr. 49. 
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103. Het feit dat inzake overspel het recht op inmenging in de 
Belgische wet uitdrukkelijk is voorzien (art. 387 en 390 S.W.; art. 
229 B.W.) ofuit sommige bepalingen kan afgeleid worden (art. 231 
B.W. i.z. homosexueei overspel) en dat wordt voorgehouden dat 
zuiks nodig is ter bescherming van de openbare orde (de huwelijks
plichten raken de openbare orde), de goede zeden en de rechten van 
derden (nl. de medeechtgenoot), betekent dus nog niet dat die 
inmenging overeenkomstig artikei 8.2. E.V.R.M. zou geoorloofd 
zijn. 

104. Men moet zich op de eerste plaats afvragen of overspel (nog 
wei) strijdig is met de openbare orde. 

Inderdaad, niettegenstaande overspei veeivuidig voorkomt (zie het 
aantal echtscheidingen dat op grond daarvan wordt toegestaan), 
blijkt onze maatschappij (nog) behoorlijk te functioneren; en dit is 
zeker niet te danken aan de wettelijk voorziene sancties (inmengingen 
door strafrechtelijke beteugeling van overspel en echtscheiding op 
grond ervan), daar op het ogenblik waarop die worden toegepast 
,bet kwaad" onherroepelijk en onherstelbaar is geschied. Het feit 
dat een particulier over de strafrechtelijke vervolgbaarheid en be
straffing-beschikt (art. 390 S.W.), de eerder simbolisch geworden 
strafmaat (geidboete van 26 tot lOOF.; art. 387 S.W.), de depenalise
ring van de medepiichtigheid (art. 387, tweede lid, S.W.) en de 
vaststelling dat de handhaving van de strafbaarheid van overspel in 
beiangrijke mate mede werd ingegeven door de overweging dat men 
de bedrogen medeechtgenoot een middel aan de hand moest doen om 
zijn echtscheidingsgrond te bewijzen, zijn alle zoveei eiementen die 
erop wijzen dat het overspei de maatschappij in haar giobaliteit -
de openbare orde- niet (zozeer) aanbeiangt, dat het de inmenging 
in een grondrecht nog zou kunnen rechtvaardigen. 
Gezien de evolutie van de zeden sinds de tweede wereidoorlog, op 
het hier besproken punt mede bei:nvioed doordat de massale versprei
ding van contraceptiva de doorgedreven loskoppeling van geslachts
gemeenschap en voortplanting heeft mogelijk gemaakt, mag men 
zich ook afvragen of overspel nog wei strijdig kan worden geacht met 
de goede zeden. 

105. Blijven dan nog de rechten van de medeechtgenoot, waarvan 
de bescherming een inmenging zou kunnen noodzakelijk maken. 

V ooreerst mag men zich afvragen of het bier bedoeide door de 
Belgische wet verleende recht (op getrouwheid), zeif wei grondrecht-
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conform is(147). Verder kanhet bestaan van rechten die correleren 
met plichten, zelfs indien die voortvloeien uit de in tussenpersoonlij
ke relatie beleefde (grond)rechten, en de noodzaak die rechten te 
beschermen, zeker niet per se betekenen dat de in artikel 8.2. 
E.V.R.M. bedoelde (grond)rechten van anderen voorhanden zijn, 
waarvan de bescherming een inmenging in het grondrecht van ie
mand anders zou noodzakelijk maken. 
In dat geval zou immers de voorwaarde tot inmenging steeds vervuld 
zijn, zodat dit element van toetsing van de geoorloofdheid van de 
inmenging iedere betekenis zou verliezen(148). 

106. Nu moet nog nagegaan worden of, - aangenomen dat de 
open bare orde, de goede zed en of de rechten van anderen bij overspel 
toch zouden betrokken zijn -, de inmenging in het prive-leven die 
gebeurt bij de aanwending ervan als juridisch criterium, in een 
democratische samenleving als de Belgische noodzakelijk is ter be
scherming van de vermelde waarden. 
De inmenging is niet nodig, wanneer de bescherming van de waarden 
bedoeld in artikel8.2. E. V .R.M. evenzogoed op een andere wijze kan 
geschieden. En dat blijkt mogelijk te zijn. In de Ianden die Belgie 
omringen, en die aile een gelijkaardig huwelijksinstituut kennen als 
Belgie, worden de openbare orde en de goede zeden i.v.m. het 
huwelijk en de rechten van de medeechtgenoot, toch ook voldoende 
beschermd. Niettemin bestaat aldaar i.v.m. overspel geen of althans 
niet een zoverregaande inmenging in het prive-leven van de me
deechtgenoot als bij ons door de strafrechtelijke beteugeling van 
overspel(149). 
Hoe dan ook, men kan bezwaarlijk stellen dat bij het onderzoek naar 
het al dan niet bestaan van geslachtsgemeenschap er een evenredig
heid zou bestaan tussen enerzijds de verregaande inmenging in een 
van de meest intieme aspecten van het prive-leven en anderzijds de 
efficientie ervan ter bescherming van de in artikel 8.2. E.V.R.M. 
bedoelde waarden. Wat de getrouwheidsplicht op zichzelf betreft, is 
de efficientie omzeggens nul. Bij nader inzicht blijkt de inmenging 

(147) Zie voor een diepgaand onderzoek daarover: WILLEKENS, H., ,De werking van 
grondrechten in de verhoudingen tussen samenwonende sexuele partners", in De 
toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, RIMANQUE, K., (ed.), o.c., 
(341), 377-384. 
(148) Id., p. 380. 
(149) Overspel is niet meer strafbaar in Nederland, Frankrijk, Luxemburg en de 
Bondsrepubliek Duitsland en is het nooit geweest in Engeland. Alles pleit ervoor dat de 
strafrechtelijke beteugeling van overspel strijdig is met art. 8.1. E.V.R.M., zodat de artt. 387 
en 390 S. W. niet meer mogen. toegepast worden; anders: Cass., 15 juni 1982, i.z. K./W .!O.M. 
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er uiteindelijk enkel toe te leiden een financieel voordeel te verschaf
fen aan de medeechtgenoot(150) of aan de wettige erfgenamen van 
de overspelige of van zijn medeplichtige. 
Derhalve meen ik dat er redenen toe zijn om, ook ingeval van 
overspelige geslachtsbetrekkingen, de in onze rechtspraktijk bestaan
de inmengingen in het prive-leven van de betrokkenen, aks ongeoor
loofd te bestempelen. Dit zou dan tot gevolg moeten hebben dat ook 
overspelige geslachtsbetrekkingen geen juridisch criterium (meer) 
kunnen zijn. 

AFDELING 3 

HET RECHT OP BESCHERMING VAN DE GEZINSBELEVING ZONDER 
HUWELIJK(151) 

107. Behoudens enkele bepalingen in de wetgeving op de sociale 
zekerheid(152), bevat de Belgische wetgeving geen regeling van de 
bescherming van de gezinsbeleving zonder huwelijk. Ze bevat daar
entegen een ver doorgedreven regeling tot bescherming van het 
huwelijksgezin. 
Hieronder wordt de vraag behandeld of dit in overeenstemming is 
met artikel8.1. E.V.R.M. op zichzelf, waarbij het recht op eerbiedi
ging van zijn gezinsleven aan eenieder wordt gewaarborgd, en met 
artikel 8.1. in zijn combinatie met artikel 14 E.V.R.M. 
( discriminatieverbod). 

108. Reeds herhaalde malen, en o.m. nog in het arrest Marckx van 
13 juni 1979, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
bevestigd dat het gezinsleven, dat krachtens artikel 8.L E.V.R.M. 
moet worden geeerbiedigd, niet enkel dat is van het wettig gezin maar 
evenzeer dat van het zgn. onwettig gezin. 

(150) Echtscheiding in zijn voordeel met behoud van de huwelijksvoordelen, het voordeel van 
de contractuele erfstellingen en de mogelijkheid een uitkering tot onderhoud na echtscheiding 
te bekomen; art .. 229, 299, 300 en 301 B.W. De beoordeling van de vraag of de rechten van 
derden een onderzoek naar het bestaan van geslachtsomgang kunnen rechtvaardigen, zou 
helemaal anders (kunnen) liggen wanneer het te beschermen recht zelf een grondrecht is; b.v. 
het recht van het kind op eerbiediging van het gezinsleven, dat, volgens het E.H.R.M., het 
recht impliceert op afstammingsbanden met de personen waarvan het bio-genetisch 
voortkomt. 
(151) Voor een meer uitgewerkte bespreking van de hieronder geschetste problematiek leze 
men: HEYVAERT, A. en WILLEKENS, H., Beginselen van het gezins- en jamilierecht na het 
Marckxarrest, Antwerpen, KluwerRechtswetenschappen, 1981, nrs. 77-95 en WILLEKENS, H., 
artikel vermeld in voetnoot 137, 386-389. 
(152) Voorbeelden daarvan vindt men bij WILLEKENS, H., o.c., 387. 
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Uit wat hierboven werd uiteengezet, moet blijken dat de bescherming 
van het gezinsleven niet kan geconditioneerd zijn door het sexueel 
partnership van de leden die er deel van uitmaken. De inmenging in 
een grondrecht (prive-leven) waarop het onderzoek naar het bestaan 
van dat vereiste zou neerkomen, kan geen voorafgaande voorwaarde 
zijn voor de aanspraak op de bescherming van een ander grondrecht 
(recht op eerbiediging van het gezinsleven). Zoals hierboven werd 
aangetoond mag het al dan niet bestaan van sexuele omgang immers 
(principieel) geen juridisch criterium zijn. Men merke in dit verb and 
trouwens op dat bescherming van het huwelijksgezin in het Belgisch 
recht geldt, ook al zijn de echtgenoten in,feite reeds lang geen sexuele 
partners meer. 
Dit heeft tot gevolg dat wanneer men het bestaande onderscheid 
tussen de wettelijke bescherming van het huwelijksgezin en de ont
stentenis van dergelijke bescherming voor gelijkaardige gezinssitua
ties toetst aan artike114 E.V.R.M. (discriminatieverbod), het sexueel 
partnership van de gezinsleden geen criterium mag zijn ter vaststel
ling van de gelijkaardigheid van de gezinssituatie van ongehuwden. 
Aileen de uitwendig vaststelbare gegevens van samenwonen, samen 
een huishouden vormen, kunnen in aanmerking komen. 
Het verschil van geslacht van de gezinsleden mag mijns inziens 
evenmin dergelijke voorafgaande voorwaarde voor de gelijkaardig
heid zijn, hoewel dit verschil wei uiterlijk (in de akten van de 
burgerlijke stand), en zonder krenking van het prive-leven, 
vaststelbaar is. Men moet zich immers afvragen of dit wei verenig
baar zou zijn met artikel14 E.V.R.M., dat discriminatie, o.m. op 
grond van geslacht, in de toekenning (en organisatie) van de grond
rechten verbiedt. Wanneer de Europese Commissie impliciet heeft 
aanvaard dat ook polygame gezinnen de bescherming van artikel 8 
E.V.R.M.genieten(153), verleent ze overigens meteen die gezinsbe
scherming aan personen van hetzelfde geslacht die mede samen een 
gezin vormen. 
Derhalve meen ik dat het recht op de eerbiediging van het gezinsle
ven, voorzien bij artikel 8.1. E.V.R.M., toekomt aan aile gezinnen, 
ongeacht of de gezinsleden sexuele partners zijn en ongeacht hun 
geslacht(154). 

109. Om de redenen hierboven ontwikkeld in de nrs. 100 tim 106, 

(153) WILLEKENS, H., D.c., 357 en 391. 
(154) Anders: WILLEKENS, H., o.c., 392, die meent dat gezinnen van homosexuelen niet door 
art. 8 beschermd worden. 
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moet aangenomen worden dat ook het overspelige gezin de bescher
ming van artikel8 E. V .R.M. moet genieten. Tot dat besluit kan men 
ook komen op andere gronden(155). 

110. Nu uitgemaakt is welke gezinnen de bescherming van artikel 
8.1. E.V.R.M. moeten genieten, moet nog onderzocht worden waar
op concreet de bescherming neerkomt die het Belgische recht ze moet 
verlenen. 
De Belgische wetgever heeft voor het huwelijksgezin een hele be
scherming uitgewerkt, voor het grootste deel neergelegd in de bepa
lingen betreffende het primair gezinsrecht (artt. 212-224 B.W.). Deze 
regeling is dus het model waaraan het discriminatieverbod moet 
worden getoetst om uit te maken welke regels van het gezinsrecht ook 
op ongehuwden moeten toegepast worden. 

111. Er kan natuurlijk geen sprake van zijn de strikt persoonlijke 
rechten en plichten van echtgenoten (samenwoning, getrouwheid, 
bijstand) ook aan de leden van andere gezinnen op te leggen. Men 
moet zich overigens afvragen in welke mate de invoering van deze 
huwelijksplichten op zichzelf niet overenigbaar is met het recht op 
de eerbiediging van het prive-leven(156). 

112. Voor de bepalingen waarbij de materiele grondslag van het 
gezin wordt beschermd, legt het discriminatieverbod op voor de 
gezinnen zonder huwelijk een verregaand gelijkaardige bescherming 
te aanvaarden als die welke voor het huwelijksgezin is uitgewerkt. 
Derhalve meen ik dat de regeling ter bescherming van de voornaam
. ste gezinswoning en het huisraad, voorzien bij artikel 215 B. W., ook 
voor de leden van een gezin zonder huwelijk geldt. 
Hetzelfde geldt voor de plicht tot bijdrage in de lasten van het 
huishouden. Dit heeft tot gevolg dat tevens tot de toepasselijkheid 
van artikel 222 B.W. moet besloten worden (zie boven nr. 27). 
Terecht wijst H. Willekens erop dat de regels ter bescherming van 
het gezinsleven in het huwelijk, in de praktijk meestal zullen aange
wend worden wanneer de samenwoning ophoudt of dreigt op te 

(155) Zie: HEYVAERT, A. en WILLEKENS, H., o.c., nr. 70; WILLEKENS, H., o.c., 390-391. 
(156) Zie daarover, WILLEKENS, H., o.c., 377-391. 
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houden(157). Kunnen die regels dan wei functioneren voor een 
feitelijk gezin, dat eindigt met de samenwoning daar er geen samen
woningsplicht bestaat? Om de redenen door H. Willekens vermeld, 
kan aangenomen worden dat de bepalingen die voor de gestelde 
hypothese zijn voorzien, nl. o.m. artikelen 221, 223 en 224 B.W., 
ook op gezinnen zonder huwelijk moeten worden toegepast. 

(157) ld., 388-389. 
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