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lnleiding
I. De hervorming van de rechtstoestand van de echtgenoten in
het algemeen en van het huwelijksstelsel (I) van gemeen recht in het
bijzonder weerhoudt sedert het einde van de tweede wereldoorlog
de aandacht van de opeenvolgende Ministers van Justitie, van eminente leden van de wetgevende kamers, van verschillende organisaties,
van rechtsgeleerden en practici. De wet van 30 april I958 heeft de
beginselen van de staat en de bekwaamheid van de echtgenoten ge-.
wijzigd : enerzijds wordt een einde gesteld aan de overwegende rol
van de man en worden beide echtgenoten praktisch volledig rechtsgelijken; anderzijds wordt de gehuwde vrouw geschrapt van de lijst
der rechtsonbekwamen en verandert het huwelijk de burgerlijke bekwaamheid van de echtgenoten niet meer. De noodzakelijke correlatieve hervorming van de huwe~jksstelsels en vooral die van het
huwelijksstelsel van gemeen recht, de gemeenschap van roerende
goederen en aanwinsten, werd niet verwezenlijkt, met uitzondering
van de scheiding van goederen(wetten van 22 juni I959 en 5 december I962).
Aan deze innerlijk tegenstrijdige toestand client een einde
gesteld. De gelijke rechtsbekwaamheid van beide echtgenoten moet
een werkelijkheid worden : de gehuwde vrouw moet niet alleen
rechtsgeldige verbintenissen kunnen aangaan; de derden die met haar
contracteren, moeten oak weten dat er tijdens het huwelijk goederen
bestaan, waarborg van de door haar geldig aangegane verbintenissen.
In tegenstelling met wat het geval was voor de grate lijnen van
de wet van 30 april I958, bestaat er geen eensgezindheid onder de

(I) Deze terminologie van Prof. R. DEKKERS (Handboek van Burgerlijk Recht, Brussel,
I950, III, nr I, blz. 7) wordt verkozen boven de uitdrukking huwelijksgoederenstelsel,

omdat het geheel van de rechtsregels, die onder dit begrip vallen een vee! verdere draagwijdte hebben dan de enkele regeling van het statuut van de goederen.

juristen over het nieuwe huwelijksstelsel van gemeen recht. Een
bepaald stelsel dringt zich niet op. Trouwens de vraagstukken die
gesteld worden door en in de huwelijksstelsels zijn zo ingewikkeld,
uiteenlopend en verreikend, dat verschillende oplossingen denkbaar
ZlJn.
De wetgever zal een keuze moeten doen tussen de zeer uiteenlopende voorgestelde stelsels en daaruit het beste of zoals men verkiest, het minst slechte tot wet maken.
2. Tot voor enige tijd was die keuze eerder beperkt. In de eerste
plaats werd de scheiding van goederen voorgesteld (1), al dan niet
verbonden met een hervorming van het erfrecht (2), met een gemeenschap van aanwinsten (3) of met een vennootschap van aanwinsten (4). Vervolgens ging de aandacht naar het zogenaamde stelsel
van de huwelijksgoederen, uitgewerkt in verschillende wetsvoorstellen
door Mevrouw G. Ciselet, senator en ge!nspireerd door de Scandinavische wetgevingen en zekere Franse wetsvoorstellen (5). Fundamenteel gesteund op een weliswaar beperkte scheiding van goederen
tijdens het huwelijk, werd dit voor ons land onbekende huwelijksstelsel vooral bestreden door hen die menen dat de gemeenschap
van goederen innig verbonden is en moet blijven met het huwelijk,
alhoewel een modernisering zich opdringt vooral wat aangaat de
samenstelling van de verschillende vermogens en het beleid van de
gemeenschap. Dit laatste moet volgens hen echter principieel. aan
de man voorbehouden blijven (6).
De studiecommissie onder voorzitterschap van ProcureurGeneraal R. Hayoit de Termicourt, in 1948 door de Minister van
Justitie P. Struye belast met het onderzoek van de gause hervorming
van het rechtsstatuut der echtgenoten, heeft beide laatste voorstellen,
dit van de huwelijksgoederen en dit van de hervormde gameenschap,
weerhouden als mogelijke wettelijke huwelijksstelsels. Ze werden
uitgewerkt in voorontwerpen, die in 1956 overgemaakt werden aan
de toenmalige Minister van Justitie A. Lilar. De commissie was er
niet toe gekomen eenparig een nieuw huwelijksstelsel voor te stellen.
Minister A. Lilar, die toen reeds het wetsontwerp had ingediend
(1) DE PAGE, H., et DEKKERS, R., Traite elementaire de droit civil beige, X1, nr 36.
blz. 104. Deze inleiding is uitsluitend van de hand van Prof. H. DE PAGE.
(2) BAUGNIET, J., L'incapacite de Ia femme mariee et les regimes matrimoniaux, Rev.
prat. Nat., 1948, 361 en volg.
(3) MoUREAUX, CH., La reforme des regimes matrimoniaux, Brussel, 14 november 1957·
(4) Socialistisch wetsvoorstel van Mevrouw I. BLUM-GREGOIRE, Parlem. Besch.,
Kamer, 1948-1949, nr. 207, later opnieuw ingediend door Mevrouw GROESSER-SCHROYENs,
Parlem. Besch., Kamer, B.Z. 1954, nr 10, r.
(5) Wetsvoorstel van Mevrouw CrsELET, Parlem. Besch., Senaat, 1946-47, nr 73,
B.Z. 1949, nr 40, B.Z. 1950, nr 146 en B.Z. 1954, nr 13, hernomen in DE PAGE et
DEKKERS, o.c., Xl, blz. rro en volg.
(6) In die zin vooral PIRET, R., Le regime matrimonial de droit commun,]. T., 1946,
237 en volg.;- DELVA, W., Le statut juridique de Ia femme mariee, La revue politique, 1959,
blz. 651 en volg.
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betreffende de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten,
dat naderhand de wet van 30 april 1958 zou worden, sprak zich
begin 1957 uit voor het stelsel van de huwelijksgoederen en legde een
voorontwerp in die zin voor aan de afdeling wetgeving van de Raad
van State. Deze heeft een uitgebreid en grondig bestudeerd advies
uitgebracht begin 1959. Op dat ogenblik was Minister A. Lilar
echter ondervoorzitter van de Ministerraad geworden. Zijn opvolger,
de heer L. Merchiers; gaf na grondige studie zijn voorkeur aan het
tweede voorstel van de commissie, de hervormde en gemoderniseerde
gemeenschap (r). Ook hij kreeg echter niet de gelegenheid een ontwerp
voor te leggen aan de wetgevende kamers.
Ondertussen had Prof. R. Dekkers de algemene gemeenschap
met gelijke beleidsrechten voor beide echtgenoten voorgesteld als
nieuw wettelijk huwelijksstelsel (2). Mevr. M. Ernst-Henrion tenslotte verdedigde in verschillende bijdragen een stelsel met vennootschap van aanwinsten (3).
3. Van bij zijn aankomst op het Ministerie van Justitie heeft de
huidige Minister P. Vermeylen de studie van de hervorming van het
wettelijk huwelijksstelsel aangevat. Aanvankelijk ging zijn b~lang
stelling naar het stelsel van de gemoderniseerde algemene gemeenschap (4).
Deze belangstelling werd geconcretiseerd in de opdracht die
aan de Professoren R. Dekkers en G. Baeteman gegeven werd om
· de tekst van een voorontwerp over dit stelsel op te stellen (5). Uiteindelijk heeft de Minister geen enkel van de tot heden bestudeerde
voorstellen weerhouden, dit om uiteenlopende redenen (6), en heeft
hij een eigen stelsel uitgewerkt, dat aanleunt bij de recente WestDuitse wet van r8 juni 1957. Hij kondigde dit aan bij de bespreking
van de begroting van zijn departement in de Senaat op 24 februari
r 964. (7). Sindsdien werd dit voorontwerp goedgekeurd door de regering
en voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.
(I) Zie MERCH1ERS, L., La reforme des regimes matrimoniaux, ]. T., 1961, 73 en volg.
(2) DEKKERS, R., Pour une simplification des regimes matrimoniaux, T. Vred., 1958,
241 en volg.; - DEKKERS, R., Twee kapiteins op hetzelfde schip ?, R. W., 1959-60, 1385; DEKKERS, R., Deux capitaines sur le meme navire ?, Ann. Not. Enreg., 1960, 93 en volg.;
- BAETEMAN, G., De hervorming van de huwelijksstelsels in Belgie, R. W., 1960-61, 1997
en volg.; - BAETEMAN, G., De algemene gemeenschap als nieuw huwelijksstelsel, Tijdschrift
van de Belg. Fed. van Vrouwelijke Universitair gediplomeerden, 1964, biz. 29 tot 35·
(3) Zie o.m. ERNST-HENRION, M., La reforme des regimes matrimoniaux. Le regime
legal, ].T., 1962, 53(4) Le Soir, 21-22 oktober 1961, biz. 2.
(5) Zie over dit stelsel: ERNST-HENRION, M.,etBAETEMAN, G., La reforme des regimes
matrimoniaux. Etat de Ia question, in Rapports du colloque sur les regimes matrimoniaux
du 17-18 avril 1964, Rev. prat. Not., 1964, I, 4, biz. 160-161 ;-BAETEMAN,G.,Dehervorming
van het huwelijksgoederenrecht in West-Europa, Koninklijke Vlaamse Academie, Brussel,
1964, Bd. I, DI II, nr 264 en volg.
( 6) Zie verder nr 4·
(7) Analytisch verslag Senaat, 24 februari 1964, biz. 326.
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Mevr. M. Verrycken gaf een overzicht van dit antwerp op het colloquium, dat op 17-18 april 1964 gehouden werd onder voorzitterschap
van Prof. J, Baugniet in het lnstitut des Hautes Etudes te Brussel (1).
In de hiernavolgende studie wordt alleen dit nieuwe huwelijksstelsel van gemeen recht, geheten het stelsel van deling in de aanwinsten, besproken (2). De algemene bepalingen van het huwelijksgoederenrecht, de drie andere door de wet georganiseerde bedongen
huwelijksstelsels, nl. de scheiding van goederen, het stelsel der huwelijksgoederen en de gemoderniseerde gemeenschap en de overgangsbepalingen, grotendeels overgenomen uit de voorstellen van de
commissie voorgezeten door Procureur-Generaal R. Hayoit de
T ermicourt, aangevuld met het advies van de Raad van State, worden
hier buiten beschouwing gelaten.
In een eerste deel wordt het stelsel ontleed aan de hand van de
tekst en de memorie van toelichting van het voorontwerp. In een
tweede deel wordt in de eerste plaats de aard van het nieuwe stelsel
onderzocht. Vervolgens worden enkele rechtsvergelijkende aanwijzingen gegeven en de voornaamste verschilpunten met het West-Duitse
stelsel van de wet van 18 juni 1957 toegelicht. Tenslotte volgen enkele
kritische beschouwingen.
I. Het voorgestelde stelsel van deling in de aanwinsten
A. Algemene beschouwingen.
§ r. DE GROTE LI]NEN VAN HET STELSEL.

4· Het wettelijk huwelijksstelsel moet de rechtsgelijkheid van
de echtgenoten verenigen met hun economische gelijkheid, die verwezenlijkt wordt door een gemeenschap, waarin ze heiden delen omdat
ze tot stand komt dank zij hun gemeenschappelijke arbeid en de
tussen hen bestaande solidariteit. Vermogensrechtelijk zijn de echtgenoten tijdens het huwelijk in grate mate onafhankelijk van elkaar.
Bij het einde van het huwelijksstelsel wordt geen massa van te verdelen goederen gevormd : er wordt enkel een rekening-balans opgemaakt. Voor ieder van de echtgenoten wordt het verschil bepaald
tussen de waarde van zijn vermogen bij het einde van het huwelijk.

(1) Zie over dit colloquium : het verslag van Mevr. ERNST-HENRION, M., et BAETEMAN, G., La ntforme des regimes matrimoniaux, J.T., 1964, 417 en volg. en vooral nr 5,
biz. 419; -en het verslag van Mevrouw VERRYCKEN, Le nouvel avant-projet de loi relatif
d Ia reforme des regimes matrimoniaux, Rev. prat. Not., 1964, IV, 177 en volg.
(2) De heer Minister van Justitie P. Vermeylen moge hier de uitdrukking vinden
van mijn erkentelijkheid voor de mededeling van zijn ontwerp en voor de bereidwillig
gegeven toelating een aan dit nog niet neergelegd ontwerp gewijde studie te publiceren.
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Indien ·de vermogensvermeerdering van de ene echtgenoot deze
van de andere overtreft, heeft deze laatste recht op de helft van dit
verschil onder de vorm van een schuldvordering.
§ 2. VERANTWOORDING VAN DE KEUZE VAN DIT STELSEL.

5. De andere voorgestelde stelsels geven volgens de memorie
van toelichting op belangrijke punten geen voldoening. Het stelsel
van de huwelijksgoederen (antwerp Ciselet-Lilar) komt tijdens het
huwelijk neer op een scheiding van goederen. Zulks is niet aileen
strijdig met de wensen van de meerderheid van de bevolking, maar
het is vooral juridisch-technisch zeer ingewikkeld : er bestaan immers
vijf verschillende vermogens, tussen dewelke interne en onderlinge
betrekkingen zullen ontstaan. Talrijke bewijs- en vereffeningsmoeilijkheden zijn onvermijdelijk.
In de gemoderniseerde gemeenschap van roerende goederen en
aanwinsten hebben de bezwaren betrekking op het bestuur van de
goederen : de machten van de man op de goederen van de gemeenschap zijn al te uitgebreid en hij zal meestal zelfs de eigen goederen
van de vrouw besturen.
Ook in het stelsel van de algemene gemeenschap met gelijke
bevoegdheden van de echtgenoten is de bestuursregeling het zwakke
punt. Bij betwistingen daaromtrent tussen de echtgenoten is voorzien
dat de rechterlijke macht moet beslissen. Dit is geen gelukkige regeling. Verder kan een echtgenoot door onbezonnen verbintenissen de
gemeenschap, en dus ook de andere echtgenoot ruineren. Tenslotte
kunnen ook de derden nadeel ondervinden tengevolge van tegenstrijdige initiatieven en beslissingen van de echtgenoten betreffende
dezelfde goederen en belangen.
Het voorgestelde stelsel - ge!nspireerd door het stelsel van de
Zugewinngemeinschaft van de West-Duitse wet van 18 juni 1957,
dat in de Bondsrepubliek met succes werd ingevoerd - verenigt de
voordelen van de scheiding van goederen en van de algemene gemeenschap. Het is daarbij technisch eenvoudig en billijk. Het gaat
hier immers niet om een scheiding van goederen zonder meer : tijdens
het huwelijk wordt het 8t!schikkingsrecht van de echtgenoten op
bepaalde goederen beperkt; na het einde van het huwelijksstelsel,
ontvangt de gehuwde vrouw - in de veronderstelling dat ze geen
zelfstandige beroepsbezigheid heeft uitgeoefend, doch haar gezinstaak volbracht heeft- de helft van de aanwinsten van de man. Tenslotte voorziet het voorgestelde stelsel waarborgen van gerechtelijke
aard voor iedere echtgenoot wanneer de ene echtgenoot zo zou
besturen dat de andere onrechtstreeks hierdoor benadeeld wordt.
Aldus gezien wordt in het huwelijk naast een vereniging van personen,
een werkelijke economische gemeenschap verwezenlijkt, juist dank
zij de samenwerking van de beide echtgenoten, waarvan de arbeid
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een gelijke waarde heeft, of die nu verricht wordt binnen of buiten
het gezin. De vermogensvermeerdering moet dan oak ten goede
komen aan beide echtgenoten (r).
B. De werking van het stelsel.

Achtereenvolgens worden onderzocht de samenstelling - actief
en passief - , het beheer en de beschikking over de goederen en de
vereffening van het stelsel (2).
§

1.

DE SAMENSTELLING.

a. H e t

a c t i e f.

I. TWEE PERSOONLIJKE VERMOGENS.

6. Art. 131 0.(§ 1363G.B.G.) bepaalt datiedervan deechtgenoten
de eigendom behoudt van de goederen die hij op de dag van het huwelijk bezit en oak van degene die hij tijdens het huwelijk verkrijgt,
van welke oorsprong ze oak mogen zijn. Deze regel betreft zowel de
roerende als de onroerende goederen, de erfenissen en de beroepsinkomsten.
Aan het eigendomsrecht van de individuele zaken wordt niet
geraakt en er komt geen gemeenschap van goederen in de vermogensrechtelijke zin tot stand. Er zijn, tijdens het huwelijk, twee vermogens,
dat van de man en dat van de vrouw, die onderscheiden blijven.
Binnen die afzonderlijke vermogens wordt geen enkel onderscheid
gemaakt.
2. BEWIJSREGELING.

7. Een bijzondere bewijsregeling voor het onderscheid tussen
de persoonlijke goederen van de echtgenoten dringt zich op. Tussen
de echtgenoten is ze verantwoord omdat de samenleving in de echtelijke verblijfplaats de feitelijke vermenging van de roerende goederen
met zich brengt. Tegenover derden is die bewijsregeling eveneens
verantwoord omdat diezelfde vermenging hun geen nadeel mag
berokkenen en oak omdat het huwelijk bedrieglijke handelingen ten
nadele van derden-schuldeisers mogelijk en zelfs gemakkelijk maakt.
De verkrijgingen kunnen immers in eigen naam gedaan worden door
een echtgenoot met gelden van de andere (3).
(r) VERRYCKEN, M., o.c., Rev. prat. Not., 1964, IV, biz. 179.
(2) Daar waar zulks mogelijk is wordt de overeenstemmende of gelijkaardige bepaling
van het Gleichberechtigungsgesetz van r8 juni 1957 aangeduid (in afkorting G.B.G.). De
afkorting 0. duidt de tekst van het besproken ontwerp aan.
(3) Zie daarover DE PAGE, H., et DEKKERS, R., o.c., X\ nr IJ6I, I 0 en J 0 , biz. II04-

nos.

1°

Tegenover de derden.

8. Behoudens bijzondere voorziening in de wet, wordt het bewijs
van de eigendom door de echtgenoten geleverd overeenkomstig het
gemeen recht (art. 13, § 2, 1ste lid, 0.). Goederen waarvan geen van
de echtgenoten de eigendom kan bewijzen, worden ten aanzien van
derden beschouwd als eigendom van iedere echtgenoot voor het
geheel (art. 13, § 2, 2de lid, 0; § 1362 G.B.G.).
Principieel wordt dus het gemeen recht toegepast. Voor de onroerende goederen stelt zich geen bijzonder probleem : het eigendomsrecht zal bewezen worden door he~ bezit op de dag van het huwelijk,
door verkrijging ingevolge erfopvolging ofschenking ofdoor verkrijging
onder bezwarende titel(1).Trouwens terzakebestaan bijna steeds eigendomstitels. Voor de roerende goederen is de toestand anders. Om de
voorgestelde regeling te begrijpen client er op gewezen te worden dat
de derden voor wie een regeling moet uitgedacht worden, meestal
de schuldeisers van de ene of van de andere echtgenoot zullen zijn.
Daar, zoals we verder zullen zien; ieder van de echtgenoten slechts
gehouden is tot beloop van zijn persoonlijke schulden, kunnen de
schuldeisers enkel de gedwongen uitvoering vervolgen op de persoonlijke goederen van hun schuldenaar. De feitelijke vermenging van de
goederen van de echtgenoten, ontstaan door hun huwelijk, mag niet
tot gevolg hebben dat de vervolgende schuldeiser een onderscheid
moet gaan maken tussen de vermengde goederen.
In het huidige bedongen stelsel met scheiding van goederen, mag
de vervolgende schuldeiser beslag leggen op al die vermengde goederen en het is de echtgenoot-niet-schuldenaar die de. vordering in
onttrekking aan het beslag instellen moet overeenkomstig art. 6o8 Rv.
Zijn eigendomsrecht mag de echtgenoot-niet-schuldenaar bewijzen
door alle middelen (2), behoudens in zekere gevallen waarin aan de
derden een bijzondere of een betere bescherming verzekerd wordt,
bv. in geval van veinzing en in toepassing van art. 555 en 560 van de
faillissementswet (3).
De bepaling van art. 13, § 2, 1ste lid, voorziet dat steeds het
gemeen recht toepasselijk zal zijn. Alles zal dus afhangen van het te
bewijzen feit. Daar waar het bewijs door alle middelen van recht
tegenover derden aanvaard wordt, zal die bewijsregeling oak hier
toepasselijk zijn. Voor de roerende goederen geldt art. 2279 B.W.;
dit vermoeden zal eveneens tegenover derden gelden. Het feit dat de
tekst van dit artikel de verwijzing inhoudt naar bijzondere regelingen

(1) DE PAGE, H., et DEKKERS, R., o.c., X\ nr 1370, A, biz. II25.
(2) Zie de arresten van het hof van cassatie van I2 februari 1948 en 16 september 1954
besproken in een noot van Prof. W. DELVA: De Ia preuve de Ia propriete des biens mobiliers
dans Ia separation de biens, R.C.].B., 1955, 132 en volg. en voorai nr 10, biz. 142 en 143,
(3) DE PAGE, H., et DEKKERS, R., o.c., Xl, nr 1371, biz. 1126 en voig.

515

van de wet bewijst dat de bijzondere bepalingen van de faillissementswet (art. 555 .en 560) verder toegepast zullen worden.
In art. I3, § 2, 0. wordt echter een praktische en voor de schuldeisers zeer belangrijke regel voorzien : de goederen waarvan geen van
de echtgenoten kan bewijzen eigenaar te zijn, worden, ten aanzien
van derden, beschouwd de eigendom te zijn van iedere echtgenoot
- dus van de echtgenoot-schuldenaar - en dit voor het geheel.
Deze tekst voert een wettelijk vermoeden van eigendom in ten voordele van de schuldeisers van de echtgenoot-schuldenaar (I) en dit
niet alleen betreffende de roerende goederen die zich in de echtelijke
verblijfplaats bevinden, maar ten opzichte van alle goederen, waar
ze zich oak bevinden.
2°

Tussen de echtgenoten.

9· Behoudens bijzondere wetsbepaling of andersluidende overeenKomst, wordt tussen echtgenoten het bewijs van de eigendom van
een goed geleverd door boedelbeschrijving of door alle middelen
van recht, zelfs door getuigenissen en vermoedens, maar niet door
algemene bekendheid (art. 20, rste lid 0.).
Goederen, waarvan geen van de echtgenoten kan bewijzen eigenaar te zijn, worden, in de betrekkingen tussen echtgenoten, als onverdeelde goederen beschouwd (art. 20, 2de lid, 0.). Het vermoeden
van medeeigendom van de_niet-persoonlijke goederen geldt dus niet
alleen tegenover de derden-schuldeisers, maar oak tussen de echtgenoten.

3·

DE ONVERDEELDE GOEDEREN.

10. Volgens de memorie van toelichting sluit de algemene basisopvatting van dit stelsel van deling in de aanwinsten natuurlijk niet
uit dat de echtgenoten samen bepaalde goederen kunnen verkrijgen.
Ze bevinden zich dan in onverdeeldheid, tot beloop van wat ze ingebracht hebben ..
Uit de bewijsregeling blijkt dat bij gebrek aan nodige bewijsmiddelen- en tegenover derden-schuldeisers en tussen echtgenoten een derde groep goederen kan bestaan, de onverdeelde goederen,
die de onverdeelde medeeigendom van beide echtgenoten zijn.

b. H e t p a s s i e f.
I I. Gezien de principiele scheiding van goederen tijdens het
huwelijk, bestaat er geen gemeenschappelijke aansprakelijkheid voor
de schulden. Iedere echtgenoot verbindt zich alleen voor de schulden
die hij aangaat, en de schuldeisers hebben geen vordering tegen de
andere echtgenoot.
(I) VERRYCKEN, M.,

o.c., Rev. prat. Not., 1946, I-2, 180 en volg.
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Onverminderd de toepassing van art. 203 B.W. (onderhoudsplicht tegenover de kinderen), is iedere echtgenoot, ten aanzien van
derden, gehouden tot de schulden welke hijzelf of de andere echtgenoot, wanneer deze onvermogend is, in het belang van de huishouding heeft aangegaan (art. I4, § 2, 0.). Voor de schulden aangegaan in het belang van het huishouden, wordt dus ook het stelsel
van de volledige scheiding van goederen doorgevoerd : de echtgenoot,
die de schuld niet heeft aangegaan, zal enkel gehouden zijn tegenover
de derde-schuldeiser wanneer de echtgenoot door wie de schuld is
ontstaan onvermogend is, dit in toepassing van de verplichting tot
hulpverlening voorzien in art. 2I2 B.W. (I).
Van een huishoudelijk mandaat of een eigen bevoegdheid van
de vrouw voor het bestuur van de huishouding waardoor zij de man
zou verbinden, is er geen sprake (2).
§

2.

HET BEHEER EN DE BESCHIKKING OVER DE GOEDEREN.

a. A 1 g e m e n e r e g e 1 s.
I2. I. Gedurende het ganse huwelijk behoudt iedere echtgenoot
het eigendomsrecht over zijn eigen vermogen. Volgens art. I4,
§ I, Iste lid, 0. (§ I364 G.B.G.) heeft iedere echtgenoot dan oak het
vrije beheer en de vrije beschikking over zijn roerende en onroerende
goederen, verkregen voor of tijdens het huwelijk.
Ze hebben het genot van hun inkomsten. Ze kunnen afzonderlijk
schulden aangaan, die op hun persoonlijke goederen uitgevoerd worden door de schuldeisers. Aan die onafhankelijkheid worden zekere
beperkingen aangebracht, die verder besproken worden.
Het antwerp voorziet geen bijzondere regeling voor het beheer
en de beschikking over de bedongen of feitelijk onverdeelde goederen (3). Ze vallen dan oak onder toepassing van het gemeen recht
van art. 577 bis B.W.
2. Iedere echtgenoot is gehouden zijn goederen te besturen op
de wijze die het meest overeenstemt met de belangen van het gezin
(art. I4, § I, 2de lid, 0.).
Deze algemene regel, die niet uitdrukkelijk gesanctioneerd is,
wil de geest van dit stelsel illustreren en geeft de echtgenoten een
aanwijzing : hun bestuur moet gericht zijn op de belangen van het
gezin, waarvan ze heiden de last en de verantwoordelijkheid dragen (4).
Meer is er trouwens niet mogelijk. Verantwoording over het bestuur
van persoonlijke goederen en het toekennen van schadevergoeding
wegens slecht bestuur zijn uiteraard uitgesloten : er bestaat immers
(1) Zie DE PAGE, H., et DEKKERS, R., o.c., X\ nr 1355, blz. I099·
(2) Zie VERRYCKEN, M., o.c., Rev. prat. Not., 1964, IV, I-II, ISI-182.

(3) Over deze goederen zie boven nr
(4) Zie de memorie van toelichting.
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geen gemeenschap en de echtgenoten hebben zich niet tegenover
mekaar als vennoten verbonden om winst te verwezenlijken (I).
Onverminderd de toepassing van de regels van gemeen recht
inzake wederzijdse rechten en verplichtingen (art. 2I8 en 22I B.W.),
kan een onrechtstreekse sanctie van deze algemene beheersplicht
gevonden worden in de vordering tot vervroegde deling in de aanwinsten, die een echtgenoot kan inleiden wanneer de andere echtgenoot zijn goederen op onbezonnen wijze bestuurt of verspilt
(art. 23 0.).
b. B e p e r k i n g e n.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatregelen die
het beschikkingsrecht over de persoonlijke goederen van beide echtgenoten beperken naargelang het gaat om handelingen onder bezwarende titel of om niet : de eerste zijn eerder beperkt ; de tweede
zijn meer verregaand.
I. DE HANDELINGEN ONDER BEZWARENDE TITEL.
I 3. Volgens art. IS, § I, 0. mag geen van de echtgenoten, zonder
de toestemming van de andere, vervreemden, met zakelijke rechten
bezwaren of in huur geven :
a. het onroerend goeddattot-voornaamste waning van de-echt~
genoten of tot de uitoefening van het beroep van de echtgenoten of
van een van hen client en de inboedel gebruikt voor de gewone
huishouding;
b. de handels-, nijverheids-, ambachts- oflandbouwondernemingen door de echtgenoten of een van hen geexploiteerd ;
c. de inboedel gebruikt voor de uitoefening van het beroep van
de andere echtgenoot of voor het gemeenschappelijk beroep van de
echtgenoten.
Deze bepalingen vinden geen toepassing wanneer de andere
echtgenoot afwezig is, wanneer hij onbekwaam verklaard is of in de
onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven of wanneer hij
tot een criminele straf veroordeeld is, zolang de straf duurt (maar
niet tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling)( art. IS, § 2, 0.).
2. DE SCHENKINGEN ONDER LEVENDEN.
I4. Art. IS, § 3, bepaalt dat de ene echtgenoot niet bij schenking
onder levenden over zijn persoonlijke goederen mag beschikken,
zonder de toestemming van de andere tenzij voor de gebruikelijke
(1) Zie de toelichting tot het ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek van Prof.
E. M. MEYERS, Iste Gedeelte, Wettelijke deelgenootschap, art. 1.8.2.2., Den Haag,
Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf, 1954, biz. 81.
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giften, voor de giften door een rnorele plicht gerechtvaardigd of
voor deze gedaan voor het verschaffen van een stand aan al dan niet
gerneenschappelijke kinderen.
3· BEROEP OP DE RECHTBANK.
I 5. Het rneningsverschil tussen de echtgenoten ontstaan door
de weigering van toesternrning van de ene in de voorgenornen handeling van de andere, laat een beroep op de rechtbank van eerste aanleg toe. Deze kan in de ontbrekende toesternrning voorzien, indien
ernstige en nauwkeurig bepaalde redenen het gebieden (art. IS,
§ 4. 0.).
4· DE SANCTIES.
I6. a. Art. I6, § s, 0. voorziet een bijzonder ernstige sanctie :
de rechtshandelingen die zonder de toesternrning van de andere
echtgenoot of, bij diens ontstentenis, van de rechtbank worden gesteld, zijn van rechtswege nietig. De zwaarwichtigheid van die sanctie
is verantwoord door de wil de latere deling van de aanwinsten tussen
de echtgenoten zo goed rnogelijk te bescherrnen.
b. Bij de vereffening van het stelsel wordt bij het eindkapitaal
van iedere echtgenoot gevoegd de waarde op de dag van de vervreernding, van de goederen die gedurende de laatste tien jaar vervreernd
of bezwaard werden met schending van art. IS, § I en 3 (art. I9,
§ I, a en b, 0.) (zie hoven nr I3 en I4)·
§ 3· DE VEREFFENING VAN HET STELSEL.

a. 0 or z a ken van v ere ff en in g.
I7. Het recht op deling wordt volgens art. I6 0. opeisbaar:
door het overlijden van een van de echtgenoten;
2. door de eindbeslissing waarbij de echtscheiding wordt toegestaan of de scheiding van tafel en bed uitgesproken ;
3. door de eindbeslissing waarbij vervroegde deling wordt uitgesproken;
4· door de bedongen afstand van het stelsel, die rnogelijk wordt
door de afschaffing van het beginsel van de onveranderlijkheid der
huwelijksstelsels.
De vervroegde deling kan door de rechtbank van eerste aanleg
van de laatste echtelijke verblijfplaats toegestaan worden op verzoek
van een van de echtgenoten in volgende gevallen (art. 23 0.) :
I. in geval van feitelijke scheiding die niet te wijten is aan de
echtgenoot-eiser of in geval van scheiding toegestaan door de rechter
bij toepassing van art. 22I B. W.;
1.

2. wannesr de andere echtgenoot ernstig tekort komt aan zij n
verplichting in de behoeften van de huishouding te voorzien (§ 1386,
Iste lid, G.B. G.);
3. wanneer de andere echtgenoot zijn goederen op onbezonnen
wijze bestuurt of verspilt en er te vrezen is dat de 1atere deling in
gevaar wordt gebracht (§ 1386, 2de lid, G.B.G.).
Het bestaande huwelijksste1sel wordt vervangen door het stelsel
met scheiding van goederen te rekenen van de datum van de uitspraak
van de gerechtelijke beslissing.
h. A 1 gem e en over z i c h t
reg e 1 in g.

van de wet t e 1 ij k e

18. Het is in de regeling van de vereffening dat de meest oorspronke1ijke en voor ons ongekende oplossingen te vinden zijn. Op
dit ogenh1ik van het stelsel wordt nog steeds geen gemeenschap
vereffend, zoals in het stelsel met gemeenschap van roerende goederen
en aanwinsten, en er komt geen onverdeeldheid of samenvoeging van
goederen tot stand, te verdelen in natura of in waarde bij helften
tussen de echtgenoten, zoa1s in het ste1sel van de huwelijksgoederen
(respectievelijk stelsel Cise1et-Lilar en antwerp Renault). De vereffening wordt geregeld in de vorm van een rekening-balans. Voor
iedere echtgenoot wordt het verschil gemaakt tussen de eindwaarde
en de aanvangswaarde van zijn baten : dat verschil vormt de vermogensvermeerdering. Wanneer de aanwinsten van de ene echtgenoot
deze van de andere overtreffen, heeft deze laatste, - die een kleinere
vermogensaangroei verwezenlijkte -, recht op de helft van het
verschil, zodanig dat het vermogen van elk van de echtgenoten in
feite met een gelijk bedrag wordt vermeerderd. Een voorheeld maakt
dit duidelijk. De aanvankelijke baten van de man hebben een waarde
van 1oo.ooo fr. en zijn uiteindelijke baten 20o.ooo fr; Zijn vermogensvermeerdering bedraagt 10o.ooo fr. De aanvankelijke baten van de
vrouw bedragen 12o.ooo fr. en haar uiteindelijke baten 16o.ooo fr.
Haar vermogensvermeerdering bedraagt 40.000 fr. Het verschi1
tussen de beide vermogensvermeerderingen valt uit ten voordele
van de vrouw : 10o.ooo fr. - 40.000 fr. = 6o.ooo fr. Om een gelijke vermogensvermeerdering van beide echtgenoten te verwezenlijken moet de man in dit geva1 de helft van het verschi1 tussen de
vermogensvermeerderingen aan de vrouw uitkeren, hetzij 30.000 fr.
De deling van de aanwinsten veronderstelt de voorafgaande
vaststelling van de inhoud van de aanvanke1ijke baten en van de
uiteindelijke baten. Persoonlijk verkiezen we de terminologie van het
antwerp Meyers : de aanvankelijke baten vormen het stamvermogen ;
de uiteinde1ijke baten, het eindvermogen. Ook moeten tijdstip en
wijze van de waardebepalingen van de vermogensbestandde1en vastgeste1d worden. Pas daarna kan overgegaan worden tot de afsluiting
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van de rekening-balans, die immers steunt op de omzetting van alle
goederen in geldwaarden. Tenslotte wordt een bijzonder onderzoek
gewijd aan de inhoud van de vereffeningsschuld.
c. D e v o o r a f g a a n d e 1 i j k e b e p a 1 i n g v a n h e t
stamen
eindvermogen van
iedere
e c h t g e n o o t.
I. HET STAMVERMOGEN

(art. I8 0.; zie § I374 G.B. G.).

I9. Dit stamvermogen van iedere echtgenoot bestaat uit :
I 0 de goederen van alle aard die ieder van de echtgenoten op de
dag van het huwelijk bezit, verminderd met de lasten en verplichtingen waarmee ze bezwaard zijn. Deze lasten mogen echter het actief
niet te hoven gaan, m.a.w. de aanwinsten verwezenlijkt tijdens het
huwelijk en besteed aan de betaling van die schulden worden niet
opgenomen in de berekening van de vermogensaangroei. Ter zake
wordt de regeling van het Duitse recht overgenomen. Een voorbeeld
maakt dit duidelijk. De man heeft 2o.ooo fr. schulden bij het aangaan
van het huwelijk; zijn eindvermogen beloopt 2o.ooo fr. Ingevolge de
afwijkende bepaling bedraagt zijn vermogensaangroei niet 20.00 fr +
2o.ooo fr. = 40.ooo fr., waarvan de helft toekomt aan de vrouw, zijnde
zijn gans eindvermogen. In casu is het beginkapitaal o fr., zodanig
dat de vermogensaangroei 2o.ooo fr. beloopt.
Op het eerste gezicht komt deze regel als onbillijk voor. In de
memorie van toelichting worden de beweegredenen van de Duitse
wetgever overgenomen. De verdeling van de vermogensaangroei is
geen loon. Ze vloeit voort uit de huwelijkssolidariteit en strekt tot
de verwezenlijking van de gelijke stoffelijke zekerheid na de ontbinding van het huwelijk. Aldus gezien zou het niet billijk zijn de echtgenoot te bezwaren, die winsten, welke hij niet meer bezit, besteed
heeft aan de betaling van zijn schulden. Met het oog op de vereffening
mag hij niet verplicht worden nieuwe schulden aan te gaan (I). Deze
regeling kan ook verantwoord worden door de overweging dat behoudens afwijkende bepaling, alleen de vermogensaangroei die nog bestaat bij de ontbinding van het huwelijk kan verdeeld worden (2).
2° In het stamvermogen worden ook opgenomen de goederen
door erfenis of door schenking tijdens het huwelijk verkregen. Deze
goederen mogen niet aan het eindvermogen toegevoegd worden,
vermits de andere echtgenoot ingevolge de toebedeling tijdens het
(1) Zie de memorie van toelichting bij art. 18; - zie ook : RENARD, Cl., Le regime
matrimonial de droit commun, Brussel, 1960, biz. 219; - LIENARD-LIGNY, M., Les regimes
matrimoniaux en droit allemand depuis Ia loi du r8 juin 1957, Ann. Fac. Dr. Liege, 1962,
biz. 363, nr ro.
(2) MAssFELLER, F., und REINICKE, D., Das Gleichberechtigungsgesetz, Koln-Berlin,
1958, biz. 145, nr 2.
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huwelijk, niet tot de verkrijging heeft bijgedragen (I). De vraag kan
zich stellen of deze later verkregen goederen het vroeger passief,
verbonden met het beginkapitaal, zullen verminderen. In de rechtsleer is deze vraag omstreden (2). Een andere mogelijkheid kan zich
voordoen, wanneer de erfenis overbelast is met schulden. Niettegenstaande de nalatenschap uitsluitend ten goede komt aan de verkrijgende echtgenoot, mag daaruit niet volgen dat de schulden afgetrokken worden van het stamkapitaal (3).
2. HET EINDVERMOGEN.

20. In art. I9 0. (§ I375 G.B.G ..) wordt bepaald wat het eindvermogen van iedere echtgenoot vormt :
I 0 Het omvat de goederen van aile aard, verminderd met de
lasten en verplichtingen waarmee ze bezwaard zijn, die ieder van de
echtgenoten op de dag van het ophouden van het stelsel bezit.
2° Aan dat eindvermogen wordt toegevoegd de waarde van de
goederen, die onder bezwarende titel of om niet vervreemd werden
zonder de toestemming van de andere echtgenoot of de rechtbank
binnen de termijn van IO jaar, die de ontbinding van het stelsel voorafging (art. I9, § r, a en b, en 3de lid, 0.) (4).
3·

DE TIJDSTIPPEN VAN DE. WAARDEBEPALING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN.

2 I. I 0 • Voor het stamkapitaal worden actief en passief berekend
volgens hun waarde op de dag dat het stelsel een aanvang nam
(art. I8o 0.; § 1376, Iste lid, G.B.G.).
2°. De goederen verkregen door erfenis of door schenking worden geschat op de dag van hun verkrijging (art. I8 0.; § I376, Iste
lid, G.B.G.).
3°. De bestanddelen van het eindkapitaal worden geschat op de
dag van het ophouden van het stelsel (art. I9, § I, Iste lid, 0.; § I376,
2de lid, G.B.G.).
4°. De waarde van de onregelmatig vervreemde goederen wordt
geschat op de dag van de vervreemding (art. I9, 4de lid, 0.; § 1376,
2de lid, G.B.G.).
5°. In geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en
scheiding van goederen of vervroegde deling in de aanwinsten, wordt

(r) Zie de memorie van toelichting bij art. r8.
(2) In bevestigende zin : LIENARD-LIGNY, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1962,
biz. 363, nr r, in fine. In de andere zin: MAssFELLER, F. und REINICKE, D., o.c., biz. rs6I57. nr 4·
(3) Zie daarover BAETEMAN, G., o.c., Bd. II, Dl VI, nr 132, in fine.
(4) Zie hoven nr 13 en volg.
·
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het beloop van de aanwinsten geschat op de dag van de eis (art. 19,
§ 2, 0.; § 1384 G.B.G.).
4·

DE WIJZE VAN WAARDEBEPALING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN.

22. Over dit vraagstuk spreekt het antwerp wel niet. Professor
Cl. Renard heeft bij de bespreking van het Duitse stelsel de moeilijkheden die in dit verband kunnen ontstaan onderstreept (1).
Hier stelt zich immers de hele kwestie van de munteenheid,
waarin de waarde van de goederen voor de werking van de vereffening
moet omgezet worden. Voor de waarden die rechtstreeks uitgedrukt
Werden in de geldeenheid (schuldvorderingen en schulden, obligaties,
aandelen, enz.) en voor het geld zelf is er geen bijzonder probleem,
op grand van de algemeen geldende oplossing van artikel 1895 B.W.
die oak ter zake aanvaard zou moeten worden. Maar voor de andere
goederen? Zal de schatting van die goederen (van het beginkapitaal,
van erfenissen, enz.) gebeuren in de geldeenheid in omloop op het
ogenblik van het einde van het stelsel of in deze ten tijde van de verkrijging ? Wordt de eerste zienswijze aanvaard, dan brengt de vereffening steeds de omschakeling in waardeuitdrukking van de bestanddelen van het aanvangsvermogen met zich (2). In de WestDuitse rechtsleer ontbreekt een duidelijke oplossing.

d. D e a f s 1 u it i n g v a n d e v e r e ff en i n g.
I. DE DELING IN DE AANWINSTEN.

23. Volgens art. 17 0. worden eerst de vermogensvermeerderingen van de beide echtgenoten berekend in de vorm van het verschil
in waarde tussen het eindvermogen en het stamvermogen. Wanneer
de aanwinsten van de ene deze van de andere overtreffen, dan heeft
deze laatste recht op de helft van het verschil, ten titel van vergoeding (3).
De beide echtgenoten behouden dus, niettegenstaande het einde
van het huwelijksstelsel, hun eigen vermogen, d.w.z. zowel de goederen die ze hadden bij het huwelijk als deze tijdens het huwelijk verkregen. De ene echtgenoot heeft echter tegen de andere een schuldvordering, derwijze berekend dat beide vermogens met een gelijk
bedrag vermeerderd worden. Deze regeling is zeker eenvoudig :
er wordt slechts aandacht besteed aan de vermogens bij de aanvang
en het einde van het stelsel en in beginsel verdwijnen alle moeilijkheden die verband houden met het samenbestaan van verschillende
vermogens (terugnemingen, vergoedingen, wederbeleggingen, enz ... ).
(1) RENARD, Cl., o.c., biz. 217 en voig.
(2) Zie aidus in de West-Duitse rechtsieer : BE1TZKE, G., Familienrecht, Sste uitg.,
Miinchen und Berlin, 1959, nr 3, kieine tekst, biz. 77·
(3) Zie het voorbeeid in de aigemene uiteenzetting : hoven .nr 18.
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2. BIJZONDERE REGELS.

24. 1° De uitkering wordt steeds beperkt tot beloop van de
baten die, na aftrek van de schulden, beschikbaar zijn op het ogenblik
dat het stelsel eindigt (art. 17, 3de lid, 0.; zie § 1378, 2de lid, G.B.G.).
Volgend voorbeeld verduidelijkt deze regel. Bij het einde van het
huwelijk heeft de man 300.000 fr. goederen en zijn schulden bedragen
18o.ooo fr. De man heeft daarenboven onrechtmatige schenkingen
gedaan ten belope van 240.000 fr. Hij had geen beginvermogen. De
vrouw van haar kant heeft geen aanwinsten verwezenlijkt. Het eindvermogen van de man beloopt 30o.ooo fr. - 18o.ooo fr. = 12o.ooo fr.
Daarbij dienen de onrechtmatige schenkingen gevoegd 12o.ooo fr.
240.000 fr. = 36o.ooo fr. De vrouw heeft dus tegen haar man een
vordering van 18o.ooo fr. Er bestaan echter slechts voor 30o.ooo fr.
goederen. Er wordt geen samenloop verwezenlijkt tussen de schuldvorderingen van derden en deze van de echtgenoot, betrokken in de
vereffening. In het belang van het rechtsverkeer wordt voorrang
verleend aan de derden-schuldeisers. In het gegeven voorbeeld zullen
de schuldeisers volledig betaald worden en de vordering van de vrouw
zal herleid worden tot 120.000 fr. i.p.v. 18o.ooo fr. (1).
2° Op de vergoeding die toekomt aan een echtgenoot worden de
handelingen om riiet toegestaan door de ene echtgenoot aan de andere
aangerekend, behalve wanneer het tegenovergestelde uitdrukkelijk
bepaald werd. Deze bepaling geldt niet voor de gebruikelijke gelegenheidsgeschenken. De waarde van die giften wordt bepaald op het ogenblik van de beschikkingsakte. Zij wordt, voor de berekening van de
vordering, gevoegd bij de aanwinsten van de echtgenoot die de
schenking gedaan heeft (art. 22 0.; § 1380 G.B.G.) (2).

+

3.

BESCHERMINGSMAATREGELEN.

25. Wanneer een vordering tot vervroegde deling in de aanwinsten, tot nietigverklaring van het huwelijk, tot echtscheiding of tot
scheiding van goederen is ingesteld, kan de rechter, op verzoek van
een van de echtgenoten, het stellen van borg of van andere persoonlijke of zakelijke waarborgen bevelen. In die omstandigheden kan
immers ingevolge de gedragingen van de andere echtgenoot gevreesd worden dat de rechten op de toekomstige deling in het gedrang
kunnen komen (art. 24 0.; § 1389 G.B.G.).

(1) Zie daarover MAssFELLER, F., und RE1N1CKE, D., o.c., biz. 171, nr 4;- RENARD,

Cl., o.c., biz. 219.
(2) Zie voorbeelden hiervan: L1ENARD-L1GNY, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, biz 367,
nr 15; - BAETEMAN, G., o.c., Bd. II, Dl VI, nr 140.
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4·

VERJAR1NG.

26. Het recht op deling in de aanwinsten verjaart door het verloop
van een termijn van drie jaren, die ingaat te rekenen van het ogenblik
dat het recht op deling door een oorzaak van vereffening is opengevallen (art. 21 0.; § 1378, 4de lid, G.B.G.).
5· DE

TUSSENKOMST VAN DE RECHTBANK.

27. De schuldvordering van vereffening is opeisbaar, wanneer
het stelsel een einde heeft genomen en wanneer ze volgens het gemeen recht bepaald is en vaststaat. Over de geschillen die bij de
vereffening van het stelsel ontstaan, doet de rechtbank van eerste
aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats uitspraak (art. 25 0.).
In navolging van de West-Duitse wetgeving, worden aan de
rechtbank drie bijzonder verdragende bevoegdheden toegekend om
op verzoek van een of van beide echtgenoten na de vereffening tussen
te komen.
1° De rechtbank mag van de regels van de vereffening afwijken
wanneer deze een onbillijke last voor een van de echtgenoten tot
gevolg zou hebben. In detekstvan art. 25, a, 0. wordt nader bepaald
dat dit inzonderheid kan gebeuren zo de andere echtgenoot tekort is
gekomen aan zijn verplichting om bij te dragen in de lasten van de
huishouding.
Bij het onderzoek van de gelijkaardige bepaling van § 1381,
Iste lid, G.B.G. werd in de Duitse rechtsleer de vraag gesteld of
de gronden ingeroepen voor een echtscheiding gevolgen zullen hebben
op deze vordering. In geval van echtscheiding was de ontzegging van
iedere aanspraak op aanwinstdeling voorzien in§ 1391 van het eerste
antwerp. Thans wordt door de rechtsleer aanvaard dat zo de echtscheiding niet met geldelijke benadeling mag worden gestraft, ze
oak niet met materiele voordelen mag worden beloond (1). Voor de
enen zal ze echter slechts een van de omstandigheden naast andere
uitmaken waarmede rekening client gehouden te worden bij de
beoordeling van de wijziging (2). Voor anderen zal de vordering
vervallen wanneer de echtscheiding wegens de overwegende tekortkomingen van een echtgenoot wordt uitgesproken (3).
2° De schuldvordering kan hoog oplopen, vooral dan wanneer
het huwelijk van lange duur is geweest. De schuldenaar gehouden
tot onmiddellijke en volledige uitvoering zou daardoor voor belangrijke moeilijkheden komen te staan en a.m. verplicht kunnen zijn een

(1) MAssFELLER, F., und REINICKE, D., o.c., blz. 179, nr 5·
(2) REINICKE, D., und ScHWARZHAUPT, E., Die Gleichberechtigung von Mann und
Frau, 1960, blz. 30-31.
(3) LIENARD-LIGNY, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1962, nr 16, blz. 367-368.

gedeelte van zijn goederen in ongunstige voorwaarden te verkopen (1).
Een landbouwonderneming of een handelszaak mag niet van haar
exploitatiemiddelen beroofd worden (2). Art. 25 0. (§ 1382 G.B.G.)
voorziet dat de rechtbank uitstel van betaling van de vereffeningsvordering kan verlenen aan de echtgenoot-schuldenaar, indien de
onmiddellijke betaling een bijzonder zware last zou meebrengen.
Desgevallend zal ze hem opleggen borg te stellen en interesten te
betalen. Volgens de tekst van § 1382 G.B.G. moet er rekening gehouden worden met de toestand van beide partijen : de schuldeiser
mag door het uitstel geen nadeel ondervinden. Wanneer het uitstel
toegestaan wordt, moet de schuldenaar de door de rechtbank bepaalde
interesten betalen. Deze regeling geldt overigens alleen wanneer
het bedrag van de vereffeningsschuld niet betwist wordt (3). In geval
van verandering der omstandigheden kan de rechtbank haar vroegere
beslissing te niet doen of wijzigen.
3° Deze schuldvordering bestaat uit een geldsom. Van die algemene regel wordt afgeweken in art. 25, c, 0. :de rechtbank mag de
echtgenoot-schuldenaar toestaan in natura te betalen onder de vorm
van goederen die hem toebehoren, wanneer de betaling in geldspecien voor hem een bijzonder zware last voor gevolg heeft. § 1383
G.B.G. bevat een gelijkluidende regeling, maar deze mogelijkheid
staat alleen open voor de echtgenoot-schuldeiser. Ze werd uitgedacht
als een drukkingsmiddel op de echtgenoot-schuldenaar, die -de andere
echtgenoot soms al te lang zou kunnen doen wachten op uitkering
van de hem toekomende geldsom (4).
6.

DE ONVERDEELDE GOEDEREN.

28. De vereffening van deze onverdeelde goederen, waarvan het
bestaan nochtans erkend wordt (5), is niet geregeld in het besproken
voorontwerp. Het gemeen recht kan toegepast worden : de onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn, dus verdeling bij
helften. Het is echter niet noodzakelijk uitgesloten de onverdeelde
goederen bij de vermogensberekening in aanmerking te nemen :
de onverdeelde goederen die bij het begin van het huwelijk bestaan
of later om niet verkregen worden, worden voor de helft bij ieder
stamvermogen gevoegd; de andere worden voor de helft bij ieder
eindvermogen gevoegd. De ene of de andere regeling aanvaarden
kan van belang zijn, wanneer een van de echtgenoten in zijn vermogen

(r) LrENARD-LIGNY, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1962, nr 17, blz. 368.
(2) Memorie van Toelichting, bij art. 256.
(3) KRUGER, H., BREETZKE, E., und NovACK, K., Gleichberechtigungsgesetz, Miinchen
und Berlin, .1938, blz. 388-389, nr r.
(4) KRUGER, H., BREETZKE, E., und NovACK, K., o.c., blz. 393, nr r.
(5) Zie boven nr 8 en 9·

meer verlies heeft geleden dan de andere in het ZIJne winst heeft
gemaakt (1).
e. N a d e r o n d e r z o e k v a n d e i n h o u d v a n
v e r e f f e n i n g s s c h u I d.

de

29. De ene echtgenoot heeft zoals hoven gezegd een schuldvordering in specien tegen de andere, voor een bedrag dat de helft
vertegenwoordigt van het verschil tussen de vermeerdering van ieder
afzonderlijk vermogen van elk der echtgenoten.
1. Deze schuldvordering ontstaat eerst bij het einde van het
huwelijksstelsel. Tijdens de duur van het stelsel is er slechts een
aanspraak, die niet tot een concreet bestaan komt. Zulks volgt niet
aileen uit het feit dat de schuld voordien niet vaststaat en nog steeds
vatbaar is voor wijziging (2), maar uit de regeling zelf van het stelsel.
Zolang dit stelsel duurt wordt er immers in het vermogen van ieder
echtgenoot geen onderscheid gemaakt tussen twee soorten goederen,
enerzijds de eigen of persoonlijke goederen; anderzijds de aanwinsten
of huwelijksgoederen die, reeds tijdens het huwelijk in een gemeenschap opgenomen worden of daarvoor bestemd zijn (naargelang het
gaat om een stelsel met gemeenschap of van huwelijksgoederen). Er
bestaan hier in algemene regel alleen persoonlijke goederen.
2. Noch tijdens het huwelijk, noch na het huwelijk, bestaat er
een omzetting van persoonlijke goederen in gemeenschappelijke goederen (3) : er wordt geen gemeenschappelijk vermogen gevormd,
samengesteld uit goederen of uit de tegenwaarde van die goederen.
Er ontstaat in dit stelsel enkel een schuldvordering die berekend
wordt door het verschil te maken tussen de onderscheiden vermeerderingen van het vermogen van ieder der echtgenoten. Zulks gebeurt na het huwelijk. Tijdens het huwelijk heeft deze regeling geen
enkele werking (4). Zo gezien is de benaming van deling in de aanwinsten onjuist. Zulks is trouwens ook het geval voor de benaming
van wettelijke deelgenootschap gebruikt in het antwerp Meyers. Het
zou juister zijn te spreken van een verrekening (s).
3. Ook het begrip aanwinsten client nader omschreven. Strikt
genomen zijn aanwinsten een geheel van bepaalde goederen, tot stand
gebracht door het overschot van niet-uitgegeven inkomsten. Door de
technische uitwerking van de vereffening in dit stelsel wordt elke
(1) MEYERS, E., Ontwerp B. W., o.c., Eerste gedeelte, Toelichting bij art. r.8.z.8.,
biz. 82.
(z) KRUGER, H., BREETZKE, E., und NovACK, K., o.c., biz. 172, nr 3·
(3) GRAULICH, P., et GoTHOT, P., Independance mais solidarite, imperatifs nouveaux
des regimes matrimoniaux, Ann. Fac. Dr. Liege, 1958, biz. 104.
(4) Zie verder nr 3 I.
(5) Zie over dit stelsel DE BRUYN, A. R., Het Nederlands huwelijksvermogenrecht,
Arnhem, 1959, nr 305, biz. 61o.
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waardevermeerdering v:an het vermogen als aanwinst aangezien. De
vermogensvermeerdering wordt uitgedrukt in de eenvoudige aftreksom tussen eindwaarde en aanvangswaarde van het vermogen. Onder
de aanwinsten zijn dus niet alleen de bespaarde inkomsten te vinden,
maar oak de inkomsten uit beroepsbedrijvigheid en de waardestijging
van de persoonlijke goederen. Deze zeer brede inhoud van het begrip
aanwinst is de tegenhanger voor de eenvoudige techniek van de rekening-balans; aldus worden immers de ingewikkelde regels over de
terugnemingen, vergoedingen en wederbeleggingen vermeden. Het
begrip aanwinst wordt dan oak duidelijker uitgedrukt door Professor
A. R. DeBruyn als de vermogensvermeerdering (r).
4· Anderzijds slaat die verrekening oak niet op alle vermogensvermeerderingen zonder onderscheid. Bij het stamvermogen worden
immers de goederen, tijdens de duur van het stelsel door erfenis
of schenking verkregen, toegevoegd. Op die manier worden deze
goederen echter onttrokken aan de verrekening. Zo gezien worden
oak in dit stelsel twee soorten goederen onderscheiden, deze onderworpen aan verrekening en de andere, en op het algemeen plan is er
geen verschil met het onderscheid tussen eigen goederen en de aanwinsten in de stelsels met gemeenschap.
Een gelijkaardige opmerking dringt zich op wat het eindvermogen aangaat : de waatde van de schenkingen en van zekere vervreemdingen gedaan zonder toestemming van de andere echtgenoot
of van de rechtbank, wordt gevoegd bij het eindvermogen. De waarde
van het eindvermogen verhogen met de tegenwaarde van goederen,
die geen deel meer uitmaken van het vermogen, komt er op neer de
te verdelen vermogensvermeerdering te verhogen. Zo gezien worden
hier de problemen van de vergoedingen en van de eigen en gemeenschappelijke schulden, zij het dan nag in beperkte mate, gesteld. Zulks
is trouwens steeds het geval wartneer de goederen van een persoon
niet aan dezelfde algemene regeling onderworpen zijn. Is dit niet het
geval dan ontstaan er automatisch werkelijk of virtueel afgescheiden
massa' s goederen en stelt zich het ptobleem van hun samenstelling,
onderlinge verhoudingen, schulden en vereffening (2).

(I) Zie over deze punten de Toeiichting tot Boek I van het ontwerp Meyers : o.c.,
bij 1.8.2.7, biz. 83; -DE BRuYN, A. R., Het huwelijksgoederenrecht in het antwerp Meyers,
R.M. Themis, 1954, biz. 456-457; - DE BRUYN, A. R., o.c., nr 305, biz. 610.
(2) Zie RENARD, Cl., o.c., biz. 223-224; - ZAYTAY, I., Quelques projets de reforme du
regime matrimonial legal en France, Belgique et Allemagne, Rev. Int. Dr. camp., 1954, biz.
58o-581.

IT. Bespreking van het voorgestelde stelsel
A. De aard van het stelsel met verrekening van zekere vermogensvermeerderingen.
§ x. GEGEVENS UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING.

30. Dit stelsel heef1:, volgens de Memorie van Toelichting (I), de
grate verdienste dat het de voordelen van de stelsels van scheiding van
goederen en van de algemene gemeenschap verenigt. Daarenboven
verzekert het tegelijk de voUedige gelijkh.eid van de echtgenoten en
vestigt het een werkelijke economische gemeenschap tussen hen.
Steeds volgens de Memorie van Toelichting, komt door het huwelijk
een feitelijke gemeenschap tot stand waarin een vermeerdering van
het vermogen beide echtgenoten ten voordeel moet strekken, omdat
die vermeerdering noodzakelijkerwijze het gevolg is van hun gemeenschappelijke arbeid en van de tussen hen bestaande solidariteit.
Tijdens het huwelijk heeft elke echtgenoot zelf het vrije beheer en de
beschikking over zijn goederen, maar zulks betekent niet dat het gaat
om een stelsel van zuivere en eenvoudige scheiding van goederen,
vermits de vrije beschikking en het genot over die onderscheidene
vermogens van de echtgenoten steeds aan zekere beperkingen onderworpen zijn, dit in het belang van de instelling van het huwelijk en
van de kinderen. In art. 16 wordt erop gewezen dat het einde van het
stelsel geen onverdeeldheid van goederen doet ontstaan die uitloopt
op een verdeling. De vereffening wordt geregeld in de vorm van een
rekening waarvan het creditsaldo, volgens de hoven ontlede regels
aan een van beide echtgenoten toekomt.
De bedoeling van het voorontwerp Vermeylen is wei, enerzijds
door de volledige vermogensrechtelijke onafhankelijkheid van de
echtgenoten, hun gelijke rechtsbekwaarnheid te verwezenlijken. Anderzijds wordt bij het einde van het stelsel de wederkerige deelneming
in zekere bestanddelen van de twee vermogens voorzien.
§

2.

BESTANDDELEN VAN HET STELSEL.

3 I. Tijdens het huwelijk is ervolledigeafscheidingvanpersoonlijke
vermogens en bestaat er geen gemeenschappelijke aansprakelijkheid
voor schulden. Zelfs voor de schulden in het belang van de huishouding aangegaan is de ene echtgenoot slechts gehouden tot deze
van de andere, wanneer deze laatste onvermogend is. Iedere echtgenoot
heeft het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn roerende en
onroerende goederen, in het belang van het gezin. Enkele bepaalde
handelingen onder bezwarende titel, - betreffende de waning van
het gezin, de inboedel voor de gewone huishouding, de afzonderlijke
(1) Memorie van Toelichting, V, Algemeen overzicht.

of gemeenschappelijke beroepsonderneming en de inboedel daarvoor
nodig - , en de schenkingen onder levenden in 't algemeen kunnen
niet geldig gebeuren, tenzij met de toestemming van de andere echtgenoot.
Al die regels met uitzondering van de beschermingsmaatregelen
behoren tot het stelsel van de volledige scheiding van goederen.
Veranderen de voorgestelde beschermingsmaatregelen daar iets aan ?
We geloven het niet. Ze zijn niet zo zeer gericht op de toekomstige
verrekening van de vermogensvermeerderingen, dan wel op de bescherming van de huidige belangen van gezin en kinderen. Deze
beperkingen zijn immers, zoals Professor Cl. Renard het met klem
onderstreept heeft, helemaal niet kenmerkend voor een bepaald huwelijksstelsel, maar behoren tot wat hij te recht noemt het fundamenteel
huwelijksstelsel, verbonden aan de algemene gevolgen van ieder
huwelijk (1). Van juridisch standpunt mag ook niet vergeten worden
dat het vereiste van de toestemming van beide echtgenoten, zelfs
wanneer deze de persoonlijke beheersbevoegdheid van de individuele
echtgenoten sterk beperkt, niet volstaat om het huwelijksstelsel als
een gemeenschap te bestempelen. Immers er blijft een duidelijk
onderscheid bestaan tussen, enerzijds, de huwelijksstelsels waarin
beide echtgenoten een persoonlijke beheersbevoegdheid hebben,
zij het dan nog op gelijke wijze in meerdere of mindere mate beperkt
voor sommige rechtshandelingen en, anderzijds, de stelsels waarin
beheer en beschikking ofwel aileen door beide echtgenoten samen
kunnen uitgeoefend worden ofwel - zoals in de meeste stelsels met
gemeenschap het geval is- toevertrouwd zijn aan een van hen (2).
Zoals hoven onderstreept werd (3), ontstaat er bij de vereffening
van het stelsel geen onverdeelde eigendom en ook geen gemeenschap
van goederen en belangen. T och is er voorzien in dit stelsel dat zekere
vermogensvermeerderingen van beide echtgenoten, tot stand gekomen
tijdens het huwelijk, op gelijke wijze toekomen aan beide echtgenoten.
Hier komen we dan tot het oorspronkelijke in de uitwerking van het
stelsel. Vermits er geen gemeenschap van aanwinsten of geen huwelijksgoederen bij het einde van het huwelijksstelsel overblijven,
moet er een andere juridisch-technische methode gevonden worden
om het voorwerp van de vereffening te bepalen. Dat voorwerp is de
vermogensvermeerdering van iedere echtgenoot, bepaald door het
verschil van het eindvermogen en het stamvermogen (4). De vereffe(r) Zie RENARD, Cl., o.c., biz. 306, over de beoordeling van geiijkaardige maatregeien
in het Deense recht; en biz. 69 en voig., meer in het algemeen over deze beschermingsmaatregelen - Anders : VERRYCKEN, M., o.c., IV, II, Rev. prat. Not., 1964, blz. r8o18r.
(2) ZAYTAY, I., Giitertrennung mit Ausgleich des Zugewinnes undRegime de participation
aux acquets, Rabels Z., 1954, biz. 647.
(3) Zie hoven, nr 29.
(4) ZAYTAY, I., o.c., Rev. Int. de droit comp., 1954, blz. 579·
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ning zelf beperkt zich tot de boekhoudkundige verrekening van de
aldus bepaalde vermogensvermeerderingen. Deze vereffeningsmethode- en zulks client onderlijnd- is echter volledig onafhankelijk
van de rechtsregels die tijdens het huwelijk toegepast worden op de
goederen, die na het huwelijk voor de berekening van de vermogensvermeerdering in aanmerking komen. De verrekening van de vermogensvermeerderingen is immers pas na het einde van het huwelijksstelsel mogelijk. Deze vereffeningsmethode kan dan oak, zoals de
gemeenschap, tijdens het huwelijk met de meest uiteenlopende
stelsels gemengd worden (1). In het Zwitserse recht bv. wordt deze
vereffeningsregeling verbonden met een stelsel van beheersgemeenschap, die tijdens het huwelijk onder de Ieiding van de man wordt
geplaatst (2).
§ 3· BESLUITEN.

32. Uit deze gegevens zou men op het eerste gezicht moeten
besluiten dat het voorgestelde stelsel van deling in de aanwinsten
eerder client opgenomen te worden onder de stelsels met scheiding
van goederen, te meer daar bij de vereffening de ene echtgenoot tegen
de andere slechts een schuldvordering, in verrekening van zekere
tijdens het huwelijk verwezenlijkte vermogensvermeerderingen
heeft (3). De vraag kan echter gesteld worden of er ook niet een zekere
verwantschap bestaat met de stelsels der huwelijksgoederen en nl.
meer bepaald met het Franse stelsel van het antwerp Renault (4) en
met het antwerp van de Franse Commissie tot herziening van het
B.W. (5). De werking van al die stelsels tijdens het huwelijk is dezelfde ; na het huwelijk wordt getracht een gelijkschakeling van de
vermogensvermeerderingen te verwezenlijken. In het stelsel van het
voorontwerp Vermeylen gebeurt dit door een rekening-balans van
boekhoudkundige waarden. In de beide Franse stelsels van huwelijksgoederen wordt hetzelfde resultaat nagestreefd door de verrekening
van de waarde van groepen goederen en schulden (6). Met het stelsel
van de huwelijksgoederen, zoals het uitgewerkt is in het voorstel
Ciselet en in het voorontwerp Lilar, zijn de verschillen natuurlijk
grater. In het algemeen mag echter gezegd worden dat de stelsels
van huwelijksgoederen of van deelneming in de aanwinsten vooral
verschillen van het stelsel Vermeylen en van het Duitse stelsel van de
(1) GRAULICH, P., et GoTHOT, P., o.c., Ann. Fac. Droit Liege, 1958, biz. ID2-103.
(2) Zie over het Zwitsers stelsel : RENARD, Cl., o.c., biz. 133-134; -KNAPP, CH., Le
regime matrimonial de !'Union des biens, Neuchatel, 1956, nr 792 en volg., biz. 265 en volg.
(3) RENARD, CJ., o.c., biz. 307.
(4) Over deze beide ontwerpen zie : BAETEMAN, G., o.c., Bd. I, dee! III, nr 38 en
volg., biz. 351 en volg.
(5) Ibid., Bd. I, Dee! III, nr 335, biz. 560.
(6) Zie daarover de gedetailleerde beschouwingen van ZAYTAY, I., o.c., Rabels Z.,
1954, biz. 642 en volg.
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Zugewinngemeinschaft door de vereffeningsmethode, die ontegensprekelijk in de laatste stelsels veel eenvoudiger is.

B. Enkele rechtsvergelijkende gegevens en aanduiding van de
voornaamste verschilpunten met het Duitse stelsel van de
Zugewinngemeinschaft.
§

I.

RECHTSVERGELIJKENDE GEGEVENS.

33. Indien dit stelsel van het voorontwerp Vermeylen, vooral
dan in de technische uitwerking van de vereffening, in ons land onbekend is, dan is dit niet het geval in het vergelijkend recht. We
beperken ons hier tot enkele zeer algemene aanwijzingen.
a) Van oudsher kent men een soortgelijk stelsel in Hongarije.
Sedert het Opus Tripartitum van I5I4 geldt dit stelsel als gewoonterechtelijke regeling voor de niet-adellijke klassen, de burgerij en de
landbouwers. In I946 werd dit onderscheid van huwelijksstelsel
voor de verschillende bevolkingsklassen afgeschaft en werd door de
wet XII een eenvormig wettelijk stelsel ingesteld, geheten deelneming
in de aanwinsten. In werkelijkheid gaat het om een stelsel met verrekening van de respectievelijke vermogensvermeerderingen van de
echtgenoten (I). Dit stelsel werd door de wet IV van 6 juni I952,
in werking getreden op I januari I953, vervangen door een gemeenschap van aanwinsten, waarop beide echtgenoten gelijke beheersbevoegdheden hebben (2).
b) In Nederland stelde Professor E. M. Meyers in zijn Ontwerp
voor een nieuw Burgerlijk Wetboek een gelijkaardig stelsel voor onder
de naam van wettelijke deelgenootschap als een soort suppletief wettelijk
stelsel. Het wordt a.m. toegepast wanneer iedere gemeenschap
tussen de echtgenoten is uitgesloten en wanneer ze enkel overeenkomen in het huwelijkscontract dat er een deelgenootschap tussen
hen zal bestaan (art. 1.8".1.8. antwerp Meyers). Het stelsel zelf is
geregeld in de art. 1.8.2.I en volg. (3). Als voornaamste verschillen
met het voorontwerp Vermeylen dienen vermeld :
I) de hoofdelijke aansprakelijkheid van de beide echtgenoten
voor de gewone uitgaven van de huishouding (bepaling die opgenomen is onder de algemene gevolgen van het huwelijk) ; ·

(r) ZAYTAY, I., Les regimes matrimoniaux en droit hongrois, Rev. Int. Dr. comp., 1949,
biz. 274 en volg.
(z) ZAYTAY, I., Tw. Hongrie, in Le regime matrimonial legal dans les legislations contemporaines, onder Ieiding van A. Rouast, Paris, 1957, biz. 207 en volg.
(3) Zie de Toelichting tot het Ontwerp Meyers, o.c., Bd. I, biz. 75 en volg.; -DE
BRUYN, A. R., o.c., R. M. Themis, 1954, blz. 451 en volg.;- DEBRUYN, A. R., Het Nederlandse Huwelijksvermogenrecht, biz. 595 en volg.
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2) bij het aangaan van het deelgenootschap zijn de echtgenoten
verplicht een staat van ieders goederen, schulden en lasten op te
maken en afzonderlijk de waarde daarvan te vermelden.
c) Het stelsel met verrekening van zekere vermogensvermeerderingen heeft echter vooral aan belangstelling gewonnen sedert het in
West-Duitsland door de wet van 18 juni 1957 als wettelijk huwelijksstelsel ingevoerd werd. Ook in dit land was het geen volkomen
nieuwigheid. V66r de eenmaking van het burgerlijk recht door het
G.B.G. van 1900 werd het als gewoonterechtelijk huwelijksstelsel,
- opgevat als een variante van de gemeenschap van aanwinsten, aanvaard in sommige gewesten van Duitsland (1). In het B.G.B. was
het wettelijk huwelijksstelsel, niettegenstaande de erkenning van de
rechtsbekwaamheid van de gehuwde vrouw, een stelsel met eenheid
van bestuur in hoofde van de man (2). Om aan de aldus voor de gehuwde vrouw ongunstige toestand te verhelpen werd herhaalde
malen door de Duitse rechtsgeleerden voorgesteld de Verwaltungsgemeinschaft te vervangen door de Zugewinngemeinschaft. Dit was
a.m. het geval op de Deutsche ]uristentagen gehouden te Heidelberg
in 1924, te Ltib,eck in 1931 en te Frankfurt in 1951. Door de Commissie voor Familierecht van de Akademie voor Duits recht werd
onder voorzitterschap van Professor Boehmer een tekst van voorontwerp opgesteld (3).
Na de tweede wereldoorlog moest die hervorming wel doorgevoerd worden. De grondwet van de F ederale Republiek van 8 mei
1949 had immers niet aileen de rechtsgelijkheid van man en vrouw
voorzien, maar ook de afschaffing uiterlijk op 31 maart 1953 van aile
daarmee strijdige wetsbepalingen (art. 117 G.G.). Op die fatale
datum was de wettelijke hervorming niet verwezenlijkt. Het wettelijk
stelselvan het B. G.B. viel onder toepassing van die tekst, zonder dat een
andere wetgeving klaar was. In de tussenperiode gaande tot de wet van
18 juni 1957 was er dus geen wettelijk huwelijksstelsel. De rechtspraak
en de rechtsleer namen algemeen aan dat de geldelijke belangen van de
echtgenoten door de regels van de volledige scheiding van goederen
beheerst werden (4). Deze oplossing gaf echter geen voldoening.
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werd ook gedacht aan
een stelsel met een werkelijke gemeenschap van aanwinsten. Deze
oplossing werd echter verworpen. Het beheer van die gemeenschap
stelt onoverkomelijke problemen : het beheer door een echtgenoot is
onverenigbaar met de gelijke rechtsbekwaamheid ; het gemeenschappe(1) Zie BuFNOIR, C., Etude sur Ia question des regimes matrimoniaux en Allemagne,
Bull. Soc. Leg. camp., 1875-1876, biz. 17.

(z) Over dit stelsel zie BAETEMAN, G., o.c., Bd. II, Dl VI, nr so en volg.
(3) BoEHMER, M. D. R., 1950, biz. 450 en volg.
(4) DOLLE, H., Tw. Allemagne, in Le regime matrimonial legal dans les legislations
contemporaines, onder Ieiding van A. Rouast, o.c., IV, biz. 32; - BAETEMAN, G., o.c., Bd. II,
Dl. VI, nr 86.
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lijk beheer is niet praktisch en moet leiden tot gerechtelijke tussenkomsten ; bij het afzonderlijk beheer door beide echtgenoten bestaat
het gevaar van tegenstrijdige beslissingen. Deze gemeenschap sluit
nog een ander gevaar in : ze is immers de waarborg voor de schulden
van beide echtgenoten (1).
Na jarenlange besprekingen werd uiteindelijk het stelsel van de
Zugewinngemeinschaft of Zugewinnausgleich (eerst genoemd Giitertrennung mit Zugewinnausgleich) aangenomen. In zijn voorontwerp
heeft de Minister van Justitie dit stelsel van de West-Duitse wet
van 18 juni 1957 tot voorbeeld genomen (2). Het werd elders ontleed
en besproken (3). Aileen willen we hierna de voornaamste verschilpunten aanwijzen.
§

2.

DE VOORNAAMSTE VERSCHILPUNTEN TUSSEN DE DELING IN DE
AANWINSTEN EN DE ZUGEWINNGEMEINSCHAFT.

a. I n d e a 1g e m e n e o p v a t t i n g.
34· Bij de uitwerking van de rechtstoestand van de echtgenoten is
de West-Duitse wetgever van een bepaalde en welomschreven opvatting van het gezin als sociale eenheid uitgegaan: in 't algemeen en normalerwijze is het de man die buiten huis het geld verdient om het
gezinsonderhoud te verzekeren, terwijl de vrouw de huishouding
voert en de opvoeding der kinderen verzorgt (4).
- In--een~reelis oepalingeii--o-ver -ae-,:ilgemene-gevOlgeiihet
huwelijk wordt deze opvatting onderstreept : de vrouw heeft de
Ieiding van het gezin onder haar verantwoordelijkheid (§ 1356
G.B.G.); ze verplicht de man door haar verbintenissen (§ 1357
G.B. G.); de vrouw voldoet in 't algemeen door haar werk in het
gezin aan haar verplichting van bijdrage in de lasten van het huishouden; ze moet slechts een bezigheid buiten huis aanvaarden wanneer de algemene inkomsten van het gezin en deze van de man niet
volstaan (§ 1360 G.B. G.); de man moet te gepasten tijde een behoorlijk voorschot op de bijdrage ter beschikking van de vrouw stellen
(§ 136o a G.B.G.).

van

(1) LENz-FucHs, R., Le regime matrimonial de compensation des acquets, adoptee par
Ia loi allemande du rB juin 1957, Verslag van het colloquium over La niforme des regimes
matrimoniaux, gehouden te Brussel op 17-18 april 1964, Rev. prat. Not., 1964, biz. 165-166.
(2) Zie de Memorie van Toelichting, Algemene beschouwingen in fine.
(3) RENARD, Cl., o.c., biz. 211; - Lr:ENARD-LIGNY, M., o.c., Ann. Fac. Droit Liege,
1962, biz. 351-380;- LENz-FucHs, R., o.c., III, Rev. prat. Not., 1964, biz. r64 en volg.; BAETEMAN, G., o.c., Bel. II, Dl VI, nr 122 en volg.
(4) Zie o.m. KRUGER, H., BREETZKE, E., NowAcK, K., o.c., biz. 278, nr 73·
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b) W at de same n s t e 11 in g van he t v e r m o g en
bet r eft.
35. Dit vermogen is samengeste1d uit actief en passief.
I. HET ACTIEF.

1°) In § 1370 G.B.G. wordt de zakelijke subrogatie voor de
voorwerpen behorende tot de huisraad voorzien : de huishoude1ijke
voorwerpen aangekocht om andere te vervangen1 die niet meer bestaan of waardeloos geworden zijn, worden eigendom van de echtgenoot aan wie de vervangen voorwerpen toebehoorden.
2°) Tijdens het huwe1ijk is er geen bijzondere bewijsrege1ing
voorzien betreffende het eigendomsrecht over de goederen in verband
met de uitoefening van het beschikkingsrecht tussen echtgenoten.
Ingevo1ge een rege1, opgenomen onder de algemene gevolgen
van het huwelijk, bestaat er, anderzijds, een vermoeden in het voordeel
zowel van de schuldeiser van de man als van deze van de vrouw,
vo1gens hetwelk roerende voorwerpen die zich in het bezit van een
van hen of van heiden bevinden, aan hun schuldenaar toebehoren.
Daarvan wordt slechts afgeweken in geval van feite1ijke scheiding of
wanneer het gaat om voorwerpen bestemd voor het persoonlijk
gebruik van een der echtgenoten (§ 1362 B.G.G.). Het tegenbewijs
is echter toegelaten.
2. HET PASSIEF.

Oak weer ingevolge een a1gemene regel ge1dend voor aile huwelijken, nl. deze van § 1357 G.B.G., is de man steeds verbonden voor
de schulden aangegaan door de vrouw binnen de grenzen van haar
huishoude1ijke bevoegdheid, tenzij uit de omstandigheden het tegendeel moest blijken. Het is slechts wanneer de man niet begoed is,
dat de vrouw ook bijdragep1ichtig is.
Heeft een echtgenoot een gewone schuld van de andere betaald,
dan heeft hij een onmiddellijk uitvoerbare aanspraak tot terugbetaling, overeenkomstig het gemeen recht, zoals trouwens voor aile
rechtsverhoudingen tussen de vermogens van beide echtgenoten
(§ 683 en 822 G.B.G.) (r).
he t
b) W at
bet r eft.

be he e r

en

de

be s chi k king

36. De beschermingsmaatregelen zijn veel minder verregaand dan
in het voorontwerp-Vermeylen. De enkele maatregelen die voorzien zijn
hebben trouwens minder tot doel het aandeel van de ene echtgenoot
in de vermogensvermeerdering van de andere te beschermen, dan wei
(1) BEITZKE,

G., Familienrecht, o.c., biz. 65, nr 6.
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het gezin te beveiligen tegen onbezonnen rechtshandelingen ( 1).
Zijn voorzien :
r) het verbod voor iedere echtgenoot het geheel van zijn goederen
te vervreemden of te bezwaren (§ 1365 G.B.G.). Het geheel van de
goederen moet opgevat worden in zijn economische betekenis. De
draagwijdte van deze maatregel is eerder beperkt : voor roerende
goederen en waarden is er praktisch geen bescherming ; voor de
onroerende goederen en waarborgen (hypotheken) schijnt zij in de
praktijk tot gevolg te hebben de medeondertekening of medeverbintenis van de andere echtgenoot dit met het oog op de snelheid
van het rechtsverkeer en op de grotere zekerheid voor de derdenmedecontractanten (2).
2) het verbod de voorwerpen van de huisraad, die hen toebehoren, te vervreemden of zich tot de vervreemding ervan te verbinden
(§ 1369 G.B.G.). Gezien de onzekere inhoud van dit begrip en met
het oog op de bescherming van de derde-leverancier of geldschieter
wordt ook de hoofdelijke verbintenis van beide echtgenoten meestal
geeist : langs de schulden om wordt ook hier medeeigendom verwezenlijkt.
De eenzijdige rechtshandeling is nietig en de rechtbank kan
verhelpen aan de weigering van toestemming van de andere echtgenoot. De derde-medecontractant kan zijn instemming met het ongeldig gesloten contract herroepen, zolang het niet door de andere
echtgenoot bevestigd werd. De derde kan ook zijn medecontractant
aanmanen te zorgen voor de bevestiging van het contract (§ 1366
G.B.G.).
3) Voor de schenkingen bestaat er geen algemene beperkende
regeling. Aileen zal een echtgenoot, die zijn vordering op vermogensvermeerdering beperkt ziet tot het actief beschikbaar op het ogenblik
van de vereffening (dus kleiner dan de werkelijke vermeerdering)
en zo zulks het gevolg is van schenkingen, die niet beantwoorden aan
een morele plicht of die buiten verhouding zijn tot de mogelijkheden
van het gezin, beschikken over een schuldvordering tegen de derdebegiftigde tot beloop van de gegeven goederen (§ 1375-1390 G.B.G.).
d. W a t d e v e r e ff e n i n g b e t r e ft.
37· r)Op dit stukheeft de West-Duitse wetgever, naast de gewone
vereffening, die in zijn grate lijnen overgenomen werd in het voorontwerp-Vermeylen een tweede mogelijke wijze van vereffening
van de vermogensvermeerdering voorzien, die uitsluitend voorbe~
(1) RENARD, Cl., o.c., blz. 214;- BEITZKE, G., La loi allemande sur l'egalite de l'homme
et de Ia femme, Rev. int. Dr. compare, 1958, III, biz. 47; - DOLLE, H., Fam. R. Z., 1954,
biz. zo6.
(2) LENz-FucHs, R., o.c., III, Rev. prat. Not., 1964, biz. 163 en voig.

houden is voor het geval het huwelijk ontbonden wordt door het overlijden van een van beide echtgenoten. Om alle moeilijkheden van de
gewone verrekening te vermijden, wordt dan de schuldvordering tot
verrekening van zekere vermogensvermeerderingen vervangen door
een vast recht in de nalatenschap van de de cujus : aan het wettelijk
erfdeel van de overlevende echtgenoot (I) wordt een vierde van de
nalatenschap toegevoegd (§ 1371 G.B.G.). Deze oplossing biedt het
grate praktische voordeel, de vereffening van het huwelijksstelsel
en van de nalatenschap van de overlevende echtgenoot door een
enkele verrichting te verwezenlijken (2). Ook worden alle moeilijkheden, die verband houden met de verrekening van de aanwinsten uitgeschakeld : de opzoekingen naar de samenstelling en de
schatting van stam- en eindvermogen, des te grater bij het overlijden
van een echtgenoot, worden overbodig. Tevens krijgt de overlevende
echtgenoot een wettelijk deel van het vermogen van de overledene. Er zijn ook een aantal nadelen aan verbonden. Alhoewel er
strikt juridisch gezien geen verwarring ontstaat tussen de vereffening
van het huwelijksstelsel en deze van de nalatenschap, vermits een
onderscheiden berekening voor beide aandelen gedaan wordt (3), client
toch vastgesteld dat voor de vereffening van de geldelijke belangen van
de meeste huwelijken en meer bepaald in geval van ontbinding de
oorspronkelijke opvatting van het huwelijksstelsel, nl. de verrekening
van zekere vermogensvermeerderingen, uitgeschakeld wordt en vervangen wordt door dezelfde technische middelen en berekeningswijze als deze van het erfrecht (4). In werkelijkheid blijft er dan van
regels van een huwelijksstelsel niet veel meer over : tijdens het
huwelijk is er een scheiding van goederen, met enkele beperkte
beschermingsmaatregelen van het gezin, die trouwens in bet Duitse
recht vooral, eerder behoren tot de algemene. gevolgen van het
huwelijk. Daarbuiten blijven enkel de regels betreffende de vervroegde ontbinding over. Er is echter meer. Het vooruit vastgestelde
bijkomende aandeel in het vermogen van de overleden echtgenoot
houdt geen rekening met het al of niet bestaan van een werkelijke
vermogensvermeerdering. De forfaitaire regeling is gewoonlijk voordelig voor de overlevende vrouw, maar ze kan uitzonderlijk voordelig
zijn voor de man, bij vooroverlijden van de vrouw. In de meeste
gevallen zal hij immers de grootste vermogensvermeerdering ver(r) In de Duitse wetgeving (§ 1924 B.G.B. en volg.) is de overlevende echtgenoot
een wettelijke erfgenaam. De omvang vanzijn erfrecht wordt bepaald door de hoedanigheid van de andere erfgenamen : in aanwezigheid van afstammelingen (rste rang) heeft
de overlevende recht op een vierde van de nalatenschap; in aanwezigheid van de ouders,
hun afstammelingen (broers en zusters) en grootouders heeft hij recht op de helft van de
naiatenschap; in de andere gevallen, ontvangt de overlevende de ganse nalatenschap :
zie BAETEMAN, G., o.c., Bd. II, Di VI, nr 178.
(2) GRAULICH, P., et GoTHOT, P., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1958, biz. ro7.
(3) GRAULICH, P., et GoTHOT, o.c., I.e.
(4) RENARD, Cl., o.c., biz. 224.

537

wezenlijken; hij behoudt bij deze vereffeningswijze volledig zijn eigen
vermogensvermeerdering en voegt daarbij een vierde niet van de
vermogensvermeerdering van de vrouw, maar van het gause vermogen
van de vrouw ten nadele van haar erfgenamen (I). T enslotte kan deze
tweede vereffeningsregeling onverwachte en onrechtvaardige overdrachten van ingebrachte goederen van de ene familie naar de andere
tot gevolg hebben, vooral wanneer het huwelijk van korte duur is
geweest en er geen vermogensvermeerderingen verwezenlijkt werden (2). Het zijn deze beide laatste gegronde redenen die er de Minister
van Justitie P. Vermeylen schijnen toe aangezet te hebben deze
tweede wijze voor de vereffening van het huwelijksstelsel niet te
weerhouden (3).
2) Bij de verrekening van zekere vermogensvermeerderingen
wordt in het West-Duitse stelsel eveneens de waarde van een vermogen op twee verschillende momenten vergeleken. De schenkingen
zijn in algemene regel niet verboden. Ze echter niet in aanmerking
nemen bij de berekening van het eindkapitaal, zou de andere echtgenoot al te zeer kunnen benadelen. Voor de verrekening worden ze,
zoals de verkwistingen van goederen en de waarde van de vervreemdingen verricht met de bedoeling de andere echtgenoot te benadelen,
toegevoegd aan het eindkapitaal (§ 1375 G.B.G.).
De waardeberekening van de vermogensbestanddelen of van de
verbintenissen gebeurt op het ogenblik van hun verkrijging ef van
hun ontstaan. Met de waardeverandering, verbonden aan de geldeenheid, of met andere economische, plaatselijke of toevallige omstandigheden wordt geen rekening gehouden. Dit vraagstuk van de
Unechte Zugewinn weerhoudt de aandacht van de recente Duitse
rechtsleer : § 1381 G.B.G. dat aan een echtgenoot toelaat de verrekeningsschuld niet te betalen, wanneer zulks onbillijk zou zijn, kan ter
zake niet toegepast worden, omdat het hier gaat om een verschijnsel
van algemene draagwijdte, dat zich buiten het toedoen van de echtgenoten afspeelt (4).
3) Om de verrekening van zekere vermogensvermeerderingen
te vergemakkelijken worden in § 1377 G.B.G. bepaalde vermoedens
ingevoerd. Wanneer geen inventaris opgemaakt werd, wordt het
eindvermogen vermoed in zijn geheel de vermogensvermeerdering
te vertegenwoordigen. De echtgenoten kunnen echter steeds - dus
oak tijdens het huwelijk - overgaan tot het opmaken van een inventaris. Wanneer de echtgenoten dergelijke inventaris opmaken
met schatting van het stamvermogen en van de goederen, die daarna
(1) RENARD, Cl., o.c., biz. 215; - LIENARD-LIGNY, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege,
1962, nr 24, blz. 374.
(2) RENARD, Cl., o.c., biz. 225.
(3) VERRYCKEN, M., o.c., Rev. prat. Not., 1964, IV, III, b!z. 183.
(4) BREITZKE, G., Zugewinn bei Anderung des Geldwerts, Ehe und Familie, 1959,
blz. 446.

verkregen werden, wordt die voor juist gehouden, tenminste in de
onderlinge betrekkingen tussen echtgenoten. Aldus worden de echtgenoten ertoe aangezet, zij het onrechtstreeks, inventarissen op te
maken (1). Anderzijds wordt de bij ons onbekende inlichtingsplicht
over de waarde van het eindvermogen voorzien door § 1379 G.B.G.
4) Niettegenstaande deze bijzondere bewijsregelen, bestaan er
oak onder dit West-Duitse stelsel onverdeelde goederen en belangen.
Er is zelfs meer : de praktijk- notarissen, banken, kredietinstellingen - schijnen daar zelfs op aan te sturen (2).

C. Enkele kritische beschouwingen.
§ r. DE BENAMING VAN HET STELSEL.

38. Zoals boven uiteengezet (3), is er in dit huwelijksstelsel
geen eigenlijke deling, omdat er in de theoretische opvatting van het
stelsel geen onverdeeldheid of geen gemeenschap gevormd wordt.
Oak de aanwinsten hebben een bijzondere betekenis. Het stelsel van
het voorontwerp-Vermeylen is eigenlijk tijdens zijn bestaan een stelsel
van scheiding van goederen, met verrekening van zekere vermogensvermeerderingen bij het einde ervan (4). De Franse benaming participation aux acquets benadert meer de werkelijke inhoud van het
stelsel. Meestal wordt deze benaming echter gebruikt om de stelsels
der huwelijksgoederen aan te duiden (stelsels Ciselet; Renault, en
stelsel van de Franse Commissie van hervorming van het B.W.).
Alhoewel er een zekere verwantschap kan bestaan met deze stelsels (S)
zou het tach beter zijn, ook in de Franse benaming een onderscheid
te maken bv. door het stelsel te heten compensation de certains accroissements patrimoniaux.
§

2.

WAT HET ACTIEF AANGAAT.

a. H e t b e w i j s v a n d e e i g e n d o m.
39· Dit bewijs wordt tegenover derden geleverd overeenkomstig
het gemeen recht (art. 13, § 2, 0.) en tussen de echtgenoten door
boedelbeschrijving of door alle rechtsmiddelen, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch niet door algemene bekenheid (art. 20, Iste
lid, 0.).
De bewijsregeling is van zeer groat belang in een stelsel als dit
van het voorontwerp-Vermeylen, omdat het de omvang bepaalt van
(r) Over de beoordeling van dergelijke bepalingen : zie RENARD, Cl., o.c., biz. 223.
(2) LENz-FucHs, R., o.c., III, Rev. prat. Not., 1964, biz. r68 en volg.
(3) Zie boven nr 23 en 29.
(4) Naast de in vorige voetnoot aangehaalde verwijzingen, zie vooral nr 30-32 over
de aard van het stelsel Vermeylen.
(5) Zie boven nr 32.
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de persoonlijke goederen van iedere echtgenoot. Zulks is niet alleen
van belang voor de daden van beschikking en voor de vervolging
van de schuldvorderingen door de schuldeisers van iedere echtgenoot,
maar ook voor de vereffening. lmmers al die verrichtingen berusten
op de scheiding van goederen, die in de werkelijkheid niet duidelijk
voorkomt, vermits de echtgenoten voor hun samenleving o.m. in de
echtelijke waning overgaan tot een vermenging van persoonlijke
goederen en ze ook - tenminste zolang de verstandhouding tussen
hen heerst - , geen bijzondere aandacht wijden aan het verzamelen
en bijhouden van bewijzen van hun verschillende vermogensverrichtingen.
Zoals Professor Cl. Renard het reeds onderstreepte in verband
met het stelsel van de huwelijksgoederen (r), zijn de verwijzing naar
het gemeen recht voor het bewijs tegenover derden en de aanvaarding
tussen de echtgenoten van alle bewijsmiddelen al , te gelllakkdijls£
formules. Ze laten inderdaad alle deuren open voor betwistingen,
-d;;:ir- d.l.~· twee regels zeker geen duidelijk bewijsstelsel formuleren.
Om deze zienswijze toe te lichten, moet enkel verwezen worden haar
de commentaren van de Franse rechtsleer i.v.m. de wet van 29 april
1924 betreffende de bewijslast voor de roerende terugnemingen van
de gehuwde vrouw in het stelsel van wettelijke gemeenschap. Welke
is inderdaad de aard van dat bewijs van gemeen recht : is het het
bewijs vo6rzien in het eigendomsrecht, in het verbintenissenrecht
of in het huwelijksgoederenrecht ? Dit laatste moet hier wei uitge.,.
sloten worden ingevolge artikel 20 0. dat zijn eigen regeling beperkt
tot de echtgenoten. De regels van het verbintenissenrecht aileen volstaan niet : in vele gevallen gaat het immers niet om het bewijs van
een contractuele verhouding te leveren, maar wel van een eigendomsverhouding (2). Voor de onroerende goederen bestaan er geen bijzondere moeilijkheden. Na een grondige studie stelden M. Planiol
en G. Ripert voor t.a. v. de roerende goederen een onderscheid te maken
naargelang het gaat om lichamelijke of onlichamelijke goedereg, en
naargelang het tijdstip van hun verkrijging of van hun oorsprong.
Voor de schuldvorderingen zouden dan de algemene beginselen van
het verbintenissenrecht gelden (3).
Anderzijds wordt door al een te grate vereenvoudiging van het
bewijs tussen echtgenoten het bedrog in de hand gewerkt (4). Overigens kan een ruime opvatting van de bewijsmiddelen, vooral dan
in het voordeel van de vrouw, verantwoord zijn wanneer er een of
(1) RENARD, Cl., o.c., biz. 169.
(z) PoNSARD, A., La presomption de communaute et les pouvoirs preponderants du mari,
Rev. trim. dr. civ., 1948, nr 25, biz. 408.
(3) PLANIOL, M., et RIPERT, G., Traite pratique du droit civil franyais, zde uitg.
door J. Boulanger, IX, nr 881-882, biz. 162 en volg.
(4) JoussELIN, P., Travaux de la Commission de Reforme du Code civil, Jaar 19481949, Dl IV, biz. 197.
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ander vermoeden van gemeenschap bestaat. Dat is hier niet het geval.
Er mag wel een verschil bestaan in de bewijsregeling tegenover derden en tussen echtgenoten, maar er moet toch een minimum aan
rechtszekerheid verwezenlijkt worden. De bewijsregeling ook tussen
de echtgenoten moet steunen op een geschriftj nl. een titel of document zelfs uitgaande van een derde, dat van aard is de omvang of
de waarde van de goederen en belangen te bepalen (1).
b. D e me d e e i g end o m.
40. Deze is niet aileen mogelijk ingevolge overeenkomsten tussen
de echtgenoten. Hij zal ook veelal aanwezig zijn ingevolge het wettelijk
vermoeden van medeeigendom voorzien in artikel 13, § 2, 0.; kan
geen van de echtgenoten het bewijs leveren van zijn eigendom, dan
wordt ieder van hen geacht tegenover derden eigenaar te zijn voor
het geheel. Tussen de echtgenoten zuilen bij gebreke aan afzonderlijke wettelijke regels van de medeeigendom, de regels van het gemeen recht desaangaande toegepast worden.
De toepassing van de West-Duitse wet van 1958, die geen soortgelijke bepaling kent, heeft geleerd dat niet aileen de echtgenoten
bedongen medeeigendom vrijwiilig verkrijgen. · Ook de derden!\$;huJdeisers .~11 Y.erkopers.. zullen .er naar streven zowel met. het.gog
op de rechtszekerheid en op het waarborgen van hun verbintenissen,
als in het belang van de vrouw, die door haar activiteit in de huishouding geen eigen vermogensvermeerdering verwezenlijkt, het
gezamenlijk optreden van beide echtgenoten bij aile min of meer
zwaarwichtige handelingen te vorderen (2).
Wanneer daaraan toegevoegd wordt de feitelijke vermenging
van goederen in de echtelijke woning, de onbezorgdheid van de echtgenoten in verband met het. verzamelen en bijhouden van bewijsmiddelen en de onontwarbare verhoudingen die onvermijdelijk ontstaan door het samenbestaan van verschiilende vermogens, mag dan
niet besloten worden dat uiteindelijk in de gewone huishoudens,
waarvan de opgang vooral tijdens het huwelijk wordt verwezenlijkt,
- en daarvoor is het wettelijk stelsel toch bestemd - een ailes
overheersende onverdeeldheid zal tot stand komen ?
§ 3· WAT HET PASSIEF AANGAAT.

41. De algemene onverdeeldheid zal zich in min of meer grote
mate herhalen voor het passief. De aandacht client hier echter vooral
te gaap naar de regel van artikel 14, § 2, 0. betreffende de huishoude-

(r) JuLLIOT DE LA MoRANDIERE, L., Expose des motifs, Avant-projet de loi du Code

divil, biz. 128.
(2) LENz-FucHs, R., o.c., III, 1, Rev. prat. Not., 1964, biz. r68 en volg.
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lijke schulden (I). De niet-contracterende echtgenoot zal tegenover
derden enkel gehouden zijn voor de schulden die in het belang van
het huishouden door de andere echtgenoot werden aangegaan, zo
· dezelaatste onvermogend is. Dit wijst er op dat ook op dit stuk tijdens
het huwelijk de meest volledige scheiding van goederen nagestreefd
wordt, hetgeen tevens in tegenstrijd is met alle tot op heden ter zake
voorgestelde wettelijke regelingen, tenminste in verband met de huwelijksstelsels van gemeen recht. Steeds wordt voorgesteld dat de vrouw
de man verbindt voor de huishoudelijke schulden (West-Duits
stels~r:-l1357-GB~G:) {2)-;-ofdat beide echtgehoten hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor de gewone uitgaven van de huishouding
(art. r.6.5. lid I Ontwerp Meyers) (3) (zie ook art. 4I van het voorontwerp-Vermeylen betreffende het stelsel van de huwelijksgoederen
en art. I25 voorontwerp-Vermeylen betreffende de hervormde gemeenschap).
Deze laatste opvattingen stemmen zeker meer overeen met de
sociologische en sociale werkelijkheid. De vertegenwoordiging van
het gezin door de vrouw in de huishoudelijke aangelegenheden - en
derhalve haar bevoegdheid om ter zake haar echtgenoot te verbindenbehoren immers tot de algemene gevolgen van het huwelijk (4).
§ 4· WAT HET BEHEER AANGAAT.

a.

D e a 1 g e m e n e r e g e 1 i n g.

42. Om aan de gelijke rechtsbekwaamheid van beide echtgenoten
een werkelijke draagwijdte te geven, wordt in het voorontwerp
Vermeylen een scheiding van goederen tijdens het huwelijk voorzien.
Die vermogensrechtelijke onafhankelijkheid van de echtgenoten
sluit echter in se alle maatregelen uit waardoor een gecontroleerd
beheer zou tot stand komen dat van aard zou zijn het bestuur van de
persoonlijke goederen van de echtgenoten in hun gemeenschappelijk
belang te verwezenlijken (5). Deze algemene vaststelling wordt door
het antwerp niet tegengesproken : art. 14, § I, 2de lid; 0. voorziet
enkel - als een soort wens - dat beide echtgenoten hun goederen
zoveel mogelijk in het belang van het gezin zouden besturen. Als
enige sanctie van die regel wordt de vervroegde ontbinding van het
stelsel voorzien (6), hetgeen trouwens niets verandert aan de tussengekomen nadelige daden van beschikking. De beschermingsmaatregelen

(r) Zie boven nr rr.
(2) Zie boven nr 34(3) Zie antwerp MEYERS, o..:., Toelichting, biz. 8r.
(4) RENARD, Cl., o.c., biz. 75·
(5) RrPERT, G., Rapport general sur ,Les regimes matrimoniaux de droit commun",
in Travaux de la semaine internationale de droit, Paris, 1937, biz. 13.
(6) Zie boven nr 12,2.
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van art. I 5, § I en § 3, 0. veranderen daar ook weinig of niets aan (I).
Een ander, veel gewichtiger bezwaar is het feit dat in al de gevallen
waarin de vrouw geen persoonlijke goederen heeft bij het huweiijk
of er nadien ook geen verwerft door eigen arbeid, - wat tach het
geval is bij zeer veel huweiijken aangegaan onder het steisel van gemeen recht - , de vrouw dan geen persooniijk vermogen heeft gedurende het huweiijk en haar rechtsbekwaamheid ook onder dit steisel
veelai theoretisch zal zijn (2).
Het bestaan van zeer dikwijls bedongen, door derden gewenste
en feitelijke medeeigendom, zal daaraan niet verhelpen (3)
b. D e s a n c t i e v a n
reg e I en.

de

b eschermingsmaat -

43· Het bestaan van de beschermingsmaatregelen van art. IS, § I
en § 3, 0. client ongetwijfeid goedgekeurd en op het eerste gezicht
zou dit ook het gevai moeten zijn voor de in art. IS, § 5, 0. voorziene
sanctie op de overtredingen : de volstrekte nietigheid van rechtswege. Het vraagstuk van de meest geschikte sanctie in geval van nadeiige handeiingen tussen echtgenoten werd reeds eerder door de
wetgever onderzocht, nl. bij de bespreking van de sanctie van art. 22I
B.W. De voistrekte nietigheid vertoont grate nadelen; ze kan door
iedereen worden ingeroepen, dus ook door de koper van de goederen ;
ze biijft mogelijk gedurende dertig jaar; ze treft tensiotte ook alle
Iatere opvolgende rechtshandeiingen met en tussen derden te goeder
trouw, dan wanneer het tach alleen de belangen van de andere echtgenoot zijn die moeten beschermd worden. De meest aangewezen
sanctie, trouwens voorgesteld in art. 52 van het voorontwerp voor
het stelsel der huweiijksgoederen, is wei de niet-tegenstelbaarheid,
zonder dat de betrekkeiijke nietigheid, in te roepen binnen een
bepaalde termijn, moet uitgesioten worden (4).
§ 5· WAT DE VEREFFENING AANGAAT.

a. D e s a m e n s t e I I i n g
v e r m o gen.

van

st am -

en

eind-

44· Zoals hoven werd onderstreept herleeft, zij het in beperkte
mate, hetzelfde onderscheid als in de stelsels met gemeenschap tussen
eigen en gemeenschappelijke goederen, door het feit dat bij het eigenlijk stamvermogen de goederen verkregen door schenking en erfenis
toegevoegd worden, terwiji in het eindvermogen de onrechtmatig
(1) Zie boven nr 31.

(2) LENZ-FucHs, R., o.c., Rev. prat. Not., 1964, biz. 175, nr 4• r.
(3) Zie boven nr 10.
(4) In verband met de sanctie van art. 225 B.W. zie : BAETEMAN, G., et LAUWERS,
J.P., Devoirs et droits des epoux, Brussel, 1960, nr 319, biz. 373 en volg.
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vervreemde goederen worden begrepen (1). Het is overigens praktisch
uitgesloten, dat er geen vermogensrechtelijke verhoudingen en verschuivingen zouden ontstaan tussen de vermogens van de beide
echtgenoten. Vanzelfsprekend zal de vereffening nog ingewikkelder worden, wanneer er tevens speciale verhoudingen ontstaan
door de aanwezigheid van onverdeelde goederen en schulden. Deze
onverdeelde goederen dienen afzonderlijk vereffend te worden. We
geloven trouwens dat deze laatste zodanig verspreid zullen zijn in de
meeste gevallen van de huishoudens die zonder problemen zijn tot
op het ogenblik van de vereffening van het huwelijksstelsel, dat in
feite de vereffening gelijk zal staan met deze van een postume algemene gemeenschap.
b. D e v r a a g s t u k k e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t stelling van de waarde van stam- en
e i n d v e r m o g e n.
45· In dit verband stelt zich in de eerste plaats het,vraagstukvan de
munteenheid. Starn- en eindvermogen en hun onderscheidene bestanddelen (erfenissen, verkrijgingen, enz.) worden op verschillende
ogenblikken in munteenheden uitgedrukt. Nominaal zal deze munteenheid wel steeds dezelfde blijven, maar in werkelijkheid kan de
economische waardemeter die er door uitgedrukt wordt ten zeerste
verschillen, dit zowel ingevolge officiele devaluaties als ingevolge
progressieve economische erosie. Een huis dat door een van de echtgenoten v66r het huwelijk in 1914 voor Io.ooo fr. werd aangekocht
(goudfranken), vertegenwoordigt nu ±5oo.ooo fr., alle andere omstandigheden buiten beschouwing gelaten. Aan deze moeilijkheid
zou kunnen verholpen worden door de schatting te doen in de geldeenheid in omloop op het ogenblik van de vereffening, t.t.z. door over
te gaan tot een soort herschatting van de bestanddelen van de vermogens. Zulks kan echter aanleiding geven tot eindeloze betwistingen.
W ordt die oplossing aangenomen voor het actief, dan moet ze oak
toegepast worden op het passief en dit in afwijking van de algemene
regel van artikel 1895 B.W. Dit is niet de enige moeilijkheid. In de
te verrekenen vermogensvermeerdering worden niet alleen de bespaarde inkomsten begrepen, maar ook de eenvoudige waardestijging
(of daling) van de persoonlijke goederen, die het gevolg kan zijn
van allerlei economische, financiele, plaatselijke of zelfs toevallige
omstandigheden. Een afgelegen huis wordt bv. in het beginvermogen
geschat op 30o.ooo fr. Tengevolge van een verkaveling en van de
aanleg van wegen wordt het in het eindvermogen twintig jaar later
geschat op 3.ooo.ooo fr. In het West-Duitse stelsel (2), in het ont(r) Zie hoven nr 29.4, in fine.
(2) Zie KRUGER, H., BREETZKE, E., und NowACK, K., o.c., nr r, biz. 361-362.
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werp Meyers (I) en in het voorontwerp-Vermeylen worden deze
vermogensvermeerderingen in het voordeel van de andere echtgenoot
in de verrekening opgenomen. Deze oplossing komt menigeen onbillijk voor (2). Is het echter mogelijk bedoelde toevallige waardevermeerdering niet in de verrekening te betrekken? Professor A. R.
De Bruyn neemt een gedeeltelijke oplossing, vroeger door Heuff (3)
voorgesteld, over : voor de verrekening worden uitgeschakeld de
waardeveranderingen van die goederen, die tot het stamvermogen
behoorden en die bij het einde van het stelsel nog aanwezig zijn
in hun oorspronkelijke staat en ondertussen niet werden vervreemd.
Voor aandelen e.d. zou kunnen gedacht worden aan de koppeling
met een of ander indexcijfer. Ook hier stelt zich echter weer het
vraagstuk van de aanpassing van de schulden, want het parallelisme
tussen actief en passief client toch behouden te blijven. Dit voorstel
vormt trouwens slechts een gedeeltelijke oplossing. Moet er overigens
op gewezen worden dat de verschillende vermogensveranderingen
- eigenlijke, nominale en toevallige - in werkelijkheid vermengd
zijn en steeds moeilijk te onderscheiden? Een duidelijke en evenwichtige oplossing die het ganse vraagstuk in al zijn onderdelen oplost,
tekent zich vooralsnog niet af. Sommigen achten ze zelfs onmogelijk,
gelet op de onophoudende waardewijziging van de geldeenheden
in de laatste decennia, hoewel de berekening van de aanwinsten
hierop steunt (4).
Er kan zich in dit verband een laatste moeilijkheid voordoen :
de schatting zowel van het stam- als van het eindvermogen kan vervormd worden in de ene of de andere zin. Een te hoge schatting van
het stamvermogen is voordelig voor de aanbrengende echtgenoot,
een te lage voor de andere. In het algemeen worden de schuldeisers
van de echtgenoten daardoor niet benadeeld, vermits het afzonderlijk
vermogen van iedere echtgenoot, ondanks de verrekening, zakelijk
hetzelfde blijft. Toch schuilt er een zeker gevaar in deze mogelijkheid, bv. wanneer door een lagere schatting van het stamvermogen
van de man, deze aan zijn vrouw uiteindelijk een veel grotere uitkering moet uitbetalen dan hij zou hebben moeten doen in geval
van juiste schatting. Alsdan komt de vrouw in samenloop met de
erfgenamen van de man voor het fictieve hogere bedrag ; zo het actief
onvoldoende is, zal hun aandeel evenredig verminderd worden (5).

(1) Zie ontwerp MEYERS, Toelichting, Boek I, o.c., biz. 83.
(2) Zie de beschouwingen in dit verband samengevat in het verslag over het colloquium van 17-18 april 1964 : ERNST-HENRION, M., et BAETEMAN, G., o.c., ].T., 1964,
419; -DE BRUYN, A. R., o.c., nr 305, biz. 610, en nr 306, biz. 616.
(3) W.P.N.R., nr 4512.
(4) THIERFELDER, K., Echt und unechter Zugewinn, Ehe und Familie, 1959, biz. 227.
(5) Zie DEBRUYN, A. R., o.c., bij art. I.8.2.u., R. M. Themis, 1954, biz. 460-461.
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c.

D e t u s s e n k o m s t v a n d e r e c h t b a n k e n.

46. De rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak over al de geschillen die bij devereffening ontstaan (artikel25 O.).Dat is de normale
algemene regel. De bevoegdheden van de rechtbank worden echter
door dit artikel uitgebreid in bepaalde richtingen : in het algemeen
mag de rechtbank van de regels va:p. de vereffening afwijken indien
deze een onbillijke last medebrengen ; ze mag uitstel verlenen voor
de betaling van de verrekeningsschuld en tenslotte aan de echtgenootschuldenaar betaling met behulp van goederen toestaan. De eerste
van deze mogelijke tussenkomsten kan door zijn uitzonderlijke en
verregaande draagwijdte een bran van talrijke betwistingen worden,
vooral dan wanneer men er de mogelijkheid in ziet om de waardebepaling van de vermogens of van hun onderdelen langs die weg te
herzien, zoals vooropgesteld werd door Professor Cl. Renard (I).
Oak de derde bijzondere bevoegdheid kan bekritiseerd worden. In
het West-Duitse stelsel werd deze regel voorzien in het voordeel van
de echtgenoot-schuldeiser, die soms al te lang op betaling moet
wachten. In het voorontwerp-Vermeylen wordt deze regeling, zonder
bijzondere verantwoording, omgekeerd aileen in het voordeel van de
echtgenoot-schuldenaar. Deze opvatting is wel te verdedigen, maar
zou dan tach moeten uitgebreid worden tot de echtgenoot-schuldeiser, die immers de minst verkrijgende is.
Besluiten

47· Na den eerlegging van dit antwerp zal de Belgische wetgever
zoals hoven werd aangestipt over een zeer volledige keuze van ontwerpen en studies beschikken waartussen hij met kennis van zaken
het nieuwe wettelijke huwelijksstelsel, aangepast aan de beginselen
van rechtsbekwaamheid en rechtsgelijkheid van de wet van 30 april
1958, zal kunnen kiezen (2).
Het is de grate verdienste van Minister van Justitie P. Vermeylen
niet alleen de aandacht te hebben gevestigd op de zeer oorspronkelijke oplossing van de recente West-Duitse wetgeving van 1957,
de zgn. Zugewinngemeinschaft, maar vooral van het voorgesteld stelsel
op menig punt een afwijkende en betere uitwerking te hebben gegeven. Dit stelsel verdient vooral de aandacht van de wetgever omdat
het technisch een veel eenvoudiger oplossing geeft dan de stelsels
van de zgn. huwelijksgoederen ; er wordt immers tijdens het huwelijk
geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten goederen
van iedere echtgenoot. De vereffening stelt oak minder vraagstukken :
(r) RENARD, Cl., o.c., biz. 2r8, in strijd met onze zienswijze (hoven, nr 37,2).
(2) Zie hoven nr 2.

er wordt geen onverdeelde massa goederen gevormd of berekend en
de evolutie van de goederen, nl. de opsporing van hun oorsprong en
de wederzijdse inwerkingen, wordt wel tot een minimum herleid.
Zoals uit het laatste deel van deze studie kan opgemaakt worden,
blijven er een a.antaLz:w<~.kke p!J:nJ;en. Aan zekere van hen kan verholpen worden : benaming, bewijsregeling, aansprakelijkheid voor
huishoudelijke schulden, sanctie van de beschermingsmaatregelen,
tussenkomst van de rechtbanken. De andere kritische beschouwingen
betreffen de grond van het stelsel : de scheiding, de waardebepaling
van stam- en eindvermogen en het bestaan van onverdeelde goederen
en belangen. Het volmaakte huwelijksstelsel, dat aangepast is aan de
behoeften van alle echtgenoten en dat de veelzijdige, uiteenlopende
en tegenstrijdige vraagstukken van het huwelijksstelsel, die zich
stellen tijdens de lange duur van zijn toepassing en bij de vereffening,
bestaat niet. Trouwens de juristen hebben, zoals professor Cl. Renard
het herhaaldelijk onderstreept heeft, vooral oog voor de zwakheden
van de voorgestelde stelsels vooraleer zij in de praktijk toegepast
worden. Eens doorgevoerd en mede door de aanpassing van de
geestesgesteldheid van hen die ze moeten toepassen, kunnen de
verschillende stelsels achteraf zeer goed leefbaar blijken. Vergeten
we toch niet dat ons huidig stelsel van gemeenschap, toegepast
sedert meer dan 150 jaar, qua vereffening bv. zeker niet kan bestempeld worden als een eenvoudig stelsel. -Het stelsel van het voorontwerp-Vermeylen met scheiding van goederen tijdens het huwelijk
en met verrekening van zekere vermogensvermeerderingen bij de
vereffening geeft, ons inziens, dan ook een mogelijke, doch slechts
gedeeltelijke oplossing voor het verzekeren van de rechtsbekwaamheid ( 1) ; het zorgt overigens voor een afdoende verdeling van de
aanwinsten tijdens het huwelijk verwezenlijkt. Tijdens het huwelijk
wordt de samenleving van de echtgenoten echter beperkt tot de bijdrage in de lasten van de huishouding en tot zekere beschermingsmaatregelen. Of daarmede een voldoende uitdrukking van de echtelijke gemeenschap tot stand gebracht wordt, valt te betwijfelen. Een
andere kwestie is te weten of het voorgestelde stelsel wel leefbaar is
en of het in zijn eigen juridischeuitwerklng-toegepast zal worden
door de echtgenoten voor wie het precies als wettelijk stelsel hestemd .._
is,nl. voor de grote meerderheid der goede huwelijken van arbeiders,
bedienden en middenstanders, die geen bewijsmiddelen bijhouden,
die weinig goederen aanbrengen bij het huwelijk en die een belangengemeenschap samen beheren en ontwikkelen, vooral dan door hun
persoonlijke en gezamenlijke activiteiten.

(1) Zie boven nr 42.
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SOMMAIRE
La loi beige du 30 avril 1958 a supprime les principes du Code civil de 1804
de l'incapacite juridique de la femme mariee et de la puissance maritale. Le
complement necessaire, la reforme du regime matrimonial de droit commun la communaute de meubles et acquets sous la direction du mari - doit encore
etre realise. Plusieurs avant-projets et propositions de loi ant ete elabores.
L'auteur analyse dans le detaille dernier avant-projet en date, celui de l'actuel
Ministre de la Justice, P. Vermeylen, dit regime de la participation aux acquets.
Contrairement a ce que le nom pourrait faire croire, a premiere vue, il ne s'agit
pas d'une nouvelle version du regime scandinave des biens matrimoniaux (repris
dans les projets belges Ciselet-Lilar ou fran<;:ais Renault- Commission de reforme
du Code civil), mais d'un regime largement inspire par la nouvelle legislation
allemande du 18 juin 1957, appele Zugewinngemeinschaft.
Dans la premiere partie de cette etude, ce regime, jusqu'a present inconnu
en Belgique, est decrit. Pendant le mariage, il y a separation de biens; apres le
mariage, il est precede a l'etablissement d'un bilan comptable : la difference de
valeur entre le capital final et le capital initial de chaque epoux, est determinee.
L' epoux qui a realise le moindre gain, a une creance de compensation contre
I' autre epoux, egale a la moitie de la difference des accroissements respectifs.
Dans la deuxieme partie, !'auteur determine d'abord la nature et la place
de ce regime. Ensuite il souligne que l'avant-projet belge n'est pas une copie
servile de la loi allemande : des differences notables existent quant a la preuve
de l'appartenance des biens et quant aux dettes du menage. Par ailleurs, le projet
beige contient des mesures de protection du menage importantes et il ne reprend
pas la liquidation forfaitaire par !'augmentation du droit successoral prevue en
droit allemand. Finalement, !'auteur consacre au projet une serie de considerations critiques concernant notamment la reglementation de la preuve, la copropriete, les dettes du menage et la sanction des mesures de protection. Son
attention particuliere va toutefois aux difficultes possibles relatives a la liquidation : il considere la determination de la valeur du patrimoine initial et final
comme un des problemes des plus delicats a resoudre.
Ce regime est de l'avis de !'auteur, certes beaucoup plus simple que les
regimes dits de biens matrimoniaux et il est heureux qu'un avant-projet de
loi lui soit consacre, en sorte que le legislateur beige se trouve devant un choix
complet de regimes legaux possibles. Des mises au point techniques peuvent
y etre apportees.
L'auteur ne croit personnellement pas a la viabilite d'un tel regime :
il n'exprime pas juridiquement la communaute conjugale de vie et d'interets
qui est la realite sociologique de la majorite des menages, pour qui le legislateur
doit elaborer le regime matrimonial de droit commun.

ZUSAMMENFASSUNG
Das belgische Gesetz vom 30. April 1958 hat die Prinzipien des Biirgerlichen
Gesetzbuches von 1804 hinsichtlich der juridischen Unfahigkeit der verheirateten
Frau und der ehelichen Macht abgeschafft. Die notwendige Erganzung, die
Reform des Ehegiiterrechtes des gemeinen Rechtes - die Fahrnisgemeinschaft

und Zugewinngemeinschaft unter Verwaltung des Mannes - muss noch verwirklicht werden. Mehrere Vorprojekte und Gesetzesvorlagen sind ausgearbeitet
worden. Der Verfasser untersucht in Einzelheiten das neueste Vorprojekt des
jetzigen Justizministers P. Vermeylen, das System der Zugewinnbeteiligung
genannt. lm Widerspruch mit dem, was der Name auf den ersten Blick wiirde
glauben lassen konnen, handelt es sich hier nicht urn eine neue Version des
skandinavischen Ehegiitersystems (iibernommen in den belgischen Projekten
Ciselet-Lilar oder in dem franzosischen Renault - Reformkommission des
Biirgerlichen Gesetzbuches), sondern urn ein System, das stark peeinflusst wurde
von der neuen deutschen Gesetzgebung vom 18. Juni 1957, genannt Zugewinngemeinschaft.

lm ersten Teil beschreibt der Verfasser dieses System, das bis jetzt noch
unbekannt war in Belgien. Wahrend der Ehe gibt es Giitertrennung, nach der
Ehe zieht man die Bilanz : die W ertdifferenz zwischen Endkapital und Anfangskapital jedes Gatten wird bestimmt. Der Gatte, der den mindesten Gewinn
realisiert hat, bekommt eine Kompensation von dem anderen Gatten im Betrage
von der Halfte der Differenz der respektiven Zunahmen.
lm zweiten T eil bestimmt der Verfasser zuerst die Art und die Stelle dieses
Systems. Nachher betont er, class das belgische Vorprojekt keine knechtische
Nachahmung des deutschen Gezetzes ist: bedeutende Unterschiede hinsichtlich
des Beweises des Eigentums der Giiter und hinsichtlich der Schulden der Haushaltung. Andererseits enthalt das belgische Projekt wichtige Schutzmassnahmen
zugunsten der Haushaltung und es greift nicht zuriick nach forfaitarer Liquidation durch Vermehrung des Erbteiles wie im deutschen Gesetz vorgesehen.
Schliesslich widmet der Verfasser dem Projekt eine Reihe von kritischen Betrachtungen namentlich der Regelung des Beweises, dem Miteigentum, den
Schulden der Haushaltung, der Sanktion der Schutzmassnahmen. Seine besondere
Aufmerksamkeit geht nach den moglichen Schwierigkeiten hinsichtlich der
Liquidation : er betrachtet die Berechtnung des W ertes des Anfangs- und
Endkapitales als eines der Probleme, die am schwierigsten zu losen sind.
Dieses System ist dem Verfasser nach gewiss einfacher als die Systeme der
Ehegiiter und gliicklicherweise wird ein Gesetzvorprojekt daran gewidmet, so
class der belgische Gesetzgeber vollig unter den verschiedensten gesetzlichen
Systemen wahlen kann. Technische Richtigstellungen konnen noch angebracht
werden.
Personlich glaubt der Verfasser nicht an die Lebensfahigkeit eines solchen
Systems. Es driickt nicht juridisch die Ehegemeinschaft des Lebens und des
Gewinns aus, die die soziologische Wirklichkeit der meisten Haushaltungen ist,
fiir die der Gesetzgeber das Ehegiitersystem des gemeinen Rechtes ausarbeiten
muss.

SUMMARY
The Belgian law of 30 April 1958 has suppressed the principles of the civil
code of 1 804 concerning the legal incapacity of the married woman and the
marital authority. The corollary of this abrogation is the reform of the matrimonial system of common law (actual system = conjugal community of movables
and gains under the husband's control). This law has still to be voted. Several
drafts and legislative proposals have been elaborated. The author analyses in
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detail the latest draft, of the present Minister of Justice P. Vermeylen, which
he calls the system of participation in the gains. Although the heading might
easily suggest that it is another version of the Scandinavian legal
system of matrimonial property this is not so. (This has been taken over into
the Belgian (proposals) Cicelet-Lilar and into the French proposal Renoult Committee of Reform of the Civil Code). It is rather, largely borrowed from
the German law of 18 June 1957 called Zugewinngemeinschaft.
This system, which has hitherto been unknown in Belgium, is described
in the first part of this study. During the marriage there is separation of property;
after the marriage a balance is drawn up showing the difference in value between
the fmal and the initial capital of husband and wife. The partner who has realised
the smaller increase of property gets a compensatory claim against the other
amounting to half the difference between their respective gains.
In the second part the author first defmes the nature and the place of the
system. Then he points out that the Belgian draft is not merely a copy of the
German law. Striking differences appear concerning the proofs of the ownership
of the goods and the debts of the household. The Belgian draft, on the other
hand, contains important stipulations to protect the household and does not
take over the liquidation without recourse through increase of the right of inheritance from the German legislation. Finally, the author makes a series of
critical comments on the draft, especially on the regulation of the proofs, the
copropriety, the debts of the household and the sanctions of the protective
measures. He is particularly concerned with the possible difficulties of the liquidation. He considers the appraisal of the initial and final patrimony as one of
the most delicate problems to resolve.
In the autnor's opinion, the new scheme has beyond doubt the advan.tage
of being, much simpler than the so called systems of matrimonial property,
It'is ther~fore fortunate that draft of law has been devoted to it so that the Belgian
legislator can make his choice out of a wide range of possible legal systems.
Some technical aspects of the system are capable of improvement.
The author does not believe that such a system has vitality. In his view
it does not adequately express the conjugal community of life and interests.
which is the sociological reality of the vast mass of households for which the
legislator must elaborate the matrimonial system of common law.
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