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Historische oorsprong en evolutie. Synthese van het Burgerlijk
Wetboek
I. In het geheel van de rechtsregels die het beheer over de
goederen van de niet ontvoogde minderjarige kinderen beheersen,
neemt het vruchtgenot van de ouders een aparte plaats in zowel door
zijn historische oorsprong, als door zijn ontwikkeling in wetgeving,
rechtspraak en doctrine na de Code Napoleon.
Het vruchtgenot zoals het zich thans in het Burgerlijk wetboek
bevindt, is een synthese van het romeinsrechtelijke systeem en de
beginselen van het Franse gewoonterecht.

2. In het Romeinse recht schijnt men een band te hebben gelegd
tussen het uitoefenen van de ouderlijke macht en een vruchtgebruik
op de goederen van niet ontvoogde kinderen. Dit hield nauw verband
met het vaderlijk gezag. In de Codex Iustinianus maakt men een onderscheid tussen verschillende soorten inkomsten die het kind kon verwerven ; aldus werd het vermogen ingedeeld in verscheidene peculia
waarop de paterfamilias telkens weer andere rechten kon uitoefenen (I).
Het peculium adventicium omvatte de goederen, die het kind
van zijn moeder erfde en die aanvankelijk in valle eigendom aan de
vader toekwamen, maar waarop later een levenslang vruchtgebruik
werd gevestigd ten voordele van de vader. Het peculium paganum
of profecticium betrof de inkomsten die het kind verwierf door het
aanwenden van de goederen die door de paterfamilias ter beschikking
waren gesteld. Het peculium castrense betekende een eerste doorbraak
op de rechten van de paterfamilias. De goederen die de zoon verwierf
als soldij tijdens zijn diensttijd of als oorlogsbuit op het slagveld
behoorden hem toe in valle eigendom. De inkomsten uit het beoefenen

(1) MoDDERMAN, Handboek voor het Romeins Recht, Groningen, 1912, II, biz. 32-34;
CoDEX JusTIN1ANus, L. XIII-30; - KLuYSKENS, VII, nr. 638; - ARNTZ, Cours de
droit civil franfais, Paris-Bruxelles, I, nr. 654 e.v.; - DEMOLOMBE, Traite de I' adoption
et de Ia tutelle officieuse, Paris, 1869, VI, nr. 459; - PROUDHON et VALETTE, Traite sur
l'etat des personnes, Dijon, 1843, II, biz. 260 e.v.; - AssER-SCHOLTEN, I, biz. 376.
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van een vrij beroep zoals leraar of magistraat vormden het peculium
quasi-castrense; hierover kon het kind eveneens vrij beschikken. Tenslotte bezat het kind een volledige beschikkingsmacht over het
peculium adventicium extra-ordinarium : de goederen die werden geschonken onder voorwaarde dat de vader geen vruchtgebruik zou
hebben. In de laatste twee peculia kan men een prefiguratie zien van
de uitzonderingen op het vruchtgenot die in art. 387 van het Burgerlijk
wetboek werden opgenomen. Het kenmerkende van deze instelling
is dat de rechten die de ouders (vader) uitoefenen nauw verbonden
zijn aan de macht van de paterfamilias. De bekommernis om het
vermogen van de familie of het kind te beschermen schijnt, wanneer
ze al zou bestaan hebben, van ondergeschikt belang geweest te zijn.
3· In het Franse gewoonterecht, was er geen recht op de goederen
van de minderjarige kinderen verbonden aan de ouderlijke macht.
Wel kende men het droit de garde noble en in de gewoonte van Parijs
het droit de garde bourgeoise verleend door twee lettres patentes in
1390 en 1391 door de zwakzinnige Karel VI (1).
De oorsprong van dit droit de garde noble ligt in het leenroerig
tijdvak, toen de frankische vorsten om hun grenzen te verdedigen en
een Ieger op de been te houden, het land verdeelden onder hun
vazallen met de verplichting de vorst te verdedigen en voor hem
recht te spreken (charges d' ost et de cour) (2).
Wanneer een vazal bij zijn overlijden enkel minderjarige zonen
naliet, keerde het landgoed dat de leenheer had gegeven terug naar
de suzerein, omdat de erfopvolger niet in staat was de verplichtingen
verbonden aan het leengoed op te nemen. De leenheer zorgde voor
het onderhoud van het leengoed en de opvoeding van de jonge erfgenaam, totdat deze in staat was zijn militaire en juridische verplichtingen na te komen. De kosten van het herstel van het leengoed
en de opleiding van de jonge edelman werden bestreden met de inkomsten van dit goed (Garde royale de Normandie). In dit principe
zou men een voorloper kunnen zien van de moderne rechtspraak,
die de inkomsten uit de goederen van de minderjarige kinderen eerst
aan de kosten van de opvoeding verbindt en enkel over de restant
de vrije beschikking laat aan de ouders.
Langzamerhand droeg de vorst de rechten en plichten verbonden aan de garde royale over op de ouders of bloedverwanten,
zodat het droit de garde noble ontstond. Hierbij werd het accent
verlegd van de feodale verhouding tussen leenheer en leenman, naar
de verhoudingen binnen eenzelfde adellijke familie en kwam de zorg
(I) PoTHIER, Traite des fiefs, Hfst. X;- DEMOLOMBE, o. c., VI, nr. 46I-477; PRoUDHON et VALETTE, o. c., II, biz. 265; - ARNTZ, o. c., I, nr. 654 e.v.; -AuBRY
RAu, Cours de droit civil franfais, Paris, I9I7, IX, biz. 119; - Brussei, I I mei ISIS, Pas.
ISis, 370.
(2) CoLIN et G.u>ITANT, Droit civil fraTifais, Paris, I934, I, nr. 457-45S.
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naar voren om het familiale vermogen ongeschonden te bewaren
tijdens de onmondigheid van de kinderen.
De verplichtingen die rustten op de gardien noble in de gewoonte
van Parijs waren bijna dezelfde als die van art. 385 van het Burgerlijk
wetboek : ,Payer et acquitter les arrerages et rentes, que doivent
les mineurs, les nourrir, alimenter et enrichir selon leur etat et
qualite, de payer les charges annuelles que doivent les heritages et
iceux entretenir de toute reparation viagere et enfin desdites gardes,
rendre lesdites heritages en bon etat" (r). In een laatste stadium
ontwikkelde het droit de garde noble zich tot een instelling die erop
gericht was het erfgoed of familiegoed als een geheel voor het nageslacht te bewaren. Dit verklaart waarom in sommige gewoonten
zowel de gardien als de gardienne die een tweede huwelijk aanging
het vruchtgenot verloor. In andere gewoonten gold deze beperking
enkel voor de moeder.
Dit is de kern van het oude art. 386 dat het tweede huwelijk
zag als een bedreiging voor de familiegoederen, die beheerst worden
door de tweede man die niet in de familie is opgenomen.
4· De Code Napoleon heeft het droit de garde noble dat enkel
voor de grate familiale vermogens was bedoeld veralgemeend, en
verbonden aan de ouderlijke macht. Men wilde hierbij zoveel mogelijk ingewikkelde rekeningen vermijden tussen ouders en kinderen,
wanneer deze meerderjarig zouden worden. Het vruchtgenot werd
op familiaal vlak als een algemene vergoeding voor de kosten van
onderhoud en opvoeding beschouwd. Het is opmerkelijk hoe bij het
opstellen van het wetboek het principe van de overdracht van het
erfgoed in de familie werd gehandhaafd en met hoeveel wantrouwen
het gezin als versmelting van twee families en vooral van twee familiale
vermogens werd bejegend. De vrees voor een slecht beheer van de
familiale goederen door iemand die geen lid was van de familie,
namelijk de tweede man, gaf de doorslag bij de redactie van art.
386 (2), dat slechts in 1965 ter gelegenheid van de wet op de jeugdbescherming ingrijpend werd gewijzigd.

Aan wie komt het vruchtgebruik toe?
5· Voor de wet op de jeugdbescherming van 8 april 1965 kwam
het vruchtgenot .toe aan de ouder die de ouderlijke macht uitoefende,
in casu de vader. Over de vraag of de moeder het vruchtgenot kreeg
toegewezen wanneer ze de ouderlijke macht uitoefende, omdat de
vader onbekwaam verklaard was, afwezig was of ontzet uit de ouder(1) PoTHIER, o. c., Hfst. X; - LOisEL, Instituts coutumiers, I, Titel IV, nr. 2.
(2) LocR:E, III, biz. 3II-346; - DE CALLATAY, Rev. prat. not., 1936, 711-717; Brussel, 14 november 1893, Pas., 1893, III, 88.
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lijke macht, of omdat de vader in de onmogelijkheid verkeerde zijn
wil kenbaar te maken, bestond geen eensgezindheid tussen de verschillende rechtsgeleerden uit de vorige eeuw. Wel kwam de tendens
om de moeder, wanneer ze de ouderlijke macht uitoefende, eveneens
het vruchtgenot toe te kennen steeds sterker aan bod bij latere auteurs (1).
Dezelfde hardnekkige betwistingen werden eveneens uitgevochten in verband met het lot van het vruchtgenot na de echtscheiding. Uiteindelijk kwam men, tegen de oude dogmatische school
in, tot het standpunt dat wanneer de echtscheiding werd uitgesproken tegen de man, de moeder het vruchtgenot verkreeg. Zij had
in dat geval, naast het vruchtgenot, recht op onderhoudsgeld zowel
voor haarzelf als voor de opvoeding van haar kinderen ; de man tegen
wie de echtscheiding werd uitgesproken bleef immers verplicht tot
onderhoud en opvoeding (2).
Tijdens het debat over het wetsontwerp over de jeugdbescherming kwam het in de parlementaire commissies tot een grondige
bespreking over de toekenning van de ouderlijke macht, waarbij het
oude principe dat tijdens het huwelijk de vader de ouderlijke macht
uitoefende werd vervangen door de regel waarbij beide ouders gezamelijk de ouderlijke macht uitoefenen (3). Men kwam hierbij tot
de bevestiging van de stelling dat de ouderlijke macht door de vader
en de moeder gezamenlijk worden uitgeoefend, dat bij meningsverschil
de wil van de vader de overhand heeft, maar dat de moeder het
recht heeft om een beroep te doen op de jeugdrechtbank.
Het is merkwaardig dat de weerslag van deze fundamentele
wijziging voor het vermogensbeheer en het vruchtgenot van de goederen van de kinderen pas werd opgemerkt bij de bespreking in
(I) KLUYSKENS, VII, nr. 64o; DE PAGE, I962, I, nr. 8o6;- THIRY, Cours de droit
civil, Liege, I892, I, nr. sos-sn; -LAURENT, I, nr. 325; - PLANIOL et RIPERT, Traite
pratique de droit civil frant;ais, Paris, I952, I, nr. 3I2 en 352; - MARCADE, Explication
du Code Napoleon, Paris, I859, II, biz. I8I-I83; - AssER-SCHOLTEN, I, biz. 378; anders : DEMOLOMBE, VI, nr. 484; - ARNTZ, I, nr. 263 ; - PROUDHON et VALETTE, I,
biz. 262.
(2) DE PAGE, I, nr. 8!2; - KLUYSKENS, VII, nr. 640; -THIRY, o. c., nr. 505-5II;
-LAURENT, IV, nr. 337;- PLANIOL et RIPERT, I, nr. 352;- MARCADE, o. c., II, biz.
I8I-I83; - Gent, 4 juni I925, Pas., I925, II, 22I; - Cass., IS juni I936, Pas., I936,
I, 294;- Rb. Oudenaarde, I3 augustus I858, Pa5., I86I, III, 43;- Rb. Kortrijk, 3 juii
I896, Pas., 1897, III, 34; - Brussei, 20 februari I907, ]. T., 1907, 535; - Trib. de Ia
Seine, I6 januari I908, Rev. prat. not., I9o8, 309.
(3) Wetsontwerp van de heer Minister van Justitie A. Lilar op de bescherming van
de minderjarigen, Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1957-58, nr. 885/I, I9 maart I958; Wetsvoorstel van de heer F. Terwagne op de jeugdbescherming, Parlem. Besch., Kamer,
Zitt. I959-6o, nr. 567, Zitt. I961-62, nr. 416/I van I9 juli I962;- Wetsontwerp van de
heer minister van Justitie P. Vermeylen betreffende de jeugdbescherming, Parlem. Besch.,
Kamer, Zitt. I962-63, nr. 637/1, I3 september 1963, biz. I9, en het advies van de Raad
van State, biz. 46; - bespreking in de commissie, Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I963-64,
nr. 637/7, 27 oktober 1964, biz. 29; Senaat, Zitt. 1964-65, nr. 17, I9 november 1964; Parlem. Hand., Kamer, Verg. 31 maart I965, biz. I8-43 en 68:- MATTHIJS, J., De civielrechtelijke bepalingen betreffende de minderjarigen in de nieuwe wet op de jeugdbescherming,
T.P.R., 1965, 370.
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de Senaatscommissie voor justltle (1). De parlementaire verslagen
melden praktisch geen discussie over dit punt en de tekst werd zo
gewijzigd dat beide ouders het vruchtgenot kregen over de goederen
van hun niet ontvoogde minderjarige kinderen en tevens verantwoordelijk werden gesteld voor het beheer van deze goederen (art.
389). Wanneer een van de ouders ontzet is uit de ouderlijke macht,
krijgt de niet ontzette ouder de voorkeur om het beheer over de
persoon en de goederen van de kinderen verder te zetten, wanneer
dit niet indruist tegen de belangen van de kinderen zelf. Hij oefent
evenwel enkel het vruchtgenot uit wanneer hem in rechte ook de
hoede van de kinderen werd toevertrouwd, ongeacht of hij in feite
die hoede uitoefent.
6. Bij echtscheiding wordt eveneens iedere discussie over het
al dan niet toekennen van het vruchtgenot aan de onschuldige echtgenote uitgesloten door te stellen dat bij iedere vorm van echtscheiding beide echtgenoten het vruchtgenot verliezen. Alle betwistingen bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (2) over
de vraag aan wie van de ouders het vruchtgenot zal toegewezen
worden zijn meteen ook uit de weg geruimd.
Aan te stippen valt dat volgens de gangbare rechtsleer de ouders
van natuurlijke kinderen geen vruchtgenot hebben. De ouders van
aangenomen kinderen oefenen wel het vruchtgenot uit (3).
De verhouding tussen wettelijk vruchtgenot
en wettelijk beheer

7. De eigenaardige plaats die het vruchtgenot als ins telling bij
de ouderlijke macht inneemt komt nog meer tot uiting, wanneer men
het in verband brengt met het wettelijk beheer dat tijdens het huwelijk
eveneens tot de bevoegdheid van de ouders behoort. Beide gaan
dikwijls samen, maar niet altijd. Voor het wettelijk beheer is er een
duidelijke stelregel vastgelegd die de ouders beheersbevoegdheid
verleent, tenzij de ouders op hun taak niet zouden berekend zijn en
mits een zekere controle van de jeugdrechtbanken. Het vruchtgenot
daarentegen reikt slechts tot de kinderen achttien jaar geworden
zijn; inkomens uit eigen en zelfstandige arbeid van de kinderen zijn
aan het vruchtgenot onttrokken, schenkingen en legaten waarbij de
ouders uitdrukkelijk van het vruchtgenot zijn uitgesloten zijn geldig,

(1) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-65, nr. 153, 25 februari 1965, biz. 22; Kamer,
Zitt. 1964-65, nr. 637/10, 10 maart 1965; - Parlem. ;Hand., Senaat, Zitt. 1964-65,
nr. 39, 12 maart 1965, biz. 969.
(2) LAURENT, III, nr. 300;- DE PAGE, I, nr. 1026;- Brussel, 7 maart 1905, B.].,
1905, 555; - Luik, 26 februari 1949, fur. Liege, 1949, 219.
(3) Enc. Dall., Tw. Puissance Paternelle, nr. 173; - fuucHAMPS, La femme tutrice,
Bruxelles, 1912, blz. III, nr. 247·

en de ouders blijven wettelijke beheerders . van de geschonken of
gelegateerde goederen (I).
Na de echtscheiding verliezen de ouders het vruchtgenot over
de goederen van hun niet ontvoogde minderjarige kinderen, nochtans
moet er een regeling getroffen worden voor het beheer van de goederen
van deze kinderen, onder meer en vooral bij echtscheiding door
onderlinge toestemming.
Wanneer een van de ouders overlijdt wordt de andere van rechtswege voogd, en wordt van wettelijk beheer overgeschakeld naar
beheer onder toezicht van de familieraad.
Het kan gebeuren dat de moeder uit de voogdij ontzet wordt
door de rechtbank en de familieraad, maar tach het vruchtgenot
behoudt. Het beheer komt dan toe aan een derde voogd onder toezicht van de familieraad, terwijl over dezelfde goederen als die waarover de voogd het beheer heeft de moeder het vruchtgenot bezit (z).
Voor 1958 was zowel bij het overlijden van de man als bij het aangaan
van een tweede huwelijk de instemming van de familieraad vereist
om de moeder als voogd aan te stellen of te handhaven (art. 395
en 396). Deze formaliteit werd vaak over het hoofd gezien met het
gevolg dat hierover een indrukwekkende rechtspraak bestaat (3).
Men denke in dit verband oak aan het behoud van bepaalde niet
patrimoniele rechten als ouder, de bevoegdheid van de moeder om
bepaalde beslissingen van de familieraad aan te vechten wegens
vormgebrek, de hoofdelijke verantwoordelijkheid van de tweede man
over het vermogensbeheer bij feitelijke voogdij, de feitelijke voogdij
over natuurlijke kinderen, enz.
AI deze beslissingen houden nauw verband met geschillen over
het beheer van de goederen van de kinderen en slechts zelden met
het vruchtgenot van de ouders. Het feit dat wettelijk beheer en wettelijk vruchtgenot lang niet altijd samenlopen toont aan dat op meer
algemeen vlak ouderlijke macht en wettelijk vruchtgenot niet zo
(I) DE PAGE, I, nr. 809; - DEMOLOMBE, VI, nr. 527; -ARNTZ, I, nr. 654 e.v.; Rb. Oudenaarde, 23 mei I877, Pas., I878, III, 233; - Brussel, 28 november I878, Pas.,
I879, II, 353; - Rb. Brussel, 23 februari I989, Pas., I889, III, 231.
(2) Rb. Hoei, IS maart I86o, Cl. et B., I86o-6I, 874;- Rb. Brussel, 24 februari I875,
Pas., I875, III, 75; - Luik, II juli I877, Pas., I878, II, 3I;- Paris, I4 maart I905, Pas.,
IV, I I4; -Bordeaux, I7 juni I907, ].J.P., I9o8, 347; - Trib. de Ia Seine, 4 december
I907, Rev. prat. not., I908, 3!!; -Alger, I7 juni I909, Rev. prat. not., I9IO, 377·
(3) HAUCHAMPS, o. c., biz. I I I; - PETIT, J., Divorce et tutelle, ].J.P., I93I, 4I3;
I932, I66; - Cass. fr., 3I december I902, ].J.P., I904, 308; - Brussel, 24 november
Pas., I829, 292; - Brussel, I9 april I848, Pas., I848, II, I35; - Lyon, 23 juni I849,
S., I849, II, 682;- Brussel, I3 januari I864, B.]., I864, 862;- Brussel, 22 juli I892,
Pas., I893, II, 87;- Bordeaux, I7 juni I907, ].J.P., I908, 345;- Paris, 2I februari I924,
].J.P., I925, 242; - Luik, 3 juli I942, Pas., I943, II, 22; - Luik, 25 april I96o, fur.
Liege, I96o-6I, 73; - Gent, Io april I96I, R. W., I96I-62, 426; - Rb. Doornik, I4 juli
I856, B.]., I856, I272;- Rb. Brussel, 2 december I874, Pas., I875, III, 44;- Rb. Gent,
23 januari I875, Pas., I876, III, rr;- Rb. Kortrijk, I9 mei I888, Cl. et B., I89o, 640;Rb. Leuven, I7 juli I889, B.]., I889, I579; - Rb. Bergen, 23 april I898, Pas., I898,
III, 250; - Rb. Bourgoin !sere, 27 maart I930, ].J.P., I93I, I 58.

nauw met elkaar verbonden zijn als men op het eerste gezicht geneigd
zou zijn aan te nemen. Als voorbeeld hiervan kan men de redeneringen aanhalen van juristen uit de vorige eeuw die het vruchtgenot beschouwen als een uitvloeisel van het ouderlijk gezag. Wanneer
de moeder de ouderlijke macht uitoefende omdat de vader in de
onmogelijkheid was zijn wil kenbaar te maken, kon zij. volgens deze
strekking tach niet genieten van het wettelijk vruchtgenot omdat
dit tijdens het huwelijk theoretisch en principieel met de ouderlijke
macht bij de man bleef berusten. Men kan hieruit besluiten dat het
uitoefenen van bepaalde rechten van de ouderlijke macht niet ipso
jure het vruchtgenot inhoudt en dat heiden nogal van elkaar kunnen
afwijken wat de omvang en het toepassingsgebied betreft, en zoals
we later zullen aantonen oak wat de fundamentele rechtvaardiging
betreft.
De goederen die onder het vruchtgenot vallen

8. Het vruchtgenot van de ouders omvat principieel alle goederen
die de kinderen in eigendom bezitten, zowel roerende als onroerende.
Het meest voorkomende geval is dat waarbij de kinderen opkomen
in de nalatenschap van een vooroverleden ouder, en de overlevende
ouder het wettelijk beheer en het wettelijk vruchtgenot heeft op de
goederen die onder de kinderen verdeeld werden. Het kan eveneens
gebeuren dat goederen geschonken of gelegateerd worden aan niet
ontvoogde minderjarige kinderen; oak dan hebben de ouders het
wettelijk vruchtgenot.
De inkomsten die de kinderen verwerven uit een zelfstandige
arbeid, onafhankelijk van de ouders, behoren evenwel deze kinderen
in valle eigendom toe en behoudens het wettelijk beheer van de
ouders kunnen zij er naar goeddunken over beschikken (1).
Rechtsleer en rechtspraak evenals de wet aanvaarden algemeen
dat buitenstaanders aan kinderen als legaat of schenking goederen
kunnen overdragen onder voorwaarde dat de ouders geen vruchtgenot over deze goederen zullen bezitten. Zowel bij de inkomsten
uit eigen arbeid als bij de legaten of schenkingen blijven de ouders
evenwel het wettelijk beheer voeren; hiervan kan niet door een
bijzondere bepaling worden afgeweken (2).

(1) KLUYSKENS, VII, nr. 641; __:.DE PAGE, I, nr. 812;- ScHrcKs et VAN1STERBEEK,
II, biz. 253;- PLAN10L et RrPERT, I, nr. 359;- AuBRY et RAu, IX, biz. 121-22;DEMOLOMBE, VI, nr. 497; - Cass. fr., 10 december 1879, S., 1897, 5612; - Brussel,
24 december 1949, Bull. Ass., 1952, 229; - Rb. Charleroi, 24 februari 1877, Pas., 1877,
III, 206;- Rb. Nijvel, 23 januari 19II, Rev. prat. not., 1911, 739·
(2) KLUYSKENS, VII, nr. 641; - ARNTZ, I, nr. 654-661; - PRoUDHON, Traite de
l'usufruit, II, biz. 252 e.v.;- Cass., 9 juli 1903, Pas., 1903, I, 332;- Brussel, 28 november
r878, Pas., 1879, II, 353; - Rb. Oudenaarde, 23 mei 1877, Pas., 1878, III, 233·
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Een andere groep activa waarover de ouders het vruchtgenot
hebben, is samengesteld uit allerlei geldbedragen die aan niet ontvoogde minderjarigen worden toegekend als vergoeding voor zedelijke
of stoffelijke benadeling en schade, terugbetaling van geleend geld,
opbrengst van een verkoop van persoonlijke goederen of vergoedingen
wegens onteigeningen. Het beheer van al deze geldbedragen (zowel
kapitalen als lopende renten) werd gewijzigd door de nieuwe wet op
de jeugdbescherming (art. 389) (r). Door de controle die de jeugdrechtbanken kunnen uitoefenen wordt het uitgesloten dat de ouders
hun vruchtgenot zouden uitoefenen als een oneigenlijk vruchtgebruik
op verbruikbare zaken, die door het gebruik teniet gaan. De ouders,
de jeugdrechtbanken of de gewone rechtbanken die een schadevergoeding toekennen bepalen de beleggings- en aanwendingsvoorwaarden van de geldsom. Hierbij gaat men ervan uit dat lopende
inkomsten of renten in de eerste plaats moeten worden aangewend
voor de opvoeding en het onderhoud van de kinderen. Oak opbrengsten van de kapitaalbeleggingen worden eerst aan de kinderen
besteed en de ouders kunnen slechts aanspraak maken op het vruchtgenot van hetgeen overblijft na aftrek van de kosten voor onderhoud
en opvoeding.
9· Een zeer omstreden punt in de rechtsleer is de vraag of,
buiten het erfrechtelijk vruchtgebruik gevestigd in art. 767,- men
bij testament het vruchtgenot (art. 384) zou kunnen ontzeggen aan
de overlevende ouder, over de goederen van de nalatenschap die in
de reserve vallen (2).
Sommige rechtsgeleerden houden staande dat een testamentaire
clausule die de overlevende ouder het vruchtgenot op de goederen
in de reserve van de kinderen ontneemt, geldig is. ,Les liberalites
depassant la quotite disponible ne sont pas nulles mais seulement
reductibles; la reduction ne peut etre demandee que par ceux au
profit desquels la loi etablit la reserve, par leurs heritiers ou ayants
cause. L'heritier reservataire est I' enfant lui-meme et il n'est pas lese
par une disposition qui lui donne outre la propriete encore l'usufruit;
on ne peut retorquer contre lui et dans !'interet exclusif d'un tiers,
la loi qui etablit une reserve dans !'interet de l'enfant."
(1) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-65, nr. I 53, 25 februari 1965, biz. 22-23; Amendement van de heer Cooreman, Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-64, nr. 637/5,
19 mei 1964; - Amendement van de regering, Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-64,
nr. 637/6, 16 juni 1964; - Amendement van de heer Van der Poorten, Parlem. Besch.,
Kamer, Zitt. 1963-64, nr. 637/7, 16 juni 1964; - Voorstel van de Commissie, Parlem.
Besch., Kamer, Zitt. 1963-64, nr. 637/7, verg. van 27 oktober 1964;- MATTHIJS, J., o. c.,
T.P.R., 1965, 381 e.v.; - CoNSTANT, J., La protection sociale et judiciaire de Ia jeunesse,
J. T., 1965, 555, nr. 71 e.v.; - VAN BALBERGHE, M., Toezicht op de geldsommen die aan
minderjarigen toekomen, R.W., 1966, 239·
(2) LAURENT, IV, nr. 327; - KLUYSKENS, VII, nr. 642; -THIRY, I, nr. 509; PRouDHON et VALETTE, II, biz. 26o;- DEMOLOMBE, VI, nr. so6; -- PLANIOL et RrPERT,
I, nr. 360; - CoLIN et CAPITANT, I, nr. 460.
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Volgens een andere opvatting, kan men de overlevende ouder
bij testament niet uitsluiten van het wettelijk vruchtgenot. ,La Cour
de cassation (27-6-1933) s'est prononcee dans ce sens pour la raison
que la transmission des biens compris s' opere par la volonte de la
loi et que le donateur ne peut y faire echec" (x). ,Le droit d'usufruit
du pere s' est etabli sur taus les biens de 1' enfant done aussi sur la
reserve, parce que nul ne peut la lui enlever. Les termes donne ou
legue indiquent que le legislateur n' a entendu que les biens qui
pourraient etre donnes ou legues a 1' enfant". Zowel voor als tegenstanders van dit verbod trachten aan te tonen, naargelang het geval
dat zo'n testamentaire clausule niet of wel een inbreuk op de reserveregeling betekent. Deze argumentatie werkt hier niet verhelderend (2).
De tekst van het Burgerlijk wetboek bepaalt duidelijk dat het
vruchtgebruik niet kan worden toegekend voor goederen die geschonken of vermaakt worden ; de goederen van een nalatenschap
waarin de kinderen opkomen als wettige erfgenamen worden niet
geschonken of vermaakt. Voor de goederen die tot de reserve behoren
is er overdracht van rechtswege en dus geen testamentaire beperking
van het vruchtgenot mogelijk. Slechts in de mate dat de goederen
van een nalatenschap als legaat worden overgedragen, kan men bij
testament het vruchtgenot beperken. Het vruchtgenot kan overigens
niet beschouwd worden als een aantasting van de reserve. De niet
ontvoogde minderjarige kinderen blijven eigenaar van de goederen
die ze geerfd hebben; maar als minderjarigen is hun beschikkingsvrijheid beperkt en blijven ze onder het wettelijk beheer van de overlevende ouder, die de goederen waarover hij het vruchtgenot heeft
trouwens in eerste instantie moet aanwenden voor het welzijn van
de kinderen (3).
Verhouding wettelijk vruchtgenot en gewoon vruchtgebruik;
de speciale lasten van het wettelijk vruchtgenot
10. Ofschoon het vruchtgenot veel gelijkenis vertoont met het
vruchtgebruik heeft de wetgever het een aparte benaming gegeven.
Het vruchtgenot heeft veel kenmerken met het vruchtgebruik gemeenschappelijk, maar tach is het een speciaal vruchtgebruik wegens de
bijzondere lasten die eraan verbonden zijn en de eigen familieverhouding waarin de zogenaamde naakte eigenaar en de vruchtgebruiker
tegenover elkaar staan. De algemene verplichtingen van de vruchtgebruiker zoals het beheer als een goed huisvader zijn eveneens toepasselijk op de ouder die het vruchtgenot heeft.

(I) CoLIN et CAPITANT, I, nr. 460.
(2) Zoals ARNTZ terecht opmerkt moet men niet zozeer nagaan of zo'n testamentaire
clausule een inbreuk is op de reserve, maar wei of zij ingaat tegen artikel 384 en 387 B.W.
(3) CLAEYS BouuAERT, M., De bekwaamheid van de niet ontvoogde minderjarige op
patrimonieel gebied, R. W., I964-65, I673.

Het vruchtgenot duurt echter enkel tot de kinderen achttien
jaar geworden zijn en niet levenslang zoals bij · het gewone vruchtgebruik.
De ouders hoeven geen borg te stellen maar zijn wel verplicht
een inventaris te laten opmaken. Wanneer bij de verdeling van de
gemeenschap de inventaris evenwel niet werd opgemaakt binnen de
voorgeschreven termijn verliest de overlevende echtgenoot het vruchtgenot. Sommige auteurs eisen dat er benadeling van de kinderen zou
geweest zijn, om deze sanctie toe te passen. Men hoeft evenmin de
roerende goederen die door het gebruik vergaan te verkopen, maar men
heeft de keuze ze te behouden en te gebruiken ofwel ze te verkopen
en van de belegde geldsom de inkomsten te genieten. In tegenstelling
met de gewone vruchtgebruiker is de ouder die het vruchtgenot heeft
eveneens verplicht de zware herstellingen uit te voeren. Hij mag
evenwel bij het einde van het vruchtgenot voor werken of verbeteringen die hij heeft laten uitvoeren, een vergoeding eisen ten belope
van de meerwaarde die het goed verkregen heeft (1). De ouders zijn
immers wettelijke beheerders en kunnen moeilijk overleg plegen met
hun kleine kinderen over al dan niet uit te voeren herstellingen en
verbeteringen. De gewone vruchtgebruiker moet hiervoor bij de
eigenaar te rade gaan, omdat normaal de eigenaar verplicht is de
grote herstellingswerken uit te voeren.
De rechtsleer is het lange tijd niet eens geweest over de vraag
of het vruchtgenot een recht was verbonden aan de persoon dan wel
een zakelijk recht dat vatbaar was voor overdracht en inbeslagneming.
Praktisch neemt de rechtsleer aan dat de schuldeisers van de ouders
slechts kunnen beslag leggen op de inkomsten van het vruchtgenot
voor zover deze niet hoeven gebruikt te worden voor het onderhoud
en de opvoeding van het kind, en dit volgens zijn stand (2). lnbeslagneming en cessie zijn immers onverenigbaar met het beheer dat de
ouders uitoefenen en met de verantwoording die zij verschuldigd
zijn over het beheer van de goederen van hun kinderen wanneer deze
meerderjarig worden. Kost, opvoeding en onderhoud van het kind
zijn specifieke lasten van het vruchtgenot, dat als een compensatie
voor deze verplichtingen wordt beschouwd. De inkomsten en opbrengsten van de persoonlijke goederen van de kinderen moeten in
de eerste plaats hiervoor worden aangewend.
(I) THIRY, I, nr. 508; -DE PAGE, I, nr. 813; - PLANIOL et RrPERT. I, nr. 361-62;
- AuBRY et RAu, I, nr. 508; - IX, biz. r 19-I20; - CoLIN et CAPITANT, I, nr. 462-63;
- PROUDHON et VALETTE, II, biz. 266; - DEMOLOMBE, VI, nr. 524-531; - AssERScHOLTEN, I. biz. 378-379; - MEIJERS, W.P.N.R., 2470; - Cass. fr., I7 november
I903, S., 1904, I, 5; - Luik, 12 februari 1842, Pas., I843, II, 28;- Luik, 21 november
r888, Pas., r889, II, 87; - Rb. Aarlen, 2I april I887, Cl. et B., r887, 3II; - Rb. Rennes,
24 februari I9o2, Pas., 1902, IV, 123.
(2) LAURENT, I, nr. 97; - THIRY, I, nr. 409; - DEMOLOMBE, VI, nr. 527-28; PRoUDHON et VALETTE, I, nr. 125 en 22I; - ARNTZ, I, nr. 658; - Brussel, 29 februari
I868, B.]., I868, 630; - Rb. Hoei, IS maart r86o, Cl. et B., I86o, 874; -Rb. Aarlen, 30
juli r885, Cl. et B., r886, 151; - Rb. Brussel, II januari r888, Pas., r888, Ill, 189.
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In het oude stelsel, v66r de wet op de jeugdbescherrning, stand
de ouder die het vruchtgenot had aileen in voor deze lasten en de
andere ouder kon niet worden aangesproken om die verplichtingen
na te komen. Hij moest de kinderen een opvoeding geven volgens
hun vermogen en hun stand en was gehouden ultra vires. De ouder
was verplicht voor onderhoud ·en opvoeding te zorgen ook als het
kind andere goederen had, die niet aan het vruchtgenot waren onderworpen. Zodra de ouder het vruchtgenot op ook maar een deel van
de goederen uitoefende moest hij alle verplichtingen nakomen (I).
Wel verplichtte art. 203 van het Burgerlijk wetboek beide ouders
bij te dragen in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen,
maar dit enkel volgens de vermogensstand van de ouders. De schuldeisers werden bij hun inbeslagnemingen op de goederen van de ouders
niet geremd door het feit of de ouders ook daadwerkelijk deze plicht
vervulden.
I I. Thans weegt een dubbele verplichting op beide ouders en
niet op de vader aileen : uit art. 203 om als partners de kinderen
uit hun huwelijk behoorlijk op te voeden en bovendien uit art. 385
dat de inkomsten uit de persoonlijke goederen van de kinderen in
de eerste plaats voor de opvoeding en het onderhoud van deze kinderen bestemt. Het onderscheid tussen de vermogensstand van de
ouders en die van de kinderen, dat door de rechtsgeleerden in de
vorige eeuw nog werd gehandhaafd doet in de huidige samenleving
wel wat vreemd aan en is slechts toepasselijk op ·een beperkte groep
mensen. Het begrip vermogensstand heeft meer zin in verband met
de voogdij, waar de kinderen volgens hun stand moeten worden
opgevoed.
De betaling van interesten en rentetermijnen die bedoeld worden
in art. 386 bevatten zowel de intresten en rentetermijnen die lopen
tijdens de uitoefening van het vruchtgenot als degenen die vervallen
zijn v66r het opnemen van het vruchtgenot. De wetgever heeft hierdoor ingewikkelde rekeningen op het einde van het vruchtgenot willen
vermijden en tevens de goederen in valle eigendom aan de minderjarige kinderen bij hun meerderjarigheid willen overdragen, vrij van
allerlei lasten. Het was aanvankelijk, de bedoeling om de ouders vooral
de kleine schulden die op de nalatenschap drukten te Iaten betalen
om de goederen volledig vrij ter beschikking te stellen wanneer het
kind meerderjarig werd (2).

(1) KLUYSKENS, VII, nr. 643; - DE PAGE, I, nr. 813-14; - Brussel, 29 februari
1868, B.]., Brussel, 9 november 1904, ].T., 1904, 1314;- Brussel, 30 mei 1961, ].T.,
1962, II6; - Rb. Brussel, 23 februari 1898, Pas., 1898, III, 231.
(2) LAURENT, IV, nr. 332;- DEMOLOMBE, VI, nr. 543;- ARNTz, I, nr. 659;PLANIOL et RIPERT, I, nr. 365; - AssER-SCHOLTEN, I, blz. 381-82; - Rb. Antwerpen,
9 mei 1857, B.]., 1858, 162; -Arras, 5 juni 1859, S., 1859, II, 387; - Trib. du Puy,
25 maart 1865, D., 1865, III, 23; - anders : Lyon, 16 februari 1835, S., 1835, II, 310;
- Nimes, 9 juli 1856, S., 1857, II, 161.

De onkosten van laatste ziekte en de begrafeniskosten zijn natuurlijk onkosten gedaan voor de persoon van wie de nalatenschap openviel
ten voordele van het kind. In Nederland is deze evidentie blijkbaar
niet zo begrepen en betreft het de onkosten van de laatste ziekte
van het kind zelf. Aubry en Rau rekenen tot deze onkosten oak de
uitgaven gedaan voor de rouw van de weduwe (x).
Het verlies van het wettelijk vruchtgenot
I 2. Als vruchtgebruik komt er een einde aan het vruchtgenot
door de oorzaken die eveneens een einde stellen aan het gewone
vruchtgebruik en die bij het vruchtgenot kunnen toegepast worden.
Verder zijn er een aantal speciale redenen voor het beeindigen van
het vruchtgenot die verband houden met het familiekarakter en de
verhouding tussen de ouders en de kinderen. Bij ontvoogding, wanneer
de kinderen achttien jaar worden, bij echtscheiding, en bij ontzetting
uit de ouderlijke macht neemt het vruchtgenot een einde. De ouders
kunnen eveneens verzaken aan het vruchtgenot ; dit neemt niet weg
dat zij hun verantwoordelijkheid als wettelijke beheerders behouden.
Wanneer het kind overlijdt v66r het achttien jaar geworden is, wordt
thans oak algemeen aangenomen dat het vruchtgenot ophoudt; natuurlijk moet men ermee rekenen dat hierdoor een nieuwe nalatenschap
van de goederen van het vooroverleden kind openvalt, waarop de
ouders weer een vruchtgenot kunnen uitoefenen voor het gedeelte
dat als erfenis aan de kinderen uit hetzelfde huwelijk toekomt.
Verschillende rechtsgeleerden wensen dat het vruchtgenot zou
beeindigd worden wanneer de ouders misbruik maken van hun
rechten. De wet heeft hiervoor geen sanctie voorzien. De grate
moeilijkheid is hier de controle, want men moet vermijden dat
openbare instanties zich te vaak in het gezinsleven zouden mengen.

13. V66r de wet op de jeugdbescherming hestand er nag een
andere beperking : het vruchtgenot ging voor de moeder verloren
wanneer zij een tweede huwelijk aanging (oud art. 386). Onmiddellijk
rijst de vraag waarom deze beperking eenzijdig aan de vrouw werd
opgelegd, en waarom de man niet aan eenzelfde verbodsbepaling
onderworpen werd, temeer daar voor het erfrechtelijk vruchtgebruik
geen onderscheid, wordt gemaakt. De vrees voor de overgang van
een familiegoed naar de invloedssfeer van een andere familie was hier
doorslaggevend. De argumentatie die de rechtsleer hiervoor aanhaalt
komt neer op hetgeen Real verklaarde in zijn Expose des motifs op
14 maart x8o3 : ,L'inconcevance qu'il v aurait a etablir en principe

3; -
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(1) AssER-SCHOLTEN, I, biz. 382, in fine;- Caen, 20 december 1840, S., 1841, II,
Douai, 22 juli x854, S., xSss, II, 619.

que la mere peut porter dans une autre famille les revenus des enfants
du premier lit et enrichir a leur prejudice son nouvel epoux". Het
parlement van Colmar had tevoren in een advies terecht opgemerkt
dat hetzelfde gold voor de vader die hertrouwde : , ,Mais si le pere
passe a de secondes noces n' est il pas a craindre que livre aux seductions d'une femme peu affectionnee aux enfants du premier lit, dont
les inten~ts sont toujours en opposition avec les siens; n'est-il pas
a craindre enfin qu'une maratre n'abuse de son influence sur !'esprit
du pere souvent avance en age, pour ecarter de la maison paternelle
ou meme de faire proscrire un enfant qui lui porte ombrage" (I).
Demolombe stipt evenwel terecht aan : ,Mais sous presque tous
les regimes les fruits et les revenus qui appartiennent a la femme,
sont perc;:us par le mari qui en a seul la libre disposition comme
administrateur de la communaute. Meme sous le regime de separation
de biens, il arrive presque toujours en fait que le mari prend en main
]'administration des biens de la femme". Deze motieven werden door
de ganse rechtstraditie overgenomen en sleepten tot voor kort nog
aan in de rechtspraak (2). De juridische kern van deze redenering
lag in het feitelijke en juridische overwicht van de man als beheerder
van de nieuwe gemeenschap en in de onbekwaamheid van de gehuwde
vrouw. De wet van I958 bracht hierin reeds een eerste principiele
verandering, omdat de gehuwde vrouw dan vrij kon beschikken over
de goederen die niet onder het beheer van de man vielen.
Ondanks de overheersende positie die de man in de huwelijksgoederengemeenschap inneemt, bestond er toch reeds een gedeeltelijke oplossing. Art. I40I vermeldt dat aile inkomsten, vruchten en
intresten in de gemeenschap vallen en als dusdanig door de man
worden beheerd. Hetzelfde artikel vermeldt eveneens uitdrukkelijk
dat dit slechts geldt voor de inkomsten, vruchten en interesten van
de persoonlijke goederen van de echtgenoten, en zwijgt over eventuele
inkomsten van de echtgenoten uit andere dan persoonlijke goederen
met name de goederen van de kinderen.
I 4· De man beheert de goederen van de gemeenschap en heeft
tevens een beperkte beheersbevoegdheid over de persoonlijke goederen van de vrouw omdat de opbrengsten, renten en inkomsten
van de persoonlijke goederen als vruchten in de gemeenschap vallen
ter compensatie van de lasten van het huwelijk die door de gemeenschap gedragen worden (3). De vruchten van de persoonlijke goederen

(1) DE CALLATAY, o. c., Rev. prat. not., 1936, 711-717.
(2) THIRY, I, nr. SII; - KLuYSKENs, VII, nr. 644; - ARNTZ, I, nr. 661; PROUDHON et VALETTE, I, nr. 144;- DuRANTON, Ill, nr. 386;- DEMOLOMBE, VI, nr. 562;
- anders : DEKKERS, I, nr. 380; -DE PAGE, I, nr. 816;- CoLIN et CAPITANT, I, nr. 463;
- AuBRY et RAu, IX, biz. 127-132.
.
(3) DILLEMANS, R., Beginselen van burgerlijk recht, Huwelijksgoederenrecht, Leuven,
1962, biz. 46.
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van de kinderen uit een vroeger huwelijk vallen evenwel niet in de
gemeenschap van een later huwelijk, maar worden in de eerste plaats
gebruikt voor het onderhoud en de opvoeding van de kinderen uit
dat eerste huwelijk, en dit volgens de stand van deze kinderen. De
man als beheerder van de gemeenschap in het tweede huwelijk heeft
dus geen enkel recht noch van beheer (of het zij dan als medevoogd},
noch van genot op de goederen van de kinderen uit het vroegere
huwelijk van zijn vrouw. Alleen het overschot op de onkosten van
onderhoud en opvoeding, van de inkomsten van de persoonlijke
goederen van de kinderen komt als vruchtgenot aari de moeder· toe
en valt als roerend goed in de gemeenschap van het tweede huwelijk.
Volgens de jongste rechtsleer v66r I965, zijn deze inkomsten immers
niet alleen bezwaard met de lasten van onderhoud en opvoeding,
maar zouden zij zelfs in de eerste plaats aan het onderhoud en de
opvoeding van de kinderen moeten worden besteed, en in dit geval
zou de moeder geen eigendom en de tweede man dus ook geen
beheer over deze inkomsten hebben. Enkel de positie van de restant
die niet voor de opvoeding was vereist, was onzeker, en kwam als
roerend goed in de gemeenschap van het tweede huwelijk, maar hier
hestand voor de kinderen uit het eerste huwelijk niet het minste
gevaar (I).
Het wangedrag van de vrouw was geen reden om ze te ontzetten
uit haar vruchtgenot, ook niet wanneer ze feitelijk met een andere
man samenleefde, en de garanties voor de persoon en de goederen
van de kinderen dikwijls veel minder rooskleurig waren dan bij een
wettig tweede huwelijk. In het oude gewoonterecht was de debauche
publique van de vrouw wei een reden tot het verdwijnen van het
wettig vruchtgenot (2).
De wet op de jeugdbescherming heeft zonder enige commentaar
tijdens de besprekingen dit veelomstreden verbod bij het tweede
huwelijk afgeschaft. Het stilzwijgen van onze wetgever over de
vermogensrechtelijke verwikkelingen van het opheffen van deze beperking steekt wel schril af tegen de uitgebreide en ellenlange betogen
die door de grondleggers van het Burgerlijk Wetboek hierover werden
afgestoken (3).
Algemeen overzicht en besluit
IS. Het wettelijk vruchtgenot van de Code Napoleon kan
beschouwd worden als een kruising van twee instellingen. De ene
instelling vindt haar oorsprong in het romeinse recht, en ziet het
(I) DE PAGE, I, nr. 8I4.
(2) PoTmER, o. c., nr. 346; - DEMOLOMBE, VI, nr. 565.
(3) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I964-65, nr. 637/Io, I2 maart I965; - Pasin., I965,
555-56; - HIRSCH, J., Loi du 5 avril I965 sur Ia protection de Ia jeunesse, ]. T., I965, 382,
nr. 68.
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vruchtgenot als een attribuut van de vaderlijke macht dat de vader
een recht geeft op de goederen van zijn nakomelingen zoals hij als
familievader oak rechten had op de persoon van de kinderen met
betrekking tot hun opvoeding, hun huwelijk, hun ontvoogding en
hun verblijfplaats. De andere instelling kwam als droit de garde tot
ontwikkeling in het franse gewoonterecht, en vestigde een vruchtgenot als vergoeding voor de onkosten van de beheerder over de
goederen en de persoon van het onmondige kind. De meest voor de
hand liggende onkosten waren het instandhouden van de goederen,
Ianden en gebouwen die het kind in eigendom had, en de opvoeding
van het kind overeenkomstig zijn stand, die door zijn bezittingen
werd aangeduid.
De hervorming van de Code Napoleon zwakte het droit de garde
als bescherming van het familievermogen af, verbond het vruchtgenot met de ouderlijke macht in de meer beperkte kring van het
gezin en bezwaarde het ouderlijk vruchtgenot met de verplichting
tot onderhoud en opvoeding van de kinderen, en tot instandhouding
van het kindervermogen, verplichtingen die vroeger aan het droit
de garde noble verbonden waren.
r6. In de evolutie na de Code Napoleon zijn de rechtbanken en
rechtsgeleerden deze verplichtingen van het ouderlijk vruchtgenot
steeds sterker gaan beklemtonen. De opheffing van de onbekwaamheid
van de gehuwde vrouw in 1958, en de hervorming van de ouderlijke
macht (art. 373 en 374) door de wet van 8 april 1965, hebben de verhoudingen tussen de oudersin het gezin zodanig gewijzigd dat wellicht
het ogenblik is aangebroken om het vruchtgenot van de ouders in
het licht van deze nieuwe verhoudingen te herzien. Als hoofd van
het gezin zijn beide ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van
de kinderen die uit de huwelijksgemeenschap voortspruiten. Deze
plicht verleent hun bepaalde rechten om met succes de opvoeding
van hun kinderen te voltooien. Het feit dat een van de kinderen of
alle kinderen roerende of onroerende bezittingen hebben, of dat een
· geldbedrag aan een van de kinderen wordt toegewezen kan aan de
ouders geen genotsrecht verlenen, alleen maar omdat zij de ouderlijke
macht uitoefenen. Hun eerste plicht is in dit geval de bezittingen van
hun kind te beschermen en te bewaren en het inkomen uit deze
bezittingen in de eerste plaats voot het welzijn van dat kind en de
andere kinderen aan te wenden. De middelen die aldus uit het kindervermogen vrijkomen worden gebruikt voor het instandhouden van
dit vermogen en oak voor de opvoeding en het onderhoud van het
betrokken kind. Het is duidelijk dat de financiele lasten die op de
ouders drukken in verband met onderhoud en opvoeding, onrechtstreeks in belangrijke mate kunnen verlicht worden en dat zo een
resultaat wordt bereikt dat gelijkaardig is als bij het rechtstreekse
vruchtgenot.
6i3

Bovendien zou men kunnen stellen dat een kind dat een eigen
vermogen heeft en waarvan hierdoor opvoeding en onderhoud evenals
de bescherming van het vermogen verzekerd zijn, dat zo' n kind voor
het overschot van de inkomsten bij zou kunnen dragen in het onderhoud en de opvoeding van zijn broers en zusters en tenslotte in de
algemene gezinsuitgaven. Het lag ver buiten de gedachte van de
opstellers van het Burgerlijk wetboek om de kinderen samen met de
ouders verantwoordelijk te stellen voor de financi~le lasten van het
huwelijk. Toch kent men het algemeen verspreide gebruik waarbij
de oudere kinderen die geld verdienen een gedeelte van hun loon
thuis afgeven, om de gezinsuitgaven te bestrijden. Een welvermogend
kind waarvan de toekomst van opvoeding en vermogen verzekerd is,
zou men zulke bijkomende last eveneens mogen opleggen. Dit betekent dat het specifieke recht van vruchtgenot zou kunnen worden
opgelost in de meer algemene beheersrechten van de ouders, dat
het welzijn van de kinderen als eerste bekommernis zou gelden, en
de algemene lasten van het huwelijk als tweede. Overigens zou men
er kunnen toe komen om de hervorming van het vermogensbeheer
die de wet op de jeugdbescherming gedeeltelijk heeft doorgevoerd,
te voltooien tot een globaal vermogensstatuut voor alle goederen van
niet ontvoogde minderjarige kinderen, rekening houdend met de
huidige rechtsverhoudingen tussen beide ouders, en tussen ouders
en kinderen in de gezinsgemeenschap.
17. lnmiddels wordt het wettelijk vruchtgenot in de jongste
rechtsleer fel aangevochten als een verouderde instelling die geen
enkele bestaansreden meer heeft. Het is evenwel duidelijk dat de
ouders de meest aangewezen beheerders zijn van de goederen waaruit
een eventueel patrimonium van de kinderen zou bestaan (r). Zij
moeten de vruchten, opbrengsten, inkomsten en renten innen en
opnieuw beleggen ten bate van het kind. Het is ook niet meer dan
normaal dat wanneer een kind een eigen vermogen heeft, de inkomsten
uit dit vermogen zouden aangewend worden voor het bestrijden van
de onkosten van de opvoeding van dit kind, vooral omdat deze onkosten bij kinderen met een eigen patrimonium veelal hoger zullen
liggen. De overblijvende gelden zouden ter beschikking kunnen
worden gesteld van de opvoeding van de andere kinderen, terwijl
de laatste restant dan aan de ouders zou toekomen, zoals dit in het
B.G.B. in Duitsland voorzien is (2).
Doch om tot een doeltreffende regeling te komen, zou de strakke
opvatting der oude doctores over het vruchtgebruik ten bate van de
ouders moeten doorbroken worden, om te komen tot een vrucht(1) DE PAGE, I, nr. 8o8; -

CoLIN et CAPITANT, I, nr. 459; -

PLANIOL et RIPERT,

I, nr. 351.
(2) B. G.B., § 1638, 1649, 1683 (Verwendung der Einkilnfte des Kindesverm6gens); Z.G.B., art. 290 tot en met 301 (Die elterliche Verm6gensrechte).

genot dat, in de plaats van de kinderen die er nog niet toe in staat
zijn, wordt waargenomen door de ouders ten bate van deze minderjarige kinderen. De Duitse opvatting waar principieel geen vruchtgebruik bestaat lijkt veiliger voor de kinderen. Dit kan in het raam
van de huidige wetgeving bereikt worden wanneer men in de rechtbanken meer gewicht zou hechten aan de onverbiddelijke plicht alle
inkomsten aan de opvoeding te besteden, daarna aan de andere
kinderen te denken en pas dan de ouders in aanmerking te nemen.
De wet op de jeugdbescherming is een belangrijke stap voorwaarts
in die richting. Maar het is duidelijk dat men de rechtbanken en
het parket enerzijds niet mag overstelpen met allerlei controlemaatregelen over het beheer van de goederen en geldbedragen die aan
minderjarigen toebehoren, en dat men anderzijds moet vermijden
dat een ongelegen ingrijpen van deze instanties herstelbare breuken
in de familieverhouding onherroepelijk zouden maken.
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SOMMAIRE
QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LA JOUISSANCE LEGALE

L'origine historique; !'evolution; !a synthese du Code Civil
Dans !'ensemble des regles qui determinent !'administration des biens
d'enfants mineurs non-emancipes, le droit de jouissance des parents prend une
place toute particuliere, tant par ses origines historiques, que par son evolution
dans la legislation, la jurisprudence et la doctrine apres le Code Napoleon.
La jouissance legale telle qu'elle est mise en ceuvre dans le Code Civil est une
synthese du droit romain et des principes du droit coutumier fran~ais. Dans
le Code de Justinien on semble avoir etabli un lien etroit entre la puissance
patemelle et l'usufruit sur les biens des enfants non-emancipes. Le pere de
famille avait un usufruit a vie sur le patrimoine que les enfants heritaient de
leur mere predecedee.
Dans les coutumes fran~aises, la puissance patemelle ne garantit pas de
droits sur les biens des enfants mineurs non-emancipes. Toutefois le droit de
garde noble dans la coutume de Paris, et le droit de garde bourgeoise octroye
par deux lettres patentes de Charles VI etaient bien connus. L'origine de ces
institutions se trouve dans la coutume des seigneurs feodaux de partager leurs
domaines entre leur vassaux, a condition de maintenir une armee pour defendre
leur souverain et de s'occuper de la juridiction dans le territoire qui leur etait
designe (charges d'ost et de cour). Lorsque, au moment du deces du vassal,
celui-ci ne laissait que des fils mineurs, le domaine que le souverain lui avait
accorde, retournait dans la propriete du seigneur, tant que l'heritier etait incapable
de remplir les obligations judiciaires et militaires qui pesaient sur le domaine.
Le souverain se chargeait de l'entretien du domaine et de !'education du jeune
successeur, jusqu'au moment ou celui-ci etait capable d'assumer les fonctions
liees au titre du domaine. Les revenus de ces biens feodaux etaient destines
aux depenses causees par les reparations necessaires du domaine, et !'education
du jeune heritier.
La coutume de Paris avait bien defini les obligations du gardien : ,Payer
et acquitter les arrerages et rentes, que doivent les mineurs, les nourrir et alimenter
et enrichir selon leur etat et qualite, de payer les charges annuelles que doivent
les heritages et iceux entretenir de toutes reparations viageres et enfin desdites
gardes rendre lesdits heritages en bon etat". Le droit de garde noble etait con~u
uniquement pour les grands patrimoines de l'aristocratie et de la bourgeoisie.
Le Code Napoleon a generalise le droit de garde et a lie celui-ci a la puissance
patemelle. En meme temps, il a introduit la these que le droit de jouissance
doit etre considere sur le plan familial comme une recompense pour les depenses
d'entretien et d'education des enfants.

A qui appartient !a jouissance legale?
Avant la loi sur la protection de la jeunesse du 8 avril 1965 la jouissance
legale appartenait a celui des parents qui exer~ait la puissance paternelle, en fait
presque to.ujours au pere. Sur la question de savoir si la mere pouvait reclamer
le droit de jouissance au cas ou elle exer~ait la puissance patemelle, le pere etant
absent, interdit ou dans l'impossibilite de manifester sa volonte, il n'y avait pas
d'unanimite chez les auteurs· du siecle dernier. Cependant, Ia these accordant
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egalement la jouissance legale a la mere quand celle-ci exer.;:ait tous les droits
et obligations de la puissance paternelle, trouva de l'appui, chez les auteurs
modernes.
Apres une discussion approfondie, lors du debat sur le projet de loi sur la
protection de la jeunesse, la commission parlementaire emit l'avis qu'il fallait
renoncer a !'ancien principe selon lequel, durant le mariage, la puissance paterneUe etait exercee par le pere et qu'il fallait le remplacer par un exercice collectif
de la puissance paternelle par le pere et la mere. Cette solution mettait fin a
toute discussion sur la question de la jouissance legale par Ia mere, au cas ou
le pere serait incapable de manifester sa volonte. En abolissant Ia jouissance
legale apres le divorce, Ia meme loi se pronon<;ait nettement sur un autre point
faible, celui de savoir si Ia mere obtenait la jouissance legale en cas ou le divorce
etait prononce contre le. pere.
La relation entre la jouissance legale et l' administration
La jouissance lc!:gale et !'administration des biens des enfants mineurs dont
les parents sont investis, quoiqu'elles correspondent souvent, ne suivent pas
toujours une voie parallele. Les revenus que les enfants gagnent par un travail
independant, les revenus des biens donnes ou legues aux enfants sous condition
que les parents n'en auront pas l'usufruit, sont soustraits a la jouissance legale,
quoique les parents restent · responsables de !'administration legale. Apres le
divorce les parents perdent Ia jouissance legale des biens de leurs enfants; neanmoins le probleme de !'administration des biens reste entier. Par ces exemples
on arrive a Ia conclusion, que le fait d'exercer certains privileges inherents a Ia
puissance paternelle n'implique nullement que les parents peuvent se prevaloir
de Ia jouissance legale. Administration legale et puissance paternelle, d'un cote,
et jouissance legale, de I' autre, different considerablement tant par leur domaine
d'application que par leur justification.
L' etendue de la jouissance legale
La jouissance h~gale s'etend en principe sur tous les biens que les enfants
possedent en propriete, tant les biens meubles que les biens immeubles. Le cas
qui se presente le plus souvent est celui ou les enfants succedent a !'heritage
de leur parent predecede et ou le parent survivant assure !'administration et
assume Ia jouissance legale. Les revenus que les enfants gagnent par leur propre
travail independant, et les biens donnes ou legues avec exclusion de la jouissance
legale des parents, forment les exceptions a la regie generale.
La nouvelle loi sur Ia protection de Ia jeunesse a instaure un controle judiciaire de !'administration des sommes d'argent et dommages et interets qui ont
ete accordes aux enfants mineurs pour cause de degats materiels ou de prejudice
moral. Les tribunaux determinent les conditions dans lesquelles ces sommes
d'argent seront placees. Ceci exclut que les parents usufruitiers obtiennent
temporairement Ia jouissance de Ia pleine propriete de ces sommes d'argent,
qui se consomment par l'usufruit, avec !'obligation de les rendre en meme
quantite et qualite a !'extinction de l'usufruit. Les rentes et les revenus qui
proviennent du placement de ces sommes d'argent sont employes en premier
lieu pour l'entretien et !'education des enfants, et pour la preservation de leur
patrimoine.
Un autre probleme soumis a de vives discussions dans Ia doctrine est constitue
par la clause testamentaire qui exclut la jouissance legale des parents non seule-
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meilt sur les biens qui sont legues ou donnes aux enfants mais egalement sur
les biens qui forment la reserve des heritiers. Certains auteurs preconisent que
,les liberalites depassant la quotite disponible ne sont pas nulles mais seulement
reductibles; la reduction ne peut etre demandee que par ceux au profit desquels
la loi etablit la reserve, par leurs heritiers ou ayants cause. L'heritier reservataire
est !'enfant lui-meme et il n'est pas lese par une disposition qui lui donne outre
la propriete encore l'usufruit; on ne peut retorquer contre lui et dans I' interet
exclusif d'un tiers la loi qui etablit une reserve dans !'interet de !'enfant".
La position contraire defend la these que la transmission des biens dans
la reserve s'opere par la v0 lonte de la loi et qu'aucune donation ne peut y faire
echec. Le Code Civil prevoit explicitement que les parents peuvent etre exclus
de la jouissance legale sur les biens qui sont donnes ou legues aux enfants;
or, les biens qui forment la reserve des enfants ne sont pas a donner ou a leguer;
Ia transmission de cette reserve se fait de plein droit sans intervention testamentaire et par consequent sans limitation du droit de jouissance legale. Les
regles de la jouissance legale appartiennent logiquement a !'ensemble plus vaste
de !'administration legale des biens des enfants mineurs et n'influencent pas
Ia devolution successorale; d'ailleurs il y a un usufruit successoral bien distinct
(art. 767) de la jouissance legale.
La relation entre Ia jouissance legale et l'usufruit ordinaire.
Les charges speciales de la jouissance legale
L'usufruit proprement dit et la jouissance legale ont beaucoup de caracteristiques en commun ; neanmoins la jouissance doit etre consideree comme
une institution speciale en raison des charges particulieres qui lui sont inherentes,
et en raison des relations familiales entre le soidisant usufruitier et le nu-proprietaire. Les pere et mere qui ont Ia jouissance legale ont Ia charge des grosses
reparations, mais a Ia fin de leur jouissance ils ont le droit de n!clamer des compensations pour Ia plus-value resultant de ces grosses reparations.
La jouissance legale ne peut etre cedee et ne peut etre soumise a des saisies.
Ce serait incompatible avec le droit d'administration qui est inalienable, ainsi
qu'avec les interets primordiaux des enfants. Les frais d'entretien et d'education
des enfants ainsi que les frais pour la conservation du patrimoine sont les charges
specifiques de la jouissance legale.
La fin de la jouissance legale
La jouissance legale s'eteint par toutes les causes qui mettent fin a l'usufruit
ordinaire et qui sont egalement applicables a la jouissance. En outre, la jouissance
legale s'eteint lorsque les enfants ont atteint l'age de dix-huit ans, lorsque !'enfant
vient amourir, en cas de divorce, et en cas d'interdiction de la puissance paternelle.
Les parents ont la faculte de renoncer a Ia jouissance legale, mais cela ne les
libere pas de leurs responsabilites en ce qui concerne !'administration legale.
L'ancien article 386 du Code Civil prevoyait encore une autre cause specifique de !'extinction de l'usufruit pour la mere : le cas du convol en secondes
noces. Les arguments en faveur de cette mesure ont ete mentionnes par Real
dans son expose des motifs, le 14 mars 1803 : ,L'inconcevance qu'il y aurait
a etablir en principe que la mere peut porter dans une autre famille les revenus
des enfants du premier lit et enrichir a leur prejudice son nouvel epoux". Les
ra1sons profondes de cette attitude se laissent comprendre a la lumiere de Ia
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predominance du mari comme chef de Ia famille et administrateur de Ia communaute. II est a noter que Ia debauche publique de Ia mere n'etait pas consideree par le Code Civil comme une raison valable pour destituer celle-ci de Ia
jouissance legale, quoique l'avenir des enfants semble beaucoup plus menace
par cette inconduite notoire que par une seconde union legitime.
Conclusion

Dans !'evolution de Ia jurisprudence et de Ia doctrine apres le Code Napoleon
les juges et auteurs ont accentue de plus en plus !'obligation primaire du pere
d'employer les revenus et les rentes des biens de ses enfants pour leur entretien
et leur education en premier lieu et que seulement le residu pouvait etre considere
comme appartenant aux parents.
L'abolition de l'incapacite de la femme mariee par la loi de 1958 et la reforme
de 1'exercice de la puissance paternelle par la loi sur la protection de la jeunesse
du 8 avril 1965 ont tellement change les relations entre les parents, que le moment
est peut-etre venu de reconsiderer la jouissance legale a la lumiere de ces donnees
nouvelles. La premiere obligation des parents, comme administrateurs des biens
de leurs enfants, est de prendre toutes les mesures pour conserver ce patrimoine,
et d'employer les revenus pour l'entretien et !'education de !'enfant.
En second lieu on doit penser d'abord aux autres enfants et seulement en
dernier lieu non pas aux parents mais a la famille en general comme menage.
On ne peut admettre que les parents exercent des droits patrimoniaux sur les
biens propres de leurs enfants seulement parcequ'ils sont investis de l'autorite
paternelle. On ne peut pas perdre de vue leurs obligations quant au bien-etre
de leurs enfants. Le fait qu'ils peuvent employer les revenus des enfants pour
les frais d'education et d'entretien allegera directement les charges du budget
familial.
En fin de compte on aura les memes resultats et les memes compensations
qu'avec Ia jouissance legale; mais en abolissant celle-ci, les garanties de principe
pour les enfants seraient plus solides. En etablissant que les parents n'ont pas
de droits patrimoniaux sur les biens de leurs enfants, mais uniquement l'obligation d'administrer les biens et de les employer pour le bien-etre des enfants
et du menage, il deviendrait plus facile de decouvrir les abus, ce d'autant plus
que Ia loi du 8 avril 1965 a renforce le controle judiciaire sur !'administration
de certaines sommes qui sont accordees aux enfants par les tribunaux.

ZUSAMMENFASSUNG
ErNIGE BETRACHTUNGEN UBER DIE NuTZNIESSUNG

Geschichtliches. Die Entwicklung. Die Synthese des Burgerlichen Gesetzbuches

lm Rahmen der Gesamtheit der Vorschriften, die die Vermogensverwaltung
nicht volljahriger Minderjahriger bestimmen, nimmt das Nutzniessungsrecht
der Eltern eine ganz besondere Stelle ein, sowohl durch seine geschichtliche
Herkunft wie in der Gesetzgebung der Rechtswissenschaft und der Rechtssprechung die nach dem Code Napoleon entwickelt wurden. Die dem Code
Napoleon zugrund liegende Nutzniessung beruht auf einer Zusainmenfassung

619

des romischen Rechts und-der Grundlagen des franzosischen Gewohnheitsrechts.
Im Justinian Gesetz scheint eine enge Verbindung zwischen der vaterlichen ·
Gewalt und dem Niessbrauch des Vermogens unmtindiger Kinder zu bestehen.
Der Vater besass tiber das den Kindem zukommende Erbgut seitens der vorhergestorbenen Mutter einen lebenslanglichen Niessbrauch.
Nach franzosischen Gewohnheitsrecht garantierte die vaterliche Gewalt
keinen Anspruch auf das Vermogen minderjahriger nicht volljahriger Kinder.
Jedoch hestand in Paris der Brauch des droit de garde noble (Adelsrecht) und
des droit de garde bourgeois (Btirgerrecht), die Karl VI in zwei Patentbriefen
verliehen hatte. Der Ursprung dieser Einrichtungen geht auf die Lehnsherren
zurtick, die ihre Gtiter unter ihre Vasallen aufteilten unter der Bedingung, dass
sie einerseits eine Streitkraft zur Verteidigung ihres Landesherm unterhielten
und andererseits Rechtssprechung in den ihnen zugewiesenen Gebieten austibten (charges d'ost et de cour). Hinterliess der Vasall bei seinem Tod nur minderjahrige Sohne, fiel das ihm durch den Lehnsherm zugewiesene Gebiet an diesen
zurtick so lange der Erbe die Rechts- und Militarpflichten, die auf dem Besitzttum lasteten, nicht ausftillen konnte. Der Lehnsherr tibemahm sowohl die
Verwaltung des Gebietes als auch die Erziehung des jungen Nachfolgers his
zu dem Zeitpunkt da dieser die Stellung, die mit der Domane-Urkunde zusammen
hing, tibemehmen konnte. Die Einktinfte aus diesen Lehnsgtitem dienten zur
Instandhaltung der Domane und zur Erziehung der jungen Erben.
Der coutume de Paris (Gewohnheitsrecht von Paris) hatte die Aufgaben
des Vormundes genau festgelegt : .,Payer et acquitter les arrerages et rentes
que doivent les rnineurs, les nourrir et alimenter et enrichir selon leur etat et
qualite, de payer les charges annuelles que doivent les heritages et iceux entretenir
de toutes reparations viageres et enfin desdites gardes rendre lesdits heritages
en bon etat". Das sogenannte Adelsrecht erstreckte sich einzig und allein auf
den bedeutenden Familiensitz des Adels und des Btirgerstands. Der Code Napoleon hat dieses Vormundschaftsrecht verallgemeinert und mit der vaterlichen
Gewalt verbunden. Gleichzeitig wurde die These eingefi.ihrt : im Familienbereich muss das Nutzungsrecht als Entschadigung fi.ir den Lebensunterhalt
und die Erziehungskosten gelten.
Wer ist berechtigt, vom Nutzniessungsrecht Gebrauch zu machen?

Vor dem am 8. April 1965 veroffentlichten Gesetz tiber den Jugendschutz
hatte der Eltemteil das Nutzniessungsrecht der die vaterliche Gewalt austibte,
meistenteils de facto der Vater. lm vorigen Jahrhundert hestand bei den Autoren
keine Einstimmigkeit tiber die Frage, ob die Mutter sich auf das Nutzniessungsrecht berufen konnte falls sie die vaterliche Gewalt austibte, sei es durch Abwesenheit des Vaters oder weil dieser das Nutzniessungsrecht nicht austiben konnte
oder durfte, oder aber weil es ihm unmoglich war seinen Willen kund zu tun.
Die zeitgenossischen Autorenjedoch untersttitzten die These, das Nutzniessungsrecht ebenfalls der Mutter zuzusprechen falls diese alle Rechte und Pflichten,
die ansonsten der vaterlichen Gewalt zustehen, austibt.
Anlasslich der Debatte tiber den Entwurf eines Jugendschutzgesetzes
ausserte die parlamentarische Kommission nach reiflicher Uberlegung die
Meinung, dass der veralterte Grundsatz, dem zufolge der Vater wahrend der
Ehe die vaterliche Gewalt ausiibt, abgeschafft werden mtisse·, und dass man
diesen Grundsatz der Austibung der vaterlichen Gewalt kollektiv auf den Vater
und die Mutter tibertragen mtisse. Diese Losung beendete jeden Streit tiber die
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Frage. der Ausiibung der vaterlichen Gewalt durch die Mutter, falls es dem
Vater nicht moglich ware seinen Willen kund ZU tun. Durch die Abschaffung
des Nutzniessungsrechtes nach einer Ehescheidung klarte dasselbe Gesetz einen
andern unklaren Punkt, und zwar ob die Mutter das Nutzniessungsrecht erhalt,
im Falle die Ehescheidung zu Ungunsten des Vaters ausgesprochen wird.

Die Beziehung des Nutzniessungsrechts zur Vermogensverwaltung
Obwohl das Nutzniessungsrecht und die Vermogensverwaltung minderjahriger Kinder durch die rechtlichen Eltern im allgemeinen iibereinstimmen,
verhalten sie sich nicht immer parallel. Einkiinfte aus unabhangiger Arbeit der
Kinder, Einkiinfte der Kinder aus geschenkten oder vermachten Vermogen mit
der Bedingung, class die Eltern keinen Niessbrauch haben, fallen nicht unter
das Nutzniessungsrecht, obwohl die Eltern fi.ir die Vermogensverwaltung verantwortlich sind. Nach einer Ehescheidung verlieren die Eltern das Nutzniessungsrecht tiber das Vermogen ihrer Kinder; das Problem der Vermogensverwaltung bleibt jedoch weiterhin bestehen. Aus diesem Beispiel kann man
schlussfolgern, class gewisse Privilegien, die durch die vaterliche Gewalt erteilt
werden, nicht unbedingt den Eltern das Recht der Nutzniessung einraumen.
Gesetzliche Vermogensverwaltung und vaterliche Gewalt einerseits, sowie
gesetzliche Nutzniessung andererseits sind weitgehend unterschiedlich beziiglich
ihres Ausiibungsgebietes und ihrer Begriindung.

Umfang des Nutzungsrechts
Grundsatzlich umfasst das Nutzungsrecht das gesamte Vermogen das
Eigentum der ~inder ist, Mobilien und lmmobilien inbegriffen. Bei dem am
haufigsten auftretenden Fall handelt es sich um das Erbe, das Kindem seitens
einem vorhergestorbenen Elternteil zukommt und dessen Vermogensverwaltung
haufigsten auftretenden Fall handelt es sich um das Erbe, das Kindern seitens
der iiberlebende Elternteil iibernimmt sowie das Nutzungsrecht geniesst. Von
der allgemeinen Regel sind Einkiinfte, die die Kinder durch eigene, unabhangige
Arbeit verdient haben sowie geschenktes und vermachtes Vermogen, das unter
Ausschluss des elterlichen Nutzungsrechts steht, ausgeschlossen.
Das neue Jugendschutzgesetz hat eine gerichtliche Kontrolle tiber die
Verwaltung der Gelder sowie Schadenersatzanspriiche, die den minderjahrigen
Kindern als Entschadigung fur materiellen oder moralischen Verlust zugesprochen wurden, instauriert. Das Gericht entscheidet iiber die Bedingungen
zu welchen diese Gelder anzulegen sind. Somit bleibt ausgeschlossen, class die
Eltern als Nutzniesser zeitweilig iiber den vollen Besitz dieser Gelder, die durch
den Niessbrauch aufgebraucht werden, verfi.igen konnen und sich verpflichten,
die Gelder bei der Auflosung des Niessbrauchs in derselben Quantitat und
Qualitat zu iibergeben. Die aus den angelegten Geldern bezogenen Renten und
Einkiinfte dienen an etster Stelle dem Unterhalt und der Erziehung der Kinder
sowie der Erhaltung des Vermogens.
Ein weiteres Problem, das Anlass zu regen Diskussionen gab, konstituiert
die testamentarische Klausel, die Eltern nicht nur vom Nutzniessungsrecht
tiber das den Kindern vermachte oder geschenkte Vermogen ausschliesst sondern
auch von solchen Giitern, die den Erbpflichtteil bilden. Gewisse Autoren
schlagen vor, class Freiziigigkeiten, die den zur Verfiigung stehenden Betrag
iiberschreiten, nicht als unvorhanden, jedoch nur als abziehbar anzusehen sind;
der Abzug kann nur von denjenigen angefragt werden, zu deren Gunsten das

Gesetz tiber den Pflichtteil bestimmt, von ihren Erben oder Rechtsnachfolgem.
Der pflichtteilsberechtigte Erbfolger ist das Kind selbst, und es ist nicht benachteiligt durch eine Bestimmung, die ihm ausser dem Vermogen auch noch den
Niessbrauch zuteilt. Man kann das Gesetz, das im Interesse des Kindes einen
Pflichtteil bestimmt, nicht gegen dasselbe umkehren im alleinigen Interesse
einer dritten Person. Eine gegenteilige Stellungnahme verteidigt die These,
class die Ubereignung von Vermogen in den Pflichtteil durch Rechtspruch
erfolgt, und class keine Schenkung dies zum Scheitem bringen kann. Das Bi.irgerliches Gesetzbuch sieht ausdri.icklich vor, class die Eltem von dem Nutzniessungsrecht tiber das Vermogen das den Kindem verschenkt oder vermacht wurde,
ausgeschlossen werden konnen, da das Vermogen, das den Pflichtteil der Kinder
bildet, weder verschenkt noch vermacht werden kann ; die Ubereignung des
Pflichtteils wird vollrechtlich und ohne testamentarischen Eingriff ausgefi.ihrt,
und sornit ohne Begrenzung des Nutzniessungsrechts. Die Bestimmungen des
Nutzniessungsrechts beziehen sich logischerweise auf den weit grosseren Komplex
der gesetzlichen Vermogensverwaltung tiber Vermogen minderjahriger Kinder
und beeinflussen nicht den erblichen Anfall. Es besteht iibrigens ein genau
festgelegter erblicher Niessbrauch (Art. 767) des Nutzniessungsrechts.
Beziehung zwischen Nutzniessungsrecht und gewohnlichem Niessbrauch
Die Sonderpflichten des Nutzniessungsrechts
Obwohl der eigentliche Niessbrauch und das Nutzniessungsrecht ,viele
gemeinsame Punkte haben, muss das Nutzungsrecht als besondere Einrichtung
betrachtet werden, und dies aufgrund der darnit verbundenen Sonderpflichten
und aufgrund der Farnilienbande, die zwischen dem sogenannten Nutzniesser
und dem Eigenti.imer ohne Niessbrauch bestehen. Vater und Mutter, die das
Nutzniessungsrecht besitzen, sind fur die grossen Reparaturen verantwortlich,
jedoch konnen sie nach Beendigung des Nutzniessungsrechtes Entschadigungen
fi.ir den Mehrwert, der aus den grossen Reparaturen resultiert, anfordern.
Das Nutzniessungsrecht kann nicht zediert werden und ist Beschlagnahmungen nicht unterworfen. Das Verwaltungsrecht, das unvediusserlich ist,
ware damit unvereinbar und wi.irde sich gegen die wesentlichen Interessen der
Kinder richten. Die Instandhaltungs- und Erziehungskosten der Kinder sowie
die Kosten zur Erhaltung des Erbgutes gehoren zu den wesentlichen Lasten
des Nutzniessungsrechtes.
Beendigung des Nutzniessungsrechtes
Samtliche Umstande, die den gewohnlichen Niessbrauch beenden, beziehen
sich ebenfalls auf die Beendigung des Nutzniessungsrechtes. Ausserdem erlischt
das Nutzniessungsrecht beim Erreichen des r8ten Lebensjahres oder beim Tod
des Kindes, bei einer Ehescheidung und bei der Entziehung der vaterlichen
Gewalt. Die Eltern haben die Moglichkeit auf das Nutzniessungsrecht zu verzichten, jedoch werden sie dadurch nicht von ihrer Verantwortung bez. der
legalen Vermogensverwaltung entbunden.
Der ehemalige Art. 386 des Biirgerlichen Gesetzbuches sah noch einen
andern Grund zur Beendigung der Niessbrauchs der Mutter vor : ihre Wiederverheiratung. Argumente, die fur diese Disposition sprechen, wurden von REAL
in seinem am I 4· Marz 1 803 verfassten Bericht folgendermassen angefi.ihrt :
.,Das Prinzip, nach dem die Mutter die Einkiinfte ihrer Kinder aus erster Ehe

in eine andere Familie mitbringt und dadurch ihren zweiten Ehemann zum
Nachteil ihrer Kinder bereichert, ware unvorstellbar". Die tieferen Griinde
dieser Einstellung werden verstandlich wenn man die Vorherrschaft des Ehemanns
als Familienoberhaupt und Verwalter der Gemeinschaft betrachtet. Zu beachten
zist, class das Biirgerliches Gesetzbuch Unzucht seitens der Mutter nicht als
triftigen Grund ansah, urn dieser das Nutzniessungsrecht zu entziehen, obzwar
durch ihr notorisch schlechtes Betragen die Zukunft ihrer Kinder bei weitem
mehr gefiihrdet scheint als dies der Fall in einer neuen Ehe ware.
Schlussfolgerung

Die nachtriigliche aus dem Code Napoleon entwickelte Rechtssprechung
und Lehre verstarkte bei den Richtern und Autoren die Meinung mehr und mehr,
class es erste Pfl.icht des Vaters sei, die Einkiinfte und Renten seiner Kinder
an allererster Stelle zu deren Unterhalt und Erziehung zu verwenden; als den
Eltern gehorend kann nur der Uberschuss gelten.
Das Gesetz von 1958, das einerseits die Onfahigkeit der verheirateten Frau
aufhebt, und das Jugendschutzgesetz vom 8. April 1965, das andererseits die
Ausiibung der vaterlichen Gewalt reformierte, haben die Beziehungen zwischen
den heiden Elternteilen in dem Mass geandert, class vielleicht der Zeitpunkt
da ist, das Nutzniessungsrecht vom Standpunkt dieser neuen Erwagungen aus
zu betrachten. Erste Pfl.icht der Eltern, die als Verwalter des Vermogens ihrer
Kinder handeln ist es, alle notigen Massnahmen zu treffen urn dieses Erbgut
zu erhalten und die Einkiinfte fiir den Unterhalt und die Erziehung der Kinder
zu verwenden.
An zweiter Stelle muss an die iibrigen Kinder zuerst gedacht werden, und
an letzter Stelle nicht an die Eltern, sondern an die Familie als Gesamtheit.
Die Eltern sollen in keinem Fall das Recht haben iiber das Eigenvermogen ihrer
Kinder verfiigen, nur weil ihnen die vaterliche Gewalt zugesprochen ist.
Das Wohlergehen ihrer Kinder ist Elternpfl.icht. Die Tatsache jedoch, class sie
die Einkiinfte der Kinder zu deren Unterhalt und Erziehung benutzen diirfen,
erleichtert unmittelbar das Familienbiidget.
Letzthin erreicht man dieselben Ergebnisse und Entschadigungen wie dies
der Fall beim Nutzniessungsrecht ist; bei der Abschaffung desselben jedoch
wiirden die grundsatzlichen Garantien fUr die Kinder verstarkt werden. Die
Verfiigung, die den Eltern keine Rechte iiber das Vermogen ihrer Kinder einraumt, jedoch nur die Pfl.icht auferlegt, das Vermogen zu verwalten und die
Einkiinfte fur das W ohlergehen der Kinder und des Haushaltes zu verwenden,
erleichtert die Aufdeckung von Missbrauchen, insbesondere seit das Gesetz
vom 8. April 1965 die gerichtliche Kontrolle tiber die Verwaltung gewisser
Betrage, die den Kindem durch das Gericht zugesprochen wurden, verstarkt hat.
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In the set of rules which determine the administration of the childrens'
estate, the parents' legal usufruct takes a place of its own, as well by its historical
origin, as through its evolution in legislation, court descisions and juridical
thinking after the Code Napoleon. The legal usufruct of the present Code Civil
is a synthesis of principles of Roman Law and French customary or common
law. Seemingly the Justinian Code had established a close relationship between
paternal authority and the father's legal usufruct of the estate of his non emancipated children of minor age. The father, head of the family, had a perpetual
usufruct of the estate the children inherited from their predeceased mother.
In French customary law the paternal authority did not confer a right
to the minors' estate. In the custom of Paris however le droit de garde noble
was very well known as well as the droit de garde bourgeoise granted by letters
patent of King Charles. The roots of this institution are to be found in
the habit of the feudal lords to divide their realm between their vassals on .
the condition that the latter maintained an army to defend the lord and that they
assumed the charge of holding court in the territories which they held by their
lord's decision. When the vassal died without children of full age, the estate
that the lord had given, returned to the lord's property, as long as the heir
was unable to hold the military and juridical functions which burdened the
manor. The lord was in charge of the maintenance of the estate, and of the
education of the young heir, till the latter's majority. At that moment the
heir took possession of his estate, as he was able to assume the obligations connected with the title of his property. The revenue of the estate was set apart
for the reparation of the manor, and for the maintenance and the education
of the young heir.
The duties of the protector were well defined in the custom of Paris :
" Payer et acquitter les arrerages et rentes, que doivent les mineurs, les nourrir
alimenter et enrichir selon leur etat et qualite, de payer les charges annuelles
que doivent les heritages et iceux entretenir de toutes reparations viageres et
enfin desdites gardes rendre lesdits heritages en bon etat." The droit de garde
had only been conceived for the great fortunes of the aristocracy and the upperclass of the old establishment. The Code Napoleon generalised the droit de garde
and related it to parental authority. At the same time it introduced the
rule that the parents' legal usufruct should offset for the costs of maintenance
and education of the children.
To whom does the legal usufruct belong?

Before the law on the protection of the young, dated April 8, 1965, the
legal usufruct belonged to the father who exercised his paternal authority. The
question whether the mother had a claim on the legal usufruct when she
exercised the paternal authority (absence of the husband, deprivation of
paternal authority, unability to express his opinion) was subject to heavy discussiOn among the authors of the previous century. However, the opinion

affording the legal usufruct to the mother in the case she assumed the rights
and obligations of the paternal authority became predominant in court decisions
and among the more recent authors.
During the preliminary debate in Parliament the commission held the
opinion that the old principle conferring the exercise of the parental authority
to the husband during the marriage should be abolished. The members of the
commission proposed a new rule conferring the parental authority to both father
and mother, without preeminence of either. At the same time a new rule
was introduced in the case of divorce : after the divorce is granted by court
decision, both parents lose their legal usufruct on their childrens' estate. The
previous principle that granted the legal usufruct to the parent in favor of whom
the divorce was pronounced is thus overruled by the new statute.
The relationship between legal usufruct and legal administration

Legal usufruct and legal administration of the childrens' estate quite often
coincide, but not always. The income which the children earn through a free
and independent job, the income of gifts and wills conveying estate with the
clause that the parents will have no patrimonial profit whatsoever, are excluded
from the legal usufruct. The parents remain, however, responsible for the
legal administration of the assets belonging to such an estate. After their
divorce the parents lose their legal usufruct; nevertheless the problems of administration remain to be solved. These examples show that the fact of exercising
certain privileges through parental authority does not imply that the parents
have a claim to legal usufruct. Legal administration and paternal authority on
the one hand and legal usufruct on the other do differ considerably by their
extent as well as by their justification.
The extent of the legal usufruct

The legal usufruct applies in principle to the whole of the childrens'
property, to personal estate as well as to real estate. In most cases the children
inherit an estate of the predeceased parent, and the surviving parent assumes
the charges of legal administration and enjoys the rights of legal usufruct.
The income from a free and independent job, the revenues of patrimonies
conveyed to the children as gifts or by wills with the exclusion of the parents' legal
usufruct form the traditional exceptions to the general rule. The new law on
the protection of the young has introduced a control by the judiciary over the
administration of damages and compensations for material and moral prejudice
conferred on children by court decisions. The courts determine the conditions
of investment for such sums of money. This replaces the rule that parents
as usufructuaries temporarily obtain the full right to property of such damages
and compensations subject to their reimbursing those sums at the termination
of the usufruct in currency of equal quantity and quality. The income and
revenues resulting from the investment of such sums of money are to be employed
in the first place for the maintenance and the education of the children and
for the preservation of their estate.
Another problem subject to much discussion was the question whether
by testamentary clause parents may be excluded from the legal usufruct not
only for that part of the estate conveyed by last will, but also for that part of
the inheritance which belongs to the so called reserve legitime (Legitime

or Bairn's part of gear in Scottish Law, i.e., that part of the inheritance which
must devolve upon the legitimate heirs). Some authors argue that gifts or
testamentary clauses exceeding the quotite disponible (share of the estate at the
free disposal of the testator) are not void, but are only to be reduced to the
limit of the quotite disponible. This reduction can only take place at the formal
demand of the heirs for whose protection the reserve legitime has been included.
The heir now is the child itself and there is no prejudice by testamentary clause
which apart from the property conveys to him also the usufruct of that property
and excludes the parents from this usufruct.
The dissenting opinion holds that the conveyance of the estate belonging
to the reserve legitime takes place as of right, and that neither a gift nor a testamentary clause can avoid that rule. The Code Civil states clearly that parents
can be excluded from the legal usufruct for estate conveyed to the children by
testamentary clause or by gift; now the point is that the estate pertaining to
the reserve legitime is conveyed directly to the heir by law and that only the
quotite disponible of the estate can be conveyed by gift or testamentary clause.
Consequently, the parents' legal usufruct cannot be limited by testamentary
clause for that part of the inheritance belonging to the reserve legitime.
The relationship between legal usufruct and common usufruct; the particular charges
of the legal usufruct

The legal usufruct and the ordinary usufruct have much in common;
nevertheless the legal usufruct is to be considered as a special institution, because
of its particular charges and the special family relationship between the so~
called usufructuary and the bare owner. The parents as legal usufructuaries,
have the obligation to provide for important repairs. At the termination date
of their usufruct they may claim a compensation for the surplus-value resulting
from such restorations. The legal usufruct can be subject neither to surrender
nor to attachment. This would be contrary to the rights of legal administration
which are inalienable as well as opposing the vital interest of the children.
The cost of the childrens' maintenance and education are the specific charges on
the legal usufruct.
The termination of the legal usufruct

The termination of the legal usufruct takes place through the same
reasons the common usufruct which are at the same time relevant to the
legal usufruct. Moreover the legal usufruct expires in each case when a child
reaches eighteen years of age, when a child dies, and in the case of deprivation
of paternal authority. The parents may give up the legal usufruct but this
does not relieve them from their responsibility concerning the legal administration
of their childrens' estate.
The former article 386 of the Code Civil provides for another particular
cause of termination of the legal usufruct : the mother loses the legal usufruct
when she marries for the second time. The reasons for this rule are presented
by the French jurisconsult Real in his preliminary observations on the Code
Civil : " It is inconceivable to establish a rule by which the mother could introduce into another family the income of the children of the first marriage and
could enrich her new husband at the childrens' detriment." The underlying
cause for this opinion was the predominance of the husband as the head of the

family and the chief-administrator of the joint estate of husband and wife during
the marriage. One should notice that dissolute conduct by the mother was
not considered a sufficient reason for terminating the legal usufruct, although
the childrens' estate and education were likely to be much more endangered
in this case than by a second legitimate marriage.
Conclusion

In the evolution of case law and juridical thinking after the Code Napoleon,
the judges and the authors stressed more and more that the primary duty of
the father was to employ the income and revenues of his childrens' estate for
their maintenance and education, and that only the surplus could be considered
as belonging to the parents. When the legal incapacity of the married woman
was removed by the statute of 1958, and the exercise of parental authority was
modified by the law of 1965 on the protection of the young, the relationship
between husband and wife was thereby altered in such a way, that it now
seems most desirable to reshape the legal usufruct in accordance with prevailing
legislation.
The first duty of the parents in administrating their childrens' estate is
to provide for all measures preserving that estate, and to use the revenues and
income thereof for education and maintenance. The care for other children
should come in the second place and only in the last instance the family as
a whole, including the parents. It cannot be maintained that the parents may
claim any patrimonial right on their childrens' estate only on the basis of their
being invested with paternal authority (old opinion). It should always be
remembered that the vital duties of the parents are towards their children.
The fact that the parents are allowed to employ the childrens' revenue for the
cost of maintenance and education directly alleviates the burden of the family
budget. Eventually we have nearly the same results and the same compensations as in the case of a direct legal usufruct ; however if the legal usufruct were
abolished, the safety of the childrens' estate as a rule would be more solidly
established.
By ruling that the parents cannot claim direct patrimonial profits from their
childrens' patrimony, that they have only the duty to administer their childrens'
estate and that they are allowed to employ the childrens' revenues and income
for the childrens' well-being in the first place and for the family as a whole
in the second place, abuses can be much more easily discovered. This point
of view is emphasized by the control of the judiciary included by the law of
April 8, 1965 on the administration of particular sums of money granted to the
children by court decisions.

