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INLEIDING

1. De wet van 14 juli 1976, verschenen in het Staatsblad van 18 september 1976, betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen
van echtgenoten, en de huwelijksvermogensstelsels is, zowel naar omvang als naar belangrijkheid, een van de meest uitgebreide hervorming
die aan ons burgerlijk recht werden aangebracht.
De documenten die de parlementaire voorbereiding uitmaken en van
groat belang zijn voor een juiste interpretatie van de wet, omvatten
meerdere honderden bladzijden.
Een eerste document is het regeringsontwerp (1), waarna hierop door
de toenmalige regering amendementen werden neergelegd (2).
Teneinde tot een rationele werkverdeling te komen, werd binnen
de Commissie voor de Justitie van de Senaat, aan wie het antwerp
was toevertrouwd, een Subcommissie opgericht. Deze Subcommissie
onderzocht de regeringsdocumenten, en maakte van haar werkzaamheden een verslag op waarin nieuwe teksten werden voorgesteld (3).
Dit verslag werd. op zijn beurt onderworpen aan de voltallige Senaatscommissie voor de Justitie, die dank zij een speciale werkmethode,
binnen een tijdsspanne van vier maanden zestig uur bespreking hieraan wijdde. Hiervan werd eveneens een verslag opgesteld (4). De
bespreking in openbare vergadering van de Senaat had plaats op 27,
28 en 29 april 1976.
De Kamercommissie voor de Justitie is ingegaan op de wens vertrouwen te stellen in het omvangrijke voorbereidingswerk door de Senaat
aan deze hervorming besteed. Binnen, een korte tijdspanne kon een
verslag van deze werkzaamheden worden opgemaakt (5).
De Kamer behandelde het antwerp in openbare vergadering van 23
en 24 juli 1976 en keurde de tekst ongewijzigd goed.
Hoewel, zoals reeds gezegd, het initiatief tot deze hervorming uitging
van de uitvoerende macht, kan worden bevestigd dat het Parlement

(1) Senaat, 1964-1965, nr. 138.
(2) Senaat, 1965-1966, nr. 281.
(3) Bijlage bij Senaat, B.Z. 1974, nr. 638-2. In de bijdrage wordt dit document aangeduid
onder de benaming: Verslag van de Subcomrnissie.
(4) Senaat, B.Z. 1974, nr. 638-2, aangeduid onder de benaming: Verslag Hambye.
(5) Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1975-1976, nr. 869-3; dit document wordt aangeduid onder de benaming: Verslag Baert.

en inzonderheid de Senaatscommissie voor de Justitie deze nieuwe
wet als zijn werk mag aanzien. Een vergelijking van de diverse documenten toont zulks overduidelijk aan.
De wijziging van de wet van 30 april 1958 en de uitwerking van een
nieuw wettelijk stelsel maken de hoofdbrokken uit van deze hervormmg.
De nieuwe artikelen 212 tot 224 worden vooral gekenmerkt door het
feit dat zij de volledige rechtsgelijkheid van man en vrouw realiseren,
doch belangrijke wijzigingen werden aangebracht die vooral tot doel
hebben waarborgen in te lassen tot bescherming van het gezin. Dit
laatste komt tot uiting door de invoering van de bescherming van de
echtelijke woonplaats, de verplichting aan elk van de echtgenoten
tot bijdrage in de lasten van het huwelijk, de hoofdelijkheid van heiden
voor de schulden van de huishouding.
Bij de uitwerking van een nieuw wettelijk stelsel werd uitgegaan van
de bedoeling een huwelijksvermogensstelsel op te bouwen dat bestemd
is voor het grate aantal gezinnen waarin geen van beide echtgenoten
goederen bezit op het tijdstip van het huwelijk en tijdens het huwelijk
slechts goederen van weinig belangrijke waarden zal verwerven door
schenking, erfenis of testament. Het nieuwe wettelijk stelsel is m.a.w.
. bestemd voor die echtgenoten waarvan de goederen vrijwel uitsluitend
zullen bestaan uit de inkomsten van hun beroep en uit wat zij samen
gedurende het huwelijk zullen sparen.
Eenmaal deze bestemming vastgelegd, werd er naar gestreefd de
leefbaarheid van de echtvereniging te waarborgen, waarbij niettemin
ieder van de echtgenoten de ruimst mogelijke vrijheid wordt toegemeten in het beheer zowel van het eigen vermogen als van wat gemeenschappelijk is, hieraan toegevoegd de onmisbare beschermingsmaatregelen. Tenslotte wordt er tegelijkertijd naar gestreefd de
zekerheid van de overeenkomsten veilig te stellen en de belangen van
derden te vrijwaren.
De bedoeling van de auteurs is geweest een eerste commentaar van de
nieuwe wet ter beschikking te stellen van de rechtspraktijk. Deze
bijdrage moet worden gezien als een toelichting bij de tekst, waarbij
voor enkele problemen - zeker niet voor alle - die hierdoor worden
opgeroepen, een oplossing wordt voorgesteld.
Dit verklaart dan oak dat voor de bespreking van de materie een indeling werd verkozen die zo dicht mogelijk bij de tekst van de wet
aansluit.

779

DEEL

I

HET PRIMAIR STELSEL
Wanneer de vergelijking wordt gemaakt tussen de teksten die de
wet van 30 april 1958 uitmaakten en deze die thans kracht van wet
hebben bekomen, wordt de aandacht gevestigd op belangrijke verschillen.
Vooreerst zijn er fundamentele wijzigingen aan de inhoud zelf van
de teksten aangebracht. Vervolgens besloot de wetgever de bepalingen
die de bevoegdheid en de procedure regelen uit het Burgerlijk Wethoek te lichten en deze over te plaatsen naar het Gerechtelijk Wetboek; men vindt ze terug in een nieuw hoofdstuk X-bis van Deel
IV, Boek IV onder de hoofding ,Vorderingen van de echtgenoten
betreffende hun wederzijdse verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsels".
De inlassing in het Gerechtelijk Wetboek onder de artikelen 1253bis
tot en met 12530Cties heeft het voordeel dat sommige procedure- en
bevoegdheidsregels die zowel op de bepalingen van het primair stelsel
als op die van het wettelijke stelsel van toepassing zijn, in een enkel
hoofdstuk kunnen worden gegroepeerd, hetgeen nutteloze herhalingen
en verwijzingen voorkomt.
De wijzigingen die ten grande zijn aangebracht vinden hun oorsprong
in de amendementen die de regering neerlegde ( 1) op het oorspronkelijk antwerp (2).
De bedoeling was enkele problemen in dit deel van de nieuwe wet te
regelen ; de bescherming van de echtelijke woonplaats en de desbetreffende voorzieningen, de vertegenwoordiging van de echtelijke
vereniging, de hoofdelijkheid van de echtgenoten voor de schulden
van de huishouding, de bijdrage in de lasten van het huwelijk, de
bescherming van de echtelijke gemeenschap bij crisisgevallen, de wijze
waarop ieder echtgenoot een beroep uitoefent, de opening en het
beheer van individuele bankrekeningen of rekeningen bij spaarinstellingen, de bescherming van derden.
De Commissie voor de Justitie van de Senaat heeft daarna wij~zigingen
gebracht aan het geheel van bepalingen die zowel de persoonlijke als
de vermogensrechtelijke verhoudingen tussen de echtgenoten regelen,
en die van toepassing zijn door het enkele feit van het huwelijk.
Aldus wordt een dubbel opzet verwezenlijkt. Enerzijds zijn de alge2.

(1) Senaat, 1965-66, nr. 281.
(2) Senaat, 1964-65, nr. 138.

mene gevolgen van het huwelijk wat betreft de persoon der echtgenoten, thans zonder uitzondering op grand van een volstrekte gelijkheid
tussen de echtgenoten geregeld (1). Anderzijds zijn de algemene gevolgen van het huwelijk, wat de goederen der echtgenoten betreft
thans globaal geregeld in hetgeen het primair huwelijksstelsel wordt
genoemd (2). Met deze uitdrukking wordt aangeduid de regeling, in
de economische verhoudingen tussen de echtgenoten, van fundamen~
tele problemen waarvoor de wetgever een zelfde oplossing oplegt voor
alle gezinnen, rekening houdend met zijn opvatting over het huwelijk (3). De aldus gegeven oplossingen zijn tegelijk algemeen - ze
gelden in ieder huwelijk- en dwingend - ze gelden ongeacht andersluidende overeenkomsten van de echtgenoten, die hun vrijheid tot contracteren slechts kunnen uitoefenen buiten de sfeer van het primair
huwelijksstelsel (4).

§

1.

Betekenis en draagwijdte

3· Deze door de rechtsleer reeds eerder verdedigde opvatting (5)
wordt in de nieuwe wet bevestigd zoals blijkt uit artikel 212 B.W.,
dat terecht bij de aanvang van de regeling der wederzijdse rechten en
verplichtingen van de echtgenoten, de betekenis en de draagwijdte
ervan duidelijk stelt.
Met dit artikel 212 wordt een ingrijpende herziening voorgesteld van
het artikel 214. Dit artikel beperkte zich er toe te bepalen dat het
huwelijk de burgerlijke bekwaamheid van de echtgenoten niet wijzigt
mits evenwel een eerste beperking, voortvloeiende uit artikel476 B.W.
waarbij wordt gestipuleerd dat het huwelijk van de minderjarige van
(r) Deze verwezenlijking blijkt in het bijzonder uit de weglating in aile wetsbepalingen, van
de termen ,man" of ,vrouw". Er is nog slechts sprake van ,de echtgenoten" of ,een der
echtgenoten''.
(z) De term wordt in de wet niet gebruikt. Het komt wei voor in de amendementen Wigny
(Senaat, 196S-1966, nr. z8r, biz. z9).
(3) Aldus de definitie van Prof. Renard, die de uitdrukking verspreid heeft: Le regime
matrimonial de droit commun, Projets belges de r~Jformes et de droit compare, C.l.D.C., Brussel,
1960, biz. 8z; zie ook id., Moderne tendensen van het huwelijksstatuut, T.P.R., 1966, 9·
(4) Vandaar de ook door Franse auteurs gebruikte uitdrukking van ,regime primordial",
wat zowel de voorrang van de daarin bevatte regels t.o. v. het gekozen stelsel aanduidt, a is
het voor ieder huwelijk essentieel karakter ervan: zie RENARD, C., I.e., en CoRNU, La
reforme des regimes matrimoniaux, I, Generalites, Le regime primaire imperatif, ].C.P., 1966, I,
1968, nr. 6.
(S) Zie naast vermelde auteurs ook RENAULD, ].. Rapport introductif in Les regimes matrimoniaux, Travaux de Ia deuxieme Journee d'etudes juridiques Jean Dabin, biz. 91, nr. 116;
- BAETEMAN, G., De hervorming van het huwelijksgoederenrecht in West-Europa 1964, II,
biz. ross en volg.; - PoNSARD, A., in AuBRY, C. en RAu, C., 7e uitgave door EsMEIN, P.,
en PoNsARD, A., VIII door PoNSARD, A., § 439, nr. 9;- MAZEAUD, H. en L. en MAZEAUD, J.,
Le~ons de droit civil, Ed. Montchrestien, Paris, ze uitgave, I, nr. 1098 e.v.; - zie ook de
kritiek tegen deze term door MoRIN, G., en PATARIN, J., Rep. Defrenois, 1966, art. z879z,
nr. 9·

rechtswege zijn ontvoogding tot gevolg heeft en dat ieder van de
echtgenoten van rechtswege curator is over zijn minderjarige echtgenoot ; een tweede voorbehoud vloeit voort uit de bevoegdheden aan
de echtgenoten toegekend door de thans afgeschafte bepalingen bebetreffende het huwelijkscontract en de wederzijdse rechten van de
echtgenoten.
De prioriteit die aan de regels van het primair stelsel wordt gegeven,
is onbetwistbaar. Artikel 212, tweede lid, stelt immers uitdrukkelijk
dat de bepalingen van het huwelijkscontract niet mogen afwijken van
de bepalingen van het primair stelsel. Dit werd ook duidelijk onderstreept tijdens de besprekingen in de Commissie voor de Justitie van
de Senaat (1). Hieruit blijkt het dwingend karakter van de bepalingen
van het primair stelsel (2).
4· Meteen rijst de vraag of deze dwingende bepalingen tevens de
openbare orde raken, of slechts worden opgelegd met het oog op de
bescherming van particuliere belangen. Het onderscheid (3) is vooral
belangrijk wat betreft de sanctie van de overeenkomsten die de echtgenoten zouden sluiten in strijd met deze dwingende bepalingen. De
nietigheid is absoluut - en bijgevolg ook ambtshalve in te roepen
door de rechter - indien de bepalingen van openbare orde zijn.
Zo niet is de nietigheid slechts relatief, en kunnen alleen de echtgenoten haar inroepen ; zij kunnen haar ook dekken.
De rechtsleer heeft steeds de mening verdedigd dat de gevolgen van
het huwelijk, zoals de instelling zelf, de openbare orde raken (4). Dit
is in het bijzonder steeds aanvaard voor de verplichtingen en rechten
der echtgenoten: samenwoning, getrouwheid, hulp en bijstand.
De principiele gelijkheid der echtgenoten (5), hun bekwaamheid en
de verplichting in de lasten van het huwelijk bij te dragen (6) kunnen
hieraan worden toegevoegd.
Of ook de andere bepalingen van het primair huwelijksstelsel (keuze
van de echtelijke verblijfplaats, inning van de inkomsten, opening
(1) B.Z., 1974, nr. 683-2, biz. 7·
(2) Versiag van de Subcommissie, biz. 18.
(3) Zie hierover DAB1N, J., Autonomie de Ia volonte et lois imperatives, ordre public et bonnes
mreurs, sanction de Ia derogation awe lois en droit prive interne, Ann. dr. sc. pol., 1939-1940,
biz. 190 e.v.;- DE HARVEN, P., Contribution a !'etude de Ia notion d'ordre public, R.C.].B.,
1954, biz. 259 e.v.; - BAETEMAN, G., Les effets des dispositions legales imperatives protegeants
des interets prives, R.C.f.B., 1960, biz. 158 e.v.;- VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch
privaatrecht, I, Algemeen Dee!, biz. 73 e.v.
(4) DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, I, 3e uitg., biz. 832, nr. 697bis;
- BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., Devoirs et droits des epoux, Commentaire theorique et
pratique des lois du 30 avril 1958 et de Ia loi du 22 juin 1959, biz. So, nr. 79·
(5) Zie RENAULD, J., Droit patrimonial de Ia famille, I, Regimes matrimoniaux, 244, nr. 349·
(6) Vgl. RENARD, C., o.c., T.P.R., 1966, 13.

van een depositorekening, hoofdelijkheid i.v.m. huishoudelijke schulden) de openbare orde raken, is niet zeker.
De Subcommissie voor de Justitie van de Senaat was van mening dat
de nietigheid van de overeenkomsten die van deze dwingende bepalingen afwijken, relatief is en slechts kan worden ingeroepen door de
echtgenoten of, na het overlijden van een van hen, door de erfgenamen (1).
Deze mening kan niet zonder meer worden bijgetreden. Nergens blijkt
dat de wetgever een zodanig gewijzigde opvatting over het huwelijk
heeft willen inhuldigen, derwijze dat de fundamentele gevolgen ervan
de openbare orde niet meer zouden raken.
Het komt ons voor dat niets gewijzigd is aan het karakter van openbare
orde van de huwelijksverplichtingen: samenwoning, getrouwheid,
hulp, bijstand en bijdrage in de lasten van het huwelijk. Een overeenkomst tot ontlasting van een dezer verplichtingen in hoofde van
de echtgenoten of van ·een van hen is volstrekt nietig. Hetzelfde
geldt voor de juridische gelijkheid en de niet door de huwelijkse staat
beperkte handelingsbekwaamheid der echtgenoten, die als kenmerk
van de staat der personen (2), de openbare orde raakt. De andere
dwingende bepalingen van het primair stelsel betreffen o.i. enkel de
prive belangen van de echtgenoten en deze van derden die met hen
contracteren (3).
Afwijkingen ervan worden slechts met een beperkte nietigheid gesanctioneerd. Hiervoor kan oak een argument worden gehaald uit
artikel 224 nieuw, dat de vordering tot nietigverklaring oak in de tijd
sterk beperkt (4).

5· In aansluiting hiermede past een beschouwing over de toepasselijkheid van het primair stelsel t.a.v. buitenlandse ingezetenen. Meer en
meer komen vreemdelingen zich hier te lande vestigen en vaak rijst
dan de vraag in welke mate met hun eigen nationale wetten rekening
moet worden gehouden.
Nergens werd in de voorbereidende werken hierover nadere toelichting verstrekt. W el werd door Ridder de Stexhe, naar aanleiding van

(1) Verslag van de Subcommissie, biz. 18.
(2) DE PAGE, H., I, biz. 362, nr. 246.

(3) Vgl., wat betreft de dwingende aard, die echter de openbare orde niet raakt, van
het thans afgeschaft beginsel van de onveranderlijkheid der huwelijksovereenkomsten,
RENAULD, J., o.c., biz. 267, nr, 388.
(4) Zie verder.

de bespreking van artikel 218 B.W., de vraag opgeworpen of de
informatieplicht waartoe banK.en en spaarinstellingen gehouden zijn,
oak t.a.v. vreemdelingen gehandhaafd blijft (1).
Het antwoord hierop wordt bemoeilijkt omdat de principes die aan
de basis van het primair stelsel liggen, van dwingende aard zijn.
Vandaar dat op het eerste gezicht de mening zou kunnen verdedigd
worden dat het primair stelsel oak voor vreemdelingen geldt.
Laten wij nochtans even naar de principes van het internationaal
privaatrecht teruggrijpen. De bekwaamheid van de echtgenote wordt
beheerst door de nationale wet van de echtgenoten (art. 3, 3 B.W.).
Wat de persoonlijke gevolgen van het huwelijk aangaat, wordt eveneens naar dezelfde wet verwezen (2). Hebben de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit, dan geldt als subsidiaire aanknoping, de gemeenschappelijke verblijfplaats der echtgenoten (3).
Aldus moet volgens deze interpretatie, de vreemde vrouw door haar
echtgenoot worden gemachtigd, indien de machtiging volgens haar
nationale wetgeving onontbeerlijk is. Wordt de echtelijke verblijfplaats, overeenkomstig de nationale wet der echtgenoten, door de man
bepaald, dan moet de keuze van de echtelijke woonplaats door de man
oak in Belgie worden geeerbiedigd.
Het dwingend karakter eigen aan het primair stelsel kan dan in deze
zin worden uitgelegdaat de bepalingen ervan alleen voor Belgen een
dwingend karakter vertonen en niet eenzijdig aan buitenlandse onderdanen kunnen opgedrongen worden.
Anders is het gesteld met de Belgische wetsbepalingen welke voor de
handhaving van de morele, maatschappelijke en economische ordening van ons land van wezenlijk belang zijn (4). Deze bepalingen
horen tot de internationale openbare orde en zijn van die aard dat zij
elke buitenlandse rechtsnorm die ermee strijdig is, uitsluiten.
Uit vrees het internationaal rechtsverkeer te verstoren, grijpen hoven
en rechtbanken zo weinig mogelijk naar dit gevaarlijk wapen en zelden
komen thans gevallen voor waar de exceptie van internationale openbare orde in aangelegenheden van personeel statuut aan bod komt.
Tach rijst de vraag of de bepalingen van het primair stelsel niet in
zekere mate tot de internationale openbare orde kunnen gerekend
worden. Wij denken hier in het bijzonder aan de bescherming van
(1) Par!. Hand., Senaat, 28+1967.
(2) RmAux, F., Droit international prive, nr. 314; GRAULICH, Principes de droit international
prive, nr. 93·
(3) RIGAUX, o.c., nr. 286.
(4) Cass., 4 mei 1950, Pas., 1950, I, 625.

de vootnaamste waning, aan het recht voor ieder echtgenoot om een
beroep uit te oefenen en aan het recht voor ieder echtgenoot om zijn
persoonlijke inkomsten te innen. Bij dit alles client tach te worden
overwogen dat de gelijke behandeling van man en vrouw met al de
gevolgen vandien, door iedere echtgenoot kan worden opgeeist waarbij
van ondergeschikt belang is of de echtgenoten buitenlanders dan wel
Belgen zijn. Dat de opvattingen die de wetgever tot leidraad hebben
gediend van aard zijn de restrictieve rechtspraak van weleer van richting te doen veranderen, lijkt niet onmogelijk, te meer omdat de
hantering van de exceptie van internationale openbare orde in het
gegeven geval Belgen en buitenlanders tot voordeel strekt.
6. De tekst van artikel 212 B.W. laat de mogelijkheid uitschijnen dat
de echtgenoten hun huwelijksovereenkomsten naar_ goeddunken kunnen regelen. Zulks wordt uitdrukkelijk gestipuleerd in artikel 1387.
Deze v:rijheid is evenwel onderworpen aan meerdere beperkingen.
Dit vloeit voort uit het bepaalde in het tweede lid van artikel 212 en
wordt nogmaals herhaald door artikel 1388.
Uit het samenlezen van deze drie·teksten kan van meetaf aan gesteld
worden dat de echtgenoten inderdaad hun huwelijksovereenkomsten
vrij regelen; deze vrijheid wordt beperkt door de bepalingen betreffende de rechten, verplichtingen en bevoegdheden - de artikelen 2 I 2 en
1388- door de openbare orde en de goede zeden- art. 1387- en
de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen - art.
1388.
Een van de gevolgtrekkingen die voortvloeit uit artikel 212 en inzonderheid uit de tekst van het tweede lid, bevestigt een principe dat
steeds bestaan heeft. De rechten, verplichtingen en bevoegdheden
van de echtgenoten worden bovendien geregeld door de bepalingen
betreffende het wettelijk stelsel of door die van hun huwelijkscontract.
Hieruit vloeit automatisch voort dat de echtgenoten die geen huwelijkscontract hebben afgesloten, onderworpen zijn aan de bepalingen
van het wettelijk stelsel zoals is uitgewerkt in de artikelen 1398 tot
1450 B.W.
De oorspronkelijke tekst maakte alleen gewag van rechten en bevoegdheden. De Subcommissie had hieraan reeds het woord verplichtingen
toegevoegd. De bepalingen van het primair stelsel en deze van de
verschillende huwelijksstelsels kunnen de uitoefening van de rechten
die de echtgenoten bezitten beperken; de uitoefening van bevoegdheid
brengt onvermijdelijk een verantwoordelijkheid met zich en kan aanleiding geven tot verplichtingen. Daarom werd het begrip verplich-

tingen aan de tekst toegevoegd (1). Doch de term verplichtingen moet
ook breder worden opgevat, en niet aileen in de betekenis van verplichting tot nakoming van verbintenissen die ontstaan ten gevolge
van gestelde handelingen. ,Verplichtingen van de echtgenoten" zijn
ook de verbintenissen die in hun hoofde ontstaan louter ten gevolge
van het bestaan van de huwelijksband, buiten hun wil om, en die opgesomd zijn artikel 213 (2).
Deze verplichtingen behouden onder de nieuwe wet dezelfde kenmerken als voordien: ze zijn wederkerig, raken de openbare orde, en
de niet-nakoming ervan kan worden gesanctioneerd: door een rechtstreekse uitvoering (art. 221 B.W.), of door een sanctie, hetzij een
burgerlijke (veroordeling tot betaling van onderhoudsgeld) hetzij een
strafrechtelijke (i.g.v. overspel en i.g.v. verlating van familie) (3).
7· Zoals hoven vermeld, herneemt het derde lid van artikel 212 het
principe dat het huwelijk de handelingsbekwaamheid van de echt':'
genoten niet wijzigt behoudens bij toepassing van artikel 476.
Het voorbehoud betreffende de bevoegdheden van de echtgenoten
zoals geregeld door de bepalingen betreffende het huwelijkscontract
en de wederzijdse rechten van de echtgenoten komt niet meer voor.
Dit voorbehoud betekende niet dat afgeweken werd van het beginsel
van de gelijke handelingsbekwaamheid van man en vrouw, -maar-dat
de wettelijke regeling van de bevoegdheden de gevolgen van de gelijke
handelingsbekwaamheid kon beperken (4). Deze wettelijke regeling,
en vooral dan de beperking van de uitoefening van de bekwaamheid
van de in gemeenschap gehuwde vrouw en door de machten van beheer
over haar eigen goederen en door het vruchtgenot dat de gemeenschap
op die zelfde goederen uitoefent, is door de nieuwe wet grondig gewijzigd. Voornoemde beperkingen zijn verdwenen.
De wet voert echter specifi.eke en beperkte onbekwaamheden in. Zo
mag een echtgenoot de gezinswoning niet verkopen (5), geen schenking
tegen de belangen van het gezin doen (6), noch persoonlijke zekerheheden stellen die deze belangen kunnen schaden (7).

(I) Verslag van de Subcomrnissie, biz. 19.
(2) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., biz. 79, nr. 78.
(3) DE PAGE, H., I, biz. 830, nr. 697 e.v.; zie ook RIGAUX, F., Les personnes, I, Les relations
familiales, biz. 396, nr. I559 e.v.
(4) BAETEMAN, G., De bekwaamheid en de bevoegdheid van de gehuwden, T.P.R., I975, biz. 83,

nr. 5·
(5) Art. 2I5, § I B.W.
(6) Art. 224, § I, lid 3 B.W.
(7) Art. 224, § I, lid 4 B.W.

De handeling die in strijd met deze verbodsbepalingen wordt gesteld
is vernietigbaar (1). De onbekwaamheid kan worden opgeheven door
de instemming van de andere echtgenoot, of, in geval van weigering,
door de machtiging van de rechtbank (2). Omwille van de doeltreffendheid werd de mogelijke nietigheid voorzien als sanctie voor
de handelingen door een der echtgenoten alleen gesteld ondanks zijn
onbekwaamheid daartoe (3).
De tegenstelling bekwaamheid-bevoegdheid die ontstaan was door de
wet van 30 april 1958 (4) bestaat aldus niet meer (5).

§

2.

De echtelijke verblijfplaats

8. Twee artikelen hebben betrekking op de echtelijke verblijfplaats;
het zijn enerzijds artikel 214 die de vaststelling ervan regelt en anderzijds artikel 215 die in een bijzondere beschermingsmaatregel voorziet
ter bescherming van het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste
woning client.
De overwegende rol van de man in de keuze van de echtelijke verblijfplaats verdwijnt, en meteen wordt ook bepaald dat in geval van afwezigheid, onbekwaamverklaring of onmogelijkheid van een der echtgenoten zijn wil te kennen te geven, de andere (weze het de man of de
vrouw) de echtelijke verblijfplaats vaststelt.
De echtelijke verblijfplaats is de plaats waar de echtgenoten hun
levensgemeenschap hebben en jegens elkaar en hun kinderen de
huwelijksverplichtingen nakomen (6). Het is de plaats waar ze samenwonen, ook al hebben ze, of al heeft een van hen, in het bijzonder ten
gevolge van hun beroepsbezigheden, een andere woonplaats (7).
De echtelijke verblijfplaats wordt door de echtgenoten in onderlinge
overeenstemming vastgesteld. Dit geldt zowel voor de initiele keuze
ervan als voor de beslissing tot verplaatsing van de echtelijke verblijf-

(r) Art. 224, § r B.W.
(2) Art. 215 B.W.; zie ook verder het commentaar op art. 214 B.W.
(3) Verslag van de Subcommissie, biz. 42; zie ook verder het commentaar op art. 224
B.W.
(4) BAETEMAN, G., o.c., nr. 6;- VrEUJEAN, E., Pouvoirs et capacites de Ia femme commune en
biens, Ann. fac. dr. Liege, 1961, biz. 428 e.v.
(5) Zie evenwel de beperkingen waaraan de uitoefening van de rechten der echtgenoten op
de gemeenschapsgoederen worden onderworpen, verder.
(6) DELVA, W. en BAERT, G., Overzicht van rechtspraak (r960-I963), Personen- enfamilierecht, T.P.R., 1964, 368, nr. 49 b.
(7) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., rrs, nr. ro6.
Het recht der echtgenoten om onderscheiden woonplaatsen te hebben steunt op de door de
wet van 30 april 1958 aangebrachte wijziging aan artikel ro8 B.W. en is door de nieuwe wet
niet aangepast.

plaats. Kan er geen overeenstemming worden bereikt, dan kan elk
van beide echtgenoten zich tot de rechter wenden. Zonder dat dit
uitdrukkelijk wordt gezegd, is het evident dat de meest gerede partij
een beroep op de rechter doet (1). De rechter die over dit geschil uitspraak moet doen, zal de onenigheid van de echtgenoten vaststellen
en over de zwaarwichtigheid van de door de echtgenoten aangehaalde
redenen (2) met betrekking tot de vestiging van hun verblijfplaats
oordelen. Hij kan dan of het voorstel tot behoud van de oorspronkelijke
verblijfplaats of het voorstel tot verplaatsing goedkeuren, en in dat
laatste geval verblijfplaats aanduiden (3), hetzij nog de echtgenoten
gelasten in onderling overleg een nieuwe verblijfplaats vast te stellen (4). Zijn beslissing moet worden genomen met in achtneming van
het belang van het gezin (5 ), waaronder ook begrepen is het belang
van de kinderen. Indien de keuze van een der echtgenoten wordt betwist omwille van de daaraan verbonden bezwaren voor de kinderen,
kan de rechter ingaan op het verzoek van de andere echtgenoot om
een andere keuze goed te keuren.
Het ligt niet in de bevoegdheid van de rechter op grand van artikel
214 B.W. de plicht tot samenwoning op te heffen noch machtiging
te verlenen tot afzonderlijk verblijf (6). Dit kan echter wel op grond
van artikel 223 (7).
9· De betwisting omtrent de echtelijke verblijfplaats moet voortaan
aanhangig worden gemaakt bij de vrederechter. Hierdoor heeft de
wetgever een wijziging gebracht aan de bevoegdheidsregelen. De
vrederechter staat dichter bij de rechtszoekenden en kan dus beter
oordelen over het belang van het gezin.
Zulks maakt het noodzakelijk artikel 594, 19° Ger. W. te wijzigen,
waarin de bevoegdheid van de vrederechter wordt opgesomd. Het tot
heden bestaande artikel 594, 19°, verdwijnt integraal en wordt vervangen door de opsomming van die bepalingen waarvoor de vrederechter reeds bevoegd was en ingevolge de nieuwe wet bevoegd wordt.
Onder deze laatste bepalingen bevindt zich artikel 214.
{1) Verslag Hambye, biz. 8.
(2) Volgens het oud artikel 213 B.W. moest de vrouw wettige redenen hebben om zich tot
de rechtbank te wenden. Het Hof van Cassatie had beslist dat er voldoende zwaarwichtige
redenen moesten zijn om de gevraagde afwijking te rechtvaardigen, Cass., 14 mei 1965,
R. W., 1965-1966, 437; Pas., 1965, I, 989; R. P. Not., 1965, 417.
(3) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., 112, nr. 102; - DELVA, W. en BAERT, G., o.c.,
T.P.R., 1964, 368-369, nr. 49 b.
(4) Rb. Brussel, 17 maart 1976, R. W., 1975-1976, 2636 met noot P. SENAEVE.
{5) Zie voorbeelden in het overzicht van rechtspraak van RENARD, C. en V1EUJEAN, E.,
R.C.].B., 1961, 492, nr. 27.
(6) BAETEMAN, G. en LAUWERs, J.P., o.c., 110, nr. 101.
(7) Zie verder.
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Steeds ingevolge artikel 594 Ger. W. wordt de bedoelde rechtsvordering ingeleid bij verzoekschrift. De nieuwe wet heeft de procedure in verband met de vordering die wordt ingeleid op grand van artikel
2I4 nog verder gewijzigd.
De wetgever heeft zoals hager reeds werd aangestipt, de procedureregelen uit de tekst gelicht en ondergebracht in een nieuw hoofdstuk
Xbis van Deel IV, Boek IV. Hierover zal verder worden uitgewijd.
Thans moge het volstaan er op te wijzen dat enerzijds ingevolge het
nieuwe artikel 594, I9°, Ger. W. de vordering wordt ingeleid bij
verzoekschrift doch dat anderzijds het ingelaste artikel I253 Ger.W.
dat zulks weliswaar bevestigt, eraan toevoegt dat voor de vrederechter
het verzoek door de eiser mondeling kan worden ingeleid in welk
geval proces-verbaal door de griffier wordt opgemaakt.

§ 3• Bescherming van de gezinswoning
10. De nieuwe wet organiseert het gezin thans op grand van een
absolute rechtsgelijkheid der echtgenoten. Aan de fundamentele rol
van het gezin wordt echter geen verandering gebracht (I). De rechtsregeling van het gezin moet dan ook aan deze functie zijn aangepast.
Hiervoor is o.m. vereist dat de echtgenoten de mogelijkheid wordt
ontnomen over hun goederen te beschikken op een wijze die het leefpatroon van het huwelijk of de bestaansmiddelen van het gezin in
gevaar brengt, aldus een werkelijke verklaring in de Subcommissie
genoteerd (2).
Een van de belangrijkste bepalingen die dat doel nastreven is artikel
2 I 5 dat de bescherming van de gezinswoning verzekert, en meteen,
zoals boven reeds werd aangeduid, een belangrijke beperking betekent
van de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten die nochtans in
artikel 2I4 als algemeen principe wordt vooropgesteld.
Deze beperking wordt noodzakelijk geacht om de boven aangehaalde
materiele redenen, doch ook om affectieve redenen : het waarborgen
van een zekere, minstens plaatselijke, eenheid van het gezin, ondanks
onenigheid tussen de echtgenoten of andere veranderingen van het
familieleven (3).
Het opnemen aileen van deze dwingende rechtsregel in het primair
stelsel zou op zich zelf reeds hebben volstaan om er op te wijzen dat hij geldt t.a.v. aile huwelijksvermogensstelsels. De wet-

(1) Pari. Doc., Senaat, 1965-1966, nr. 281, biz. 29.
(2) Verslag van de Subcommissie, biz. 20.
(3) Zie CHARTIER, Y., Domicile conjugal et viefamiliale, R.T.D.C., 1971, 510 e.v., nr. 49·

gever heeft zulks nogmaals willen onderstrepen waar hij dit duidelijkheidshalve noodzakelijk achtte. Het wettelijk stelsel bepaalt dat iedere
echtgenoot zijn eigen vermogen aileen bestuurt onverminderd evenwei het bepaalde in artikel 2I5 par. I (artikel 1425 B.W.). De beperking is bovendien van toepassing in het stelsel van scheiding van goederen; wanneer de echtgenoten bij huwelijkscontract bedingen dat
zij gescheiden zuilen zijn, bezit ieder van hen de bevoegdheid van
beheer, genot en beschikking aileen, onverminderd de toepassing van
artikel 2I5, par. I aldus artikel I466 B.W.
a. Beschikkingsrecht
I I. Het nieuwe artikel 2 I 5 maakt een onderscheid naargelang het gaat
om de rechten die een van de echtgenoten bezit op de gezinswoning,
het huisraad daarin aanwezig en op het recht op de huur van bedoeld
onroerend goed.
De eerste verbodsbepaling luidt als volgt : ,De ene echtgenoot kan
zonder de instemming van de andere niet onder bezwarende titel of
om niet onder levenden beschikken over de rechten die hij bezit op
het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste waning client, noch
dat goed met hypotheek bezwaren".
De in de tekst opgesomde handelingen kunnen in principe slechts
worden gesteld ~anneer de anaere eclitgen6ot, die op de~gezirrswoning
geen rechten bezit er mede akkoord is. De instemming wordt vereist,
niet de toestemming in de zin van artikel II09 B.W.: de mede-echtgenoot is geen partij bij de handeling (I). Hij komt aileen tussen om
de beperkte onbekwaamheid van zijn echtgenoot op te heffen en
verbindt zichzelf niet. In het bijzonder is hij niet gehouden tot enige
verplichting tot waarborg betreffende de verkoopsovereenkomst (2).
Hoe deze instemming bekomen wordt, bepaalt de nieuwe wet niet.
De vraag werd dan ook gesteld hoe de instrumenterende notaris of de
derde verkrijger ervan verzekerd kan zijn dat het goed, dat in eigendom aan een van de echtgenoten toebehoort, al dan niet tot gezinswoning client. Gevreesd werd dat de notaris, ten einde die grotere
zekerheid te bekomen, beide echtgenoten doet verschijnen bij iedere
daad van beschikking over eigen goederen (3). Vermits het de uitdrukkelijke wil is geweest van de wetgever de gezinswoning te beschermen, vloeien uit deze beslissingen uiteraard gevolgen voort.

(1) Versiag van de Subcommissie, biz. 36.
Vgl. RENAULD, J., L'intervention de l'epouse, commune en biens, d Ia vente d'un immeuble
commun, l'oblige-t-elle a garantie, R.C.].B., 1967, 48 e.v., nr. 16.
(3) Versiag van de Subcommissie, biz. 20.
(2)
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Zulks betekent o.m. dat de instrumenterende notaris inderdaad de
nodige voorzichtigheid aan de dag moet leggen alvorens zijn tussenkomst te verlenen en hij er zich in concreto zal moeten van vergewissen
of de hem gevraagde handeling de gezinswoning betreft. Zo dit het
geval is, moet hij zeker zijn dat de andere echtgenoot met de rechtshandeling instemt. Afwezigheid van verzet Iijkt niet voldoende te zijn
en kan trouwens ernstig gevaar betekenen. De echtgenoot beschikt
immers over een vordering tot nietigverklaring of schadevergoeding
die kan worden ingesteld binnen het jaar na de dag waarop de handeling hem ter kennis is gekomen (artikel 224, zie verder).
Hoe die instemming moet worden gegeven is evenwel nergens bepaald. Vermits deze echtgenoot geen partij bij de handeling is, client
de instemming niet te worden gegeven bij authentieke akte.
12. De eerste vraag die hier rijst is deze naar de betekenis van ,het
onroerend goed dat het gezin tot voornaamste waning client".
Van meetaf aan was de wetgever het er over eens dat aileen de voornaamste verblijfplaats moest worden beschermd wanneer er meer dan
een is (1). De Commissie voor de Justitie heeft het wijselijk geoordeeld
deze interpretatie duidelijk in de tekst op te nemen; aileen de voornaamste gezinswoning wordt door artikel 215 beschermd, met uitsluiting van de tweede waning. De omschrijving hiervan is uiteraard
een feitelijke kwestie die tot de soevereine beoordelingsbevoegdheid
van de rechter behoort.
Het begrip voornaamste gezinswoning zal in vele gevailen samenvallen
met het begrip echtelijke verblijfplaats. Problemen zuilen vooral rijzen
indien de echtgenoten niet meer samenleven. Een leidraad voor de
oplossing ervan kan worden gevonden in de interpretatie van het begrip huishouden, door vroegere rechtspraak voorgesteld wanneer
toepassing van artikel 218 B.W. oud, werd gevraagd door feitelijk
gescheiden echtgenoten (2). Hoewel in deze gevallen de echtgenoten
geen actuele gezamenlijke verblijfplaats hebben, en bij afwezigheid
van samenleven er ook moeilijk sprake kan zijn van een gemeenschappelijke huishouding, tach neemt de rechtspraak aan dat een der echtgenoten, in bepaalde omstandigheden kan worden verondersteld het

(1) Id., biz. 21.
(2) Dat de maatregel voorzien door artikel 218 B.W. ook kan worden verleend wanneer
de echtgenoten niet meer samenwonen, wordt niet meer betwist. Volgens het Hof van
Cassatie kan echter aileen de echtgenoot aan wie noch de scheiding, noch in voorkomend
geval het voortduren ervan aan zijn schuld te wijten is de inkomstendelegatie bekomen. Zie
o.m. Cass., 19 september 1975, R. W., 1975-76, 1495 met noot P. SENAEVE en de daarin vermelde referenties.
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(gedeeltelijk) huishouden in stand te houden (I). Dit laat hem toe de
bijdrage in de lasten van dat huishouden van de andere echtgenoot
in rechte te vragen.
Evenzo moet o.i. worden beschouwd dat wanneer de echtgenoten
niet meer samenleven, de waning waar het gezin of het huishouden gebrekkig - in stand wordt gehouden, evengoed beschermd wordt
door het in het nieuw artikel 215 B.W. bepaalde. Dit zal in het bijzonder het geval zijn voor de echtgenoot die, met de gemeenschappelijke kinderen verblijft in een waning die eigendom is van de vertrokken mede-echtgenoot. Daarbij kan worden nagegaan of de waning
betrokken wordt door de echtgenoot die het hoederecht over de kinderen uitoefent; de wetgever heeft immers de bescherming van het
gezin op het oog, al heeft het samenwonen een einde genomen. Zijn
de echtgenoten in onderlinge afspraak feitelijk gescheiden, dan kan
bezwaarlijk nog sprake zijn van een gezinswoning (2). In principe kan
evenwel worden aangenomen dat de gezinswoning dezelfde bescherming blijft genieten gedurende de procedure tot echtscheiding, of
scheiding van tafel en bed (3) tenzij uit de beschikking van de rechter
in de loop van deze procedure genomen, uit toewijzing van afzonderlijke verblijfplaatsen zou blijken dat er geen sprake meer kan zijn van
een gezinswoning (4).
13. Zeer uitdrukkelijk is er in artikel2I5 al. I, sprake ,over de rechten
die de echtgenoot op de gezinswoning bezit. Hieruit vloeitI voort dat
niet enkel het eigendomsrecht wordt beoogd. Dit zou iinmers een
verkeerde conclusie zijn die eventueel zou ontstaan uit het feit dat
hetzelfde artikel meer in het bijzonder over het recht op de huur van
de gezinswoning handelt. De tekst moet evenwel in zijn meest brede
betekenis worden uitgelegd: alle andere rechten worden bedoeld zoals
het vruchtgebruik, het recht van bewoning, het recht van gebruik.
De vaststelling dat het verslag van de Commissie in de eerste hypothese alleen spreekt van de gezinswoning die eigendom is van een der
echtgenoten vermindert in genendele de hoven gegeven interpretatie.
De Commissie voor de Justitie heeft geen wijziging gebracht aan een
tekst door de Subcommissie opgesteld. Het onderscheid dat in de

(r) DELVA, W. en BAERT, G., o.c., 376, nr. 62 b ; - CAsMAN, H., Enkele aspecten van de
rechtstoestand van defeitelijk gescheiden echtgenoten, T.P.R., 1974, 45 e.v., nr. 14 en de aldaar
vermelde referenties.
(2) Verslag Baert, blz. 7; zie oak CAsMAN, H., o.c., nr. 17-19.
(3) Zie Colmar, r r juni 1974, Gaz. Pal., 1974, II, 871 noot VrATTE, J.; Rep. Defn!nois 1975,
I, 379, noot SouLEAU, H.; R. T.D.C., 1975, 293, commentaar NERSON, R.
(4) Verslag van de Subcommissie, blz. 22.
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tekst wordt gemaakt tussen het recht van eigendom en de andere
rechten enerzijds en het recht op de huur anderzijds, vindt zijn oor.
sprang daarin (I).
Het verbod dat aan de echtgenoot die rechten bezit op de gezinswoning
om zonder instemming van de andere echtgenoot over dat onroerend
goed te beschikken, heeft betrekking op de beschikking onder bezwarende titel, om niet onder levenden en Gle bezwaring met hypotheek. M.a.w. het beschikkingsrecht en de handelingsbekwaamheid
over dat goed worden beperkt. De beperking geldt evenwel niet voor
een beschikking bij uiterste wil. Een legaat van de gezinswoning die
persoonlijke eigendom is van een der echtgenoten, kan bijgevolg geldig
worden gedaan ook al wonen de echtgenoten daar samen tot aan het
overlijden van de testator (2). Anders is het weliswaar gesteld indien
het gaat om een gemeenschapsgoed (3).
Deze strenge maatregel werd niet zonder aarzelen goedgekeurd. O.m.
werd de vraag gesteld of het redelijk en voordelig is voor het gezin
dat de echtgenoot van de eigenaar er mede moet instemmen het goed
met hypotheek te bezwaren wanneer deze bv. dienen moet tot waarborg van een lening die wordt aangegaan in het belang van de huishouding of ten behoeve van het beroep van de echtgenoot-eigenaar (4).
Door de goedkeuring van de tekst heeft de wetgever op deze vraag
bevestigend geantwoord.
14. Een andere vraag werd opgeworpen in verband met de invloed
van deze verbodsbepaling ingeval van faillissement van de echtgenooteigenaar. De wetgever heeft hier gemeend de rechten van de schuldeisers zwaarder te moeten laten doorwegen dan die van de echtgenoot
en de kinderen (5). Het verbod om het goed zonder instemming van
de andere echtgenoot te vervreemden, kan niet tegen de curator worden ingeroepen en deze zal geen machtiging van de rechtbank nodig
hebben. In die zin werd artikel 553 Wb. Kh. gewijzigd. De curator
kan de roerende goederen en onroerende goederen uit het eigen vermogen van een gefailleerde echtgenoot zowel als uit het gemeenschappelijk vermogen verkopen zonder de voorafgaande toestemming van
de andere echtgenoot of de rechterlijke machtiging voorgeschreven
door de artikelen 215, par. I, J4I8 en I420 B.W.

(1) Verslag van de Subcommissie, biz. 21 en 35·
(2) In die zin ook: Cass. fr., 22 oktober 1974, ].C.P., 1975, II, 18041, met noot Y. CHARTIER.

(3) Zie de art. 1424 en 1446 B.W.
(4) Verslag van de Subcommissie, biz. 20.
(5) Verslag Hambye, biz. Io.
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De wijzigingen van de artikelen 553-555 Wb. Kh. betekent dat alleen
de rechten van schuldeisers in geval· van faillissement zijn geregeld.

15. Hierna zal blijken dat naar aanleiding van de beperking waaraan
het recht op de huur wordt onderworpen de vraag was gerezen of de
bescherming al dan niet betrekking heeft op delen ervan die aangewend worden voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden. Het kan volstaan
te zeggen dat terzake geen onderscheid wordt gemaakt; het verbod
aan de echtgenoot opgelegd om te beschikken over de rechten die hij
bezit op de gezinswoning, betreft het bedoeld onroerend goed in zijn
geheel. Welk beroep erin ook wordt uitgeoefend, artikel 215 par. I
is van toepassing zodra het goed ook als gezinswoning wordt gebruikt,
zelfs wanneer mocht blijken dat de delen van de waning die worden
aangewend voor bedrijf of beroep van overwegende betekenis zijn.
r6. De bescherming waarvan de gezinswoning geniet, wordt in hetzelfde artikel 2I5 par. I uitgebreid tot het huisraad. Het tweede lid
luidt immers: ,.Hij kan zonder die instemming evenmin onder bezwarende titel of om niet onder levenden beschikken over het huisraad
dat aanwezig is in het goed dat het gezin tot voornaamste waning
client, noch dat huisraad in pand geven.
Deze bepaling is in- algemene bewoordingen opgesteld ; het beschikkingsrecht geldt zodra het gaat om het huisraad in de gezinswoning
aanwezig zonder onderscheid of dit eigendom is of gehuurd wordt.
De wetgever heeft zich uiteraard de vraag gesteld wat client te worden
verstaan onder ,,huisraad''.
Het is inderdaad moeilijk zoniet onmogelijk hiervan een omschrijving,
laat staan een defi.nitie te geven die voor elk gezin gelden kan.
De interpretatie van het begrip moet worden gezien binnen het specifieke doel van artikel 2 I 5. Er moet worden voorkomen dat een van de
echtgenoten zou kunnen beschikken over de goederen op een wijze
die het leefpatroon van het huwelijk of de bestaansmiddelen in gevaar
zou brengen.
Wat de wetgever evenwel gewild heeft, is de handhaving van het normale kader waarin de echtgenoten tot dusver hebben geleefd. T er dier
gelegenheid werd verwezen naar de opsomming in het sterk verouderde
artikel 534 B.W. Door deze bepaling worden van het begrip huisraad
uitgesloten de verzamelingen van schilderijen in speciale galerijen en
vertrekken; dit was voor de wetgever de aanleiding om te preciseren
dat niet als huisraad te beschouwen zijn, allerhande verzamelingen of
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het nu gaat om schilderijen, porselein of andere voorwerpen (I),
hoewel de rechter er toch eventueel zal kunnen over oordelen of hepaalde roerende voorwerpen van grate waarde al dan niet onmishaar
zijn voor de huishouding (2) of mee het leefpatroon hepalen.
b. Het recht op de huur
17. De hescherming van artikel 2I5 is eveneens van toepassing op de
gezinswoning die door een van de echtgenoten werd gehuurd. Artikel
215 par. I lid I, luidt als volgt: ,Het recht op de huur van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het
huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste
waning client, hehoort aan heide echtgenoten gezamenlijk, niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst".
Het hoeft niet onderlijnd te worden dat deze nieuwe tekst ingrijpende
gevolgen heeft niet enkel voor de huurder maar hovendien voor de
verhuurder. Tegenover deze laatste worden heide echtgenoten partij
in de huurovereenkomst, ook diegene onder hen die de huurovereenkomst niet heeft aangegaan. Het is tenslotte van geen enkel helang
meer of heide echtgenoten de huurovereenkomst al dan niet ondertekenen; in elk geval zijn ze heiden huurders vermits het recht op de
huur van de gezinswoning aan hun heiden gezamenlijk hehoort. Zulks
is hovendien het geval wanneer de huurovereenkomst voor het huweIijk werd aangegaan. Door het eenvoudige feit van het huwelijk hekomt
de echtgenoot mede recht op de huur van de gezinswoning.
Een en ander zijn trouwens logisch; de hetaling van de huur van de
gezinswoning is een schuld van de huishouding; de last ervan moet
door heide echtgenoten worden gedragen. Dit is trouwens in overeenstemming met het hepaalde in artikel 222 B.W. waarin wordt gezegd
dat iedere schuld die door een van de echtgenoten wordt aangegaan
ten hehoeve van de huishouding, de andere echtgenoot hoofdelijk
verbindt.
Door te hepalen dat dit principe gelden zal niettegenstaande enige
hiermede strijdige overeenkomst, heeft de wetgever gewild dat deze
laatste als niet-bestaande moet worden beschouwd.
IS. De tekst zelf van artikel 2I5 par. 2, duidt reeds de gevolgen aan
die eruit voortvloeien; ,de opzeggingen, kennisgevingen, en exploten
betreffende de huur moeten gezonden of betekend worden aan elk der
echtgenoten afzonderlijk of uitgaan van beide echtgenoten gezamen-

(r) Versiag Hambye, biz. ro.
(2) Versiag van de Subcornmissie, biz. 2or.
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~ lijk." Aan elk van de echtgenoten afzonderlijk" betekent dat twee

~:r brieven moeten
worden gezonden en de betekening aan elk van hen
.
:~ moet worden verricht (I).

Het niet-naleven van deze voorschriften maakt de opzegging, de kennisgeving en de exploten ongeldig ; de huur zal verder doorlopen alsof
er geen opzegging is gebeurd.
Deze bepaling is evenwel niet van openbare orde. Hieruit vloeit voort
dat de rechter de ongeldigheid niet ambtshalve kan uitspreken; hij
kan het aileen wanneer een van de partijen deze bepaling inroept.
Vermist de huur aan beide echtgenoten behoort, bevindt de verhuurder zich tegenover twee partijen; ook hij zal bijgevolg de ongeldigheid
kunnen inroepen van de opzegging, de kennisgeving, het exploot
wanneer deze verrichtingen niet van beide echtgenoten gezamenlijk
uitgaan.
In elk geval zal de verhuurder de nodige voorzichtigheid aan de dag
moeten leggen en zorgvuldig nagaan of de verhuurde waning het gezin
van de huurder al dan niet herbergt. In geval van twijfel is het wenselijk elke opzegging, kennisgeving en exploot aan beide echtgenoten
afzonderlijk te zenden of te betekenen, ook wanneer de huurovereenkomst slechts door een van hen werd aangegaan.
19. Naar aanleiding van de bespreking van artikel 2I5 par. I werd
de vraag gesteld of deze verbodsbepaling van toepassing is op de gehele
gezinswoning of een gedeelte ervan.
Het belang van deze vraag komt vooral aan bod wanneer het gaat om
een gehuurde gezinswoning. Zulks komt duidelijk tot uiting door
tekstvergelijking binnen het artikel 2IS. Terwijl in par. I er geen
sprake van is, vermeldt par. 2 uitdrukkelijk het recht op de huur van
het onroerend goed dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste
waning client.
Bij een eerste onderzoek werd de opvatting vooropgezet dat er geen
onderscheid diende te worden gemaakt naargelang de aard van de
huurovereenkomst; elke huurovereenkomst - huishuur, landpacht,
handelshuur- moest worden beschermd zodra het onroerend goed
als gezinswoning dienst deed (2). Hiertegen rees evenwel bezwaar;
in de handelshuur en de landpacht is het vaak moeilijk het aspect
waning te scheiden van het aspect beroepsarbeid. De staking van de
handel of het landbouwbedrijf brengt eveneens de beeindiging mede

(1) Versiag Hambye, biz. 10; Versiag Baert, biz. 7·
(2) Versiag van de Subcommissie, biz. 21.

van de rechten op het deel bestemd voor de huisvesting van de handelaar of de landbouwer. Het werd als onaanvaardbaar beschouwd
dat het gezin het gehuurde goed waar het bedrijf werd stopgezet,
blijft bewonen (I).
Dit had dan oak tot gevolg dater aan artikel215, par. 2 een tekst werd
toegevoegd, waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat de regel op de
bescherming van de gezinswoning niet van toepassing is op handelshuurovereenkomsten en pachtcontracten.
De uitsluiting uit de toepassing van artikel 215, par. 2 heeft als gevolg
dat dergelijke overeenkomst alleen toebehoort aan de echtgenootmede-contractant en dat de echtgenoot die het contract niet heeft
mede-ondertekend er dan oak vreemd aan blijft.
Deze conclusie geldt echter niet op absolute wijze. Enerzijds moet
rekening worden gehouden met de rechtspraak van het Hof van Cassatie over de hoedanigheid van medepachter van de exploiterende echtgenoot (2). Anderzijds moet de aandacht worden gevestigd op het
bepaalde in artikel I4I7, tweede lid; wanneer beide echtgenoten
samen eenzelfde beroep uitoefenen, is beider medewerking vereist
voor alle handelingen behalve die van beheer (zie verder nr. I I2).
De duidelijke vermelding in de tekst van enkel deze twee soorten
huurovereenkomsten betekent dat alle overige huurcontracten onder
toepassing vallen van de beschermingsmaatregel. Het feit dat een gedeelte van het gehuurde goed voor het bedrijf of het beroep van een
van de echtgenoten wordt aangewend, doet geen afbreuk aan de rechten die het artikel aan de andere echtgenoot toekent (3).
Oak in verband met het recht op de huur werd gevraagd naar de
rechten van de curator ingeval de echtgenoot-huurder failliet wordt
verklaard. In dit geval zal de curator rekening moeten houden met de
rechten van de andere echtgenoot. Hij zal eerst moeten trachten een
overeenkomst te bereiken omtrent de opzegging van de huur of de
overname ervan door de andere echtgenoot onder de verplichting
voor deze laatste de huur te betalen (4). lngevolge de uitsluiting uit
de toepassing van artikel 2I5 van de handelshuur zal dergelijke betwisting zich blijkbaar niet zo vaak voordoen.
20.

(I) Versiag Hambye, biz. 9·
(z) Cass., I3 mei I97I, R. W., I97I-I97Z, SI7; - Cass., IS juni I973. R. W., I973-I974.
I375. met noot LusT, A.;- zie ook DE BouGNE, A., Het Cassatie-arrest van 13 mei 1971,
T. Not., I974. 33 e.v.; - SUETENS-BOURGEOIS, G., Is de exploiterende echtgenoot medepachter? R. W., I975-76, 818 e.v.
(3) Versiag Hambye, biz. 9·
(4) Versiag Hambye, biz. Io.
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Voor elk van deze handelingen moet de andere echtgenoot zijn
instemming geven.
De rechtbank van eerste aanleg, en in spoedeisende gevallen de voorzitter van de rechtbank, kan evenwel de echtgenoot machtigen deze
handelingen alleen te stellen indien de echtgenoot wiens instemming
vereist is, deze zonder gewichtige reden weigert.
De wetgever heeft het aan de rechtspraak overgelaten wat client te
worden verstaan onder gewichtige redenen, m.a.w. de rechter zal
zelf de criteria moeten aanduiden waarop hij zich baseren zal om over
het verzoek uitspraak te doeri.
Een algemene richtlijn vloeit vanzelfsprekend voort uit de verplichtng
van de rechter over het belang van het gezin, dus ook dat van de kinderen, te waken. Het is overigens omwille van een betere bescherming
van dat belang, dat in de rechterlijke machtiging, die oorspronkelijk
alleen mogelijk was voor handelingen onder een bezwarende titel (1),
ook werd voorzien voor de handelingen om niet. De Commissie voor
de Justitie heeft gemeend dat de schenking van het huis aan een van
de kinderen verantwoord kan zijn ,bijvoorbeeld wanneer dit huis
deel uitmaakt van een landbouw- of handelsbedrijf dat de man of de
vrouw die het bedrijf als eigendom bezit aan een van de kinderen wil
overdragen" (2)_.__
De echtgenoot die de machtiging van de rechtbank vraagt om de
handeling alleen te mogen stellen, moet bewijzen dat de echtgenoot
wiens instemming vereist is, deze zonder gewichtige redenen weigert.
Zelf moet hij volgens de tekst geen gewichtige redenen laten gelden
om de handeling toch te stellen (3), doch het is duidelijk dat hij ook
zal moeten aantonen dat de handeling die hij voornemens is te verrichten, minstens niet strijdig is met het belang van het gezin. Daarvoor zal hij wellicht de redenen moeten opgeven die hem ertoe aanzetten deze handeling te willen stellen.
Terwijl de rechtbank van eerste aanleg, of in spoedeisende gevallen
de voorzitter van die rechtbank, bevoegd is inzake het onroerend goed
zelf en het huisraad, heeft de wetgever beslist elk geschil tussen de
echtgenoten omtrent het recht op de huur toe te vertrouwen aan de
vrederechter.
21.

(1) Versiag van de Subcommissie, biz. 328.
(2) Versiag Hambye, biz. 8.
(3) Versiag van de Subcommissie, biz. 37·

c. Sanctie
Een strenge verbodsbepaling zoals we terugvinden in artikel 215
kan uiteraard geen uitwerking hebben wanneer er niet in een sanctie
wordt voorzien.
Een sanctie vindt men terug in artikel 224. Op verzoek van de andere
echtgenoot en onverminderd de toekenning van schadevergoeding
kunnen de handelingen door een der echtgenoten verricht met overtreding van de bepalingen van artikel 215, worden nietigverklaard.
Op straffe van verval moet de vordering worden ingesteld binnen een
jaar na de dag waarop de handeling ter kennis gekomen is van de
echtgenoot eiser. Indien deze echtgenoot overlijdt voordat het verval
is ingetreden, beschikken zijn erfgenamen vanaf het overlijden, over
een nieuwe termijn van een jaar. Een eerste tekst (I) stelde voor dat
elke handeling verricht in strijd met artikel 215, de andere echtgenoot
niet zou kunnen worden tegengeworpen ; onverminderd vergoeding
voor de eventueel geleden schade, zou de echtgenoot het goed zijn
vorige bestemming kunnen doen teruggeven.
De gedachtenwisseling die over deze tekst plaats vond, werd volledig
bei:nvloed door de besprekingen over artikel 225 ingevoerd door de
wet" van 30 april 1958.
Het feit dat een handeling niet kan worden tegengeworpen, heeft tot
gevolg dat de overeenkomst gesloten tussen de ene echtgenoot en
diens mede-contractant geldig blijft. Deze laatste aan wie nadeel
wordt berokkend wegens de niet-tegenstelbaarheid aan de andere
echtgenoot, kan op zijn beurt de nietigheid vorderen; ofwel kan de
andere echtgenoot in het goed blijven wonen ondanks de opzegging
van de huurovereenkomst of ondanks de beschikking onder bezwarende titel of om niet. Gevreesd werd evenwel voor de mogelijkheid van
bedrog door de echtgenoten opgezet.
Om dezelfde reden als in 1958 viel de keuze op de nietigverklaring.
Deze sanctie schept een klare toestand zonder dat de belangen van de
eisende echtgenoot in het gedrang komen. De nietigverklaring in het
nieuwe artikel 224 B.W. bedoeld, zal slechts kunnen gevorderd worden door de benadeelde echtgenoot doch de nietigheid zal gevolgen
hebben t.a.v. allen en in alle gevallen, zodra ze eenmaal is uitgesproken. Dat de nietigheid niet noodzakelijkerwijze moet worden uitgesproken doch dat er een appreciatiebevoegdheid aan de rechter
wordt gelaten, werd ingegeven door de overweging dat de rechter
22.

(1) Senaat, 1965-66, nr. 281, biz. 2.
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de mogelijkheid moet worden gelaten de nietigheid eventueel te weigeren voor het geval wordt vastgesteld dat de overtreding van hedoelde handeling het gevolg was van verstandhouding tussen de echtgenoten zelf. Zulks zou zich kunnen voordoen wanneer de verkoop
niet het resultaat zou hehhen hereikt dat de echtgenoten ervan verwacht hadden (I).
Het hepaalde in artikel 224 bevat geen enkele hijzondere regel over
de hevoegdheid waardoor wel enige verwarring kan ontstaan.
De normale bevoegdheidsregels gelden. De vordering tot nietigverklaring en de schadevergoeding worden gehracht voor de vrederechter
wanneer deze hinnen de grenzen van de algemene hevoegdheid ligt,
die artikel 590 Ger. W. hem verleent, nl. wanneer de vordering
25.000 fr. niet te hoven gaat. De waarde van de vordering wordt he·paald overeenkomstig artikel 557 Ger. W., nl. volgens de sam in de
inleidende akte (2).
De rechthank van eerste aanleg is hevoegd wanneer de vordering tot
nietigverklaring en de schadevergoeding genoemd hedrag te hoven
gaat.
De artikelen 2I5 par. 1 en 224 samenvoegend, client er met betrekking
tot de hevoegdheid een onderscheid te worden gemaakt.
Elke betwisting die wordt ingeleid door de echtgenoot die rechten
hezit op het onroerend goed dat het gezin tot waning client of over het
huisraad, moet steeds worden gehracht voor de rechthank van eerste
aanleg of in spoedeisende gevallen voor de voorzitter van die rechtbank. Deze vordering zal tot doel hehben de machtiging te hekomen
om de handeling waarvoor de andere echtgenoot zijn instemming
niet geeft, alleen te verrichten (art. 215, par. I derde lid).
De vordering tot nietigverklaring van de rechtshandeling verricht
zonder instemming of zonder machtiging en tot het bekomen van
schadevergoeding volgt de normale bevoegdheidsregels overeenkomstig artikel 590 Ger. W. m.a.w. hetzij de rechthank van eerste aanleg,
hetzij de vrederechter (art. 224).
Wanneer het evenwel gaat om het recht op huur van het onroerend
goed dat het gezin tot voornaamste waning client, moet elke vordering
worden gehracht voor de vrederechter. Oak de vordering tot nietigverklaring en schadevergoeding hoort tot de bevoegdheid van de
vrederechter. Artikel 215 par. 2 derde lid, bepaalt immers dat elk ge-

(1) BAETEMAN en LAUWERS, o.c., nr.
(2) Verslag Hambye, biz. 19.
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schil tussen de echtgenoten omtrent de uitoefening van dat recht door
de vrederechter wordt beslist. Wanneer bij de betwisting niet aileen
de echtgenoten maar eveneens de verhuurder betrokken is, blijft de
vrederechter bevoegd ingevolge toepassing van artikel 591, 1° Ger. W.

§ 4· Uitoefening van een beroep
23. Het nieuwe artikel 216 voegt de vroegere artikelen 215 en 216
samen met enkele fundamentele wijzigingen.
Bevestigd wordt dat iedere echtgenoot het recht heeft een beroep uit
te oefenen zonder instemming van de andere echtgenoot. De wetgever
heeft de formulering van dit artikel enigszins gewijzigd en veralgemeend. Het oude artikel 215 bepaalde dat iedere echtgenoot het recht
heeft een beroep, een nijverheidsbedrijf of een handelsbedrijf uit te
oefenen. De laatste twee woorden worden weggelaten; vermits het
begrip beroep elke beroepsarbeid van een der echtgenoten dekt, werd
de opsomming als overbodig beschouwd. Iedere echtgenoot mag zonder instemming van de andere welkdanig beroep uitoefenen. Bovendien wordt het begrip toestemming vervangen door instemming dat
beter past en elke herinnering aan de onbekwaamheid uitsluit (1).

24. Dit principe is evenwel niet absoluut. Het verhaal dat aan elk
van de. echtgenoten werd toegekend, blijft immers behouden. Wanneer een van de echtgenoten oordeelt dat aan de uitoefening van het
beroep door de andere echtgenoot een ernstig nadeel verbonden is
voor zijn eigen zedelijke of stoffelijke belangen of voor de stoffelijke
of zedelijke belangen van de minderjarige kinderen, kan hij zich wenden tot de rechtbank van eerste aanleg. De wetgever heeft bovendien
bevoegdheid toevertrouwd aan de voorzitter van die rechtbank wanneer het optreden spoed vereist.
Het verhaalrecht slaat zoals voordien op de globale beroepsactiviteit
van de echtgenoot, niet op een welbepaalde handeling in het kader
van deze aktiviteit verricht (2). Er wordt geen termijn opgelegd binnen
dewelke het verhaal moet worden ingediend : ook al heeft een der
echtgenoten zijn beroep jarenlang uitgeoefend, dan nog kan zijn
mede-echtgenoot zich tegen de voortzetting ervan verzetten, indien
de familiale of de beroepstoestand derwijze is veranderd dat het belang
van de mede-echtgenoot of van het gezin in gevaar komt (3).

(r) Verslag van de Subcornmissie, biz. 38.
(2) BAETEMAN, G. en LAuWERs, J.P., o.c., nr.
(3) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr.
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Het inleiden van het verhaal belet niet dat de echtgenoot zijn beroep
verder uitoefent. Een onderbreking kan slechts worden opgelegd
krachtens een definitieve beslissing (1).
Het oude artikel 215 bepaalde in zijn laatste lid dat de echtgenoot
tegen wie het verhaal is ingesteld op het ogenblik dat hij het beroep
nag niet uitoefent, aan de uitoefening ervan niet mag beginnen voordat
hierover uitspraak is gedaan, tenzij de voorzitter in kart geding anders
beslist. Deze tekst is uit het nieuw artikel 216 weggelaten, omdat ,het
opschortend karakter van het recht van beroep de wetgever vanzelfsprekend voorkwam" (2). Het ging in dit lid echter niet om een recht
van beroep, doch wel om de opschorting van het recht met de uitoefening van een beroepsactiviteit te starten door het indienen van een
verzoekschrift op grand van artikel 216 B.W.
Uit de weglating van deze bepaling moet worden afgeleid dat de
echtgenoot die een beroep wil uitoefenen, hiermee mag beginnen
ongeacht het bestaan van het verhaal, tenzij de echtgenoot die het
verhaal indient in kart geding, van de voorzitter van de rechtbank
bekomt dat hiertoe voorlopig verbod wordt opgelegd.
Het nieuwe artikel 216 B.W. voorziet in een derde mogelijkheid;
de rechtbank kan de uitoefening van het beroep afhankelijk stellen
van een voorafgaande wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
van de echtgenoten.
Deze toevoeging werd inzonderheid ingegeven door de zorg die
huwelijken te beschermen waar het gemeenschappelijk vermogen
hoofdzakelijk bestaat uit hetgeen is overgespaard van de inkomsten
van beide echtgenoten. In dit geval zou een der echtgenoten door de
uitoefening van een zelfstandig beroep dat gemeenschappelijk vermogen in gevaar kunnen brengen (3). Het nieuwe huwelijksstelsel zou in
werkelijkheid van die aard moeten zijn dat de ene echtgenoot niet
moet instaan voor de beroepsschulden van de andere b. v. de scheiding
van goederen.
De rechtbank kan de voorwaarde van voorafgaandelijke wijziging zo
stellen, dat zij daarbij oak bepaalt welk huwelijksstelsel moet worden
gekozen. Zulks betekent niet dat elkeen die een zelfstandig beroep
wil uitoefenen, er kan toe gedwongen worden het huwelijksstelsel
te doen wijzigen; de wijziging kan slechts als voorwaarde worden gesteld wanneer aan de uitoefening van het beroep een ernstig nadeel
25.

G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr.
(2) Verslag van de Subcommissie, biz. 38.
(3) Verslag Hambye, biz. I 1.

(I) BAETEMAN,
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is verbonden voor de belangen van de andere echtgenoot of de kinderen. Tevens is het zo dat de wijziging niet wordt opgelegd: artikel
I394 B.W. is toepasselijk, wat betekent dat de echtgenoten in onderlinge overeenkomst een ander huwelijksstelsel moeten kiezen en met
naleving van de opgelegde formaliteiten, ter homologatie moeten voorleggen aan de rechtbank. Weigert de echtgenoot die zich tegen de uitoefening van dat beroep verzet ook de wijziging van het huwelijksstelsel, dan is hiertegen geen verhaal mogelijk.
26. Aan het verzet vanwege de mede-echtgenoot en, a fortiori, aan
de voorwaarde om een ander huwelijksstelsel aan te nemen, ontsnapt
de uitoefening van openbare mandaten.
Het vroegere artikel 2 I 5 maakt een uitzondering voor openbare
ambten en mandaten.
De openbare ambten werden uit deze bepaling gelicht omdat geoordeeld werd dat ,een der echtgenoten belang kan hebben bij verzet
tegen de aanvaarding door de andere echtgenoot van een openbaar
ambt dat moet worden uitgeoefend op een plaats die verwijderd ligt
van de echtelijke verblijfplaats waar de opposant zelf zijn beroep uitoefent" (I). Met de term openbare ambten in de zin van het vroeger
artikel 2 I 5 werden bedoeld, de ambten die afhankelijk zijn van een
benoeming door de Koning, of door een andere overheid (Parlement,
Rekenhof, provincie of gemeente) voor zover ze kunnen worden gelijkgesteld met de eerste categorie in het statuut van het Rijkspersoneel (2).
De openbare mandaten werden oorspronkelijk ook uit de nieuwe tekst
van artikel 2 I 6 gehaald, omdat de mening was vooropgezet dat dit
probleem in de kieswetgeving diende te worden geregeld (3). Uiteindelijk heeft de wetgever de openbare mandaten toch nog vermeld,
ten einde een verkeerde interpretatie te voorkomen; uit de schrapping
kon immers worden afgeleid dat verzet tegen de uitoefening van een
openbaar mandaat wel mogelijk werd (4).
Met de term openbaar mandaat worden bedoeld de politieke mandaten,
zoals die van gemeenteraadslid, schepen, provinciaal raadslid, bestendig gedeputeerde, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en van de Senaat (5).

(I) Verslag van de Subcommissie, biz. 38.
G. en LAUWERs, J.P., o.c., nr.
(3) Verslag van de Subcommissie, biz. 38.
(4) Verslag Hambye, biz. I I.
(5) BAETEMAN, G. en LAUWERs, J.P., o.c., nr.

(2) BAETEMAN,

2I4.

2I4.

In artikel 2 I 6 § 2 wordt het gebruik van de naam in beroepsbetrekkingen geregeld: hierbij worden de voorheen geldende bepalingen aangepast aan de gelijkheid der echtgenoten. Ieder van hen mag
voortaan de naam van de andere gebruiken in zijn beroepsbetrekkingen.
De term gebruiken moet nu zoals vroeger worden begrepen in de zin
van toevoegen aan de eigen naam of gebruiken ter vervanging van (I).
Voor de man betekent dit een ruimere mogelijkheid dan voordien
tot gebruik van de naam van de vrouw.
De vereiste instemming is aan geen enkele vormvoorwaarde onderworpen en brengt evenmin als eerder verantwoordelijkheid mee voor
de instemmende echtgenoot (2). Intrekking van de instemming en
verhaal hiertegen zijn geregeld op dezelfde wijze als onder het oud
artikel 2 I 6 ; alleen wordt nu ook de voorzitter van de rechtbank bevoegd in spoedeisende gevallen.
27.

§ 5. Inning van de inkomsten
28. Reeds v66r de wetten van 20 juli I932 en van 30 april I958 was
in verscheidene wetten het recht van de vrouw erkend om zelf haar
beroepsinkomsten te ontvangen en erover te beschikken in het belang
van de huishouding (3). Een beperkte bescherming van haar beroepsvoorwerpen was ingesteld (4).
Het stelsel der voorbehouden goederen heeft deze bevoegdheden van
de vrouw die een afzonderlijk beroep uitoefent uitgebreid en ook de
met haar beroepsinkomsten verkregen goederen daarin begrepen (5).
In het nieuw artikel 2I7 wordt als dwingende regel vastgesteld dat elk
der echtgenoten het recht heeft zelf zijn inkomsten te ontvangen.
~ Dit artikel vermeldt vier principes: ieder echtgenoot ontvangt zijn
\ inkomsten alleen, hij besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de
11
t lasten van het huwelijk, het overschot kan hij besteden voor de aan1)' schaf van goederen, verantwoord door de uitoefening van het beroep
' en water daarna nog overblijft is onderworpen aan de regels van het
huwelijksstelsel dat de echtgenoten hebben aangenomen.
De door de amendementen voorgestelde tekst maakte een onderscheid
naargelang het ging om inkomsten uit eigen goederen en de verdien(1) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c~, nr. 220.
(2) BAETEMAN, G. en LAUWERs, J.P., I.e.
(3) Wetten van 10 maart 1900 op het arbeidscontract {art. 29), van 7 augustus 1922 op
het bediendencontract (art. 25) en van 5 juni 1928 op het zeeliedencontract (art. 104).
(4) Art. 593 van he\ Wetboek van burgerlijke rechtspleging, zie thans art. 1408 Ger. W.
(5) Art. 224a en 224b B.W. door de wet van 20 juli 1932 ingevoerd, laterals overgangsbepalingen 226 septies B.W. behouden door de wet van 30 apri11958.

sten, lonen en inkomsten uit het beroep. Eerst werd gemeend dat dit
recht aileen kon betrekking hebben op de bedrijfsinkomsten. Deze
beperking was ingegeven door het feit dat aile inkomsten, ongeacht
hun oorsprong, volgens het wettelijk stelsel in het gemeenschappelijk
vermogen vielen. Gevreesd werd voor tegenstrijdigheden met de
bepalingen betreffende de verschillende huwelijksvermogensstelsels (1).
Uiteindelijk heeft de wetgever er anders over beslist; ieder echtgenoot
ontvangt zijn inkomsten aileen, onverschillig of het kapitaals - dan
wei bedrijfsinkomsten betreft (2). Daarom werd elke andere omschrijving van het soort inkomsten uit de tekst geschrapt. Deze regel geldt
dus eveneens wanneer het om inkomsten gaat uit persoonlijke goederen die krachtens art. 14os, in het gemeerischappelijk vermogen vailen.
Hetzelfde artikel 217 dat dit recht toekent, vermeldt bovendien enkele
op dwingende en voor aile huwelijksstelsels geldende bestemmingen
van deze inkomsten.
Een absolute prioriteit wordt toegekend aan de bijdrage van elk van
de echtgenoten in de lasten van het huwelijk en in de opvoeding van
de kinderen. Andere doeleinden waarvoor zowel de kapitaals- en
bedrijfsirikomsten kunnen bestemd worden, zijn onderworpen aan
deze eerste verplichting. Het is de bedoeling geweest van de wetgever
de bijdragelast en de opvoeding van de kinderen te laten slaan op het
geheel van de inkomsten (3) ; andere bestemmingen komen slechts in
aanmerking onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er een overschot
rest.
Artikel 221 zal dit principe nogmaals herhalen; waar het bepaalt dat
iedere echtgenoot bijdraagt naar zijn vermogen in de lasten van het
huwelijk en in de verhaalmiddelen voorziet wanneer de echtgenoot
deze verplichting niet nakomt.
Artikel 217 geeft de echtgenoot die zijn bijdrage heeft geleverd de
mogelijkheid het overschot te besteden voor verkrijging van goederen
wanneer die verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep.
Het overschot van de inkomsten mag dus niet in volledige vrijheid
door de echtgenoten worden besteed. Waar de beperking in het stelsel
der voorbehouden goederen lag in hetgeen het belang van het huishouden diende, is nu de prioriteit bepaald ten voordele van de noden
van de uitoefening van het beroep. Deze noden mogen niet te breed
worden gei'nterpreteerd. Oorspronkelijk had de Commissie voor de
(1) Versiag van de Subcommissie, biz. 30 en 39·
(2) Versiag Hambye, biz.
(3) Id., biz. 12.

12.
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Justitie voorgesteld de echtgenoten toe te staan het overschot aan te
wenden voor goederen die nuttig zijn voor het beroep; dat nuttigheidsbegrip werd later vervangen door het begrip noodzakelijkheid, omdat
hieraan een engere betekenis kon worden gegeven. Ten slotte viel de
keuze op de verkrijging die verantwoord is voor de uitoefening van het
beroep (I).
29. Hoewel het uiteraard onmogelijk is een nadere precisering te
geven vermits de beroepsnoodwendigheid grote verschillen kan
vertonen, heeft de wetgever toch willen aantonen dat hij de bestemming van het overschot heeft willen beperken. Het wil voorkomen dat een juiste interpretatie erin bestaat te zeggen dat de besteding alleen dan verantwoord kan worden beschouwd, wanneer het
noodzakelijk is om de uitoefening van het beroep mogelijk te maken,
en het instandhouden ervan, hierbij rekening houdend met de evolutie
van omstandigheden waaraan elk beroep onderworpen is.
Voor de aankoop van onroerende goederen, zelfs voor een beroepsgebonden onroerende belegging, onstaat, wanneer de echtgenoten met
het wettelijk stelsel of een ander stelsel met gemeenschap zijn gehuwd, een conflict tussen de regel van de artikelen 2I7, I4I7 en
I4I8 B.W. Het komt ons voor dat de strengere regels van het bestuur
van het gemeenschappelijk vermogen voorrail.g m()~ten krijgen, en
dat de echtgenoot zijn inkomsten voor zijn beroep enk~Czonder -1rlstemming van zijn mede-echtgenoot kan besteden, voor zover hij
hiermee een noodzakelijke bestuurshandeling verricht (zie over dit
begrip verder nr. II2). Voor het overige en in het bijzonder voor de
verkrijging van een onroerend goed of een handelszaak moeten
beide echtgenoten toestemmen wanneer het goed betaald wordt
met (opgespaarde) inkomsten daar alle inkomsten vanaf hun oorsprong tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, ongeacht de
bijzondere bestuursregels hiervoor bepaald in artikel 2I9 (zie ook
verder nr. I I7).

30. Al is het enerzijds de bedoeling geweest de besteding van het
overschot der inkomsten aan vrij ernstige beperkingen te onderwerpen, dan moet anderzijds worden onderstreept dater blijkbaar geen
beperking is gesteld binnen het doel zelf van de besteding, m.a.w.
de grenzen binnen dewelke de besteding als verantwoord client
te worden beschouwd ; dit overschot kan immers geheel of ten dele
·
daaraan worden besteed (I).

(1) Verslag Hambye, biz. 12.
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Dit heeft tot gevolg dat de echtgenoot die al zijn inkomsten uitgeeft
voor beroepsdoeleinden en dit ook kan verantwoorden, deze inkomsten geheel aan een eventuele gemeenschappelijke bestemming
kan onttrekken. De aldus verkregen goederen staan uitsluitend onder
het bestuur van de echtgenoot-verkrijger. Deze toekenning van
bevoegdheden heeft evenwel geen invloed op de aard van die goederen,
die verder overeenkomstig het huwelijksvermogensstelsel eigen of
gemeenschappelijk zijn. Dit is in het bijzonder van belang voor de
rechten van derde-schuldeisers.
In de verhoudingen tussen de echtgenoten gelden tevens de normale
bestuursregels op deze goederen, en de regels inzake aansprakelijkheid
ervan.
Het staat de echtgenoot die zijn inkomsten voor zulke uitgaven
niet besteedt, niet vrij andere goederen daarmee te verkrijgen noch de
besparingen die daarmee zijn verwezenlijkt, aan hun bestemming
krachtens zijn huwelijksvermogensstelsel te onttrekken.
Ter gelegenheid van de bespreking over de bestemming van bedoelde
inkomsten, zijn eveneens de voorbehouden goederen ter sprake
gekomen waarover de gehuwde vrouw tot op heden nog kon beschikken ingevolge het bepaalde in artikel 226 septies en die juist betrekking hadden op de spaargelden voortkomend van de uitoefening
van een beroep onderscheiden van dat van de man. Deze voorbehouden goederen werden door de nieuwe wet afgeschaft.
31. De wetgever heeft er mede rekening gehouden dat er nog een

overschot kan blijven nadat de bijdrage is geleverd in de lasten van
het huwelijk en de opvoeding van de kinderen en nadat een bedrag
werd besteed voor de aanschaf van goederen, verantwoord voor de
uitoefening van het beroep.
De echtgenoten mogen evenmin hierover vrij beslissen. Zowel de besteding van dat overschot als het beheer van de goederen met dat
overschot verkregen, worden bepaald door de regels van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.
§ 6. Eigen rekening en brandkast

De bepaling van artikel 218 is eveneens een logisch uitvloeisel
van de wetgeving die de volle handelingsbekwaamheid aan de gehuwde
vrouw toekent.
Dit artikel machtigt iedere echtgenoot om zonder instemming van de
andere, op zijn naam een depositorekening voor geld of effecten te
doen openen en een brandkast te huren.
32.

In werkelijkheid is de tekst de uitbreiding van een recht dat aan de
gehuwde vrouw werd toegekend door de wet van 30 april 19 58 inzake
uitbreiding van de handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw
voor bepaalde spaargelden.
De wetgever heeft dit recht kracht willen bijzetten door er de nadruk op te leggen dat deze regel hoofdzakelijk de veiligheid van de
derde bewaarnemer beoogt. Dit is dan oak de betekenis en de draagwijdte van de tekst van het tweede lid waarin wordt gezegd dat de
echtgenoot ten opzichte van de bewaarnemer van de depositorekening
of de verhuurder van de brandkast geacht wordt alleen het bestuur of
de toegang te hebben •.
Dit betekent meteen dat uit het deponeren van geld of effecten in
een financiele of bankinstelling niet kari worden afgeleid dat deze
eigen, gemeenschappelijk of eventueel onverdeelde goederen zijn (1).
Alleen wordt de bewaarnemer beveiligd en wordt hij ontslagen van de
verplichting na te gaan welke de aard is van de gedeponeerde ·gelden
of welke hun oorsprong is ..
De bedoeling en de strekking van deze tekst worden trouwens nag
verduidelijkt bij lezing van de motieven die de wetgever er toe. gebracht heeft een amendement te verwerpen; dat dit recht wenste te
onderwerpen aan het voorbehoud van de mogelijkheid tot verzet van
een van de echtgenoten wanneer de gedeponeerde gelden of de
inhoud van de brandkast gemeenschappelijke goederen bevatten.
Gevreesd werd dat het recht om een spaar- of depositoboekje te
openen en alleen bedragen te deponeren en op te vragen, tot een
onttakeling van het gemeenschapsstelsel zou leiden omdat de aldus
gedeponeerde gelden van allerhande herkomst, aan de gemeenschap en
de bevoegdheid van de andere echtgenoot onttrokken zijn.
Dit amendement werd verworpen omdat bedoelde tekst de aard
van de deposito's niet raakt doch alleen beoogt de bewaarnemer te
beveiligen (2). Bedoeld wordt dat deze tekst een einde zal maken
aan de bankpraktijk die er in bestaat steeds de handtekening van
de man te eisen (3).
33· Onder voorbehoud van nader door de praktijk te geven interpretatie kan de draagwijdte van de bepaling van artikel 218 als volgt
worden samengevat.

(1) Verslag Hambye, blz. 13.
(2) Verslag Hambye, blz. 14.

(3) Verslag van de Subcommissie, blz. 25.
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Ieclere echtgenoot kan op zijn naam een rekening doen openen,
en is daarbij niet verplicht enige rechtvaardiging te geven noch
over de oorsprong van de gelden of effecten die hij er deponeert, noch
over de bestemming die hij aan opgevraagde gelden of aan de opbrengst van vervreemding van effecten zal geven.
De regel geldt voor alle rekeningen, zowel dadelijk opvraagbare
deposito's (dus oak lopende rekeningen), als deposito's op termijn
en depositoboekjes, bij wie deze rekeningen oak worden geopend
(banken, private spaarkassen, openbare spaarinstellingen, Bestuur
der Postchecks, enz.), zelfs bij particulieren: de wet maakt geen
onderscheid. H:etzelfde geldt voor effectenrekeningen ; dit kan echter
niet worden uitgebreid tot alle welkdanige beursverrichtingen.
Ieclere echtgenoot kan onder dezelfde voorwaarden een brandkast
huren. Deze toevoeging werd overbodig, doch om redenen van
duidelijkheid gewenst geacht.
De bewaarnemer (en de verhuurder) kan krachtens deze bepalingen
de rekening openen en verder alle verrichtingen uitvoeren (neerlegging, afhaling, overschrijving, enz.), zonder gehouden te zijn tot
enig nazicht. Zijn aansprakelijkheid komt niet in het gedrang indien
achteraf zou blijken dat de echtgenoot, titularis van de rekening,
met de gestelde handeling zijn bevoegdheden te buiten is gegaan,
voor zover die echtgenoot normale waarborgen van eerbaarheid en
solvabiliteit bood.
Het door artikel 218 gesteld vermoeden is echter strikt beperkt tot de
bewaarnemer zelf.(en de verhuurder). Derden kunnen zich op dat vermoeden niet beroepen en daarop niet steunen om zich beveiligd te
achten wanneer de echtgenoot, langs de rekening om, handelingen
verricht waarvoor hij de nodige bevoegdheid of bekwaamheid mist.
Tevens moeten schuldeisers voor hun verhaal tegen de echtgenoten
de regels van het huwelijksvermogensstelsel toepassen, en kunnen zij
het vermoeden van artikel 218 niet inroepen.
Tussen echtgenoten blijven de regels van het huwelijksvermogensstelsel gelden, in het bijzonder betreffende de aard van de gelden
of effecten, de bestuursbevoegdheden, de verhaalmogelijkheden en de
verplichtingen tot vergoeding.
Het verhaalrecht dat door de wet van 30 april 1958 ten voordele
van de man was bepaald m.b.t. spaarverrichtingen van de vrouw is
volledig opgeheven.
De echtgenoot kan enkel tussenkomen in de verrichtingen die zijn
mede-echtgenoot uitvoert op grand van het gemeen recht (bezwarend
beslag onder derden), mits hij het vermoeden van artikel 218 om-

keert en bewijst dat de gelden of effecten niet onder het uitsluitend
bestuur staan van de echtgenoot-titularis van de rekening.
Tevens kan hij de vrederechter vragen dringende en voorlopige maatregelen te nemen ter beveiliging van de belangen van het gezin i. v.m.
zo'n rekening (art. 223 B.W.), of nag, in het wettelijk stelsel, op
grand van art. 1426 B.W. de rechtbank vragen de echtgenoot-titularis
zijn bevoegdheden te ontnemen of te beperken (zie verder).
34· Ten slotte moet worden vermeld de verplichting van de bewaarnemer en de verhuurder tot kennisgeving aan de andere echtgenoot van de opening van de rekening of de huur van de brandkast.
Deze tekst heeft wel enige deining verwekt.
Een eerste voorstel bestond erin aan de tekst een bepaling toe te
voegen die aan elke echtgenoot het recht gaf inzage te nemen van de
inkomsten, uitgaven en beleggingen van de andere echtgenoot.
De zelfstandigheid in een huwelijk is slechts mogelijk als er wederzijds vertrouwen heerst, dat steunt op wederzijdse informatie. Deze
tekst werd niet aangenomen omdat de bepalingen van het primair
stelsel op alle huwelijksstelsels van toepassing zijn en dit inzagerecht a1s niet verantwoord wordt beschouwd in geval van scheiding
van goederen. De maatregel voorzien in artikel 223, werd als afdoende
aange:iien: Tenslofie zou --oi.rinzagerecht een schending-zijn van
het beroepsgeheim wanneer de verrichtingen op de rekening geschieden in het kader van de uitoefening van een zelfstandig beroep.
Ingevolge de verwerping van het inzagerecht werd voorgesteld - en
oak aangenomen - de verplichting van de bewaarnemer of de verhuurder de andere echtgenoot daarvan in kennis te stellen.
Beide hogergenoemde teksten werden opnieuw in vraag gesteld tijdens
de bespreking in openbare vergadering van de Senaat naar aanleiding van de indiening van twee amendementen. Een eerste amendement van de heer de Stexhe (x) strekte tot schrapping van de informatieplicht. Een tweede amendement van de heer Cooreman (2) stelde
voor aan elke echtgenoot een wettelijke volmacht te geven tot inzage van de inkomsten, uitgaven en kapitaalsverrichtingen van de
andere echtgenoot. Terwijl het eerste betrekking had op het primair
stelsel, wenste het tweede amendement het inzagerecht in te lassen in
artikel 1416 B.W. dat betrekking heeft op het wettelijk stelsel en
waarin is bepaald dat het gemeenschappelijk vermogen wordt be-

(1) Senaat, 1975-1976, nr. 683-3.
(2) Senaat, 1975-1976, nr. 683-6.
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stuurd door de ene of de andere echtgenoot die de bestuursbevoegdheden aileen kan uitoefenen.
De schrapping van het informatierecht werd gemotiveerd door
het vermoeden dat de banken dientengevolge altijd de handtekening
van beide echtgenoten zouden eisen en het problemen zou scheppen in
geval van een gezamenlijke rekening met een derde, bij scheiding
van goederen en feitelijke scheiding. Het inlassen van een inzagen:!cht in het wettelijk stelsel werd gemotiveerd door de noodwendigheid te weten welke de stand van zaken is.
Beide amendementen werden verworpen. Hieruit vloeit voort dat
het informatierecht behouden blijft en dus van toepassing is op alle
echtgenoten onder welk huwelijksstelsel zij ook mogen gehuwd zijn.
Het slaat alleen op de opening van de rekening of de huur van de
brandkast en niet op de bewerkingen of de inhoud. De bespreking
heeft er in elk geval toe bijgedragen nogmaals te bevestigen dat een
enkele handtekening voor het openen van een rekening of het buren
van een brandkast volstaat, die namelijk van de echtgenoot-aanvrager.
Vanzelfsprekend verhindert het feit dat een van de echtgenoten alleen
beheert of de vrije toegang ertoe heeft, helemaal niet dat een lastgeving aan de andere echtgenoot of aan een derde wordt gegeven en
evenmin dat die rekening in de vorm van een gemeenschappelijke
rekening wordt geopend, noch dat de brandkast wordt gehuurd op
naam van twee of meerdere personen (1).
De bewaarnemer en de verhuurder zijn er wel toe gehouden na te
gaan of de aanvrager al dan niet gehuwd is. Deze inlichting zal
blijkbaar uit alle beschikbare gegevens kunnen blijken. Van de aanvrager wordt geen bewijs met officieel karakter vereist; zo zal de aanduiding op de identiteitskaart volstaan.
N och de vorm waarin de informatie moet worden gegeven, noch de
sanctie voor de niet-naleving van deze verplichting is geregeld.
Wat de vorm betreft, kan een eenvoudige of aangetekende brief volstaan ; dit zal ook weinig problemen opleveren als de echtgenoten
samenwonen. Zijn ze echter feitelijk gescheiden, dan kan een moeilijkheid ontstaan indien de woon- of verblijfplaats van de mede-echtgenoot niet is gekend of als dusdanig wordt voorgesteld.
Aangezien verder in geen sanctie is voorzien, moet worden aangenomen dat de bewaarnemer en de verhuurder in geval van nietnaleving, het vermoeden niet kunnen inroepen. Dit kan hun aansprakelijkheid in het gedrang brengen wanneer blijken zou dat de
(I) Verslag Hambye, biz. IS.
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echtgenoot-titularis misbruik heeft gemaakt van het feit dat zijn
mede-echtgenoot niet ingelicht was over het openen van een rekening
of over de verhuring van de brandkast.

§ 7. Lastgeving
35· Het nieuwe artikel 219 bepaalt dat iedere echtgenoot tijdens het
huwelijk aan de andere echtgenoot algemene of bijzondere last kan
geven om hem te vertegenwoordigen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn huwelijksvermogensstelsel hem laat of toekent;
de lastgeving kan te allen tijde worden herroepen.
11 Deze tekst heeft een dubbel doel; vooreerst te verbieden een last
.1 te geven hetzij v66r het huwelijk ,hetzij onherroepelijk en vervolgens te
{ onderstrepen dat de huwelijksvoorwaarden dit niet kunnen ver1 bieden.
De tekst die eerst werd voorgesteld bepaalde zeer algemeen dat deze
opdracht kon worden gegeven om de andere echtgenoot te vertegenwoordigen. De wetgever kon dit in genendele aanvaarden omdat gevreesd werd dat al te veel huwelijksovereenkomsten dergelijke
algemene volmacht :Zouden bevatten die bovendien onherroepelijk
zouden: zijn. Een dergelijke lastgeving zou immers de handelingsbekwaamheid en de rechtsgelijk.heid tussen de echtgenoten volledig
teniet doen. Deze lastgeving slaat immers op de handelingen waarvoor elk van· de echtgenoten bevoegd is .en het gaat niet om de indeplaatsstelling van de ene echtgenoot door de andere die afwezig is,
onbekwaamverklaard of in de onmogelijkheid is zijn wil te kennen te
geven. Dit laatste wordt immers geregeld door artikel 220 doch
hiervoor is de machtiging vereist van de rechtbank van eerste aanleg.
Rekening houdend met de uitdrukkelijke bedoeling van deze bepaling zoals die trouwens blijkt uit de tekst, zal een lastgeving verstrekt v66r het huwelijk bijvoorbeeld in het huwelijkscontract of die
een onherroepelijk karakter heeft, nietig kunnen worden verklaard.
Voor het overige eerbiedigt de wetgever de vrijheid van de partijen :
bedoelde lastgeving kan algemeen zijn en betrekking hebben op
de uitbreiding van de uitoefening van alle bevoegdheden die iedere
echtgenoot bezit ingevolge zijn huwelijksvermogensstelsel of het kan
enkel een bijzondere lastgeving zijn en betrekking hebben op een
of meerdere handelingen waarvoor de andere echtgenoot bevoegd
lS.

De lastgeving kan betrekking hebben op alle handelingen die de
echtgenoot-lastgever wil en kan stellen uit hoofde van de bevoegd812

heden die zijn huwelijksvermogensstelsel hem op zijn eigen goederen
laat, en van de bevoegdheden die zijn huwelijksvermogensstelsel hem
toekent op de gemeenschappelijke goederen, d.w.z. de bevoegdheden
die hij alleen kan uitoefenen. Een algemene lastgevi11g kan evenwel
geen betrekking hebben op handelingen bedoeld in artikel14I8 B.W.;
hiervoor is een bijzondere lastgeving vereist (vergl. I988 B.W.).
De gevolgen van de lastgeving in de scheiding van goederen zijn
g~regeld door artikel I467 (zie verder nr. I63).
Niets wordt gestipuleerd over de wijze waarop de lastgeving client te
worden gegeven; terzake wordt bijgevolg het gemeen recht toegepast. Zij kan hetzij bij authentieke akte of onderhands, bij brief en
zelfs mondeling worden gegeven (artikel I985 B.W.). Op een bepaald ogenblik werd trouwens de vraag gesteld of terzake geen geschrift moest worden vereist. Deze gedachte werd niet aanvaard
omdat juist gemeend werd dat niet moest worden afgeweken van de
algemeen geldende regels. Enerzijds moet de echtgenoot die zich :.
beroept op het bestaan van een lastgeving ~ zelfs een stilzwijgen- !,f'
de - daarvan het bewijs leveren. Anderzijds is het de taak van ~,,.
de medecontractant zich van het bestaan en de regelmatigheid van ;!
de ingeroepen lastgeving te vergewissen (I).

§ 8. Mwezigheid, onbekwaamverklaring, verhindering
36. Het nieuwe artikel 220 B.W. heeft tot doel de echtgenoot middelen ter hand te stellen om bepaalde handelingen, ten behoeve van de
goede gang en het normale verloop van het huwelijk en het gezinsleven, alleen te verrichten wanneer de andere echtgenoot door omstandigheden die geen schuld in zijnen hoofde inhouden, hetzij omdat
hij daartoe verhinderd is, hetzij omdat hij de vereiste instemming
niet geven kan. Deze omstandigheden zijn: de afwezigheid, de
onbekwaamverklaring, de onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven.
Het optreden van de ene echtgenoot aileen doch mits machtiging,
d.w.z. toezicht van de rechter, heeft betrekking op drie soorten
handelingen ; ten eerste, de handelingen bedoeld in artikel 2 I 5 par. I,
d.w.z. met betrekking tot de rechten op het onroerend goed dat
het gezin tot voornaamste waning client en op het huisraad; (art.
220, par. I); ten tweede de indeplaatsstelling met het oog op de
uitoefening van al de bevoegdheden of een deel ervan die aan de

(1) Verslag van de Subconunissie, biz. 40.
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betrokken echtgenoot toebehoren en in normale omstandigheden
het voorwerp van een algemene of bijzondere lastgeving kunnen
uitmaken, zoals bedoeld in artikel 2I9 (art. 220, par. 2); en tenslotte
ten derde, het optreden van een enkele echtgenoot wanneer het gaat
om het innen van geldsommen die noodzakelijk zijn ten behoeve van
de huishouding (art. 220, par. 3).
De in het eerste en laatste lid bedoelde machtiging om handelingen
betreffende de gezinswoning en het huisraad alleen te stellen, respectievelijk om door derden verschuldigde geldsommen ten behoeve van
de huishouding te ontvangen, kan in geval van afwezigheid, en onbekwaamverklaring en van onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven,
worden gevraagd.
In het derde lid is er slechts sprake van de onmogelijkheid zijn wil te
kennen te geven. Dit is het resultaat van diverse besprekingen.
37· Het behoud van de drie gevallen - afwezigheid, onbekwaamverklaring en onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven - in de
twee andere par. van artikel 220 is het gevolg van de bedoeling van de
wetgever naar het model van artikel 220 oud, zoals ingevoerd door de
wet van 30 april I958, verschillende toestanden aan een bepaling te
onderwerpen.
38. Opgemerkt moet worden dat een zeer belangrij ke WlJZlgmg
werd aangebracht aan de betekenis van het begrip afwezigheid .
.:; De wetgever heeft aan deze afwezigheid de algemene betekenis
,; willen geven van tijdelijke verwijdering van een der echtgenoten uit de
·, echtelijke waning; het begrip mag dus niet worden uitgelegd volgens
) de technische betekenis van de artikelen I I2 e.v. B.W. (I).
Deze interpretatie is totaal verschillend van deze gegeven aan de
afwezigheid in het vroegere artikel 220 waar ze wel diende te worden
begrepen in de wettelijke zin (2).
Onder de onmogelijkheid om zijn wil te kennen te geven valt zowel de
onmogelijkheid die het gevolg is van enige aantasting van het geestelijk vermogen, als degene die het gevolg is van verwijdering (reis, afwezigheid, gevangenschap).
Een en ander mogen doen besluiten dat de afwezigheid enerzijds en de
onmogelijkheid de wil te kennen te geven anderzijds, dezelfde feitelijke inhoud hebben waarover de rechter soeverein zal kunnen oordelen.
(1) Verslag Hambye, biz. 15.
(2) DE PAGE, H., I, nr. 7o6bis.

Aan de onbekwaamverklaring kan bij gebrek aan verduidelijking
en nadere omschrijving geen andere betekenis worden gegeven
dan de gemeenrechtelijke, nl. deze bedoeld in de artikelen 489 e.v.
B.W.
In principe kan de rechter dus ook in geval van onbekwaamverklaring
d.w.z. niettegenstaande het feit dat er een wettelijke vertegenwoordiger werd aangeduid, de machtiging verlenen om de door art. 220,
par. I en 3 bedoelde handelingen aileen te verrichten. Reeds eerder
werd opgemerkt dat het verkieslijker ware geweest de toepassing van
artikel 220 B.W. te beperken tot het geval waarbij de betrokken
echtgenoot geen wettelijke vertegenwoordiger heeft, omdat er in het
huidige systeem conflicten met de wettelijke vertegenwoordiger,
althans in rechte, mogelijk zijn (I).
39· De in artikel 220, par. I bedoelde machtiging heeft aileen tot doe!
de echtgenoot die erom verzoekt in staat te stellen de handeling
aileen te steilen, waarvoor hij normalerwijze de instemming van
de andere echtgenoot nodig zou hebben. Hieruit client afgeleid
te worden dat de machtiging om de handelingen aileen te verrichten
slechts kan worden gegeven aan de echtgenoot die op de gezinswoning
en het huisraad rechten bezit. Deze bepaling heeft niet de bedoeling de
echtgenoot rechten te geven op de goederen die aan de andere, verhinderde echtgenoot toebehoren.
40. Artikel 220, par. 2 voorziet in de mogelijkheid om in geval van
onmogelijkheid van de ene echtgenoot om zijn wil te kennen te geven,
de andere in zijn plaats te Iaten stellen voor de uitoefening van al
zijn bevoegdheden of een deel ervan. Deze bepaling is het uiteindelijk
resultaat van diverse formuleringen.
Ingaande op het door de regeringsamendementen gedane voorstel,
had de Subcommissie oorspronkelijk aan de echtgenoot de bevoegdheid verleend om de andere echtgenoot van rechtswege te vertegenwoordigen voor handelingen van beheer en beschikking wanneer
deze vertegenwoordiging niet aan een derde was opgedragen krachtens
een volmacht of een rechterlijke beslissing (2). Diezelfde Subcommissie kwam evenwel op haar eerste beslissing terug. Zij liet de
gedachte van de vertegenwoordiging van rechtswege toegestaan
varen, omdat het aan de rechtbank toekomt vast te stellen dat een
der echtgenoten in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen

(1) DE PAGE, H., I, nr. 706bis.
(2) Verslag van de Subcommissie, biz. 28.

Sxs

te geven. Ook de mogelijkheid om een derde als vertegenwoordiger aan te duiden werd verworpen. Bovendien meende de Subcommissie de volledige opsomming van de diverse hypothesen niet
meer te moeten herhalen in dat deel van de tekst waarin sprake
is van de machtiging om de bevoegdheden van de verhinderde echtgenoot uit te oefenen; de afwezigheid en de onbekwaamverklaring
worden immers door andere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
geregeld (I). Vandaar dat in dit artikel nog maar enkel sprake is van
onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven.
41. Verder moet voor de toepassing van dit artikel uit de tekst ook
worden afgeleid dat deze indeplaatsstelling slechts zal kunnen geschieden wanneer de betrokken echtgenoot geen lasthebber heeft
aangesteld of geen wettelijke vertegenwoordiger heeft (2).
De in de plaats gestelde echtgenoot wordt gemachtigd om al de
bevoegdheden die het huwelijksvermogensstelsel aan zijn medeechtgenoot laat of toekent, of een gedeelte ervan, uit te oefenen.
Deze bepaling sluit volledig aan bij deze van artikel 2I9 betreffende de
algemene of bijzondere lastgeving. Desnoods zal de indeplaatsstelling
bevolen worden voor de uitoefening van de bevoegdheden die niet
in de lastgeving zijn begrepen.
42. Het is van belang m.b.t. artikel 22~ het ond~~scheid tussen
de drie veronderstellingen te maken. Voor de vervreemding van
de gezinswoning en het huisraad moet rekening worden gehouden met
het feit dat artikel 220 par. I alleen toepasselijk is als de echtgenoot
die de machtiging vraagt, zelf eigenaar is. Gaat het om eigen goederen
van de andere echtgenoot, dan geldt artikel220 par. 2 en moet de indei plaatsstelling worden gevraagd. Gaat het om gemeenschappelijke
' goederen dan moet artikel I 420 worden toegepast. Evenzo kan artikel
'. 220 par. 2 alleen worden toegepast om de verschuldigde sommen
ten behoeve Va:J;l het huishouden te gebruiken. Wil de echtgenoot
· die orn de machtiging verzoekt de inkomstenvan de andere echtgenoot
op een andere wijze besteden - bijvoorbeeld om beroepsvoorwerpen te kopen - , dan moet hij de indeplaatsstelling vragen.
Het onderscheid tussen de strekking en de betekenis van de drie paragrafen van artikel 220 is ook van belang m.b.t. de bevoegdheid. De
vrederechter is bevoegd om de machtiging te verlenen de door de derden verschuldigde geldsommen ten behoeve van de huishouding te

(1) Verslag van de Subcommissie, biz. 41.
(2) Verslag Hambye, biz. 16.
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ontvangen. Voor de machtiging om de handelingen bedoeld in artikelen 2I5 par. I, aileen te verrichten en voor de indeplaatssteiling
is aileen de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
§ 9· Bijdrage in de lasten van het huwelijk

43. Artikel 22 I herneemt de vroegere beginselen m verband met
de bijdrage in de lasten van het huwelijk.
In het eerste lid wordt de verplichting van beide echtgenoten om
naar hun vermogen in deze lasten bij te dragen, vastgelegd.
Deze verplichting heeft een nieuwe draagwijdte gekregen doordat
er m.b.t. de scheiding van goederen niet meer voorzien is dat de
echtgenoten deze bijdrage in hun huwelijksovereenkomst kunnen
regelen. Van suppletieve regeling (I) wordt deze bepaling ook thans
dwingend recht. Conventionele afwijkingen zijn niet toegestaan (2).
De wet bepaalt voortaan dat de bijdrage naar het vermogen van
ieder der echtgenoten wordt bepaald.
In de regeringsamendementen stelde men voor uitdrukkelijk te
stipuleren dat iedere echtgenoot bijdraagt in de huwelijkslasten
naar zijn vermogen en zijn staat, zowel door zijn huiselijke werkzaamheid als door middel van zijn inkomsten. Hierdoor wilde men
beklemtonen dat het huishoudelijk werk een manier kan zijn waarop
een van beide echtgenoten bijdraagt in de lasten van het gezin.
Deze tekst werd niet overgenomen omdat de wetgever van mening was
dat hij misschien wei een psychologische maar geen juridische betekenis heeft. Deze bijdrage is moeilijk te waarderen op geld. Ook
het begrip staat werd geschrapt; dit herinnerde, in de geest van
de wetgever, teveel aan de verschiilende rol van de man en de vrouw in
het huwelijk; iedere echtgenoot, zowel de man als de vrouw, moet op
gelijke voet naar zijn vermogen bijdragen in de lasten van het huwelijk (3).
De term vermogen mag niet, zoals in de Nederlandse wet bijvoorbeeld, in tegensteiling tot de term ,inkomsten" worden genomen,
doch in de meer algemene betekenis van ,mogelijkheden" (zie de
Franse term ,facultes"). Uit een en ander kan worden afgeleid
dat het huishoudelijk werk oak een bijdrage in deze lasten vertegenwoordigt bij gebrek aan eigen inkomsten.
(1) Zie CASMAN, H., De regeling van de bijdrage in de lasten van het huwelijk in de bedongen
scheiding van goederen, R. W., 1974-1975, 129 e.v.
(2) Dit was ook de door Prof. C. RENARD voorgestelde oplossing, zie o.c., T.P.R., 1966, 13.
(3) Verslag Hambye, biz. 16.
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Artikel 22I B.W. voorziet verder, op dezelfde wijze als het oud
artikel218, in de mogelijkheid voor iedere echtgenoot om, in geval van
niet-naleving van deze verplichting door de mede-echtgenoot, de zogenaamde sommendelegatie te bekomen. De vrederechter blijft
bevoegd. De procedureregels werden in het Gerechtelijk Wetboek
overgenomen.
De krachtens een sommendelegatie ontvangen gelden kunnen niet
worden aangewend voor een ander doel dan ten behoeve van de
huishouding en in het bijzonder niet voor de uitoefening ten behoeve
van het beroep verantwoorde aanschaf van goederen of voor de bestemming die het huwelijksvermogensstelsel eraan geeft, zoals is bepaald in artikel 2 I 7.

§

10.

Aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden

44· Het belangrijke nieuwe artikel222 B.W. bepaalt dat iedere schuld
die door een der echtgenoten ten behoeve van de huishouding en de
opvoeding van de kinderen wordt aangegaan, de andere echtgenoot
hoofdelijk verbindt. Deze aansprakelijkheid bestaat evenwel niet voor
de schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitenspong ZlJn.
Noch het principe zelf van de a.ansprakelijkheid yan beide ephtgenoten~
noch de behoeften van de huishouding hebben enige kritiek uitgelokt. Er werd geoordeeld dat dit artikel gewoon de gevolgen trok uit
de gelijkheid die voortaan tussen de echtgenoten bestaat (I).
Hiermee worden de ,huishoudelijke bevoegdheden" van beide echtgenoten wettelijk geregeld, derwijze dat het huishoudelijk mandaat van
de gehuwde vrouw als jurisprudentiele constructie (2) komt te vervailen.
Gezamenlijke gehoudenheid der echtgenoten voor aile huishoudelijke
schulden was reeds voorgesteld in de scheiding van goederen (3),
waar het huishoudelijk mandaat als erg voorbijgestreefd voorkwam.
Nu geldt de nieuwe wettelijke regeling in aile stelsels, en wordt
tevens in de hoofdelijkheid voorzien. Wie de schuld oak heeft aangegaan, derden kunnen elk der echtgenoten voor het geheel aanspreken (4). Dit zal ontegensprekelijk het krediet van het gezin verhogen
wat de fu ndamentele noden ervan betreft.
(1) Verslag van de Subcommissie, biz. 31.
(2) Zie CASMAN, H., Het huishoudelijk mandaat, T.P.R., 1975, 117 e.v.

(3) CAsMAN, H., o.c., 126 en ref.; -in Frankrijk reeds in 1935 door SAVATIER, R., L' action
des creanciers pour dettes de menage contre les epoux separes de biens, D.H., 1935, Chron., 25.
(4) Aile regels van de hoofdelijkheid zijn toepasselijk: art. 1200 e.v. B.W., o.m. art. 1207
B. W. over de interest.
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45. De wetgever maakt geen onderscheid tussen de eventueel in het
gezin aanwezige, verschiilende soorten kinderen; aile kinderen worden
bedoeld die van het gezin dee! uitmaken, ongeacht of zij van beide
echtgenoten dan wei van een van hen zijn (I). Dit betekent dat geen
rekening werd gehouden met de opwerping dat hierdoor ieder van
de echtgenoten eventueel in zijn eigen goederen althans het dee!
van de uitkering tot onderhoud zal moeten dragen, dat een der echtgenoten verschuldigd is aan de kinderen die hij uit een vorig huwelijk
heeft, voor zover die uitkering oak de opvoedingskosten dekt (2).
Het enige criterium dat de wetgever inzake opvoeding van de kinderen heeft behouden, is de vereiste dat de kinderen dee! uitmaken
van het gezin van de echtgenoten.
Voor de onderhoudsschulden jegens de kinderen van een der echtgenoten is wei in een bijzondere regeling voorzien in het wettelijk
stelsel (art. 1414, 4 B.W.).

4f>. Zo deze aansprakelijkheid voiledig is binnen de omschrijving van
het artikel, dan houdt ze evenwel op wanneer het schulden zijn die,
gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, als buitensporig dienen te
worden beschouwd.
De eerste tekst sloot de niet-aansprakelijkheid uit, niet aileen de
overdreven en onnodige schulden met inachtneming van de levenswijze van het gezin en van de goede of kwade trouw van de derdecontractant, noch oak schulden ontstaan uit koop op afbetaling,
tenzij deze door beide echtgenoten gezamenlijk en schriftelijk werden aangegaan. Het bewijs dat de schuld betrekking heeft op de huishouding, zou dienen te worden geleverd door de schuldeiser.
Gevreesd werd dat de vermelding van al deze feitelijkheden zou
leiden tot tegenstrijdige en willekeurige beslissingen (3). Het schrappen uit de tekst van de criteria geeft bovendien aan de rechter - in
overeenstemming met de bedoeling van de wetgever - een ruimere
beoordelingsbevoegdheid. Het nodeloze werd eveneens uit de tekst
weggelaten omdat de beoordeling ervan als schier onmogelijk werd
beoordeeld. Wat de verkopen en leningen op afbetalingen betreft,
meende wetgever dat deze aangelegenheid thuis hoort in de wetten die
deze materie regelen (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag

Hambye, biz. 17.
van de Subcommissie, biz. 32.
van de Subcommissie, biz. 32.
Hambye, biz. 17.
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Bij de beoordeling van wat buitensporig is - het enig criterium dat
uiteindelijk behouden bleef - zal de rechtbank zich laten leiden
door de vroegere rechtspraak over de omvang van het huishoudelijk
mandaat van de gehuwde vrouw (1). Richtinggevend moet hierbij
zijn dat · de huishoudelijke bevoegdheden beperkt zijn enerzijds
door de uiterlijke levenswijze van de echtgenoten, eerder dan door
hun werkelijke inkomsten, daar derden van deze laatste moeilijk
kennis hebben, en anderzijds door het nut van de aangegane schuld (2).

47· De wet regelt het moeilijk probleem van de huishoudelijke
bevoegdheden niet voor het geval de echtgenoten niet samenwonen.
De hoofdelijkheid blijft o.i. gelden voor alle aangegane schulden voor
,de opvoeding van de kinderen"; de regeling ervan is niet afhankelijk
van het samenleven der echtgenoten.
In geval van feitelijke scheiding kan, zoals onder het systeem van
het huishoudelijk mandaat, in bepaalde omstandigheden aan het bestaan van een ,huishouding" of van een ,gezin" worden getwijfeld,
zodat de regeling niet toepasselijk zou zijn (3).
Het belang hiervan werd tijdens de bespreking in de openbare vergadering van de Senaat benadrukt: ,Wanneer een man zijn vrouw
verlaat en deze achterlaat aileen of met kinderen zonder bestaansmiddelen, is deze vrouw vandaag verplicht eerst een procedure in te
stellen en zich te richten tot de vrederechter of tot· de voorzitter van
de rechtbank om voorlopige maatregelen te bekomen. Pas na een bepaalde tijd, die misschien zeer kart kan zijn, maar die meestal weken,
zo niet maanden aansleept, krijgt de vrouw het wettelijk middel om
inkomsten te verwerven. In de toepassing van de belangrijke wijziging
die wij thans aanbrengen is het mogelijk dat de vrouw uitgaven doet,
zelfs wanneer de man haar tijdelijk verlaten heeft en nag geen procedure tot echtscheiding werd ingesteld. Deze vrouw zal het juridische
middel krijgen om voor haar en voor haar kinderen, voor huishouding
en opvoeding, de dagelijkse noodzakelijke uitgaven te doen" (4).

§

II.

Dringende en Voorlopige maatregelen

48. Het nieuw artikel 223 B.W. herneemt de essentiele inhoud van
het vroeger artikel 221 B.W., nl. de mogelijkheid om v66r de rechter

(I) Id.
(2) CASMAN, H., o.c., 121-123, nr. 9 tot 13.
(3) CASMAN, H., Enkele aspekten van de rechtstoestand van feitelijk gescheiden echtgenoten,
T.P.R., 1974, 70, nr. 27 e.v.
(4) Parl. Hand., Senaat, 28 apri11976, biz. 1947•

dringende voorlopige maatregelen te bekomen. Het kan ook voldoende zijn dat de verstandhouding tussen de echtgenoten ernstig
verstoord is. Dit is een belangrijke uitbreiding van bevoegdheden,
waardoor het ook mogelijk wordt dat in geval van feitelijke scheiding
der echtgenoten, ieder van hen om de maatregelen zou verzoeken, die
in het belang van het gezin vereist zijn. De uitbreiding is evenwel
niet zo ingrijpend, als rekening wordt gehouden met de interpretatie
van de rechtspraak die ook als plichtverzuim aanmerkte, de tekortkomingen aan de verplichtingen die niet wettelijk zijn opgelegd maar
die iedere echtgenoot uit dien hoofde, of als ouder, of als gewoon
mens meet naleven om de andere echtgenoot of de kinderen moreel
noch materieel te schaden (I).
Zeer ingrijpend is dan wel de wijziging van de bevoegdheidsregeling.
Niet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, maar de vrederechter is thans bevoegd. Hiertoe werd besloten omdat deze laatste
nu reeds bevoegd is voor andere betwistingen tussen echtgenoten (2).
Deze wijziging biedt het voordeel dat sommige bevoegdheidsproblemen nu zijn opgelost, zeals de vraag of als een dringende en
voorlopige maatregel een onderhoudsgeld of een sommendelegatie
kan worden gevraagd (3). Thans behoren al deze maatregelen tot de
bevoegdheid van de vrederechter.
Een ander gevolg van de bevoegdheidswijziging ligt hierin dat de
aard van de genomen maatregel hierdoor verandert. De wet bepaalt
zeals voordien dat deze maatregelen dringend moeten zijn omdat
ieder uitstel de benadeling van het gezin nog zou verzwaren (4); ze
zijn ook voorlopig in die zin dat ze een voorlopige (verstoorde)
toestand moeten regelen (5). Enige correlatie of gebondenheid tussen
het plichtverzuim en de maatregel (6) was al niet meer vereist sinds de
tekst door de wet van I juli I974 werd uitgebreid tot maatregelen
die vereist zijn in het belang van de echtgenoten en van de kinderen.
Belangrijk was echter ook de afwezigheid van verhaalmiddelen tegen
de door de voorzitter genomen beslissing, die steeds kon worden inge-

(1) DELVA, W. en BAERT, G., Overzicht van rechtspraak (1960-1963); Personen- enfamilierecht, T.P.R., 2964, 380, nr. 53;- BAETEMAN, G. en LAUWERs, J.P., o.c., biz. 271, nr. 330.
(2) Verslag Commissie, biz. 18.
(3) Zie hierover DEL VA, W. en BAERT, G., o.c.; T.P.R., 1964, 383, nr. 53;- VIEUJEAN, E.,
Droits et devoirs des epoux, T.P.R., 1975. 72-74· nr. 13·
(4) DELVA, W. en BAERT, G., o.c., T.P.R., 1964, 382, nr. 52.
(5) RENARD, C. en VIEUJEAN, E., Examen de jurisprudence, Personnes et biens (1956-196o),
R.C.].B., 1961, 504-505, nr. 32.
{6) DE PAGE, H., I, nr. 7o8bis C.

trokken of gewijzigd, behoudens hoger beroep op grond van onbevoegdheid of machtsoverschrijding (1).
Thans wordt het verzet in geval van verstek en het hoger beroep uitdrukkelijk voorzien in de procedureregels die ook voor deze bepaling
in het Gerechtelijk Wetboek zijn overgehracht (2).

§

12.

Nietigverklaring

49· Artikel 224 is reeds, onder een aspect, ter sprake gekomen ter
gelegenheid van de ontleding van artikel 21 5.
Dit artikel zegt dat een reeks handelingen, op verzoek van de andere
echtgenoot en onverminderd de toekenning van schadevergoeding,
kunnen worden nietigverklaard. Het betreft de daden van beschikking
betreffende het goed dat het gezin tot voornaamste woning client en
het daarin aanwezige huisraad, handeling tot overtreding van het
krachtens artikel 223 gevraagd of verkregen verbod tot vervreemding
of hypothekering verricht na de overschrijving van het verzoekschrift
of het vonnis, de schenkingen en de persoonlijke zekerheden door een
der echtgenoten gedaan of gesteld die de belangen van het gezin in
gevaar brengen. De tekst is het resultaat van de groepering van het
vroegere artikel 22 5 B. W. en van nieuwe voorstellen.
Hoewel de regeringsamendementen de niet-tegenstelbaarheid als
sanctie voorstelden, heeft de wetgever het wenselijk geacht hierop
terug te komen en opnieuw de nietigheid te verkiezen zoals reeds
was geschied naar aanleiding van de wet van 30 april 1958.
Het feit dat een handeling niet alleen niet kan worden tegengeworpen,
zou de bedoeling van de sanctie vaak in belangrijke mate ongedaan
maken, vermits de overeenkomst, gesloten tussen de ene echtgenoot
en diens mede-contractant, geldig blijft. Zoals hoger reeds werd aangetoond (nr. 22), heeft de nietigheid het grote voordeel dat ze volledige klaarheid schept; de gevolgen ervan gelden t.a.v. allen en in alle
gevallen. De wederrechtelijke handeling is ,ab initio" onbestaand,
zodat alle rechtstoestanden die uit deze handeling zijn ontstaan, eveneens voor onbestaand moeten worden gehouden.
Wordt een huis dat persoonlijke eigendom is van een der echtgenoten
en tegelijk als voornaamste gezinswoning dienst doet zonder instemming van de andere echtgenoot vervreemd, dan kan deze laatste bij
(1) BAETEMAN, G., L'appel sur base d'exces de pouvoir ou d'incompetence contre les ordonnances
du president, statuant par application des articles 221 et suivants du Code civil, R.C.].B., 1964,
418 e.v.
(2) Zie o.m. art. 1253 quater Ger. W.

de rechtbank de nietigverklaring van de vervreemding vorderen. De
nietigverklaring slaat dan niet aileen op de verkoop, maar op alle
beschikkingsdaden die de koper met betrekking tot hetzelfde goed
heeft verricht.
De vordering tot nietigverklaring van een beschikkingshandeling over
een onroerend goed tegenover derden, kan slechts worden ingeroepen,
tenzij mits naleving van de formaliteiten van artikel 3 van de hypotheekwet.

so. Wel moet de aandacht er worden op gevestigd dat slechts een
relatieve nietigheid wordt bedoeld ; vooreerst kan de toepassing van
de sanctie slechts op verzoek van de andere echtgenoot d.w.z. de
benadeelde echtgenoot worden gevorderd. Noch de echtgenoot die de
handeling heeft gesteld, noch de derde, zelfs niet de derde die te
goeder trouw is, kan optreden om de gestelde handeling te doen vernietigen.
De nietigheid moet evenwel niet worden uitgesproken; de rechter
blijft beschikken over een appreciatiebevoegdheid niettegenstaande
het feit dat hij vaststelt dat de door artikel 224 gestelde voorwaarden
voorhanden zijn. De rechter moet de mogelijkheid hebben de nietigheid te weigeren wanneer hij o.m. zou vaststellen dat de overtreding
van de verboden handeling opgezet was door de echtgenoten zelf (1).
51. De tekst laat bovendien toe dat er naast de nietigverklaring van
de handeling nog schadevergoeding wordt toegekend. Uiteraard zal
zulks o.m. het geval zijn wanneer de schade door de verboden handeling berokkend, niet volledig is hersteld door de nietigverklaring ervan.
De vraag client hier te worden gesteld of de rechter eventueel de nietigverklaring weigeren kan en in de plaats daarvan alleen schadevergoeding kan toekennen. Dit kan zich o.m. voordoen wanneer de rechter
zich bevindt tegenover een derde die te goeder trouw is, die door de
nietigverklaring- geldend trouwens t.a.v. van elkeen- grote schade
zou leiden die niet kan opwegen tegen de eerder kleine schade door
de handeling berokkend. De derde, mede-contractant zal immers in
het geding kunnen worden betrokken. Deze conclusie lijkt een logisch
gevolg te zijn van de beoordelingsbevoegdheid aan de rechter toegekend. Dit wil evenwel niet zeggen dat de nietigverklaring onmogelijk wordt zodra de derde mede-contractant te goeder trouw is; boven
werd er reeds op gewezen naar aanleiding van de bespreking van artikel
215, dat de derden voldoende voorzichtigheid aan de dag moeten
(I) BAETEMAN,

G. en

LAUWERS,

J.P., o.c., nr.

JI8-JI9.

leggen. De nodige voorzichtigheid zal eveneens verhinderen dat zulks
zich zou voordoen met betrekking tot het verbod krachtens artikel 223
gevraagd of verkregen tot vervreemding of hypothekering vermits de
handelingen worden bedoeld die na de overschrijving van het verzoekschrift of het vonnis zijn verricht.
52. Aan de opsomming van artikel 224 worden ingevolge de nieuwe
wet twee soorten handelingen toegevoegd ; nl. de schenkingen en de
persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten gedaan en gesteld,
die de belangen van het gezin in gevaar brengen.
Hiermee wordt een belangrijke beperking gesteld aan de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten, in functie van de belangen van het
gezin. Uit de voorbereidende werken blijkt dat de wetgever het begrip
gezin niet beperkt tot de echtgenoten en de kinderen die onder hetzelf4e dak wonen, doch uitbreidt tot de kinderen die gehuwd zijn of
de woonplaats van de echtgenoten hebben verlaten, in voorkomend
geval op de kinderen uit een eerste huwelijk voor wie de echtgenoot
het recht van bewaring niet heeft of niet had (1).
In andere gevallen heeft de wetgever echter de woorden ,belangen
van het gezin" aangevuld met ,en die van de kinderen" wanneer hij
zo'n brede interpretatie wou opleggen (zie artikel 1395 tweede lid).
De wetgever heeft vooral gewild dat de rechtbanken van geval tot
geval zouden uitmaken wat het begrip gezin betekent.
Evenmin wordt in de tekst nader bepaald welke schenkingen hier
worden bedoeld. Wel heeft de wetgever in de commentaar er aan
toegevoegd dat het uiteraard gaat om schenkingen van eigen goederen (2). Dit moet klaarblijkelijk in verband worden gebracht met artikel 221 dat geldt voor alle huwelijksgoederenstelsels en bepaalt dat
iedere echtgenoot bijdraagt in de lasten van het huwelijk waartoe ze
eventueel met hun eigen goederen gehouden zijn. Bovendien bepaalt
artikel 1405 dat in het wettelijk stelsel de vruchten, inkomsten en
interesten van eigen goederen in de gemeenschap vallen en bijgevolg
elke schenking van eigen goederen een verarming van het gemeenschappelijk vermogen tot gevolg kan hebben.
Aileen hier kan de vraag rijzen in welke mate de belangen kunnen
worden geschaad van d~ gehuwde kinderen of van de kinderen die de
woonplaats hebben verlaten en waarop hager genoemde bepalingen,
althans op het eerste gezicht, niet meer van toepassing blijken te zijn.

(1) Verslag Hambye, blz. 19.
(z) Verslag van de Subcommissie, blz. 43·

De mogelijkheid die door artikel 224,3, aan de andere echtgenoot
wordt gegeven om eveneens de belangen van die kinderen te vrijwaren,
wil klaarblijkelijk bepaalde schenkingen voorkomen, vooral schenkingen die van aard zijn de goederen en bezittingen waarover de ene
echtgenoot kan beschikken, op een onverantwoorde wijze aan de
kinderen en de andere echtgenoot te onttrekken. De beoordeling hiervan zal bijzonder moeilijk zijn.
Aldus bekomt elke echtgenoot een soort recht van toezicht op de daden
van de andere echtgenoot. Dit geldt niet aileen wanneer beide echtgenoten onder het wettelijk stelsel zijn gehuwd, maar, vermits artikel
224 B.W. deel uitmaakt van het primair regime, kan deze bepaling
bovendien een beperking inhouden van de bevoegdheden die artikel
1466 B.W. aan elk van de echtgenoten in geval van scheiding van
goederen toekent ; ieder van hen heeft in principe wei de bevoegdheid
van beheer, genot en beschikking aileen terwijl ook de inkomsten en
besparingen eigen blijven.
53· Wat boven werd gezegd voor de schenkingen geldt eveneens voor
de laatste handeling in de opsomming waarvoor de nietigverklaring
kan worden gevorderd; nl. de persoonlijke zekerheden die de belangen
van het gezin in gevaar brengen.
Ter verduidelijking moet hier worden aan toegevoegd dat dit laatste
punt in de reeks werd opgenomen naar aanleiding van de bespreking
van de artikelen 1415 tot 1418 B.W. met betrekking tot het bestuur
van het gemeenschappelijk vermogen in het wettelijk stelsel (zie
verder nr. 107 e.v.).
Het kan voor een juiste interpretatie van de tekst belangrijk zijn dat
de aandacht wordt gevestigd op een wijziging die werd aangebracht
alvorens uiteindelijk tot de definitieve tekst te komen.
De door de Commissie voor de Justitie aangenomen tekst voorzag in
de mogelijkheid tot nietigverklaring van de persoonlijke borgtochten
en zekerheden door een echtgenoot gesteld in een ander belang dan dat
van het gezin.
Deze tekst werd te ruim geacht en men dacht dat het niet opportuun
was dat elke persoonlijke zekerheid vernietigbaar zou zijn wanneer ze
gegeven wordt in een ander belang dan dat van het gezin, dus ook
wanneer het belang van het gezin niet in gevaar wordt gebracht. Dergelijke persoonlijke zekerheden kunnen zich in de werkelijkheid voordoen. Onder persoonlijke zekerheid client te worden begrepen, de verbintenis tegenover een schuldeiser met betrekking tot een door een
derde aangegane schuld. Dit begrip sluit meteen in, de borgstelling,
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die de meest gebruikelijke vorm van persoonlijke zekerheid is, de
solidariteit, de delegatie, de delcredereovereenkomst, de verzekering
met betrekking tot de solvabiliteit of het krediet (1).
54· De echtgenoot die de nietigverklaring van een van de handelingen
of schadevergoeding vordert moet zulks doen binnen een jaar na de
dag waarop de handeling ter zijner kennis is gekomen. De erfgenamen
van de echtgenoot zijn eveneens bevoegd om deze vordering in te
stellen; in dat geval beschikken zij over een nieuwe termijn van een
jaar te rekenen vanaf het overlijden. Dit recht kan slechts ontstaan
indien de betrokken echtgenoot overlijdt v66rdat verval van het recht
is ingetreden.
De wetgever heeft hierbij wel rekening gehouden met de rechtszekerheid en met de veiligheid van de overeenkomsten, inzonderheid met
die van de contracterende derde. Daarom client de termijn van een
jaar te worden beschouwd als een vervaltermijn; hij kan niet worden
gestuit of geschorst door een. der oorzaken vermeld in de artikelen
2242 tot 2259 B.W. (2).
De wetgever heeft tenslotte gewild dat de regels van de procedure
op tegenspraak en de rechtsingang door dagvaarding gehandhaafd
blijven (3). Daarom vermeldt het nieuwe artikel 1253 bis Ger. W.
artikel 224 niet. Dit artikel 1253 bis somt de bepalingen op waarin
de vordering bij verzoekschrift wordt ingesteld.

DEEL

II

ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE
HU WELI}KSOVEREENKOMSTEN
§

1.

Dwingende bepalingen

55· Een eerste hoofdstuk in het omvangrijke deel dat gewijd is aan
de eigenlijke huwelijksvermogensstelsels, bevat de algemene bepalingen, d.w.z. de principes die gelden voor alle huwelijksovereenkomsten
en huwelijkscontracten. Benevens de artikelen die na minder belangrijke wijzigingen uit de vroegere wetgeving terzake zijn overgenomen,
worden een viertal bepalingen aan een van de meest ingrijpende inno-

(I) Senaat, Parl. Hand., 28.4.1976, biz. 1953 en 1954·
(2) Verslag Hambye, biz. 19.
(3) Verslag van de Subcommissie, blz. 43·
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vatie gewijd, die de nieuwe wet invoert; nl. de mogelijkheid om tijdens
het huwelijk, het huwelijkscontract te veranderen.
De wetgever heeft oak het voorheen geldend principe van de vrijheid
van contracteren behouden. Het staat de partijen vrij om naar goeddunken - mits eerbiediging van een aantal dwingende bepalingen de inhoud van hun huwelijkscontract vast te leggen (1).
De echtgenoten kunnen een van de Stelsels kiezen die de wetgever
inricht (2): het wettelijk stelsel, de algehele gemeenschap en de
scheiding van goederen. In meer stelsels heeft de wetgever niet voorzien, hoewel oak ontwerpteksten waren ingediend tot toevoeging van
het stelsel van deelgenootschap en van het stelsel der huwelijksgoederen als bedongen stelsels (3).
De echtgenoten kunnen oak conventionele wijzigingen brengen aan
het gekozen type-stelsel, hetzij door toevoeging van door de wet vermelde bedingen, hetzij door invoering van volkomen nieuwe bedingen (4). Zij kunnen verder een eigen stelsel uitwerken, eventueel ontleend aan een vreemde wetgeving (5) voor zover ze daarin niets
bedingen dat strijdig is met het Belgisch dwingend recht (6).
Deze vrijheid blijkt oak uit artikel 1389 waarin wordt gezegd daf de
echtgenoten kunnen verklaren een van de stelsels aan te nemen, die
de titel betreffende de huwelijksstelsels bevat; dit is geen verplichting,
enkel een faculteit.
Uit artikel 1390 B.W. volgt dat de wet slechts een aanvullend karakter
heeft: aileen bij gebreke van bijzondere overeenkomsten door de
echtgenoten naar goeddunken geregeld, treden de bepalingen van het
gemeen recht in werking, m.n. het wettelijk stelsel (artikel 1398 tot
1450).
Dat het wettelijk stelsel het stelsel van gemeen recht is, betekent insgelijks dat de regels die het beheersen iedere onduidelijkheid of elke
tegenstrijdige bepaling van het huwelijkscontract verduidelijken (7).
56. Een eerste beperking verbiedt dat in de huwelijksovereenkomsten
iets zou worden bedongen dat strijdig is met de openbare orde en de
goede zeden (art. 1387). Deze beperkingen hebben geen aanleiding

(I) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, I, nr. 55;- RENAULD,

J., o.c., nr. 341 e.v.;- DELVA,

W., A.P.R., Tw. Huwelijksvermogensstelsels, I, Het huwelijkscontract, nr. I85 e.v.
(2) Art. I389, laatste zin B.W.
(3) Verslag Subcommissie, art. I465 e.v. en 1480 e.v.
(4) DELVA, W., o.c., nr. I89.
(5) Art. 1389 B.W.
(6) Zie verder nr. 56.
(7) DE PAGE, H. en DEKKERs, R., X, I, nr. 56;- DELVA, W., o.c., nr. 198.

gegeven tot bespreking of enigerlei betwisting. Hierin wordt trouwens
enkel herhaald wat reeds door artikel 6 B. W. als algemeen geldend
principe is vooropgezet.
Een tweede reeks bepalingen legt de echtgenoten verbod op af te wijken van de regels die hun wederzijdse rechten en verplichtingen
bepalen, van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij
en van de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen
(art. 1388).
In het verleden werd reeds de opmerking gemaakt dat deze verbodsbepalingen die thans in artikel 1388 zijn opgenomen, in werkelijkheid
overbodig zijn, vermits het enkel een enuntiatieve opsomming betreft
van beperkingen die door de openbare orde en de goede zeden aan het
beginsel van de wilsautonomie zijn gesteld (1).
De wetgever is evenwel niet ingegaan op de suggestie om oak deze
weg te laten; hij heeft de vroegere artikelen 1388 en 1389 in een
enkele, kortere tekst samen gebracht met schrapping van bepalingen
die al te klaarblijkelijk overbodig bleken te zijn.
Wel heeft artikel 1388 B.W. in de geest van de wetgever een limitatieve
draagwijdte omdat het eenvoudig de opsomming bevat van de regels
die, hoe dan oak, onaangetast moeten blijven (2). Het hoeft evenwel
geen betoog dat alle bepalingen van imperatieve aard, oak al zijn ze
hier niet vermeld, zich aan de echtgenoten opdringen (3). Zo is de in
artikel 1451 B.W. vermelde verplichting voor de echtgenoten die een
gemeenschapsstelsel kiezen om de wettelijke bestuursregeling aan te
nemen niet in artikel 1388 B.W. vermeld; tach kan niet worden getwijfeld aan het dwingend karakter van deze bestuursregeling.
Op de eerste plaats is de tekst aangepast aan de nieuw geschapen toestand van rechtsgelijkheid tussen beide echtgenoten. Daarom zijn de
verwijzigingen naar de macht van de man en naar diens rechten als
hoofd uit het nieuwe artikel verdwenen.
Vervolgens wordt nogmaals het dwingend karakter van het primair
regime onderstreept; de echtgenoten mogen niet afwijken van de
regels die hun wederzijdse rechten en verplichtingen bepalen. Uit het
verbod om af te wijken van de regels betreffende het ouderlijk gezag,
moet blijkbaar worden afgeleid dat dit zowel betrekking heeft op het
wettelijk genot van artikel 384 B.W. alsop het wettelijke bewind van
artikel 389 B.W. Het ouderlijk gezag slaat zowel op de persoon alsop
(1) Advies Raad van State, biz. 139.
(z) Verslag Subcommissie, biz. 52.
(3) Reeds onder gelding van het B.W. werd kritiek gebracht tegen de te enge tekst van het
vroegere art. 1388: zie DEL VA, W., o.c., nr. 216;- RENAULD, J., o.c., nr. 350.
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de goederen van de kinderen (r). Er zij hier volledigheidshalve aan
toegevoegd dat ouderlijk gezag in de plaats komt van ouderlijke macht;
aldus is overeenstemming gebracht met het door de wet van r juli
1974 gewijzigd artikel 373 B.W.
Wat de vermelding betreft van de regels die de wettelijke orde van
de erfopvolging bepalen, client te worden onderstreept dat de eerst
voorgestelde tekst (2) er uitdrukkelijk melding van maakte dat dit
afwijkingsverbod gold, onverminderd de terzake bij de wet bepaalde
uitzonderingen. De wetgever heeft dit voorbehoud eenvoudigweg
geschrapt. Het kwam hem als evident voor dat deze uitzonderingen,
zoals a.m. de schenkingen tussen echtgenoten in elk geval blijven
bestaan. Zulks betekent meteen dat onder de regels die de wettelijke
orde van de erfopvolging bepalen, de regels begrepen zijn welke to~
laten bij testament, schenking en eventueel bij huwelijkscontract, van
de wettelijk devolutie af te wijken (3).
57· Het bepaalde in het nieuwe artikel 1389 B.W. is het voorwerp
geweest van enige bespreking. De oorsprong van dit artikel is terug
te vinden in de vroegere artikelen 1390 en 1391 B.W. Het verbiedt de
echtgenoten hun huwelijksvoorwaarden te bedingen door een eenvoudige verwijzing naar een opgeheven of, indien een van hen Belg is,
naar een buitenlandse wetgeving.
Deze bepaling moet niet zozeer worden aangezien als een beperking
van de vrijheid van de echtgenoten om hun huwelijksovereenkomsten
naar goeddunken te regelen, dan wei als een beschermingsmaatregel.
Het is de aanstaande echtgenoten immers niet verboden een huwelijkscontract op te maken dat geheel of gedeeltelijk gei:nspireerd is op of
overgenomen uit een vreemde wetgeving. Wei moeten de aanstaande
echtgenoten, die een dergelijk stelsel verkiezen, dit letterlijk en integraal in hun huwelijkscontract overnemen; het aldus gekozen stelsel
moet aile regels bevatten om het te doen werken en de vereffening
ervan mogelijk te maken (4). Door te bepalen dat de echtgenoten geen
huwelijksvoorwaarden mogen bedingen door eenvoudige verwijzing
naar een buitenlandse wetgeving, heeft de wetgever enkel willen voorkomen dat de echtgenoot die Belg is, een stelsel aannemen zou, waarvan hij wellicht niets afweet.
Deze tekst moet bovendien limitatief worden uitgelegd. Wanneer
hetzelfde artikel 1389 zegt dat de echtgenoten ,kunnen verklaren een
(r)
(2)
(3)
(4)

Raad van State, biz. 141.
Senaat, 1964-65, nr. 138, art. 2, biz. 72.
Verslag Subcommissie, biz. 53·
Verslag Hambye, biz. 21.

van de stelsels aan te nemen waarin deze titel voorziet" betekent dit
dat zulks kan gebeuren door eenvoudige verwijzing naar nl. het wettelijk stelsel, het stelsel van scheiding van goederen of het stelsel van
algehele gemeenschap, de enige die de nieuwe wet behouden heeft (1)
en voor alle echtgenoten ongeacht hun nationaliteit, onder voorbehoud
van het persoonlijk statuut van deze echtgenoten.
De wetgever heeft geen specifieke sancties verbonden aan de nietnaleving van de voorschriften van artikel 1388 en van artikel 1389 B.W.
Volgens rechtsleer en rechtspraak zijn bedingen die hiermee strijdig
zijn, volstrekt nietig. Het huwelijkscontract zal als zodanig nietig zijn,
indien bewezen is dat de echtgenoten van het verboden beding voorwaarde hebben willen maken van het ganse contract, anders zal het
beding zelf voor onbestaand worden gehouden (2).
Deze algemene bepalingen nemen, mits lichte redactionele wijzigingen,
enkele artikelen over uit de vroegere wetgeving.
Een eerste tekst stipuleert dat het wettelijk of het bedongen huwelijksvermogensstelsel begint te werken vanaf de voltrekking van het
huwelijk, niettegenstaande enige andersluidende overeenkomst (art.
1391). Door de toevoeging aan de tekst dat van het principe niet mag
worden afgeweken, blijkt dat deze bepaling van dwingende aard is.
Het is de echtgenoten m.a.w. verboden overeen-te-komen dat de in..
werkingtreding van hun huwelijksvermogensstelsel uitgesteld wordt
tot op een bepaalde datum, of afhankelijk wordt gesteld van de vervulling van een voorwaarde (3).
58. Vervolgens bepaalt artikel 1392 dat alle huwelijksovereenkomsten,
opgemaakt v66r de voltrekking van het huwelijk en alle bedongen
wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel worden vastgesteld
bij notariele akte. De huwelijksovereenkomsten die niet bij notariele
akte werden opgemaakt zijn volstrekt nietig (4). In dat geval zijn de
regels van het wettelijk stelsel van toepassing (5). Het is bovendien
logisch dat oak de wijzigingen die worden aangebracht aan het huwelijksstelsel tijdens het huwelijk eveneens worden vastgesteld bij
notariele akte; zulks volgt uit de verdere inhoud van dit artikel.
De publiciteit die aan het huwelijkscontract wordt gegeven is in beperkte mate uitgebreid. De huwelijksakte moet krachtens het gewijzigd
(I) Verslag Hambye, biz. 21.
(2) DELVA, W., o.c., nr. 2IS.
(3) RENAULD, J., o.c., nr. 385 e.v.;- DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, I, nr. 53·
(4) DEL VA, W., o.c., nr. I64;- RENAULD, J., o.c., nr. 435;- DE PAGE, H. en DEKKERS, R.,

X,

I,

nr. I07.

(5) RENAULD, J., o.c., nr. 435; -DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, 1, nr. u.

artikel 76, I0° B.W. niet meer aileen vermelden de datum van bet
huwelijkscontract en de naam van de notaris die het heeft opgemaakt,
maar ook de standplaats van de notaris en het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.
Vooral deze laatste toevoeging is belangrijk : de derden zullen voortaan
door raadpleging van de huwelijksakte niet aileen weten dat er een
huwelijkscontract is, maar ook het stelsel dat de echtgenoten hebben
gekozen. Bij gebreke hiervan zullen de van het gemeen recht afwijkende bedingen niet aan derden kunnen worden tegengeworpen, tenzij
de derden de inhoud van het huwelijkscontract kenden.
Wanneer ten minste een van de echtgenoten handelaar is moet het
zoals voordien ter griffie van de rechtbank van koophandel en in bet
. handelsregister worden vermeld (art. 12 nieuw Wb. Kh. en art. 25,
eerste lid K.B. 20 juli 1964).
59· Tenslotte handelt artikel 1393 over de wijzigingen in de huwelijksovereenkomsten aangebracht voordat het huwelijk voltrokken is. Deze
mogen niet gebeuren buiten de tegenwoordigheid en zonder de gelijktijdige toestemming van allen die er partij bij zijn geweest.
Onder partij worden begrepen, de aanstaande echtgenoten, de
personen voor wie rechten of verbintenissen zijn ontstaan door
het huwelijkscontract, en zij die aanwezig waren ten einde machtiging of bijstand te verlenen of onbekwamen te vertegenwoordigen (1).
Personen die slechts aanwezig waren omwille van aan de eigenlijke
huwelijksvermogensregeling vreemde bedingen, worden niet als
partijen beschouwd (2). Getuigen evenmin (3). Die wijzigingen
werken niet tegen derden indien zij niet achteraan op de minuut van
het huwelijkscontract gesteld zijn; de notaris is verplicht ze over te
nemen in de uitgiften van het huwelijkscontract.
Niettegenstaande de redactionele wijzigingen die bier worden aangebracht, is bet nooit de bedoeling van de wetgever geweest aan de
strekking van het artikel, zoals deze in het verleden steeds begrepen
werd, iets te wijzigen (4).
Het weglaten van de sanctie tot schadevergoeding wanneer de wijzigingen niet zijn overgenomen op de uitgiften en grossen van het
huwelijkscontract, betekent geenszins dat de wetgever deze aansprakelijkheid heeft willen opheffen. Geoordeeld werd dat de verDELVA, W., o.c., nr. 318;- DE PAGE, H. en DEKKERS,
(2) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, 1, nr. 122, 3°.
(3) DELVA, W., o.c., nr. 318.
(4) Verslag Hambye, biz. 22.

(r)

R., X, r, nr.

122.

melding overbodig was. Wanneer de notaris inbreuk pleegt op dit
voorschrift, begaat hij klaarblijkelijk, oak zonder uitdrukkelijke bepaling in deze tekst, een beroepsfout die hem krachtens de algemene
rechtsbeginselen tot schadeloosstelling verplichten kan en hem tevens
bloat stelt aan eventuele tuchtvervolgingen en -straffen.
Door vereenvoudiging heeft de wetgever tegelijkertijd een bran van
interpretatie-betwisting dat met het vroegere artikel 1497 bestond,
weggenomen. Door de nadere precisering dat het afgeven van grossen
en uitgiften zonder vermelding van de veranderingen aanleiding kon
zijn tot schadevergoeding aan de partijen, was de vraag gerezen of
hiermede de echtgenoten of de derden waren bedoeld. Met deze
problemen ging gepaard de vraag of de niet overgeschreven wijzigingen al dan niet tegen derden konden worden ingeroepen.
Door de schrapping van de betwiste woorden is de wetgever de
oplossing bijgetreden die door de rechtsleer algemeen werd voorgestaan; d.w.z. dat de niet op de grosse of de uitgiften van het huwelijkscontract overgeschreven wijzigingen niet tegen derden zullen
kunnen worden ingeroepen en dat de notaris tegenover belanghebbenden aansprakelijk is voor het niet-overschrijven (1).
6o. Een laatste bepaling die terzake een algemeen beginsel vastlegt,
vindt men in artikel 1397 waarvan althans een deel de overname is
van het vroegere artikel 1398. Het luidt als volgt: de minderjarige die
bekwaam is om een huwelijk aan te gaan, kan toestemmen in alle
overeenkomsten die het huwelijkscontract kan bevatten; de daarin
door hem gemaakte overeenkomsten en schenkingen zijn geldig, mits
hij in het contract is bijgestaan door de personen wier toestemming
vereist is voor de geldigheid van het huwelijk. De wetgever achtte het
bovendien logisch hieraan een tekst toe te voegen die bepaalt dat geen
bijstand vereist is wanneer de rechter op grand van art. 16obis B.W.
machtiging heeft verleend tot het huwelijk. Het zou immers niet
verantwoord zijn dat degenen die de toestemming ten onrechte
hebben geweigerd, bij het huwelijkscontract tegenwoordig zouden
zijn (2). De vraag was echter niet of de weigerende ouders hun
bijstand moeten verlenen voor het huwelijkscontract, dan wel hoe
de jeugdrechtbank, die machtiging verleent voor het huwelijk, kan
bijstaan voor het huwelijkscontract (3). Ter verduidelijking kan het

(r) Advies Raad van State, biz. 145-146.
(z) Verslag Hambye, biz. 27.
(3) Zie CASMAN, H., Over de bijstand en de toestemming die vereist zijn voor het sluiten van het
huwelijkscontract van een minderjarige, T. Not., 1974, 145 e.v.

nuttig zijn te vermelden dat de oorspronkelijk voorgestelde tekst
bovendien melding maakte van de andere onbekwamen (1). Dit was
geschied ingevolge een opmerking hieromtrent vanwege de Raad
van State (2). De wetgever heeft evenwel vastgesteld dat het tot
dan toe bestaande artikel 1398 desbetreffende niets vermeldde,
hetgeen nooit aanleiding tot moeilijkheden heeft gegeven (3). M.a.w.
de vroeger aanvaarde regels blijven gelden (4).
De onbekwaamverklaarde krankzinnige kan niet in het huwelijk
treden (5); het probleem te weten of hij een huwelijkscontract kan
sluiten stelt zich dus niet.
Wat betreft de in een gesticht geplaatste of in zijn waning afgezonderde krankzinnigen geldt art. 34 van de wet van 19 juni 185o (gewijzigd
door art. 10 - wet 7 april 1964); de nietigverklaring van de rechtshandelingen gesteld tijdens hun verblijf in het gesticht of hun afzondering in hun waning, kan worden gevorderd. Er bestaat een
vermoeden van krankzinnigheid : degene die de nietigverklaring vordert, moet enkel de gewone staat van krankzinnigheid bewijzen.
Het is aan de tegenpartij te bewijzen dat er een heldere tussenpoos
bestond.
Krankzinnigen die aan generlei maatregel werden onderworpen
kunnen in een heldere tussenpoos een huwelijk aangaan, en evenzo
een huwelijkscontract sluiten (6).
De onder gerechtelijk raadsman gestelde persoon, die in het huwelijk
kan treden, mag aileen een huwelijkscontract sluiten voor zover het
geen vervreemdingen inhoudt die belangrijker zijn dan in het wettelijk
stelsel.
De wettelijk onbekwame behoudt zijn bekwaamheid voor het huwelijkscontract, zoals voor het testament (art. 22 S.W.B.).
Voor personen in staat van verlengde minderjarigheid, die niet in het
huwelijk kunnen treden (7) stelt het probleem van het huwelijkscontract zich niet.

(I) Senaat, I964-65, nr. IJ8, art. 11, lid 2, biz. 74 .
(2) Advies Raad van State, biz. ISJ-ISS·
(3) Versiag Hambye, biz. 26.
(4) Zie GERLO, J., Het statuut van de geesteszieken, T.P.R., I974, 575, e.v., voorai nr. 53
e.v.;- DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, nr. IJS;- DELVA, W., o.c., nr. ISS e.v.;- RENAULD, }., O.C., nr. 428 e.v.
(5) Art. 502 B.W.
(6) DE PAGE, H. en DEKKERs, R., X, nr. I34·
(7) GERLO, J., o.c., T.P.R., I974• 6o6, nr. 55 en de ref.
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2.

Veranderbaarheid

6r. Een van de meest ingrijpende innovaties die de nieuwe wet
realiseert, is ontegensprekelijk de mogelijkheid die aan de echtgenoten
wordt geboden om in de loop van het huwelijk zelf, hun huwelijks. contract te wijzigen.
Drie vrij lange artikelen zijn hieraan gewijd, nl. de artikelen 1394, 1395
en 1396.
Het principe zelf van de veranderbaarheid is uiteraard ter sprake
gekomen. Hoewel alle leden van de Commissie voor de Justitie het
beginsel gunstig waren gestemd, werd niettemin uiting gegeven aan
ernstige aarzelingen waarbij werd aangesloten bij de drie argumenten
die in het verleden werden aangewend om de onveranderbaarheid
van de huwelijksovereenkomsten te verantwoorden; de wederzijdse
veiligheid van de echtgenoten, van ouders en verwanten en van
derden (1).
Aldus werd gesuggereerd dat een verandering van het huwelijksvermogensstelsel geen plaats zou mogen hebben tenzij ingeval daartoe
gegronde redenen bestaan ; het zou de taak van de rechtbank zijn,
ter gelegenheid van het homologatieonderzoek, de motieven van de
geplande verandering te onderzoeken. De tekst zou de criteria moeten
b~~;;.ttenclie-voor-de rechtoank richtinggevend zijn.
Een tweede voorstel bestond erin, naar het voorbeeld van de F ranse
wet. de verandering slechts toe te laten na twee jaar huwelijk. Dit blijkt
immers uit artikel 1397 Fr. B.W. dater bovendien aan toevoegt dat de
verandering moet geschieden in het belang van het gezin. Deze
gedachte werd onmiddellijk verlaten omdat het kan gebeuren dat
echtgenoten kort na het huwelijk vaststellen dat ze vergissingen
hebben begaan en de gelegenheid moeten hebben deze te herstellen,
o.m. wanneer ze verzuimd hebben een huwelijkscontract te maken.
Trouwens de korte tijdspanne na het huwelijk zal voor de rechtbank
reeds een element van beoordeling zijn.
Een voorstel om het aantal veranderingen te beperken werd eveneens
van de hand gewezen. Dit kan volgens de wetgever geen bron van
misbruiken zijn; hij is ervan overtuigd dat de vereiste formaliteiten, de
tussenkomst van de rechtbank en de maatregelen inzake bekendmaking waarin de wet voorziet, een voldoende rem zullen betekenen (2).

(r) Sen., I964-1965, nr. 138, biz. 8.
(2) Versiag Hambye, biz. 23.

62. Een eerste voorwaarde om het huwelijksstelsel te WlJZigen is
uiteraard bet akkoord van beide echtgenoten. Een enkel echtgenoot
alleen kan hiertoe niet overgaan. Evenmin kan de rechtbank een
wijziging opleggen wanneer daarom door een der echtgenoten wordt
verzocht.
In de loop van de voorbereidende besprekingen werd er een paging
gedaan om zulks mogelijk te maken; voorgesteld werd dat de rechtbank van eerste aanleg de wijziging zou kunnen opleggen op verzoek
van een echtgenoot ingeval van weigering van de andere echtgenoot,
wanneer ze oordeelt dat het verzoek gemotiveerd is door het belang
van het gezin. Dit voorstel werd niet aanvaard omdat gevreesd werd
dat het een bron van conflicten tussen de echtgenoten zou worden en
dat de rechtbank zou geplaatst worden voor een zeer delikate taak
vermits ze over de draagwijdte van elke gevraagde wijziging zou
moeten oordelen (1).
Evenwel werd er reeds op gewezen dat de rechtbank zulks in een enkel
geval, al is het dan onrechtstreeks, doen kan, nl. bij toepassing van
artikel 216 naar aanleiding van het verzet tegen de uitoefening van
een beroep door een van de echtgenoten (zie boven nr. 25).
Het probleem wordt enigszins delikater wanneer de wijziging van bet
huwelijksvermogensstelsel door de rechtbank wordt vooropgesteld
om de andere echtgenoot toe te staan, krachtens het recht dat artikel
216 hem toekent, een beroep uit te oefenen, terwijl de echtgenoot, die
zich tot de rechtbank had gewend om zich hiertegen te verzetten,
blijft weigeren het verzoekschrift te tekenen.
Vermits de wetgever voor deze hypothese in geen uitzonderingsprocedure heeft voorzien, zijn de normale regelen van de artikelen 1 394
e.v. van toepassing; de instemming van beide echtgenoten is noodzakelijk en hun beider handtekening is vereist.
Wanneer een van de echtgenoten weigert aan de door de rechtbank
opgelegde wijziging van de huwelijksovereenkomst mee te werken, kan
deze niet plaats hebben en zal de uitoefening van het beroep eveneens
onmogelijk zijn.
63. Welk nieuw huwelijksstelsel de echtgenoten willen aannemen,
wordt overgelaten aan de contractuele vrijheid. Zoals artikel 1387
bepaalt dat de echtgenoten hun. huwelijksovereenkomsten naar
goeddunken regelen, stipuleert artikel 1394 eveneens dat de echt-

(r) Verslag Hambye, biz. 23.

genoten tijdens het huwelijk, hun huwelijksovereenkomsten naar
goeddunken wijzigen en zelfs een ander stelsel kunnen aannemen,
met dien verstande dat zij de dwingende bepalingen van de artikelen
1388 tot 1390 B.W. evengoed moeten eerbiedigen, en dat zij de homologatie slechts kunnen bekomen voor zover de verandering de belangen van het gezin of van de kinderen noch de rechten van derden
kan schaden.
De echtgenoten mogen hun huwelijksvermogensstelsel alleen wijzigen
mits naleving van de opgelegde vereisten en onder gerechtelijk toezicht. Voor het overige moeten zij staande het huwelijk hun huwelijksvermogensstelsel ongewijzigd behouden, zodat het vereiste van onveranderlijkheid er nu een van bestendigheid kan worden genoemd (1).
De regel die de echtgenoten verbod oplegde rechtstreeks een vrijwillige verandering aan hun huwelijksvermogensregeling te brengen
en onrechtstreeks de gevolgen ervan te wijzigen door de overeenkomsten die ze met elkaar sluiten (2), blijft m.a.w. gelden. De enige
verandering die toegestaa:ri is, is deze die de rechtbank homologeert.
Wanneer men enerzijds de tekst van artikel 1394 aandachtig leest, en
anderzijds de commentaren onderzoekt die de parlementaire voorbereiding daaraan wijden, rijzen vragen naar het eigenlijke voorwerp
van de veranderbaarheid.
M.a.w. wat client te worden verstaan onder het begrip huwelijksstelsel. Over dit probleem heeft een vrij omvangrijke rechtsleer zich
gebogen (3).
Het onmiddellijk belang van dit probleem concentreert zich eenvoudig
op de vraag of de beschikkingen post mortem in het huwelijkscontract
opgenomen, kunnen worden beschouwd als behorende tot het eigenlijke huwelijksvermogensstelsel. M.a.w. wanneer de echtgenoten er
over akkoord zijn alleen deze beschikkingen te wijzigen, stelt zich de
vraag of zulks als een verandering van het huwelijksstelsel overeenkomstig artikel 1394 B.W., moet worden aangezien.
De wetgever heeft zich uiteraard niet uitdrukkelijk met dit probleem
bezig gehouden, doch uit de commentaar blijkt dat hij terzake een
duidelijk standpunt heeft ingenomen. De beschikkingen post mortem
in het huwelijkscontract opgenomen, zoals de ongelijke verdeling
van het vermogen en de schenkingen tussen de ·echtgenoten behoren
ontegensprekelijk tot het huwelijksvermogensstelsel en een wijziging
(I) Zie hierover MoRIN, G. en M., Rep. Defrenois, 1966, art. 2888o, nr. 398.
(2) Zie BAETEMAN, DELVA en CASMAN, Overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1972, 435, nr. 15

e.v.
(3) RENAULD,}.. nr. 62 e.v.

daaraan kan aileen geschieden krachtens de regelen die gelden voor de
veranderbaarheid van het huwelijksvermogensstelsel. Niet enkel de
herroeping van de schenkingen in het te veranderen huwelijkscontract, maar eveneens het toestaan en het wijzigen van schenkingen
aan beide echtgenoten of aan een van hen zuilen kunnen geschieden
mits naleving van deze regelen (1). Deze schenkingen worden aldus
beschouwd als deel uitmakend van de huwelijksvermogensregeling en
en als zijnde op dezelfde wijze veranderbaar, hoewel ze krachtens
artikel 1083 B.W. als onherroepelijk zouden moeten beschouwd
worden (2)
Mits de vereiste voorwaarden zijn nageleefd, kan iedere verandering
die voordien op grond van het beginsel van de onveranderbaarheid
verboden was, thans worden aangebracht aan het huwelijksvermogensstelsel der echtgenoten. Dit kan een verandering van het hele stelsel
zijn - overgang van een stelsel met gemeenschap naar een scheiding
van goederen of omgekeerd - van bepaalde uitzichten ervan door
wijziging van de regels voor de samensteiling of vereffening van het
stelsel, door toevoeging, weglating of wijziging van bijzondere bedingen. De verandering kan evengoed tot doel hebben het statuut van
een enkel goed te wijzigen (3).
Er zij hier tenslotte aan toegevoegd dat de verandering ook mogeIijk is voor echtgenoten die v66r de inwerkingtreding van de wet
gehuwd waren (4).
64. De wetgever heeft uiteraard diverse formaliteiten opgelegd
die van aard zijn de rechtmatige belangen die eventueel schade
zouden kunnen ondergaan, te vrijwaren. Artikel 1394 stelt twee
voorwaarden; de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel wordt voorafgegaan door enerzijds een beschrijving van
aile roerende en onroerende goederen en van de schulden van de
echtgenoten en anderzijds een regeling van hun wederzijdse rechten
waaromtrent het hun vrij staat een vergelijk te treffen.

(I) Versiag Hambye, biz. 24; art. I394, 1.1. B.W.
(2) Zie hierover DELVA, w., Zijn schenkingen bij huwelijkscontract en onveranderlijk en
onherroepelijk, R. W., I957-I958, I5I7 e.v.
(3) In Frankrijk wordt deze Iaatste mogelijkheid betwist (zie MoRIN, G., Rep. Defrenois,
I966, art. 2888o, nr. 4IO), maar in de Franse wetgeving is de mogeiijkheid tot verandering
beperkt tot de Ioutere regels van het huwelijksvermogensstelsel, waarvan o.m. zijn uitgesioten,
de wijziging aan in het huweiijkscontract gedane schenkingen. Uit vrees voor onrechtstreekse wijzigingen van deze schenkingen menen sommige auteurs dat de verandering van
het statuut van een afzonderlijk goed niet mag worden toegestaan. Het komt ons voor dat
deze overwegingen naar Beigisch recht niet kunnen geiden.
(4) Versiag Baert, biz. IO.

Deze twee verplichtingen zijn overgenomen uit artikel 1287, 1° lid
Ger. W. betreffende de echtscheiding door onderlinge toestemming.
Vooral de boedelbeschrijving heeft aanleiding gegeven tot bespreking.
De Subcommissie was van oordeel dat de boedelbeschrijving evenals
de regeling van de wederzijdse rechten trouwens, noodzakelijk waren,
om zowel de rechten van de derden als de belangen van de echtgenoten
te vrijwaren (1).
De Commissie voor de Justitie zelf was van oordeel dat de inventaris slechts verplichtend client te worden gesteld wanneer het aannemen van een ander stelsel noopt tot vereffening van het bestaande
stelsel of wanneer de wijziging betrekking heeft op de samenstelling
van de vermogens.
De vereffening van het bestaande stelsel zal a.m. nodig zijn wanneer
scheiding van goederen in de plaats komt van het wettelijk stelsel.
De wijziging heeft betrekking op de samenstelling van de vermogens
wanneer a.m. een der echtgenoten of beiden, goederen in het gemeenschappelijk vermogen inbrengen, die normaal eigen zijn bij
toepassing van de artikelen 1399 tot 1404 B.W. In deze laatste betekenis client te worden uitgelegd, hetgeen in de tekst dadelijke
verandering van de samenstelling van de vermogens wordt genoemd,
nl. de beschikking die een onmiddellijke eigendomsovergang van
het ene naar het andere patrimonium tot g~v;lg heeff:-Het ene noch het andere doet zich voor, wanneer de wijziging enkel
betrekking heeft op de invoering van clausules van ongelijke verdeling
van het vermogen (art. I461-1464).
Tijdens de bespreking in de openbare vergadering van de Senaat (2)
kwam de inventaris nogmaals ter sprake naar aanleiding van een
amendement waarin werd bepaald dat de rechtbank ter gelegenheid
van de homologatieprocedure aan de echtgenoten de verplichting zou
kunnen opleggen een inventaris van hun goederen en schulden
over te leggen indien er ernstige aanwijzingen bestaan dat de be~
langen van het gezin of van de kinderen of de rechten van derden gekrenkt zullen worden (3).
Dit amendement werd verworpen, niet aileen omdat de verplichting
om een inventaris op te maken tot enkele gevallen werd beperkt,
maar bovendien omdat de rechtbank die zich over de homologatie
moet uitspreken, in het bezit moet zijn van alle elementen. Vooral
(1) Verslag van de Subcommissie, biz. 55·
(2) Pari. Hand. Sen., 28+1976.
(3) Sen. 1974-1975, nr. 683-3.

met het oog op de belangen van de kinderen, krijgt deze inventaris
een speciale betekenis.
Indien een schuldeiser er kennis wil van nemen dan moet zijn recht van
schuldeiser formeel erkend zijn en moet hij de toelating daartoe
krijgen van een van de partijen. De inventaris client uitsluitend ter
informatie van de rechtbank; uitdrukkelijk werd verklaard dat het
neerleggen van de inventaris geen publiek karakter heeft maar dat
het een stuk is dat aan de rechtbank moet worden overgelegd.
65. Een belangrijke vraag werd gesteld naar het lot van de schenkingen tussen de echtgenoten die in het te wijzigen huwelijkscontract
voorkwamen. Van meet af aan heeft de wetgever terzake een duidelijk
stand punt ingenomen; aan de onherroepelijkheid van de schenkingen
moest een einde worden gemaakt.
Dit betekent enerzijds dat, ter gelegenheid van de verandering van het
huwelijkscontract, de herroeping van deze schenkingen mogelijk is en
dat anderzijds een verandering van huwelijkscontract zich mag beperken tot de herroeping van de schenking die de echtgenoten aan
elkaar of de ene aan de andere, in dat huwelijkscontract hebben gedaan
en als een verandering van huwelijksstelsel dienen te worden aangezien.
De wetgever heeft dit aan de tekst wiilen toevoegen ten einde elke betwisting te vermijden. Dat deze tekst zegt dat deze herroeping in ondertinge overeenstemming tussen de echtgenoten client te geschieden, en
zelfs, zoals de commentaar er bijvoegt, dat zulks aileen kan gebeuren
wanneer de rechtbank homologatie verleent, is overbodig. Zodra deze
herroeping wordt aangezien als een verandering van het huwelijkscontract zijn en de onderlinge toestemming en de homologatie vereist.
Vermits het derde lid van artikel 1394 de verplichting om de boedelbeschrijving en de regeling van de wederzijdse rechten te maken niet
oplegt, wanneer de verandering niet een dadelijke verandering van de
samenstelling van de vermogens tot gevolg heeft, moet worden gesteld dat de in dezelfde tekst bedoelde herroeping aileen betrekking
heeft op schenkingen post mortem en niet op schenkingen die door
de handeling zelf eigendomsovergang tot gevolg hebben.
De wijze trouwens waarop de opsomming is geschied van de gevailen
waarin de akten houdende boedelbeschrijving en regeling van de
wederzijdse rechten niet vereist zijn, wijst er op dat de vrijstelling
niet van toepassing is zodra vereffening van het vorige stelsel noodzakelijk is of zodra er dadelijke verandering is van de samenstelling
van de vermogens. Wanneer het bijgevolg gaat om schenl<ingen die

door die handeling zelf eigendomsovergang tot gevolg hebben, is er
uiteraard verandering in de samenstelling en zijn de beide akten verplichtend.
66. Tenslotte kan de vraag worden gesteld wat een dergelijke beschrijving en een regeling van de wederzijdse rechten dienen in te
houden in de gevallen waarin ze krachtens artikel 1394 al dan niet
verplichtend dienen te worden opgemaakt. De boedelbeschrijving zal
alle roerende en onroerende goederen en de schulden van de echtgenoten moeten vermelden.
De regeling van de wederzijdse rechten moet worden vergeleken met
de gelijkaardige overeenkomst die 'de echtgenoten v66r de procedure
van echtscheiding door onderlinge toestemming moeten opmaken
(art. 1287 Ger W.) (1). De echtgenoten moeten m.a.w. het te wijzigen
stelsel vereffenen, hun wederzijdse vergoedingen regelen en over de
verdeling overeenkomen, zonder dat zij daarbij gehouden zijn de
wettelijke of bedongen regels hiervoor toe te passen (2). Ze kunnen
hierover een vergelijk treffen.
De regeling is dan ook als definitief te beschouwen en als niet te verbreken, ook niet op grond van bedrog of dwaling (3): de regeling is
immers een onafscheidbaar deel van de wijzigingsakte, waaromtrent
de echtgenoten definitief akkoord moeten zijn, en waarover de rechtbank zich bij de homologatie mede uitspreekt (4).
Het kan voorkomen dat er geen wederzijdse rechten te regelen zijn,
bijvoorbeeld omdat de echtgenoten van een zuivere scheiding van
goederen naar een gemeenschapsstelsel willen overgaan. De akte van
regeling is dan toch vereist ; de vermelding dat er niets te regelen is,
zal evenwel volstaan (5).
Wanneer de wijziging die de echtgenoten overwegen niet van die aard
is dat de verplichting om de akten op te maken toepasselijk is, kan het
toch nuttig zijn deze regeling te treffen met het oog op een volledige
informatie van de rechter. Zulks zal o.m. het geval zijn wanneer het
vergelijk betreffende de wederzijdse rechten van de echtgenoten slaat
op de overlevingsrechten waarin het te wijzigen huwelijkscontract
voorziet (6). Uit de afwezigheid van een wettelijke verplichting vloeit

(I) Verslag Baert, blz. I 1.
(2) Zie CASMAN, H., Echtscheiding door onderlinge toestemming, in Het hervormd echtscheidingsrecht in Belgie.
(3) Cass., 11 december I958, Pas., I959, I, 372.
(4) CAsMAN, H., I.e.
(5) Verslag Hambye, blz. 24.
(6) Verslag Hambye, blz. 24.

voort dat deze regeling niet bij notariele akte zal moeten geschieden ;
een onderhandse akte zal volstaan.
67. Artikel 1395 B.W. handelt over de homologatie van de wijziging
van het huwelijksvermogensstelsel en over de maatregelen van bekendmaking die aan het vonnis of arrest voorafgaan of er op volgen.
Deze laatste maatregelen hebben inzonderheid tot doel de belangen
van de derden te vrijwaren.
De te volgen procedure moet worden gezien in het licht van het Gerechtelijk Wetboek (de artikelen 1025 e.v.) (r). De rechtspleging
geschiedt op verzoekschrift, ondertekend door beide echtgenoten,
die samen en in persoon verschijnen. Bovendien moeten worden
overgelegd, de akten houdende beschrijving van de goederen en
schulden en de regeling van de wederzijdse rechten.
Bevoegd is de rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke
woonplaats van de echtgenoten (art. 628, 2° Ger.W.).
De vereiste dat het verzoekschrift door beide echtgenoten moet worden
ondertekend, houdt uiteraard verband met het feit dat de wijziging
slechts kan worden toegestaan mits het akkoord van beide echtgenoten
om het verzoekschrift te tekenen. De weigering van een van de echtgenoten maakt elke wijziging onmogelijk; hiertegen is uiteraard elk
verhaal uitgesloten.
De rechtbank die van het verzoek tot homologatie kennis neemt in de
raadkamer, kan slechts twee houdingen aannemen; ze homologeert
het verzoek of ze weigert de homologatie.
Weliswaar werd voorgesteld dat de mogelijkheden van de rechtbank
zouden worden uitgebreid en dat zij de homologatie afhankelijk zou
kunnen maken van wijzigingen aan het voorgestelde stelsel, door haar
op te leggen. Er werd evenwel geoordeeld dat dit in strijd was met
het beginsel van de contractuele vrijheid. Dit werd bovendien overbodig geacht vermits de rechtbank dan nog altijd de homologatie zou
kunnen weigeren. In geval van verwerping van het homologatieverzoek
zullen de partijen altijd een andere wijzigingsakte kunnen opstellen
die dan wel zal kunnen worden gehomologeerd.
Artikel 1395 vermeldt twee gevallen waarin de rechtbank de homologatie moet weigeren; indien zij tot de vaststelling komt dat de wijziging afbreuk doet aan de belangen van het gezin of van de kinderen
of aan de rechten van de derden.

(1) Uiteraard moet voor de wijzigingsakte de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken worden toegepast, omdat de wijziging langs rechterlijke weg geschiedt.

Hoewel enerzijds het toezicht van de rechtbank slechts hierop kan
slaan, te weten of de belangen van het gezin of van de kinderen en
de rechten van de derden niet worden geschaad, zijn de echtgenoten
anderzijds niet verplicht aan te tonen dat de wijziging noodzakelijk
is voor de bescherming van de aangehaalde rechten en belangen (1).
W el moeten zij hun verzoek motiveren en de rechtbank zo ruim
mogelijk informeren over de strekking van de gewenste wijziging (2).
Bij de beoordeling van de rechten van derden moet rekening worden
gehouden met het feit dat zij niet alleen door de ontworpen wijziging,
doch oak door de daarvoor vereiste vereffening kunnen worden benadeeld (3). Beveiliging tegen toekomstige hogere beroepsrisico's
kan niet als een aantasting van de rechten van derden worden beschouwd (4). De beoordeling van wat de belangen van het gezin of
de kinderen kan schaden, is een veel kieser probleem. De rechtspraak
zal moeten uitmaken of de wijziging kan worden gehomologeerd op
grand van de vaststelling dat noch de belangen van het gezin, noch
die van de kinderen hiermee kunnen worden geschaad, dan wel of het
voldoende is vast te stellen dat de wijziging niet is ingegeven door een
ander belang dan dat van het gezin of van de kinderen (s). Bijzonder
moeilijk lijkt ons hierbij de afzonderlijke vermelding van de kinderen,
wiens belangen volgens de wetgever onderscheiden zijn van die van
het gezin, zodat er duidelijk mee worden bedoeld, de meerderjatige
kinderen en de kinderen van een eerste huwelijk die geen deel uitmaken van het gezin.
68. De vraag client te worden gesteld of de rechtbank dehomologatie
mag weigeren om nag andere motieven dan de twee redenen die de
wetgever haar als een duidelijke verplichting oplegt. De tekst sluit dit
inderdaad niet uit en bij de bespreking van het principe zelf van de
veranderlijkheid werden er trouwens twee andere gesuggereerd (zie
nr. 61). Een periode na het huwelijk opleggen binnen dewelke geen
wijziging zou kunnen worden aangebracht, werd verworpen om de
echtgenoten toe te laten eventuele vergissingen te herstellen, doch de
wetgever voegde hieraan toe dat de korte tijdspanne na het afsluiten
van het huwelijk, voor de rechtbank reeds een beoordelingselement
zal kunnen zijn. Een beperking van het aantal wijzigingen werd eveneens van de hand gewezen omdat de wetgever van mening was dat de
(1) Verslag Baert, biz. 10.
(z) Zie hierover CoRNU, G., Les regimes matrimoniaux (1974). 189.
(3) MoRIN, G., Rep. Defn!nois, 1960, art. z888o, nr. 413.
(4) CoRNu, G., o.c., 180.
(5) Zie hierover gelijkaardige moeilijkheden in de Franse wet, Cass. fr., 6 januari 1976,
Rep. Defninois, 1976, art. JllZZ met noot A. PoNsARD.

procedure remmend zal werken. Hieruit vloeit voort dat niet verantwoorde en herhaalde wijzigingen voor de rechtbank eveneens een
beoordelingselement zullen vormen.
Voor het overige wordt nergens vereist dat de echtgenoten de redenen
moeten vermelden die hen er toe aanzetten. om de wijziging van hun
huwelijksstelsel te verzoeken.
Een weigering van de homologatie wegens het niet aanduiden van de
reden, moet als strijdig met artikel 1395 worden geacht.
Ter gelegenheid van de weigering van de homologatie, komen uiteraard
het recht van hager beroep en de tussenkomst van de derden ter sprake.
De termijn van beroep is vastgesteld op een maand en neemt een
aanvang na de kennisgeving door de griffier van de beslissing die de
homologatie weigert. De wetgever heeft hierbij toepassing gemaakt
van artikel 1031 Ger.W. (1). Bijgevolg kan het hager beroep worden
ingesteld bij verzoekschrift dat logischerwijze eveneens moet ondertekend worden door beide echtgerioten.
69. De vraag of de derden in de homologatieptocedure mogen tussenkomen, is wel het voorwerp geweest van uiteenlopende stand punten.
De Subcommissie had deze mogelijkheid geschrapt: de derden beschikken immers altijd over de mogelijkheid om, krachtens het gemeen
recht van de artikelen 1122 e.v. Ger.W., derden-verzet in te stellen (2).
Uiteindelijk heeft de wetgever geoordeeld dat het verkieslijk is de
derden het recht te geven in het geding tussen te komen om hun belangen te verdedigen. Zulks zal geschieden overeenkomstig het gemeen recht van de artikelen 1025 e.v. Ger. W. Met ,tussenkomende"
partijen worden bedoeld de kinderen en de derden die krachtens art.
1314 en 1319 nieuw Ger.W. in de procedure kunnen tussenkomen
om hun belangen te verdedigen. Zij kunnen tevens in der minne of
bij deurwaardersexploot mededeling vragen van het verzoek en van
de bewijsstukken. Ingevolge de toepassing van de procedureregelen,
kan de tussenkomende partij eveneens hager beroep instellen (3). De
tekst vermeldt zulks trouwens uitdrukkelijk: de tussenkomende partijen beschikken over dezelfde termijn, d.w.z. een maand om hager
beroep in te stellen tegen het vonnis dat de homologatie verleent. Oak
dit is in overeenstemming met de gemeenrechtelijke regel van artikel
1031 Ger.W. Het openbaar ministerie heeft evenwel geen recht om
hager beroep in te stellen (4).
(r)
(2)
(3)
(4)

Verslag Hambye, biz. 25.
Verslag van de Subcommissie, biz. 56.
Versiag Hambye, biz. 25.
Versiag van de Subcommissie, biz. 55·

70. Paragraaf 2 van hetzelfde artikellegt bepaalde verplichtingen op
aan de griffier, indien tegen het homologatievonnis geen hoger beroep
wordt ingesteld of indien het hof van beroep de wijzigingsakte homologeert.
Binnen de twee maanden na de homologatiebeslissing, deelt de griffier
een uittreksel ervan mede aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
van de plaats waar het huwelijk voltrokken is. Deze ambtenaar vermeldt op de kant van de huwelijksakte de datum van de wijzigingsakte, de notaris die ze heeft opgemaakt en de datum van de homologatiebeslissing. Indien het huwelijk niet in Belgie heeft plaats gehad,
wordt het uittreksel gezonden aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand van het eerste district van Brussel, die het overschrijft in het
register van de huwelijksakten.
Steeds binnen de twee maanden na de homologatiebeslissing deelt de
griffier een uittreksel ervan mede aan de notaris die de minuut van
het gewijzigde huwelijkscontract onder zich houdt. Melding van de
wijziging wordt gemaakt onderaan de minuut; de notaris is verplicht
die vermelding over te nemen op de uitgiften en grossen van het oorspronkelijk contract. Deze verplichting is gelijklopend met het voorschrift van artikel 1393, tweede lid, met betrekking tot de wijzigingen
die worden aangebracht voordat het huwelijk voltrokken is. Uiteraard
geldt mutatis mutandis dezelfde aansprakelijkheid vanwege de notaris.
beze laatste mededeling is uiteraard slechts vereist wanneer het gewijzigde huwelijksstelsel het voorwerp heeft uitgemaakt van een contract.
Nog altijd binnen dezelfde termijn deelt de griffier de datum van de
homologatie mede aan de notaris die de wijzigingsakte heeft opgemaakt. Deze laatste mededeling heeft tot doel deze notaris in staat te
stellen de vereffening van het vroegere stelsel voort te zetten of althans
de akte op te maken die de overdracht van goederen tussen de verschillende vermogens vaststelt (1).
71. De wetgever heeft eveneens een publicatie in het Belgisch Staatsblad voorgeschreven ter vrijwaring van de belangen van de derden.
De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad diende in de geest van
wetgever verplichtend te zijn, wanneer de wijziging neerkomt op een
volledige verandering van het stelsel of op een verandering in de samenstelling van de vermogens. Hij was de mening toegedaan dat deze
bekendmaking voor de behartiging van de belangen van de derden en
(r) Verslag Hambye, biz.

zs.

in voorkomend geval om hun tussenkomst mogelijk te maken, even
noodzakelijk is als de hekendmaking waarin wordt voorzien in geval
van scheiding van goederen (I). Daarom wordt in het Gerechtelijk
Wethoek een nieuw hoofdstuk ingelast, hevattende de nieuwe artikelen I3I9 en I3I9his, dat handelt over de veranderlijkheid van huwelijksvoorwaarden en waardoor de hekendmaking van een uittreksel
en van het verzoek tot homologatie en van de homologatieheslissing
verplichtend wordt gesteld.
Deze hepalingen hehhen tot doel de artikelen I3II tot I3I6 die handelen over de scheiding van goederen toepasselijk te maken op de
verzoeken tot homologatie van de akten houdende wijziging van het
huwelijksvermogensrecht. De puhlikatie van een uittreksel uit het
verzoek en de homologatieheslissing in het Belgisch Staatshlad geschiedt door de zorgen van heide echtgenoten.
Zoals hoven reeds werd aangestipt, wordt van deze hekendmaking
vrijstelling verleend indien de wijzigingen van het huwelijkvermogensstelsel niet tot gevolg heeft dat het vorig stelsel wordt vereffend of dat
de hestaande samenstelling van de vermogens wordt gewijzigd.
Een uitspraak over de homologatie kan slechts geschieden een maand
na de formaliteiten van de hekendmaking. Het niet hekendmaken
heeft de nietigheid tot gevolg ; deze kan slechts door de schuldeisers
van de echtgenoten worden tegengeworpen (artikel I3I9, 2° Ger.W.).
Artikel I 3 I 9 voegt hier hovendien nog aan toe dat de kinderen van de
echtgenoten dezelfde rechten genieten als artikel I3I4- dat eveneens
door deze nieuwe wet wordt gewijzigd - aan de schuldeiser van de
verweerder verleent.
Zulks hetekent dat, zolang het eindvonnis niet gewezen is, de kinderen
van de echtgenoten, hetzij in der minne, hetzij hij deurwaardersexploot kunnen vragen dat hen het verzoek tot homologatie en de
hewijsstukken zouden worden medegedeeld en zelfs dat zij in het
geding zouden mogen tussenkomen.
Door de gevolgen die worden verhonden aan de hekendmaking, zijn
de helangen op tweeerlei vlak heschermd.
Artikel I3I9 his Ger. W.luidt als volgt: ,Indien de formaliteiten voorgeschreven in het vorige artikel in acht zijn genomen, zijn de schuldeisers van een der echtgenoten niet meer ontvankelijk om, na de termijn van een jaar te rekenen van de hekendmaking in het Belgisch
Staatshlad op te komen tegen de vereffening, wanneer deze met hedrieglijke henadeling van hun rechten is geschied".
(1) Verslag Hambye, biz. 25.

Hieruit vloeit voort dat wanneer een van de formaliteiten ontbreekt,
de verjaringstermijn niet loopt en dat de echtgenoten bloat gesteld
blijven aan een vordering van de schuldeisers die krachtens artikel
I 128 Ger. W. het recht behouden op te komen tegen de vereffening
die is geschied met bedrieglijke benadeling van hun rechten.
Een tweede sanctie schuilt in artikel I396 B.W. waaruit voortvloeit
dat de bedongen wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel aan
derden niet kan worden tegengeworpen wanneer de bekendmaking
van een uittreksel uit de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad niet is geschied.
72. In een bijkomende maatregel wordt voorzien door artikel 1395
par. 4 waarin wordt bepaald dat de akte houdende wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel, die leidt tot vereffening van het vorige
stelsel of tot dadelijke verandering van de vermogens, geen gevolg
heeft, indien de vereffening of de overdracht van goederen van het
ene vermogen naar het andere niet bij notariele akte is vastgesteld
binnen een jaar na de bekendmaking van een uittreksel uit de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad. Dz termijn van een jaar
kan evenwel worden verlengd door een beslissing van het gerecht dat
de wijzigingsakte heeft gehomologeerd.
be wetgever lieeftdezeteksCingelast. naar analogie- van -het vroeger
bestaande artikel 1444 B.W. en het nieuwe artikel I473 B.W. inzake
scheiding van goederen.
Evenwel moet erop worden gewezen dat er een essentieel verschil
is tussen de uitwerking van de wijzigingsakte en die van de gerechtelijke beslissing die de scheiding van goederen uitspreekt. Aan deze
laatste beslissing gaat immers geen voorafgaande regeling over
wederzijdse rechten van de echtgenoten vooraf (de procedure wordt
immers ingeleid door de ene echtgenoot tegen de andere), zodat
de akte van vereffening onvermijdelijk na de uitspraak moet plaats
hebben.
In de bij artikel 1395, § 4 B.W. bedoelde regeling wordt daarentegen
de uitwerking van de wijzigingsakte afhankelijk gesteld van een na de
homologatiebeslissing tot stand gekomen akte van vereffening of
overdracht. Heeft de vereffening niet tijdig plaats, dan wordt de
wijzigingsakte naar het voorbeeld van artikel I473 (nieuw) B.W.
(art. 1444 (oud) B.W.) voor onbestaand gehouden en treedt het
oorspronkelijk huwelijksvermogensstelsel opnieuw in werking (I).

(r) Verslag Hambye, biz. 26.

De procedure verloopt dus bij wijziging van het huwelijksvermogensrecht precies andersom, als bij scheiding van goederen, vermits de
echtgenoten vooraf een regeling treffen overhun wederzijdse rechten.
De vraag kan dan worden gesteld of er een wezenlijk verschil bestaat
tussen de regeling waarvan sprake in art. 1395 B.W. en de akte van
vereffening of overdracht zoals bedoeld in art. 1395, § 4 B.W., nu
blijkt dat in beide akten een regeling getroffen wordt over dezelfde
rechten.
Om deze interpretatiemoeilijkheid op te vangen, is het o.i. aan te
bevelen de voorafgaande regeling op te vatten als een vereffening of
een overdracht die onderworpen is aan de schorsende voorwaarde
dat bij notariele akte de homologatiebeslissing zal worden vastgesteld.
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de derden over drie soorten
waarborgen beschikken. Twee ervan betreffen eerder het te ververanderen huwelijksstelsel; de mogelijkheid om tegen de vereffening op te komen. wanneer hetzij het verzoek tot homologatie, hetzij de beslissing niet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
het feit dat de vereffeningsakte geen gevolg heeft wanneer deze
niet binnen het jaar of binnen de door de rechtbank toegestane verlengingstermijn, na de bekendmaking van een uittreksel uit de homologatiebeslissing, bij notariele akte is vastgesteld.
De derde waarborg betreft eerder de wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel zelf: deze kunnen aan derden niet worden tegengeworpen wanneer het uittreksel uit de homologatiebeslissing niet in
het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
De aandacht moet nog worden gevestigd op het ogenblik waarop de
wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel gevolg ressorteren.
Zoals er hoven reeds werd op gewezen, kunnen de bedongen wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel aan derden eerst worden
tegengeworpen vanaf de dag van de bekendmaking van een uittreksel van de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad.
Deze. bekendmaking is bovendien de aanvang van de termijn van een
jaar binnen dewelke de derden, krachtens artikel 1319bis Ger. W.
kunnen opkomen tegen de vereffening die met bedrieglijke benadeling
van hun rechten is geschied.
Hetzelfde artikel 1396 bepaalt dat de bedongen wijzigingen van het
huwelijksvermogensstelsel tussen de echtgenoten gevolg hebben vanaf de datum van de akte. Dit betekent dat de bedongen wijzigingen
van het huwelijksvermogensstelsel, met terugwerkende kracht uit-

werking krijgen vanaf de dag waarop de notariele akte werd opgemaakt.
Uit artikel I395, par. 4 vloeit logischerwijze voort dat er evenwel
slechts sprake kan zijn van de tussen de echtgenoten geldende terugwerkende kracht en van uitwerking tegenover derden van de akte
die de wijzigingen inhoudt tot op de dag dat ze verleden werd, wanneer
de vereffening of de overdracht van de goederen ·bij notariele akte is
geschied binnen het jaar na de bekendmaking van het uittreksel in het
Belgisch Staatsblad m.a.w. de vereffening of de overdracht client te
worden aangezien als een opschortende voorwaarde opdat de wijzigingen gevolg zouden hebben of tegenover derden met terugwerkende kracht tot aan de bekendmaking zouden kunnen worden tegengeworpen.
73· Boven werd gewezen op de bepaling van artikel I397 B.W. met
betrekking tot de bekwaamheid van de minderjarige terzake (zie
nr. 6o). Hetzelfde artikel bepaalt bovendien dat de minderjarige
bekwaam is om zijn huwelijksvermogensstelsel te wijzigen met dezelfde bijstand als vereist is voor het sluiten van een huwelijkscontract.
De bijstand is nochtans niet vereist voor de homologatieaanvraag.
Bijgevolg ondertekent de minderjarige samen met zijn echtgenote
op geldige wijze het homologatieverzoek aan de rechtbank en hij
verschijnt zonder bijstand voor de raadkamer (I). Voor de verdere
verrichtingen, nl. de bekendmaking en de akte houdende vereffening
of overdracht van goederen, treedt de minderjarige alleen met zijn
echtgenoot op. Het is duidelijk de bedoeling geweest de bijstand
alleen voor de wijzigingsakte op te leggen (2).
74· Een laatste voorschrift met betrekking tot de bekendmaking bepaalt dat de artikelen I 2 tot I 5 van het Wb. Kh. die handelen over de
huwelijksvoorwaarden van de handelaars, van toepassing zijn. De
wetgever heeft deze teksten trouwens in die zin gewijzigd.
Binnen drie maanden na de homologatiebeslissing wordt een uittreksel van de akten houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel gezonden aan de griffie van iedere rechtbank binnen welker
rechtsgebied de handeldrijvende echtgenoot in het handelsregister
is ingeschreven. Artikel I3 dat voorziet in een sanctie t.a.v. de notaris
die verplicht is de terhandstelling te doen, wordt in dezelfde zin aangevuld.
(1) Verslag Hambye, biz. 27.
(2) Verslag van de Subcommissie, biz. 57·

____o_ _ _ _

Steeds in dezelfde zin wordt artikel
op het handelsregister aangevuld.

DEEL

25

van de wet van

20

l---=-~-~-=--=--- ~~--==--------

juli 1964

Ill

HET WETTELIJK STELSEL

§

I.

Bepaling

75. Alvorens de studie aan te vatten van wat als de hoofdbrok van de
hervorming client te worden beschouwd, is het van het grootste
belang in herinnering te brengen welke de filosofie is geweest die
heeft geleid tot het wettelijk stelsel dat thans kracht van wet heeft
gekregen.
Vooral de Subcommissie heeft hierover van meetaf aan een grondige
gedachtenwisseling gehad en enkele principes vooropgesteld, die,
niettegenstaande wijzigingen achteraf aangebracht, hun waarde
behouden.
Als eerste principe wordt vooropgesteld dat er moet voor worden
gezorgd dat het huwelijk in stand blijft, m.a.w. het wettelijk stelsel
moet de leefbaarheid van het huwelijk waarborgen. Tegelijkertijd
werd er naar gestreefd de juridische gelijkheid van beide echtgenoten
zoals die tot stand kwam in de wet van 30 april 1958, verder te realiseren.
Tenslotte wordt er over gewaakt dat de rechten van de derden worden
veilig gesteld.
Waar deze drie normen tegenstrijdig zouden kunnen zijn, werd
gepoogd deze tegenstrijdigheid zoveel mogelijk weg te werken.
Alles wat overbodig wordt geacht om de goede gang en de leefbaarheid van het gezinsleven te spijzen, behoort tot het eigen vermogen
van de echtgenoten. In elk geval wordt aan het gezin en het gezinsleven voorrang toegekend hoven het eigen vermogen en de individuele belangen van de echtgenoten (1).
De Senaatscommissie is deze zienswijze bijgetredenen heeft haar opvatting gepreciseerd als volgt: ,Het wettelijk stelsel is bestemd
voor het grate aantal gezinnen waarin geen van beide echtgenoten
goederen bezit op het tijdstip van het huwelijk en er tijdens het huwelijk wei geen zal verwerven, tenzij voor weinig belangrijke waarden,
(1) Verslag van de Subcornrnissie, biz. 58.

door schenking, erfenis, of testament. De goederen die de echtgenoten zullen moeten beheren, bestaan vrijwel uitsluitend uit de
inkomsten van hun beroep of uit wat zij samen zullen hebben gespaard. Zij die grate persoonlijke belangen te behartigen hebben en
voor wie ·het wettelijk stelsel niet zou passen, zullen er voordeel
bij hebben een huwelijkscontract op te maken, hetzij v66r de voltrekking van het huwelijk, hetzij tijdenshet huwelijk, hetgeen voortaan
door artikel 1394 wordt mogelijk gemaakt" (1).
De wetgever heeft het nuttig geacht dat van meetaf aan een algemene
regel voorop wordt gesteld waarin duidelijk wordt bepaald dat het
wettelijk stelsel berust op het bestaan van drie onderscheiden vermogens, dat van de man, dat van de vrouw en het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten.
Het gemeenschappelijk vermogen wijst er op dat het gaat om een onverdeelde boedel tussen de echtgenoten die in tweeen wordt verdeeld. In de terminologie komen de woorden gemeenschap en eigen
goederen niet meer voor. Hiermee werd willens gebroken met de
gemeenschapstraditie van het Burgerlijk Wetboek (2) en werd tevens
de nadruk gelegd op het feit dat bij de baten van ieder afzonderlijk
vermogen (dat van elk der echtgenoten en het gemeenschappelijk
.
vermogen) oak onder~cheiden lasten horeh (3).
76. In het gemeenschappelijk vermogen vallen voortaan enkel de
goederen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het
huwelijk en het onderhoud van het gezin (4), nl. hoofdzakelijk de
inkomsten en besparingen van de echtgenoten. Vandaar dat de categorie van eigen goederen zoveel omvangrijker is geworden : zijn
a.m. eigen in het nieuw stelsel de tegenwoordige en toekomstige
goederen van de echtgenoten, de persoonlijke goederen van de echtgenoten en de goederen die volgens de wet eigen zijn behoudens vergoeding. Het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen
voor de wijze van samenstelling van de verschillende vermogens wordt
niet behouden; de eigendom van de goederen is m.a.w. niet meer
afhankelijk van het roerend of onroerend karakter ervan. De verdwijning van dit onderscheid wordt uitgelegd door het feit dat de
roerende goederen sinds 1804 veel aan belang hebben gewonnen
en door het feit dat de bewijsvoering inzake roerende goederen thans
in belangrijke mate wordt vergemakkelijkt door het verspreid gebruik
(1) Verslag Hambye, biz. 27.
(2) Verslag Subcommissie, biz. 70.
(3) Verslag Hambye, biz. 29.

(4) Verslag Subcommissie, biz. 68-69.

van de tussenkomst van financiele ondernemingen bij de circulatie
van deze goederen.
De uitbreiding van de eigen vermogens maakt evenwel geen afbreuk
aan de regel dat aile goederen vermoed worden gemeenschappelijk te
zijn, behoudens tegenbewijs. De regels voor tegenbewijs worden
thans op een vereenvoudigde wijze vastgelegd; zodat het gevaar dat het
gemeenschappelijk vermogen aile goederen van de echtgenoten zal
opslorpen bij gebrek aan het nodige bewijsmateriaal (dit was vooral in
de tot de gemeenschap beperkte aanwinsten van artikel 1498 oud het
geval) verminderd is (1). Vandaar ook dat de opsomming van eigen
goederen restrictief moet worden opgevat (2).
De eerste categorie omvat de zogenaamde tegenwoordige en toekomstige goederen, nl. de goederen die de echtgenoten v66r het huwelijk bezitten en de goederen die ze later onder een kosteloze titel
verkrijgen (art. 1399, eerste lid). Hier is het criterium m.a.w. het
tijdstip (v66r het huwelijk) of de wijze (om niet) van verkrijging.
In een tweede categorie (art. 1400) vernoemt de wet de goederen
die ongeacht het tijdstip van verkrijging en behoudens vergoeding
eigen zijn. Het gaat hoofdzakelijk om tijdens het huwelijk verkregen
goederen die hetzij wegens hun gebondenheid ten opzichte van bestaande eigen goederen (toebehoren, aandeel in een onverdeeldheid, geruild goed), hetzij wegens hun gebondenheid aan de persoon
van de echtgenoot (onder last van ascendenten verkregen goederen,
gereedschappen en werktuigen, personenverzekering) eigen zijn.
De laatste categorie eigen goederen omvat de persoonlijke goederen en
rechten (klederen, persoonlijke voorwerpen, recht op morele schadevergoeding, op pensioen, enz.), van een der echtgenoten. De bespreking en de achtereenvolgende wijzigingen die uiteindelijk tot
de goedkeuring van deze tekst hebben geleid, tonen aan dat in artikel
1401 aile goederen en rechten werden samengebracht die eigen
zijn wegens hun zuivere persoonlijke aard. Daarom werd de oorspronkelijk voorgestelde tekst in die mate uitgezuiverd dat aile goederen
en rechten die niet dat karakter vertonen, eruit verwijderd werden en
naar een andere kategorie m.n. aJ:tikel 1400 werden overgeplaatst. Een
eerste maal verdwenen uit de tekst de aanhorigheden en het toebehoren van onroerende goederen (3), een tweede maal werden uit
de tekst gelicht, de rechten verbonden aan een personenverzekering

(1) RENARD, C., o.c., biz. 247·
(2) Vgl. art. 1405.4 B.W.

(3) Verslag van de Subcommissie, biz. 85.

waarvan een der echtgenoten houder of begunstigde is, omdat twijfel
was gerezen betreffende de aard van het geinde kapitaal (I).

§ z. Eigen goederen
A. Goederen eigen wegens het tijdstip of de wijze van verkrijging
77· Overeenkomstig artikel I399, eerste lid B.W. zijn eigen, de
goederen en schuldvorderingen die aan elk van beide echtgenoten
toebehoren op de dag van het huwelijk, en die welke ieder van hen
tijdens het stelsel verkrijgt door schenking, erfenis of testament.
Hetzelfde artikel I399 bepaalt in zijn tweede en derde lid de bewijsregels die verschillen naargelang het bewijs door of tegenover derden, dan wel tussen echtgenoten wordt geleverd.
Deze regels zijn ook toepasselijk op de goederen die krachtens artikel
I400 B.W. eigen zijn. Ze zijn echter uitdrukkelijk uitgesloten m.b.t. de
persoonlijke goederen, waarvan het eigen karakter uit de aard zelf
moet blijken.
Tegenover derden moet het bewijs in de regel door een boedelbeschrijving die aan de vereisten van artikel I I75 Ger. W. moet beantwoorden (z) worden bewezen, of overeenkomstig artikel 2279
B.W. door het bezit dat niet gebrekkig is, d.w.z. ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig (art. 2229 B.W.).
Onder gelding van het Burgerlijk Wetboek was het bewijs op grand
van artikel 2279 B.W. niet aangenomen (3). Hoewel nu uitdrukkelijk
toegelaten, zal het evenwel niet gemakkelijk kunnen worden ingeroepen, zeker niet tegenover derden, daar het dikwijls dubbelzinnig
zal zijn (4).
Bij gebrek aan boedelbeschrijving of tegen een regelmatig bezit,
wordt het eigen karakter van de goederen bewezen door titels met
vaste dagtekening, bijvoorbeeld het huwelijkscontract (5) of andere
bescheiden die onder gelding van het Burgerlijk Wetboek als ,staat in
behoorlijke vorm" werden beschouwd (6), zoals een verdelingsakte of
een aan een authentieke akte houdende een roerende schenking gevoegde beschrijving en schatting van de goederen. Kunnen ook als
(1) Verslag Hambye, blz. 32.
(2) Verslag Subcommissie, blz. 74·
(3) Cass., 29 januari 1953, Pas., 1953, I, 408, R.C.].B., 1954, 22 met noot J. BAUGNIET,
R. P. N., 1953, 192 met conclusies van Procureur Generaal Hayoit de Termicourt; RENAULD, J., O.C., nr. 987.
(4) DE PAGE, H., VIII, nr. 764, noot 49;- DELVA, W., iloot onder Cass., 12 februari 1948,
R.C.].B., 1955, 134, nr. 2.
(5) Verslag Subcommissie, biz. 73.
(6) Zie hierover RENAULD, J., o.c., nr. 990 en DE PAGE, H. en DEKKERs, R., X, 2, nr. 1077 en
ref.

bewijsmiddelen worden gebruikt, de bescheiden van een openbare
dienst (betalingsbewijs van kijk- en luistergeld, i.v.m. radio- en
televisietoestellen bijvoorbeeld (1), vermeldingen in regelmatig gehouden of opgemaakte registers, bescheiden of borderellen door
de wet opgelegd (zoals de borderellen door een wisselagent afgeleverd: zie art. 76 Wb. Kh.) of door het gebruik bekrachtigd (een
door een bank afgegeven lijst van effecten die dee! uitmaken van een
open bewaargeving op naam bijvoorbeeld (2)).
Andere voorbeelden van de toegestane bewijsmiddelen zijn spaarboekjes, een in een regelmatig bijgehouden boekhouding voorkomende persoonlijke rekening, een aangifte van nalatenschap, postrekening- of bankuittreksels, aankoopborderellen van beurswaarden
en facturen (3).
Onderhandse akten kunnen slechts als bewijsmiddel worden ingeroepen indien ze aan het voorschrift van artikel 1328 B.W. beantwoorden (4), met andere woorden indien ze vaste datum hebben (s).
78. Het is duidelijk dat bewijsmoeilijkheden vooral zullen ontstaan met betrekking tot roerende goederen. Ten aanzien van derden kan het bewijs van eigendomsrecht van onroerende goederen worden bewezen door overlegging van een authentieke akte, zoals een
akte van aankoop, schenking, verdeling of een aangifte van nalatenschap (6). Het eigen karakter van een schuldvordering zal blijken
uit het feit dat ze v66r het huwelijk is ontstaan (7), bijvoorbeeld door
overlegging van de aan de echtgenoot-schuldeiser regelmatig voor het
huwelijk afgegeven factuur. In de Kamercommissie voor Justitie werd
de vraag gesteld naar het mogelijk tegenbewijs; volgens de verslaggever is het niet zozeer een kwestie van tegenbewijs doch wei van
de bewijswaarde die uiteindelijk souverein door. de rechtbank zal
worden beoordeeld, onder meer rekening houdend met elementen die
tegen die gegevens zouden kunnen ingaan. In geval van kwade trouw
geldt de regel fraus omnia corrumpit (8). De bewijskracht van de
aangehaalde bewijsmiddelen is m.a. w. nooit absoluut.
In dat verband moet erop worden gewezen dat het eigen karakter van
concreet of giraal geld niet op zichzelf kan blijken uit het feit dat de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

RENARD, C., o.c., biz. 249·
Advies Raad van State, biz. 228.
Versiag Baert, biz. 12.
Versiag Subcommissie, biz. 78.
Versiag Baert, biz. 12.
Versiag Hambye, biz. JO.
Versiag Subcommissie, biz. 72.
Versiag Baert, biz. 12.

echtgenoot het in zijn bezit heeft, noch uit het feit dat het geld zich op
een bank- of postcheckrekening of in een kluis op naam van de
echtgenoot bevindt. De titularis van zo'n rekening en de huurder
van zo'n kluis worden immers slechts vermoed, tegenover derden,
alleen het bestuur of de toegang ervan te hebben (art. 218 B.W.; zie
boven). Tijdens de voorbereidende we~kzaamheden (1) werd overwogen uit de amendementen Wigny (2) de regel over te nemen, valgens dewelke eigen goederen dat karakter kunnen behouden mits
zij op een bijzondere rekening worden geboekt (3). De Subcommissie heeft uiteindelijk beslist deze regel niet te behouden. Hieraan
zijn twee gevolgen verbonden. Vooreerst wat betreft de bewijsvoering : de echtgenoot die het eigen karakter van geldspecieen of geldswaardige papieren wil bewijzen aan de hand van de rekeninguittreksels van zijn bank- of postcheckrekening bijvoorbeeld, zal erover
moeten waken dat deze uittreksels tevens het tijdstip van verkrijging
(v66r het huwelijk) of de wijze van verkrijging (door schenking, erfenis
of testament) vermelden (4). Het louter bezit van gelden bewijst
immers het eigen karakter ervan niet bij gebrek aan voldoende individualisering, m.a.w. bij gebrek aan ondubbelzinnigheid. Wordt
het geld hierdoor met het gemeenschappelijk vermogen vermengd,
dan zal bij de vereffening vergoeding verschuldigd zijn (5). Een ander
gevolg van het niet-opnemen in- de .wet-van deze regel-betreffende
de bijzondere rekening betreft de belegging en de wederbelegging.
Goederen die rechtstreeks met de op die rekening geboekte sommen
werden betaald, waren volgens de voorgestelde regeling eigen zonder
andere formaliteiten. Toch heeft de wetgever ervoor gezorgd dat
de wederbelegging, vooral in roerende goederen, vlot kan verlopen
ook zonder gebruik van een bijzondere rekening (6).

79· Het bewijs van het eigendomsrecht tussen de echtgenoten
onderling is zeer soepel gehouden. Alle middelen van recht, getuigen
en vermoedens inbegrepen, alsmede de algemene bekendheid komen
in aanmerking. Aldus zal o.m. een onderhandse boedelbeschrijving
voldoende zijn (7).
Ook werd in deze brede waaier van bewijsmiddelen de algemene bekendheid opgenomen; deze wordt doorgaans aangenomen in om(1) Verslag Subcommissie, blz. 74-78.
(2) Art. I I en 13, Pari. St., nr. 281.
(3) Zie over dit begrip RENARD, C., o.c., blz. 251;- RENAULD, J., Les regimes matrimoniaux
(Rapport introductif, Journees Dabin, biz. r 14).
(4) Zie SAVAT1ER, R., La communaute conjugate nouvelle, (1970), blz. 44, nr. 24.
(s) Art. 1434 B.W.
(6) Art. 1404 B.W.; zie verder.
(7) Verslag Subcommissie, blz. 78.
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standigheden waarin het moreel onmogelijk is om andere bewijzen,
zoals getuigenissen te verkrijgen. Hierbij werd gedacht aan het
vroegere artikel I4I5 (I).

B. Goederen die eigen zijn mits vergoeding
So. Een tweede reeks eigen goederen bevat deze die een eigen goed
zijn komen aanvullen of vervangen. Artikel I400 luidt als volgt:
,Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging, en behoudens
vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat; I. het toebehoren
van eigen onroerende goederen of onroerende rechten, 2. het toebehoren van eigen waardepapieren, 3· de goederen aan een der echtgenoten overgedragen door een van zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, hetzij om te voldoen wat hij hem verschuldigd is, hetzij
onder de verplichting een schuld van die bloedverwant aan een
derde te betalen, 4· het aandeel door een der echtgenoten verkregen in
een goed waarvan hij reeds medeeigenaar is, 5. de goederen en rech ten
die ten gevolge van zaakvervanging in de plaats treden van eigen
goederen, alsook de goederen verkregen uit belegging of wederbelegging, 6. de gereedschappen en werktuigen die dienen tot het
uitoefenen van het beroep, 7· de rechten verbonden aan een personenverzekering door de begunstigde zelf gesloten, die hij verkrijgt bij het overlijden van zijn echtgenoot of na de ontbinding
van het stelsel.
Een belangrijk voorbehoud dat weegt op het eigen karakter van
het goed, bestaat er in dat er in voorkomend geval aanleiding zal
zijn tot vergoeding, in verhouding tot de uitgave die het gemeenschappelijk vermogen heeft gedragen bij de opneming van een van
die goederen in het eigen vermogen van een der echtgenoten. Hierbij
werd uitgegaan van de idee dat de ene echtgenoot zich niet mag verrijken ten koste van de gemeenschap of van de andere echtgenoot (2).
Hierop wordt nader ingegaan door de artikelen I433-I435·
81. Herhaalde besprekingen hebberi plaats gehad in verband met
de betekenis en de draagwijdte van het begrip toebehoren van eigen
onroerende goederen of onroerende rechten en van eigen waardepapieren die krachtens artikel I400 eigen zijn.
Oorspronkelijk waren in de tekst vermeld de ,aanhorigheden en toebehoren". De term aanhorigheid verwijst impliciet (3) naar de notariele praktijk die het beding van aanhorigheid (clause d'annexe de
(1) Versiag Subcommissie, biz. 83.
(2) Versiag Subcommissie, biz. 83.

(3) Versiag Subcommissie, biz. 8o.
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propre) toepaste. Hiermee worden bedoeld, de goederen die tijdens het
huwelijk verkregen zijn en die wegens hun band met een eigen goed,
dit laatste aanvullen. Het beding van aanhorigheid kende de echtgenoot eigenaar het recht toe de aanhorigheid in zijn vermogen op te
nemen mits vergoeding aan de gemeenschap indien de verkrijging
met gemeenschapsgelden werd betaald (1). Het nut van het beding
ligt hierin, dat de economische eenheid van een eigen goed aldus
kan worden behouden (2).
De term aanhorigheid werd echter uit de tekst gelaten wegens de betwistingen waartoe hij aanleiding gaf (3).
Alleen het toebehoren werd behouden, in de zin van de regel accessorium sequitur principale (4): door de weglating van de aanhorigheden is het begrip duidelijk verengd.
Hiermee worden thans enkel bedoeld, de goederen die ondergeschikt zijn aan een eigen goed en waarvan de toevoeging aan dat
goed nuttig is voor het gebruik of het behoud van de eenheid van het
principaal goed. Zowel de ondergeschiktheid als de nuttigheid zijn
vereist. Goederen die tot uitbreiding van een goed eraan zijn toegevoegd, zelfs als ze bijdragen tot de ontwikkeling van een economische eenheid, zijn geen toebehoren. Zijn wel als zodanig te beschouwen de goederen die materieel (gereedschappen en uitrusting) of
juridisch (erfdienstbaarheid, huurovereenkomst) verbonden zijn aan
de exploitatie (5). Aldus wordt door artikel qoo, 1° B.W. het gemeen recht inzake natrekking (6) uitgebreid tot een zogenaamde
horizontale natrekking (7) : ook deze goederen worden eigen als toebehoren van een eigen goed.
Oak het toebehoren van eigen waardepapieren is eigen. Dit heeft
aanleiding gegeven tot veel besprekingen. O.m. werd opgeworpen of
een winnend lot van de nationale loterij eventueel als eigen kan worden
beschouwd. Beslist werd dat het geen toebehoren is van het biljet.
Algemeen kan worden aanvaard dat als toebehoren van eigen waardepapieren kunnen worden aangezien, die bijgevolg op hun beurt eigen
zijn, de loten, terugbetalingspremies, aanwijzings- of voorkeurrechten, de nieuwe geldswaardige papieren die kosteloos zijn toege(I) GoTHOT, P., Utilite de la clause d'annexe de propre dans les contrats adoptant le regime
de communaute, Ann. fac. dr. Liege, I96o, 33 I e.v.;- RENAULD, J., o.c., nr. 968.
(2) PIRET, R., Noot onder Gent, 1 I juni 1949, R.C.J.B., I949. 235·
(3) Verslag Subcommissie, blz. 82.
(4) Verslag Subcommissie, blz. 83.
(5) CoRNU, G., o.c., blz. 26I en 266.
(6) Art. 552 e.v., B.W.
(7) PIRET, R., o.c., 234·
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wezen of waarop is ingeschreven krachtens een eigen voorkeurrecht.
De meerwaarde van de waardepapieren kan niet als een werkelijk
toebehoren worden beschouwd; een meerwaarde is een bestanddeel van de waardepapieren, het toebehoren iets wat er is bijgekomen
of afgegaan ( 1).
Hierbij sluit tevens aan de verkrijging van nieuwe aandelen in ruil
voor de afstand van oude. aandelen, dit naar aanleiding van een
kapitaalsverhoging door inlijving van reserves, of nog de verkrijging
van nieuwe aandelen en naar aanleiding van de opslorping van de
vennootschap waarin een van de echtgenoten aandelen bezat, of
nog de verkrijging van aandelen door uitwisseling van converteerbare obligaties. Hier kan men echter stellen dat de nieuwe aandelen
eerder ten gevolge van zaakvervanging eigen zijn geworden (art.
1440, 5°).
Het begrip toebehoren client o.i. restrictief te worden ge!nterpreteerd
en wel omdat deze wijze van verkrijging uitzonderlijk is. Het kan dus
niet worden toegepast op andere categorieen van goederen dan
op deze welke in art. qoo werden opgesomd. Aldus kan op deze
rechtsfiguur geen beroep worden gedaan om de waardevermeerdering
van een eigen handelszaak toe te wijzen aan de echtgenoot die er
de eigenaar van is.
Het toebehoren is eigen ongeacht de oorsprong van de gelden die voor
de verkrijging hebben gediend (2). Zijn ze verkregen met gemeenschappelijke gelden, dan is vergoeding verschuldigd. Moeilijkheden
kunnen rijzen voor de bepaling van het bedrag van de vergoeding (zie
verder art. 1402 e.v.). Ook kan worden betwist of er vergoeding
verschuldigd is, wanneer een vennootschap nieuwe aandelen toekent
i.p.v. over te gaan tot de uitkering van gereserveerde winsten. Zal in
dit geval de vergoeding gelijk zijn aan het bedrag van de gereserveerde
winst? (3).
82. Eigen zijn eveneens, ongeacht het tijdstip van verkrijging en
behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat, de goederen aan een der echtgenoten overgedragen door een van zijn bloedverwanten in de opgaande lijn hetzij om te voldoen wat hem ver-

(r) Verslag Hambye, biz. 31.
(2) CoRNu, G., o.c., biz. 261.
(3) Wij zijn van mening dat vermits de reservering van de winsten het gevolg is van een
beslissing die genomen wordt door de vennootschap zelf, het gemeenschappelijk vermogen
hierop geen aanspraak kan maken en dat derhalve in zulk geval geen vergoeding kan verschuldigd zijn.

schuldigd is, hetzij onder verplichting een schuld van die bloedverwant aan een derde te betalen.
Deze tekst herneemt de in artikel 1406 oud vermelde regel, en breidt
hem uit tot roerende goederen. Onder bepaalde voorwaarden blijven
goederen die onder een bezwarende titel door een bloedverwant
in opgaande lijn aan een van de echtgenoten zijn afgestaan eigen,
omdat dan kan aangenomen worden dat het gaat om een voorschot op
een erfenis waartoe die echtgenoot zal geroepen worden (1). De voor- ·
waarden daartoe werden in artikel 1400, 3° opgesomd: het goed
moet afgestaan worden ofwel ter voldoening van een schuld van
de ascendent jegens de echtgenoot-afstammeling, ofwel onder verplichting om schulden van de ascendent aan derden te betalen (mits
vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen als het geld aldaar
werd uitgehaald). Dit artikel is van strikte toepassing, en kan niet
uitgebreid worden tot rechtshandelingen waarbij een andere last
wordt opgelegd (2), noch tot rechtshandelingen uitgaand van een
ander dan van een ascendent. De wetgever heeft het specifiek kenmerk
van zulke familiebeschikkingen willen behouden (3).
83. Is eveneens eigen, in dezelfde categorie, het aandeel door een
der echtgenoten verkregen in een goed waarvan hij reeds medeeigenaar is. Waar vroeger in artikel 1408 oud enkel sprake was van
een aandeel in een onroerend goed wordt nu de toepassing van de
nieuwe bepaling uitgebreid tot de roerende goederen. Deze uitbreiding was weliswaar ook vroeger reeds aanvaard, bijvoorbeeld
voor het aandeel in een handelsfonds waarvan een van de echtgenoten
v66r het huwelijk mede-eigenaar was (4). Het keuzerecht van de
vrouw om bij ontbinding van de gemeenschap het door de man
verkregen aandeel mits vergoeding voor zich te nemen of, mits vergoeding, in haar voordeel aan de gemeenschap te laten, is niet behouden. De man heeft immers het beheer over de goederen van
de vrouw niet meer en zij moet bijgevolg hiertegen niet meer worden
beschermd.
Voor het overige heeft de wetgever aan de draagwijdte en de betekenis
niets willen wijzigen. Een voorstel werd gedaan om de draagwijdte te
beperken tot het geval dat de verkrijging van het onverdeelde aandeel
wordt betaald uit eigen gelden ten einde te voorkomen dat een der
(I) DE PAGE, H. en DEKKERs, R., X, I, nr. 27I;- RENAULD, J., o.c., nr. 8os.
(2) Zie BAETEMAN, G., DELVA, w, en CASMAN, H., o.c., T.P.R., I972, 457, nr. sr.en ref.
(3) Verslag Subcommissie, biz. 83.
(4) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, I, nr. 20I B;- RENAULD, J., o.c., nr. 8I3;- BAETEMAN, G., DEL VA, W. en CASMAN, H., o.c., T.P.R., I972, 458, nr. 52.

echtgenoten aileen voordeel zou halen uit de waardevermeerdering
van het onroerend goed terwijl de vergoeding verschuldigd is aan
het gemeenschappelijk vermogen, ongewijzigd blijft. De wetgever is
hierop niet ingegaan, maar heeft wel de berekeningswijze van de
vergoeding aangepast (zie verder).
Een volgend soort dat eigen is, zijn de goederen en rechten die
ten gevolge van zaakvervanging in de plaats treden van eigen goederen, alsook de goederen verkregen uit belegging en wederbelegging.
Deze tekst kent m.a.w. het eigen karakter toe aan aile goederen en
rechten die in de plaats van een eigen goed worden gesteld : dit
kan gebeuren door zaakvervanging, belegging en wederbelegging.
Ieder goed dat tijdens het huwelijk in ruil voor een eigen goed wordt
verkregen is van rechtswege eigen ten gevolge van een automatische
en rechtstreekse indeplaatsstelling (1). In geval van ruiling met
opleg is vergoeding verschuldigd indien de opleg met gemeenschappelijke gelden is betaald. Wanneer de opleg te belangrijk wordt ten
opzichte van de waarde van het goed, is echter geen sprake meer van
een werkeiijke ruii en zai het verkregen goed gemeenschappeiijk
zijn behoudens vergoeding aan de echtgenoot wiens goed aidus
door het gemeenschappeiijk vermogen is opgesiorpt (2). Waar de
grens ligt tussen een grote en een te grote opieg, is niet bepaaid, hoewei dit in de amendementen Wigny wei was voorzien (3) : het goed
werd gemeenschappeiijk indien de ten Iaste van de gemeenschap geIegde opieg hoger was dan de waarde van het afgestane goed. Mede
door de vergelijking met artikel 1402 over de wederbelegging kan
hierin een richtlijn worden gezien voor de interpretatie van deze
bepaiing (4).
De oude regel van artikel 1407 oud wordt door artikel 1400, 5°
uitgebreid tot aile goederen, ook de roerende, en tot de rechten.
Dit heeft tot gevoig dat in gevai van verkoop van een eigen goed,
de schuldvordering tot betaiing van de prijs in diens plaats wordt gesteid en ook eigen is (5). Hetzeifde geidt voor de schuidvordering tot
betaling van de verschuidigde opieg, de schuidvordering en de

(1) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, r, nr. 323.
(2) BAETEMAN, G., DELVA, W. en CASMAN, H., o.c., T.P.R., 1972, 459, nr. 53 en ref.
(3) Art. 12, Pari. St., nr. 28r.
(4) Zie ook in die zin de interpretatie van het Franse Hof van Cassatie v66r de wet van
13 juli 1965 die het probleem heeft geregeld; Cass. fr., 6 maart 1962, ].C.P., 1962, II, nr.
12838, met noot P. VorRIN.
(5) RENAULD, }., o.c., nr. 828.

vergoeding wegens schade aan of onteigening van een eigen goed, de
opbrengst van de verkoop van een eigen goed (1).
84. Zijn eveneens eigen, ongeacht het tijdstip van verkrijging en
behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat, de gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen van een beroep.
Deze regel moet in verband worden gebracht met artikel 217 B.W.
dat ieder der echtgenoten het recht toekent met zijn inkomsten, na
betaling van de lasten van het huwelijk, gereedschappen en werktuigen te kopen. Deze goederen staan .in alle stelsels onder het uitsluitend beheer van de echtgenoot die ze gebruikt. In he.t wettelijk
stelsel zijn deze goederen tevens uit het gemeenschappelijk vermogen
gesloten, doch onder last van vergoeding.
Het voordeel van deze regeling is dat de echtgenoot ten allen tijde
over zijn werktuigen en gereedschappen kan beschikken en ze in
alle gevallen van ontbinding behouden kan. Ze kunnen overigens
in de regel niet worden aangesproken voor betaling van eigen schulden
van de mede-echtgenoot. De vergoeding die verschuldigd is tempert
evenwel deze gunstige gevolgen, daar deze in principe oak verschuldigd is wanneer de gereedschappen en werktuigen met inkomsten
zijn betaald (art. 217 B.W.) en zelfs als ze niet meer bestaan of afgeschreven zijn op het ogenblik van de vergoeding (2).
Wanneer de gereedschappen en werktuigen een belangrijke waarde
vertegenwoordigen, kan de wettelijke regeling wel nadelig uitvallen
voor de echtgenoot-eigenaar.
Dit kan aanleiding geven tot zeer onbillijke toestanden. De opmerking werd gemaakt dat wanneer gereedschappen en werktuigen
een belangrijke waarde vertegenwoordigen, de echtgenoten of een
scheiding van goederen moeten aannemen of hun onderneming
onder vorm van een handelsvennootschap oprichten (3). Een oplossing moet kunnen worden gevonden voor de echtgenoot die met
zijn inkomsten goederen koopt die moeten dienen voor de uitoefening
van zijn beroep, waarvan de opbrengsten dienen om de lasten van
het huwelijk te betalen: vergoeding voor de aanschaf van zulke goederen eisen, lijkt erg onbillijk. De verslaggever in de Kamer heeft
voorgesteld hiervoor het begrip netto-inkomen toe te passen (4), doch
dit lijkt moeilijk aanvaardbaar omdat alle (bruto) inkomsten van rechts-

(I)
(2)
(3)
(4)

DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, I, nr. 362.
Verslag Baert, biz. I2.
Verslag Baert, id.
Pari. Hand., Kamer, zitting 23 juni I976
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wege gemeenschappelijk zijn (zie verder nr. 96). Het komt ons voor dat
eerder moet worden verwezen naar artikel 1432 dat een vergoeding
slechts oplegt in geval van betaling van een eigen schuld met gemeenschappelijke gelden en in geval van verrijking van het eigen vermogen;
grond van een strikte interpretatie van deze bepaling is er slechts
vergoeding verschuldigd wanneer de echtgenoot bij de ontbinding
gereedschappen of werktuigen uit de massa van aanwezige goederen
wil terugnemen, omdat er aileen dan sprake is van verrijking.
85. Tenslotte zijn in deze kategorie van goederen opgenomen, de
rechten verbonden aan een personenverzekering door de begunstigde
zelf gesloten die hij verkrijgt bij het overlijden van zijn echtgenoot
of na de ontbinding van het stelsel.
De aandacht moet er worden op gevestigd dat deze tekst aan drie
voorwaarden is onderworpen. Vooreerst moet het gaan om een personenverzekering die door de begunstigde zelf is gesloten, vervolgens
is het de begunstigde die de rechten aan de verzekering verbonden
verkrijgt en tenslotte geschiedt de verkrijging bij het overlijden van
de echtgenoot van de begunstigde-verzekeringsnemer of na de antbinding van het stelsel.
Het is evenwel van geen belang te onderzoeken wie de begunstigde
is, welke de oorsprong van de betaalde premies is of welke de datum
van het verzekeringscontract is (1). Dit kapitaal zal doorgaans worden
gevormd door premies afgenomen van de inkomsten m.a.w. van het
gemeenschappelijk vermogen (2). Vergoeding is hiervoor slechts verschuldigd in de mate dat de met gemeenschappelijke gelden betaalde
premies kennelijk overdreven waren gelet op de mogelijkheden van
de verzekeringsnemer (3). Hiermee is een van de betwiste punten
aangaande levensverzekering in een gemeenschapsstelsel (4) opgelost.
Het kapitaal dat de echtgenoot tijdens het huwelijk int moet in het
gemeenschappelijke vermogen worden opgenomen, mede omdat de
premies met voor het gemeenschappelijke vermogen bestemde inkomsten werden betaald (5), doch ook omdat, algemener, het kapitaal
in het gemeenschappelijk belang van de echtgenoten moet worden

(z) Advies Raad van State, biz. 238.
(2) Verslag Hambye, biz. 32.
(3) Art. 43 van de Verzekeringswet zoals gewijzigd door art. 44 van de opheffings- en
wijzigingsbepalingen van de nieuwe wet.
(4) RENAULD, J., o.c., nr. 784-786; - GEVAERT, H., De levensverzekering en de wettelijke
gemeenschap, R.
I960-I96I, I3I3; - VAN TIGGELEN, E., Assurance-vie et regimes
matrimoniaux, Bull. Ass., 1974, 5-49 en 225-263.
(5) Verslag Hambye, biz. 32.

w.,
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aangewend : daarvoor is de verzekeringsovereenkomst immers aangegaan (1).
Het kapitaal dat aan de mede-echtgenoot of aan de erfgenamen van
de verzekeringsnemer wordt betaald, wordt als een gift beschouwd (2).
Door de wijziging aan artikel 43 van de verzekeringswet aangebracht,
heeft echter noch inbreng noch inkorting plaats voor stortingen gedaan
met het oog op die levensverzekering, tenzij de stortingen kennelijk
overdreven waren, gelet op de mogelijkheden van de verzekeringsnemer (3). Vergoeding voor betaling van die premies is eveneens uitgesloten in dezelfde mate (4).

C. Goederen die eigen zijn wegens hun persoonlijk karakter
86. Artikel 1401 bevat de opsomming van goederen waarvan het
eigen karakter uit hun aard zelf voortvloeit, ongeacht het tijdstip of
de wijze van verkrijging. Oak is onverschillig wie de onkosten voor
de verkrijging heeft gedragen: geen vergoeding is verschuldigd wanneer het gemeenschappelijk vermogen hiervoor uitgaven heeft moeten
doen. Het eigen karakter van deze goederen volgt zonder meer uit
hun persoonlijke aard, zonder dat enig ander bewijs mag worden
verlangd (5).
In de eerste plaats worden vernoemd, de klederen en voorwerpen
voor persoonlijk gebruik. De wetgever heeft zich hierm~de ;iilen
aansluiten bij de bestaande rechtsleer en rechtspraak (6). Bedoeld
worden diploma's, eretekens, kleinodien, briefwisseling, papieren,
familiesouveniers, persoonlijke kledingstukken en gebruiksvoorwerpen zonder bijzondere handelswaarde of die voor de echtgenoten een
overwegend zedelijk belang hebben G7). Een bijzonder probleem
stellen de juwelen. De wetgever heeft zich hierover niet uitdrukkelijk
uitgesproken, doch blijkbaar aangesloten bij de eerder geldende rechtsleer, die juwelen alleen dan als eigen goederen beschouwde, wanneer
ze voor de echtgenoot een overwegend moreel belang hebben dat de
geldelijke waarde ervan overtreft (8).

(r) Vgl. Cass. fr., r maart 1972, J.C.P., 1973, II, I7JII, D., 1973, 57 met noot A. BEsSoN,
Rep. Defrenois, 1973, 815 met noot J.L. AuBERT;- CASMAN, H., noot onder Luik, 20 april
1972, Cah. dr. Jam., 1973, 8 e.v.
(2) Verslag Hambye, biz. 32.
(3) Art. 44 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen.
(4) Zelfde bepaling.
(s) Verslag Hambye, biz. 32.
{6) Zie RENAULD, J., o.c., nr. 856 en ref.
(7) Verslag Subcommissie, biz. 85.
{8) RENAULD, J,, o.c., nr. 856.

862

Een zelfde redenering kan ook worden gevolgd voor waardevolle
kledingstukken zoals kostbare bontjassen (1).
Doch zowel voor juwelen als bontjassen geldt de regel dat als ze niet
eigen zijn door hun aard, ze wel eigen kunnen zijn door gift, van een
derde of van de mede-echtgenoot, en dan zelfs als gebruikelijke gift
kunnen worden beschouwd (2).

s,.

Zijn krachtens artikel 1401 eveneens eigen, het literaire, artistieke
en industriele eigendomsrecht. Hiermee worden de zogenaamde intellectuele rechten bedoeld : octrooien, merken, tekeningen en modellen, auteursrecht. Het moreel recht (recht tot bekendmaking, verkoop, weergave, voorstelling en bescherming tegen namaak of aantasting) is eigen als emanatie van de persoonlijkheid (3) alsook het
exploitatiemonopolie ; de opbrengsten van de exploitatie komen
echter toe aan het gemeenschappelijk vermogen als opbrengsten van
de bedrijvigheid van een der echtgenoten, wanneer ze beantwoorden
aan tijdens het stelsel verrichte prestatie (4).
88. Onder dezelfde categorie ressorteert eveneens het recht op herstel van persoonlijke lichamelijke of morele schade.
Hoewel in de wet slechts sprake is van het recht op herstel, is het
zo dat de wetgever gewild heeft dat het kapitaal alsmede het derde
gedeelte in hoofdsom dat eventueel aan het slachtoffer wordt toegekend, eigen blijven aan de echtgenoot, hoewel de vergoeding ontvangen bij ongeval in vele gevallen, althans voor een gedeelte, bestemd is om de derving van een inkomen dat in het gemeenschappelijk
vermogen valt, te compenseren.
Deze oplossing werd voorgesteld omdat men de gevolgen van het
gemeenschappelijk karakter niet kon aanvaarden. In deze laatste
hypothese immers zou in geval van echtscheiding, scheiding van tafel
en bed en scheiding van goederen, ieder van de echtgenoten bij de
vereffening de helft van de vergoeding verkrijgen.
In werkelijkheid heeft de wetgever niets nieuws beslist doch aileen
de stelling aangenomen door de rechtspraak van het Hof van Cassatie

(1) Verslag Subcommissie, biz. 85.
(2) BAUGNIET, J., noot onder Cass., 29 januari 1953, R.C.j.B., 1954, 32;- CARBONNIER, J.,
Rep. Defrenois, 1950, art. 26885 en 26890.
(3) RENAULD, J., o.c., nr. 777 e.v.; -in Frankrijk PARISSOT, Le droit d'auteur et l'reuvre
d'art en regime de communaute, D., 1967, Chron., 21; - CoNTAMINE-RAYNOULD, M.,
De !'existence du droit moral des artistes sous les regimes de communaute, D., 1971, Chron.,
251; - CRIONNET, M., Les droits intellectuels et les regimes matrimoniaux en droit francais,
L.G.D.]. (1975).
(4) Advies Raad van State, biz. 233·

bevestigd (I), volgens hetwelk het herstel van lichamelijke of morele
schade in een stelsel van wettelijke gemeenschap eigen is aan de echtgenoot die ze geleden heeft. De vergoeding voor herstel valt niet in
het gemeenschappelijk vermogen en wanneer bij uitbetaling het kapitaal vermengd wordt met het gemeenschappelijk vermogen, dan is
dit laatste vergoeding verschuldigd. Alleen de interesten van dit
kapitaal behoren, krachtens artikel I405, 2°, tot de baten van het
gemeenschappelijk vermogen (2).
Deze interpretatie geldt voor de vergoeding die wordt uitgekeerd
wegens vermindering van arbeidsproductiviteit (aantasting van het
arbeidspotentieel), wegens verlies van economisch potentieel zonder
effectief loonverlies (3), de vergoeding voor het verlies van extraprofessionele mogelijkheden (4), de morele schadevergoeding. Kamen
echter het gemeenschappelijk vermogen toe, de vergoedingen die door
dat vermogen geleden schade moeten dekken : vergoeding van met
gemeenschappelijke gelden betaalde kosten, voor verzorging, geneeskundige, verhoogde huishoudelijke lasten, enz.
Hiermee heeft de wet echter het hangend probleem van de vergoeding
wegens derving van beroepsinkomsten niet opgelost. De vergoeding
voor fysische schade wordt berekend in functie van de duur en de
graad van de arbeidsongeschiktheid en van verloren beroepsinkomsten
die normalerwijze in het gemeenschappelijk vermogen moeten worden
opgenomen. Heeft het gemeenschappelijk vermogen geen recht op de
vergoeding die voor verlies van deze inkomsten wordt uitgekeerd (5) ?
Volgens het Hof van Cassatie zijn de beroepsinkomsten slechts beoordelingselementen om het bedrag te bepalen dat de aantasting van
de (strikt persoonlijke) fysische integriteit moet vergoeden: hierop
heeft het gemeenschappelijk vermogen geen aanspraak, alleen op de
interesten van de uitgekeerde bedragen (6). Deze interpretatie zou
thans kunnen worden betwist op grand van de letter van artikel I 40 I.
89. Is ten slotte ook eigen, het recht op pensioen, lijfrente of soortgelijke uitkeringen, dat een der echtgenoten alleen bezit.

(1) Cass., 25 november 1963, Pas. 1964, I, 324; J.T., 1964, 226; R.W., 1963-1964, 1907;
R. P. Not., 1967, 430; Rec. gen., 1965, 493; - Cass., 21 mei 1965, Pas., 1964, I, 993; ]. T.,
1964, 704; R. W., 1965-1966, 775; R. P. Not., 1965, 38; Cass., 12 oktober 1964, Pas., 1965,
I, 145; zie verder ook BAETEMAN, G., DELVA, W. en CASMAN, H., o.c., T.P.R., 1972, 462,
nr. 58.
(z) Advies Raad van State, biz. 233; RENAULD, J., o.c., nr. 86o.
(3) Cass., 4 december 1967, Pas., 1968, I, 448.
(4) Luik, 2. november 1970, R.G.A.R., 1972, 8780.
(5) Zie BAETEMAN, G., DELVA, W. en CAsMAN, H., T.P.R., 1972., I.e.
(6) Zie de aangehaalde arresten.

Aileen het recht op deze uitkeringen is eigen, en niet de rentetermijnen (1), noch het pensioen zelf dat krachtens dit recht wordt uitgekeerd; deze laatsten vailen in het gemeenschappelijk vermogen (2).
De verslaggever leidt hieruit onmiddeilijk af dat deze bepaling niet in
tegenspraak is met de regels van het sociaal recht volgens welke een
gedeelte van het gezinspensioen dat uitsluitend wordt toegekend op
grand van de arbeid van de man, rechtstreeks wordt gestort aan de
feitelijk gescheiden echtgenoot {3).
Hiermee wordt aangesloten bij de tot dan heersende rechtspraak en
rechtsleer, die uitkeringen van rust- en overlevingspensioenen, invaliditeitspensioen en aan een der echtgenoten verschuldigde onderhoudsuitkeringen als eigen beschouwde, behoudens voor de tijdens
het huwelijk uitgekeerde achterstailen (4).
90. Andere reeds onder gelding van het Burgerlijk Wetboek betwiste

punten, heeft de nieuwe wet niet geregeld, zoals het recht op clienteel
en het eigendomsrecht op aandelen en deelbewijzen. Deze rechten
vielen voorheen in de gemeenschap omwille van hun roerend karakter,
ongeacht het tijdstip of de wijze van verkrijging. Er werd evenwel
aangenomen dat aileen de geldelijke waarde aan de gemeenschap toekwam ; andere aan deze rechten verbonden waarden (beschikkingsrecht, aan het aandeel verbonden stemrecht, enz.) bleven eigen wanneer ze een uitgesproken persoonlijk karakter hadden (bijvoorbeeld :
aandelen in een P.V.B.A.) (s).
Bij ontstentenis van andere bepalingen, zijn deze rechten gemeenschappelijk, tenzij ze op grand van artikel 1399 of 1400 als eigen
goederen kunnen worden beschouwd. In het bijzonder zal de geldelijke waarde van een handels- of burgerlijke clienteel (ministerieel
ambtenaar of vrij beroep) in het gemeenschappelijk vermogen vailen,
als ze, of in de mate dat ze, tijdens het huwelijk tot stand kwam.
Deze waarde beantwoordt aan de geldelijke voordelen die ontvangen
worden wanneer de clienteel wordt overgedragen met de functie
{handelsvertegenwoordiger of verzekeringsagent), of in geval van voorsteiling van een opvolger (tandarts, geneesheer, enz.) (6).
(I) Verslag van de Subcommissie, blz. 85
(2) Verslag Hambye, blz. 33·
(3) Verslag Hambye, blz. 33·
(4) RENAULD, o.c., nr. 858;- DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, I, nr. 3I4;- KLUYSKENS,
A., o.c., nr. 56 B.
(5) BAETEMAN, G., DELVA, W. en CASMAN, H., o.c., T.P.R., I972, 450 e.v.; nr. 4I en 43 en
ref.
(6) Zie volgens de vroegere wet: RENAULD, J., nr. 780; - In Frankrijk: JuLIEN, P., Les
clienteles civiles, R. T.D.C., I963, 2I3; -LECLERCQ, P., Les clienteles attachees a Ia personne
(I965), nr. ISS e.v.
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Aandelen en deelbewijzen in een vennootschap zijn eigen of gemeenschappelijk naargelang de artikelen 1399 en 1400 aldan niet toepasselijk zijn. Zijn ze gemeenschappelijk, dan vallen ze onder de regels
van bestuur van het gemeenschappelijk vermogen, tenzij de echtgenoot-titularis daarop rechten van uitsluitend bestuur kan laten
gelden, bijvoorbeeld op grand van artikel 217 (goederen dienend voor
de uitoefening van het beroep) of van artikel 218 (op een effectenrekening of in een kluis gedeponeerde aandelen of deelbewijzen). De
problematiek van de al dan niet verenigbaarheid van de regels van
de (personen-) vennootschap waarin een der echtgenoten vennoot is
met de regels van zijn huwelijksvermogensregeling moeten in het
licht van deze nieuwe principes opnieuw worden onderzocht {1).

§ 3. W ederbelegging
91. Wederbelegging is een onrechtstreekse indeplaatsstelling, waarbij
aan een tijdens het huwelijk verkregen goed, het karakter van eigen
goed wordt toegekend omwille van het eigen karakter van de gelden die
voor de verkrijging hebben gediend (2). In geval van wederbelegging
zijn de gelden traditioneel afkomstig van de verkoop van een eigen
goed, dat .,vervangen" wordt door het nieuw verkregen goed (3).
Werd het nieuw_ goed met gelden betaald __die_ eigen zijn __om _een
andere oorzaak (persoonlijke goederen, geschonken gelden, gelden
die de echtgenoot v66r het huwelijk bezat), dan spreekt men eerder
van belegging (4). Dezelfde regels zijn van toepassing in geval van
wederbelegging of van belegging (5).
Vervroegde wederbelegging geschiedt wanneer bij de verkrijging verklaard wordt dat het aangekocht goed als eigen goed wordt verkregen,
ten titel van wederbelegging van gelden die zullen voortkomen van
de verkoop van een bestaand eigen goed (6). Vervroegde belegging is,
onder dezelfde voorwaarden, eveneens mogelijk (7).

(I) Zie volgens de vroegere wet: VAN DE VoRST, J., Du sort des parts sociales, sous les divers
regimes du communaute conjugale, R. P. Not., I932, I6I; - DuFAUX, H., P. V.B.A. en huwelijksgemeenschap, T. Not., I966, I77; - HEENEN, J., Les parts dans les societes constituees
intuitu personae et Ia communaute de biens entre epoux, R.C.J.B., I959, 267;- BoucKAERT,
F., Aandelen, deelbewijzen en huwelijksgemeenschap, T. Not., I968, 99·
(2) RENAULD, J., o.c., nr. 83I, zie ook nr. 833;- DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, I, nr. 335;
KLUYSKENS, A., o.c., nr. 871.
(3) Vgl. art. I434 oud B.W.
(4) RENAULD, }., o.c., nr. 832.
(5) Vgl. art. 1400, 5° B.W.
{6) RENAULD, J., o.c., nr. 837; DE PAGE, H. en DEKKERs, R., X, I, nr. 338;- KLUYSKENS,
A., nr. 75·
(7) Zelfde auteurs.

866

·_ _ I

In de artikelen 1402, 1403 en 1404 die de wederbelegging behandelen,
worden drie principes vooropgesteld.
Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de onroerende en de
roerende wederbelegging waarbij de vereisten voor de geldigheid
ervan verschillend zijn; alleen voor onroerende aankopen kan een
vervroegde wederbelegging worden gedaan ; tenslotte wordt de wederbelegging in roerende goederen mogelijk gemaakt zonder dat een
verklaiing wordt vereist.
Van meetaf aan valt op dat deze nieuwe wetgeving terzake gevoelig
verschillend is van deze die tot op heden van kracht was. Vooreerst
breiden de artikelen 1402, 1403 en 1404 de wederbelegging uit tot
de roerende goederen. Vervolgens wordt er geen onderscheid meer
gemaakt naargelang de wederbelegging wordt verricht door de man
of door de vrouw; oak op dit gebied wordt de rechtsgelijkheid door-·
gevoerd. Het oude artikel 1434 bepaalde dat een eenzijdige verklaring
van de man volstond, waarbij werd gezegd dat de aankoop was geschied met gelden voortkomend van de vervreemding van een eigen
goed en om als wederbelegging te dienen, terwijl in het geval van
artikel 1435 de verklaring van de man t.a.v. de goederen van de vrouw
door deze laatste uitdrukkelijk moest worden aanvaard.
Beide echtgenoten kunnen voortaan op gelijke en evenwaardige wijze
de wederbelegging toepassen ; zowel de man als de vrouw zal dezelfde
vereisten moeten naleven bij de onroerende wederbelegging ; er zijn
geen redenen meer voorhanden om de wederbelegging t.a.v. de vrouw
anders te regelen.
92. Twee teksten regelen de onroerende wederbelegging, nl. de
artikelen qo2 en 1403.

Artikel 1402 bepaalt dat wederbelegging wordt geacht te zijn gedaan
t.a.v. een der echtgenoten, wanneer deze bij de aankoop van een onroerend goed verklaard heeft dat deze geschiedt om hem tot wederbelegging te dienen en voor meer dan de helft betaald is uit de opbrengst van de vervreemding van een eigen onroerend goed of uit
gelden waarvan het eigen karakter behoorlijk is aangetoond.
De wetgever heeft van meetaf aan de bedoeling gehad de wederbelegging te vereenvoudigen. Deze poging werd evenwel met voorzichtigheid gehanteerd, omdat gevreesd werd dat een al te verregaande
vereenvoudiging moeilijkheden zou doen ontstaan en nl. ·de moeilijkheid om het bewijs bij te brengen van het eigen karakter van de gelden
die tot de wederbelegging moeten dienen, aanslepende onzekerheid
over het eigen of het gemeenschappelijk karakter van bepaalde goe-

deren hetgeen afbreuk kan doen aan de rechten van de schuldeisers
van een der echtgenoten, de mogelijkheid voor een van de echtgenoten zich niet te beroepen op een wederbelegging waarvan de uitkomst voor hem nadelig is geweest, wanneer het bewijs van de herkomst van de gelden verdwenen is (1).
Daarom heeft de wetgever de verklaring van wederbelegging gehandhaafd. Zowel uit de ratio legis als uit de tekst zelf moet worden
afgeleid dat voor de geldigheid vereist is dat in de akte zelf moet
worden verklaard dat de aankoop van het onroerend goed geschiedt
om de echtgenoot als wederbelegging te dienen.
Nergens wordt evenwel de verplichting opgelegd dat de verklaring
tot wederbelegging door de mede-echtgenoot moet worden goedgekeurd. Dat zulks wei zou geschieden is nochtans geen beletsel en het
is zelfs aan te raden dit te doen omdat hierdoor elke betwisting over
de herkomst van de gelden onmogelijk wordt gemaakt en elk van de
echtgenoten op dat ogenblik zal weten of er al dan niet bij de antbinding van het stelsel vergoeding zal verschuldigd zijn.
Dit laatste kan immers van groat belang zijn omdat het niet zal volstaan voor de geldigheid van de wederbelegging een eenvoudige verklaring in die zin te doen.
De akte moet bovendien vermelden dat de aankoop voor meer dan
de helft betaald is uit de opbrengst van de vervreemding van een
eigen onroerend goed of uit gelden waarvan het eigen karakter behoorlijk is aangetoond.
Bij onroerende wederbelegging moet de herkomst der gelden duidelijk zijn gespecifieerd. Dit is immers van doorslaggevend belang voor
de schuldeisers die in de gelegenheid moeten worden gesteld de herkomst van de gelden na te gaan. Is de herkomst van deze gelden
bewezen, dan is de echtgenoot die zulkdanige verklaring heeft afgelegd, beveiligd tegen aanspraken van derden op het gemeenschappelijk vermogen of op het vermogen van de mede-echtgenoot.
Hiermede houdt de wijziging van artikel 555 Wb. Kh. verband dat
betrekking heeft op het faillissement. Tot op heden gold de regel dat
er een wettelijk vermoeden bestond dat de door de vrouw van de
gefailleerde verkregen goederen aan haar man toebehoorden, behoudens het recht voor de vrouw het tegendeel te bewijzen. Aan dit
vermoeden dat gold voor welkdanig huwelijksstelsel, wordt een einde
gemaakt : de verklaring van wederbelegging zal volstaan om aan de

(1) Verslag Hambye, biz. 34·
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Een gevolg van het gemengde karakter van de gelden die tot wederbelegging hebben gediend, bestaat namelijk in de verplichting tot
vergoeding. Deze verplichting vloeit voort uit een algemeen principe
vermeld in artikel I432 dat bepaalt dat elk van de echtgenoten vergoeding verschuldigd is ten belope van de bedragen die hij uit het
gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld
te voldoen en in het algemeen telkens als hij persoonlijk voordeel
heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.
Doch de wetgever heeft een tweede principe vastgelegd. Er werd op
een bepaald ogenblik voorgesteld een goed dat ten dele met eigen en
ten dele met gemeenschappelijke gelden was aangekocht als onverdeeld te beschouwen. Dit stuitte evenwel op het bezwaar dat aan een
onverdeeldheid een einde kan worden gemaakt overeenkomstig de
regels van artikel 8 I 5 hetgeen aan de wederbelegging het grootste
deel van haar betekenis zou ontnemen (I). Daarom werd het principe
ingelast dat toelaat het bedrag van de vergoeding te herwaarderen
(art. I435; zie verder nr. I43).
De vergoeding die de echtgenoot bij de ontbinding van het stelsel
zal moeten betalen, zal in voorkomend geval moeten rekening houden
met de waardevermeerdering die de wederbelegging tot gevolg heeft
gehad. Het gemeenschappelijk vermogen dat uit zijn gelden heeft
moeten bijpassen om de wederbelegging te helpen financieren, zal
aldus oak van de meerwaarde genieten.
93. Artikel I 403 handelt over de vervroegde wederbelegging. De wetgever heeft gemeend, niettegenstaande de mogelijkheid van misbruiken, de vervroegde wederbelegging te moeten handhaven. Rechtspraak en rechtsleer waren het er sinds lang over eens dat vervroegde
wederbelegging mogelijk is; hierdoor werd bedoeld het beding waarbij
een van de echtgenoten voor eigen rekening een onroerend goed kocht
met gelden uit de opbrengst van een toekomstige vervreemding van
een eigen goed (2).
De vervroegde wederbelegging is interessant wanneer een echtgenoot
de gelegenheid heeft een onroerend goed te kopen en de prijs ervan
slechts zal betalen na verkoop van een eigen goed, hetgeen zich vaak
voordoet bij openbare verkoping. lnzonderheid werd gedacht aan
iemand wiens eigen goed bedreigd wordt met onteigening te algemene
nutte en op een bepaald ogenblik een interessante gelegenheid heeft
(r) Verslag Hambye, biz. 35·
VANISTERBEEK, A., Traite formulaire, V, biz. 98-99; KLUYSKENS, A., Het huwelijkscontract, nr. 35.

(2) ScHICKS, A. en
o.c., nr. 837-838; -

RENAULD,

J.,

een ander onroerend goed te kopen voor de vereffening en zelfs voor
de vereffening en zelfs v66r de vaststelling van de schadeloosstelling (1). Niettemin werd er over gewaakt de vervroegde wederbelegging aan enkele strenge voorwaarden te onderwerpen.
Vooreerst is een vervroegde wederbelegging slechts mogelijk voor de
verkrijging van een onroerend goed; een vervroegde wederbelegging
in roerende goederen is uitgesloten.
Artikel 1403 vermeldt bovendien nog twee andere voorwaarden. Het
bepaalt: voor zover de echtgenoot binnen de twee jaar na de datum
van de akte meer dan de helft terugbetaalt van het bedrag dat uit
het gemeenschappelijk vermogen is opgenomen, wordt het verkregene
een eigen goed te rekenen van de terugbetaling.
Hieruit vloeit voort dat het goed dat als vervroegde wederbelegging
verkregen is, gemeenschappelijk is vanaf de verkrijging (2). De aldus
gestelde regel sluit aan bij de vroegere zienswijze terzake luidens
welke het bij vervroegde wederbelegging verworven onroerend goed
in de gemeenschap viel in de periode tussen de verkrijging en de
terugbetaling (3).
Een tweede voorwaarde waaraan de geldigheid van een vervroegde
wederbelegging onderworpen wordt, is de verplichting om binnen
de twee jaar na de datum van de akte meer dan de helft terug te
betalen dat uit het gemeenschappelijk vermogen is opgenomen.
Slechts vanaf dat ogenblik wordt het verkregen onroerend goed een
aan de echtgenoot eigen goed.
De wetgever heeft de oplossing van artikel 1434 Fr. B.W. niet willen
aanvaarden. Volgens deze tekst is een als vervroegde wederbelegging
verkregen goed vanaf de verkrijging eigen zover het bedrag verschuldigd aan de gemeenschap, gestort is v66r de vereffening van de
gemeenschap. Een duidelijke termijn van twee jaar werd vastgesteld
omdat men niet het gevaar wenste te !open dat de inhoud van het
gemeenschappelijk vermogen zou worden verminderd, met het gevolg
dat dit nog slechts een recht op vergoeding zou bevatten en meteen
het onderpand van de schuldeisers zou beperken (4).
Uit dit alles moet wei worden geconcludeerd dat het principe van
de vervroegde wederbelegging restrictief client te worden gelnterpreteerd. Aldus zal het onroerend goed definitief in het gemeenschappe-

(1) Verslag Hambye, biz. 35·
(2) Verslag Hambye, biz. 36.
(3) RENAULD, J., o.c., nr. 838.

(4) Verslag Hambye, biz. 36.

lijkvermogen .•:valleh.i indiell! d~J~rpgp~~aljpg.p.,i'i!t! pjil.pgp.,d,e·tWeJe, j'l<l,li
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Te.·indteren) valt..·dat 'de tertrlijn';v:an~twee.• j'aar\'eerbaativa6.g<:, n'e~mt\
vanaf de datum •vermeld;in authentieke•akte van· aahkob.p·en ·.dus ;ni~t
vanaf .het; oge.nhlik. ld!:J.t·. all¢,::vet~istel,l,,y(!.rt.~QPTverJxqopj ~vsse:r:J:,,Sl¢
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logisch ; het is slechts in de authepti¢Jse: ~~te dat <;:1¢) ~~trq~l,<.~11 _e,qht,-i
gen.oq.t :,8e., Yer~i.s~e v.~f~li-!:ri,,ng, v~J~. ;v~nrr,9,e~~~~r ~,e,d,!!r,l;>y.(e~g,IW; ·'~:~!f8F'.
De vT:aag werd, gest~ld M::.ex, ,.pi¢t:,jn., .· pij~Qn,dete ,xegels, ,y;:J.n. l:?ewij~-4
l¢veriri.g .van:,de~ie'rugpet~ling qieQcle i t,e:, YJ'otd~p, t VQOJ,i#eQ,.; .~e~;ygg,e'?
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(1)
(2)
(3)
(4)

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag

Hambye, biz. 36.
Hambye, biz. 36.
Baert, blz. 13.
Baert, biz. 13.

k~ffit vast; te staah dat.de·r.v:erkrijg4flg.('\{art llZOerende goederen betaald
.is t.rit geHleri l!&uit .de:ioplbrengst v:an de ve:prreemding .van. andere
.goedereniwaarvan Jiet' karakter van; ~igei). goecl :.is. aanget~<md .overeen~
ikorriktig, ,V:oorga'ande: artikelep.i-f 11; ,,, ~;,, ,i 'L ·i·
..... , ..; , ' ,,
1Eerr •eetsfe ·t:ekst b~dvo()rgest'eld, 'de geldeti idie voat!r6~rencl~ weder~
beleggi'ng:zauderr 'Worcleh;aari'gewehd ··ap :een: ·b~·zondete'YekEin:ing bij
.een: fina.nciele 'c.a;f1b~mkinstelling ·' te ,!cleponereri; .waarop. · alle,, verrich ~
:tingen~r:Vim· verkoop; '· beleggingj of•:wederbelegging,, •zoude:n,. ·terecht
komen. Dit werd afgewezem:omd;;~:tdbet::als• nodeloos.ingew:\kkeld ·en
.stJij dig, ~w:~rsl. pe~ql'J.Qpwc;l met, ~<l t R'i! 't!<;:h~gen<?.~en, . ver1.\lngep.; ,( 1)., :Z,l.\l:l~s
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,a,fln.·!cl~; :PPwijshweriJilg:., •Pe, ,telq'lt,~y'3~J ~rt.i~e.l.: ,~; 40;4 .bepa.a~t, iwmers 1yjt,clr,uJske~ij~ ,claJ e.r, sleG<4ts ~pr<~.l<~ .l<at?-rzjjA ,yqn, ;weqerb,e~,eggipg wan,~u:;~r
:Vqst~.~a~~ '<ila,t,p~if N~X~rij.giJW va,n. rp~Je~p.e.~o~4,er.~p.l;>etaald,i~, u~t g!'!~<;i~il
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Met'•Jbijh0uden,w.am/cle 1beVlijsstukkeD: ,,za!lron<Dntbeedijk. ~ijpLv~or. i. cle
·eabtgenoot die '?;itt11 ;(bp. ro,ere;nde; w:ed!'!rbd<;!gging ibex<Dept:; t Jiet: .bewij s
.zaJ. uiteraapd }ypon;ylheienwit een ppeeri:volging:,;van vensibl;ltingen. van
verkoop 'em aankoop,<geb'Q>eRt 'op, 9e,Zelfde: Jbank~ekening ... Jp'ge\{at.V;an
bet~isting zqti .qe:rnechtbank reendvoldoeridi:l,bewijs :vinden in ,de v;ergelijking; van·.ae tlati:J;ms.:van :Ver kt:Dop..,ren caankobphotderellen· (2),, Is
dit bewijs niet geleverd, dan vallen de verwo~e.n ~~oerende.goede,ren
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.In .:de (eerste: pla:ats ·wbrdin als,gemeenl.scbappelijke· goederen i vermel<Il,

de irikom:st~:h: v;;r:tride recbtgenotetll;!;:zowel voot'tkomend 1Vap. hum be.~
drij\l'igheidtats :-vari: hun1 goedl'!rem:·! Ink0rilste:tr:zijn: iTlderdaad::gemeen"
scbappelijke goederen bij uitstek; ze zijn bestemd om te voorzien in
bet onderboud van bet gezin en waarborgen aldus de inst<mdJ10ucling
ervan (3)
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(2) Verslag Hambye, biz. 36.
,.,.,., ,, ' ,.; '·' ·'
(3) Zie verslag Subcommissie, biz. 68; zie ook RENAULD,,:]'l·ld.~ .• l:ntcrl!6.6;·:j:·<' ."!ic:: .\: 'i)

Verder zijn ook gemeenschappelijk de goederen door beide echtgenoten om niet verkregen of door een van hen onder beding dat ze
gemeenschappelijk zullen zijn. Deze goederen komen het gemeenschappelijk vermogen slechts aanvullen, hoewel ze kwantitatief wel
eens belangrijk kunnen zijn (1); maar naar de aard zijn de inkomsten
de eerste en belangrijkste soort gemeenschappelijke goederen.
Ten slotte vermeldt de wet onder de gemeenschappelijke goederen,
alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten
eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling.
Hieruit blijkt het residuair karakter van het gemeenschappelijke vermogen (2). Zijn immers ook gemeenschappelijk, alle goederen die
niet ingevolge enige wetsbepaling eigen zijn. Dit zijn vanzelfsprekend
in de eerste plaats de aanwinsten, m.a.w. de goederen door de echtgenoten samen of afzonderlijk gekocht met gemeenschapsgelden (d.w.z
met inkomsten en daarop verwezenlijkte besparingen), tenzij een van
de bepalingen van art. 1400 hierop toepasselijk is. Zijn ook gemeenschappelijk, de rechten verbonden aan een personenverzekering die
afl.oopt tijdens het huwelijk (vgl. art. 1400, 7° B.W.), de onroerende
goederen gekocht zonder verklaring van wederbelegging (vgl. art. 1402
B.W.) (3), enz. Het in artikel 1405, 4° B.W. bepaalde omvat tevens
een vermoeden ten voordele van het gemeenschappelijk vermogen;
wanneer niet kan bewezen worden dat een goed eigen is, is het
gemeenschappelijk (4).
Samengevat zijn dus gemeenschappelijk, op grand van artikel 1405,
4° B.W., de goederen waarvan de wet niet bepaalt dat ze eigen zijn
en de goederen waarvan de echtgenoten niet kunnen bewijzen dat
.
..
ze e1gen ZlJn.
96. Zijn gemeenschappelijk, de inkomsten uit beroepsbezigheden van
elk der echtgenoten, alle inkomsten en vergoedingen die ze vervangen
of aanvullen, evenals de inkomsten uit openbare of particuliere mandaten. Hiermee wordt niet alleen de eigenlijke bezoldiging bedoeld,
maar ook alle inkomsten die daarvoor in de plaats komen (5). Zijn
daarmee gelijk te stellen, de inkomsten en de vergoedingen die ze
vervangen, waarmee bedoeld worden de werkloosheidsvergoedingen,

(I) CORNU, G., o.c., 216-217.
(2) Zie STIENON, P., La reforme

des regimes matrimoniaux (vingt ans apn!s), ]. T.,

1972, 202.

(3) verslag Hambye, biz. 38.
(4) Zie over dat vermoeden onder gelding van het Burgerlijk Wetboek: DE PAGE, H. en
DEKKERS, R., X, 1, nr. 219 e.v.;- RENAULD, J., o.c., nr. 978 e.v.;- In Frankrijk, CORNU,
G., o.c., 232 e.v.

(5) Verslag Subcommissie, biz.
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de kinderbijslag, het vakantiegeld, de rustpensioenen (1). Ten einde
de rechtszekerheid te waarborgen werd hiervoor achteraf een uitdrukkelijke tekst toegevoegd.
In de oorspronkelijke tekst werden als gemeenschappelijk beschouwd,
de opbrengsten van de persoonlijke werkzaamheden van de echtgenoten (2). Uit de gewijzigde formulering mag niet worden afgeleid
dat de term inkomsten uit beroepsbezigheden enger moet worden
gei:nterpreteerd dan voordien; onder dit begrip vailen niet aileen de
verrichte lucratieve arbeid, de opbrengst van toevailige bedrijvigheid,
ongeacht de omvang noch de wijze van vergoeding (3). Zijn daarin
evenwel niet begrepen, de opbrengst van speculatie die niet met
gemeenschappelijke goederen is verricht (4).
Op dezelfde voet worden behandeld de vruchten, inkomsten en interesten van de eigen goederen. De wetgever heeft het niet nodig geacht
een onderscheid te maken tussen de inkomsten van enige bedrijvigheid van de echtgenoten en de vruchten van hun eigen goederen (5);
ook eigen goederen moeten dienen voor het onderhoud van het gezin
en de instandhouding van het huwelijk (6).
Aileen heeft de Commissie voor de Justitie het begrip rentetermijnen
uit de opsomming weggelaten omdat hierdoor verwarring zou kunnen
ontstaan, wanneer met rentetermijnen de vaste annui:teiten worden
bedoeld die voor de terugbetaling van een lening verschuldigd zijn
en tegelijk een deel inkomsten en een deel kapitaal vertegenwoordigen (7).
Artikel 1405, 2° slaat voor het overige op aile vruchten, inkomsten
en interesten van eigen goederen, ook die van literair, artistiek of
industrieeel eigendomsrecht, van vergoedingen voor herstel van persoonlijke lichamelijke of morele schade, van pensioenen, lijfrenten en
soortgelijke uitkeringen.
AI deze inkomsten worden door de echtgenoten zelf gei:nd en besteed
zoals bepaald in artikel 217 B.W.: eerst voor de bijdrage in de lasten
van het huwelijk, dan voor de aanschaf van professionele goederen,
en het overige moet zijn bestemming krijgen overeenkomstig het
huwelijksvermogensstelsel, m.a.w. in het gemeenschappelijk vermogen
worden opgenomen krachtens artikel 1405, I 0 en 2°. Dit betekent
(I)
(z)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Verslag Hambye, biz. 38.
Art. I van de regeringsamendementen, Pari. St., Senaat, I965-I966, nr. 28I, biz. 6.
CoRNU, G., o.c., ZII.,
Verslag Subcommissie, biz. 93-94·
In Frankrijk wordt het onderscheid wei gemaakt: zie verder in de tekst.
Verslag Subcommissie, biz. uz.
Verslag Hambye, biz. 38.
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ech~er .niet

da,t de, in,k9rp.sten, v,a!)! de, .~c;htg~,npt~p rs\ecifts JJ.,a: be,f?~,E;4il1g
het . -l;lVcwelij k (I), .eJ:1 p\1, .d.e -eyent't~le. ,<J,al:lscltaf .· VaJ;l
professionele goederen gemeenschappelijk zijJ-1. +~ 2;ijr1 :genW~l).S\>bflp~
pelijk vanaf de oorsprong, zodra ze zijn, ontstaan(z).,Dit
doet evenwel
J , ' : . ·'
i
ge~~, afbr~_uk .~~f\, d_e. pij~o.i:qe~e b~p~~F~f~g~ls. ;-va~r;aan -~e-_zij~.; ?~?er~
worpEfp: , d,e ~J?.kofll'~-ten.. ZIJn ,,ge!I}~en~qhfl;pP.el,IJ~e, ,,goe,der~n ,d1~ 9<?<?t:
de'· echtgepqot
die
erop' gerechtigd
is, wordeii
gei:hd .en besteed:'
' .;'
· · ,
"·
l ' _r' _;· :·
_'. '.r:_,_;:.
;'J.:
;;:-1
_;
Het. is .helemaal, 11iet. onmogelij~ c;l~ regels, Ya:n. pe, arti~e~~tn f..Vl ~!",~I 8
B.MJ;. m;et. ar:ti~(i!l 140£, 1 ~~ •••en .. ~? J?,.W. ·t~ vere:nigen.;,,~r. besta~t ,g~ep
contra.d~c:tie tqsse:p. P,et .gero,eenscha,ppelijk ,karakt.~r: yan, de! in,l.<o;tllste:n,
en de l?evoE;gdlf.e.dei} die .erop ,w,orden. tm;g~k"l!).d ,~an de e~h;tgep~9t
die ze kan innen (3).
i .. ··
.
,.; ..... , , .
Jn.de on<;ierlipge,ver;}1o,y9ipgen,;~uss~p,d,e !;!d+tg~1,19t~n zqlle.l1; ci.e reg~l~
van. het;primai:r• steJs.~l d;oprweg~g. Teder!'! ,~chtgepoot .ipt. Aelf, .z.~jp
inkmnsten, en,, is •verphql).t h~er,m.ee i,n .d~. ~~r,;'lt~ ..plaats. <fe l~st*fp Yfl:H
het;huwelijk ·t~ .qetal~;n. J:?it bfi!al),~\\f:OOFclt,aqk p.aq .d;e. prir:na~r,e ~~~~h~f!lt
m.ing va,n het g~:rpeep.~<;:.ha,ppeljjk,Nerrn:pgel};. h~~~oyer,;rrt,(:lg. cie .mecle~
echtgenoot waken. Daarn~ ,kan d,e e~htgepopt zijn ,in,\<.()rn.&t!'!11: ~~sted~n,
aa~ d.e (:lapJ~9op .y~n, ,p~of,~sstp~ele. g9~dere~·}ii,e, e~g~J?-:zuq~n :~~)n pp,deJ;
last, vaJJ. v.er,go,epwg tefl:, vq?f:9~l~ :~~q. .p~t ~e,~e.~;n,~c~a:pge;h1f. y~rxpswe~ .
Is~a.t pver:ss:hot..op ee11.persoanhJke depos!torel<_emng gelegd, dan,.kan
t~genover: ,de. ~e~aa~~~r1~r. ~1Jeen, de, :~q~rgepp?,i~th~iari~:~ehi~h¥i~gen
do~n,._ .~aar. t7gmoY~J;".' z'ip, ~~~cle-¢<;:,htge~R?t,mo~l ,hii. <;\.~ ~~gel_~ ·,va#
bestuur van het gerrieenschappelijk vermogen eerbiedigen. Oo,k N~rr-:
voor be~chikt. de ,1llede-echtgenoot over de m?gelijk,heid om preventi~f
~>f ~~rictionei~nd Op te' 'treden.,' 'iiij"kan ·:~eHs~aar ·:de 'echtgeno6't-tit\.i.:
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schappelijk ,vermogim;·maar aangezieri dat gemeehscnap~elijk vet'.:
~~g'e~· 'behalv~ 'vao~ ·da~elijhe': veH•iciiti~g~n:· •t<)~h' qibt' 'ih'~teib.l:niilg
1
van beide echtge11oten wordt bestuurd, zou he'i 6bk!'\V-~1b.ig zirt hebbeh
dit t'e'eis'eh.~... ,·.:-.,, :· -.::: ,,,,.
,;.,.,, _,,,, ····•L· !' •.• !. ,,.,,~, ·· ,!; ... :<: ... ,..

t ~ge~over: •p~~d~ri~ ~J· iW' tl~f ·. bij zotid~~ t~gehb~eF
.s~h~lld~is~}s' 1r:.:·,
cH~·
,··:_-r·
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(~)
p~,-~p~~pr~~~;l;j~~\e~~~
~~~~:;4e;
~at '~~~~~~sfpa~~~~~j~ ~ijr?.,,d~, l~o;~~~·~it .'4~
perstlonhJ~e werkzaamheden van de echtgei).oten, nadat, ze z1ch gekweten hebben van hun

6ijdrdge in'de' lasten' van het litiwelijk.\ Dezel \i.odotden: wetdeii uit de 1tekst geha,ald .om'dat rze
misleidend waren (Verslag Subcommissie, biz. 95).
(2) Deze interpretatie wordt in de voorbereidende ·werken bevestigd: volgens_ de _Senaatscommissie voor Justitie is een gemeenschapsstelsel in de zin van a~tikel 149, B.W.. (d.w:.z.
een, ;s~.Eflse \ ;.yaarin IJ.i~t m~g 1 y.ror;s{e,IJ,~fgey.re~EiiJ.' y~p cl~, .yy,ett~Ji.il<.~:.b~~~ll~.~~~~~~gi:{g)' ~~Xi. ~tel~~(
waann mmstens de mkomsten van de echtgenoten van rechtswege ,en Ofi.\llld<;lelltJI,<,,ln, een
gemeenschap worden opgenomen: Verslag H_amby~, ~lz,,78•k' .;,'.;, ,;.· ,J ,,; ;.:·!~·,~;;_;
(3) CORNU, G., •,Q,,c,, -~7:},; i'Cf,,J?\)rd.E!aU,JB•.. -5 -jjJ.p).la,rt: ,,lQt~.. ;. u;~g,, 'W71•.v I•,6;7,2,1Lc!P~t p<;)ot
PATAR1N, D., 1971, 155 met noot MoRIN, RT.D.C., 1971,
SON.
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,_,._- met,cqrmneqtaa.~;y<~P.NER,
·.·,.-:. ,,.,,,_, •·.·.1·-· ··>·<J•_,.,_. . _ 1,·-·'
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verhaaLh~qb~Il. 9P ~het 1 g!'liJI.~~~!i\(:;bam~~Wk _y;e:rn'l9geJ1:), g~~<;len, d~. :regels
hiervoor :V1!-~tgde~d:;in ·.de. ~~t.ikeh~n r 409,~. v;;,l~,;W., -Zij :zulll'!n ~Yn,.v:eli-:

haal op. d,e ~illtomsten! YaP.) elk d~t ec;htgen9~~1;l;.J~u.q:):le~ :lJitq~feneq. va:Q
zodr:a, dezei :in~qros,te..n; ge~:qq ·zjjp,, (z}J9IDQ~t .ze·, :Y~Il., dan; ,af,gew~~P..'
schapJD~lijls-; zijQ., en, . ide.el.JJitm~lt~n~yailJ:mn,gnqerpapq.;,, ~·r !\;;,,:c.,
Het' problee:rn·.\lan··.het:ogenblik :w<l.aropiinkomsten gem~enschappelijk
zijn rtiag: 'nw niet 'meeJ:1 ~ordeh. gezierr.in .bet lichtwanrvroeger' gelden.cle
principes,l err: in·' :het bi}z0ndet; 1iVan, ;de ':Qloeilijkl;leden>die zioh f;ir:neen
st~~sel ·.Van ··&oheidiQ.g: ,v~n, goedere:l,l..Jffiet .ge.meensc;hap :v:aiJ~aa,n,w:i:nsten
stelden·· (2) :) er,j~ ,g~en eJ,lige: ·behe¢rder, .Vi.al1: het rgemEi.eA!lch@Pe!ti~
vermogen ,~~:e.r, ,die- doqr . derdeil: ·alsy~nige ,aa;n$prgkelijke, Noor,te!l
laste i van,Jdat:vellmog~::n aangegane. scliuiden. l<.on,!W(orden, gezienv,Ook
k~~neil \: hier:bij ... d¢ .,b~twi~ting~n! .i~ 'cle: Rr9P.S~:(t~~4t~lit~r~~~ur ~g~e~
inyloed h~bb¢nr: oe ~Fr~n~eiw¢t ;bepaaJt,iwme~s :dat.de; geme~pscl)ap
(waarin de man nog een belangrijkere rql)1eeft.4~n\de;\:i'l;:puw.~~~lec.l;l.ts
r,e,<;:pJ )}e~f,t.,og .~~ ~~y~u(;pt~p.; V<t~, ~ti~~p, ~P~c!£7r,e~ (rJ), .~l}e1 g~I~ql ~.ijp., ,~ljl
I

I

niet::y;e~;8r,u,i,~.~·~:(P~wus,.,et,;r,tq!b·P~f}~Qrrnrres).. (f1:) 1••• p~;· ~~~.gis5:P<:!·~~tg~v.er
;z;~gt <~.llee.!l,,4,at. ,yr.Hqht~ll: L~I1 ig~grwst~ll_:,~em~~~syP,a,ppe,~ij,k, ,z.ijn . :,. A~

g~bfek,aag ~!l~g, elep;1enJ ,9M qp. ,e~n ;~nq~r~ in~~t;P:~~{~!.i,'!; ·~9-tl~n~:ij~eJ?:,

l?~teJ<.!=!nt g~~~'· bep.~g~glg~t ,g~,yruc:h,tef1, en 1 il}t?fll.~~ffi n.qp,it, .~igel)l ,¥!ijp

ip. fl:~t! w;~tte!ij~ :.~!~~~~~L (\lJ~ p.iet_. H~~g~g~;ye~ .info,rp~t'fP. rno~~e9:, i?ij~e;
¥Rlgj, pi{ ~.~ rop.tqin,~ing :),n,' (bet!; g~rpee.!ls,ch\1P:SS~~ls1el \\:'prcJ~!?-,. opg~:
nomen (s).
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gq~P.,er,en, 1gescp,qp~~ljl,. of:y~rp:w.a~~ jlflll: .d~ t\Y~~-e.~.ht~~~gt~n, ~~mep.i
~~Jt . ~~~,ya_l;l,l;l~Q.j on,9\:!F· g~4,Wg
,pje igo,e,9e.reA: ~~~¢ep~y~CJ.J?Helijk
~ylle.n.:#Jr:,:>_,~'
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Opdat bedoeld goed in bet gemeenschappelijk vermogen

2;0).) lE~reGht

~Qffi€iJ1, ., ;mqe.,t~ll;· .~ Hi~qn~kkE1lij*~ . :vp<;>rw~a.~qeJ},.,:z:ijJ;J,. ,, n~~e.l~if.d.:; ,1qf'J{<e!

~a,~P:t J;le~ 1 gqe,~~g~sRh~n~eq, qf YHm~a_~~ ~a.~t,}~~iq~ .e~h~~~pq>~e,t?:,~.~W~I1,
t?f~~h~~· e~t!J.<Yap;,b~.ig~ e.chtg~rwt~n, P.,<;>FP-, 1c;iaPr:J-JlE1t.::?~, q~tq/}I.f~trlij~E(
+t _,··-~~~·.d.'~· ·.·;.:~. >
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(r) Zelfs de niet geind~ ink.?mst,en,, d(e ?,ea~~o~i'~~#. a~n ,Wflells, ~~t .gel)l.e~~sc~a~pell~k
stelsel geleverde prestat1es ZIJn gemeenschappehjk: z1e CoRNu', Cl·, 6.c.,'2IJ. ·' J • .. • · , ·'
~~) •.Zt,,i,e, Nr~o,ver P.Ifbvt'tl }}:'J· lji~f .~telsr! y~~l ~~pejc!!T}g -~f1:13!g~~~~~r~tl ml}t.~.~rrfmW~~~ tj~n aqnr
wms en.
(3) Inkomsten van bedrijvigheid der echtgenoten zijn ge,meenschappelijk, ook de voorbehouden goederen van de vrouw: art. 1401 Fr. C. C.
(4) Art. 1403, tweede lid Fr. C. C. Dit artikel heeft aanleiding gegeven tot veeLkritiek en
uiteenlopende interpretaties. De doctrinaire betwisting is ni~~ ,opge)P:sJ. Zie 'l':~n,:<;m~rzi~l:lt
hierover in E.S. DE LA MARNIERE, Les techniques d'i~te~pr~~a~iorv.le:.laiQ.i :(~',P!'QP<;>s•,d~,J;L
r.ef<;>~me ~d!;l\r¢gi,nw~,iffiat_rillilon,i<L~X•: l~i$' ~\1 \I 3,juiUet PJ6S) ~.,j[..Q.(::,,d97h .. \:!3 7.: ~. y, .'en ~n
PoNSARD, A., in de 7e uitg. van AuBRY en RAu, VIII, § 507.
:. ·,,
(s) CoRNu, G., o.c., 222.
'c ,1 .•.., ,:-.
i'.·c ..,,_ .·~·.,., .:'"'
..:.: r.... :.

vermelding dat die goederen gemeenschappelijk zullen zijn. Over de
draagwijdte van deze tekst heeft enige bespreking plaatsgehad. Tenslotte werd nader gepreciseerd dat de toevoeging waarbij wordt verklaard dat die goederen gemeenschappelijk zullen zijn, alleen noodzakelijk is wanneer zij aan een van de echtgenoten zijn geschonken
of vermaakt (I). Dit is trouwens logisch; wanneer deze toevoeging
ontbreekt, zou het goed aan een van de echtgenoten geschonken of
vermaakt, een eigen goed zijn ingevolge artikel I399, eerste lid.
Wanneer de erflater of de schenker niet een van de formuleringen
gebruikt die in artikel I40S, 3° zijn vermeld, doch integendeel nader
specifieert welk deel van de goederen aan elk van de echtgenoten toegewezen wordt, blijkt het goed eigen te zijn aan elk van de echtgenoten voor dat wel bepaald deel. Alleen bij gebreke van specificatie,
valt het goed in de gemeenschap (2). Hiermee wordt een vroeger
omstreden punt beslecht (3).
Evenwel moet worden beklemtoond dat het als zodanig niet volstaat
te bepalen bij een schenking aan een van de echtgenoten dat de geschonken goederen in de gemeenschap vallen. De toestemming van
de mede-echtgenoot is vereist krachtens artikel I4I8, 2, c B.W. Voor
legaten zal de aanvaarding door de andere echtgenoot blijken uit het
feit dat beide echtgenoten de afgifte en/of de inbezitstelling vragen
(art. I004, art. 1008, art. IOI I en art. IOI4 B.W.), wil Il1e0. aan -de
eisen van art. I4I8, 2, c B.W. tegemoetkomen.
98. Ter gelegenheid van een coltlmentaar over de baten van het
gemeenschappelijk vermogen, client tach even een probleem te worden
vermeld, dat in de loop van de parlementaire voorbereiding aanleiding
heeft gegeven tot een uitgebreide en herhaaldelijk terugkomende
bespreking.
Oorzaak hiervan was een tekst in het door de regeringsamendementen
voorgesteld stelsel dat onder de baten van de gemeenschap rekende,
de ondernemingen van om het even welke aard die een echtgenoot
op de dag van de huwelijksvoltrekking in eigendom bezit en die een
echtgenoot door erfopvolging, door schenking of door testament
gedurende het huwelijk heeft verkregen (4).
De Subcommissie reeds kon dit voorstel niet bijtreden. T evergeefs

(1) Verslag Baert, biz. 13-14.
(2)

Verslag Subcommissie, biz.

101.

(3) Zie hierover vooral PIRET, R. en PIRSON, R., Examen de jurisprudence, R.C.].B., 1956,

47·

(4) Senaat, 1965-1966, nr. 281, biz. 6, art. 1, 2°.

heeft ze getracht een sluitende begripsbepaling ervan te geven en het
aspect baten en lasten ervan vast te stellen.
Bij gebrek aan een afdoende juridische omschrijving was men de
mening toegedaan dat de algemene regels dienden te worden toegepast. De onderneming is gemeenschappelijk wanneer er geen bewijs
voorhanden is van het karakter van eigen goed. Bestond de onderneming v66r het huwelijk of is ze tijdens het huwelijk verkregen door
erfopvolging of verworven met eigen goederen dan is ze eveneens
eigen. Zo ze verkregen werd met gelden die voortkomen uit het gemeenschappelijk vermogen, dan is ze gemeenschappelijk (1).
§ S· Lasten van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk
vermogen

99· De artikelen 1406 tot 1408 B.W. handelen over de lasten van de

eigen vermogens en die van het gemeenschappelijk vermogen. Het
gaat hier om wat traditioneel het probleem van de bijdrage of contributie tot de schuld wordt genoemd, in tegenstelling tot de verbintenis
of obligatie die onder de titel ,Rechten van de schuldeisers" door de
artikelen 1409 tot 1414 B.W. wordt geregeld.
De vraag naar de verbintenis wegens de schuld heeft betrekking op
de omvang van het onderpand van de schuldeisers voor schulden
aangegaan door een der echtgenoten of door beide samen : hebben ze
enkel verhaal op de goederen van de echtgenoot-schuldenaar, of
tevens op het gemeenschappelijk vermogen, of zelfs op de goederen
van de mede-echtgenoot ?
Daarnaast is de hier te bespreken problematiek van de bijdrage in de
schuld : welk vermogen moet in de verhoudingen tussen de echtgenoten uiteindelijk de last van de schuld dragen, dat van de echtgenootschuldenaar (dan is het een eigen schuld) of het gemeenschappelijk
vermogen (dan is het een gemeenschappelijke schuld). Is de schuld
betaald door een vermogen dat overeenkomstig deze regels de last
ervan niet moet dragen, dan is vergoeding verschuldigd (zie verder) (2).
100. Blijven overeenkomstig artikel 1406 B.W. eigen, de schulden
die dagtekenen van v66r het huwelijk en de schulden ten laste van
erfenissen en giften die hun toevallen tijdens het huwelijk. Deze
schulden blijven eigen omdat ook de goederen en de schuldvorde-

(r) Verslag Subcommissie, biz. 109.
(2) Over het onderscheid tussen voorlopig en definitief passief, tussen verbintenis en
bijdrage, zie DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, r, nr. 370;- RENAULD, J., o.c., 872 e.v.
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schuld door beide echtgenoten in verschillende hoedanigheid aangegaan, de ene -als borg
voor de andere bijvoorbeeld. Dit is tijdens de bespreking in de"Subcbmmissi~'weggeva:IIeni
(VerslagSubcommissie, biz. 124).
..'.!d ,'-'("''"''
,;.'I-'.'
(4) Vgl. Verslag Hambye, biz. 40.
~<,; --"{'\ur,-'' ;,_,,>,,,.\:' '··
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worden bedoeld ; niet alleen de gemeenschappelijke kinderen van
beide echtgenoten, doch eveneens de eigen en de geadopteerde kin-·
deren van een van hen ( r).
Schulden door een der echtgenoten in het belang van het gemeenschappelijk vermogen aangegaan zijn gemeenschappelijk. Ook hier
wordt het criterium niet nader gepreciseerd. Evenmin is het van belang te weten wie de verbintenis heeft aangegaan, die aanleiding geeft
tot het ontstaan van de schuld. Tot deze categorie behoren de schulden
aangegaan door een echtgenoot uit hoofde van een beroep, omdat dit
beroep wordt uitgeoefend in het belang van het gemeenschappelijk
vermogen dat voordeel trekt van de inkomsten uit dat beroep (2) behoudens evenwel de persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling.
Van dezelfde aard zijn de onderhoudsschulden jegens bloedverwanten
in de nederdalende lijn van een der echtgenoten.
Het gemeenschappelijk karakter van deze schulden werd niet zonder
aarzeling aanvaard. De opmerking werd gemaakt dat de onderhoudsgerechtigde zijn schuldvordering eventueel zou verhalen op het eigen
vermogen van de andere echtgenoot t.a.v. wie hij geen enkel recht
he eft.
Twee argumenten hebben evenwel de doorslag gegeven om deze
schulden toch als gemeenschappelijk te beschouwen. -De alimentatieschuld wordt immers voldaan uit de inkomsten die ingevolge artikel
1405, r 0 deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen. Het
zou dan tegenstrijdig zijn dat die alimentatieschuld een eigen schuld
zou zijn, terwijl de kosten van opvoeding van datzelfde kind gemeenschappelijk zijn, wanneer het in het gezin wordt opgevoed. De wetgever vreesde dat de nieuwe echtgenoot daardoor zou worden aangezet zijn mede-echtgenoot die een kind heeft van een vorig huwelijk
te overhalen het hoederecht over dat kind te weigeren (3).
In de tekst is er alleen sprake van bloedverwanten in de nederdalende
lijn van een van de echtgenoten. Uiteraard werd de vraag gesteld
onder welke kategorie van schulden de alimentatie jegens ascendenten
van een der echtgenoten ressorteert.
Deze schulden zijn niet vermeld omdat artikel 206 B.W. reeds een
regeling treft volgens dewelke zowel de kinderen als de schoonkinderen onderhoud verschuldigd zijn tegenover de ouders van een der

(1) Verslag .Hambye, biz. 40.
(2) Verslag Hambye, biz. 40.
(3) Verslag Hambye, biz. 40.
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echtgenoten. Deze schulden zijn zonder enig voorbehoud gemeenschappelijk (1).
Zijn vanzelfsprekend gemeenschappelijk, de schulden ten laste van
giften, aan de twee echtgenoten gezamenlijk of aan een van hen gedaan onder beding dat de gegeven of de vermaakte goederen gemeenschappelijk zullen zijn. Dit is het logisch gevolg van het bepaalde in
artikel 1405, 3°; deze giften zijn immers gemeenschappelijk. Hieronder worden ook begrepen de giften aan aanstaande echtgenoten
gedaan met het oog op het huwelijk en giften bij huwelijkscontract
zoals de contractuele erfstelling (2).
De interesten die een bijzaak vormen van de eigen schulden van een
der echtgenoten zijn eveneens gemeenschappelijk. De interesten worden immers in de regel met de inkomsten betaald, en de inkomsten
van de echtgenoten zijn gemeenschappelijk. De oplossing h:eeft wel
aanleiding gegeven tot discussie, nl. wanneer de interesten erg hoog
zouden zijn t.o.v. de inkomsten van de echtgenoot-schuldenaar. De
wetgever heeft echter geen nieuw begrip willen invoeren betreffende
enige verhouding tussen de schulden en de inkomsten, zodat het
principe zonder uitzondering wordt toegepast (3). Ook omtrent de
mogelijkheid tot vergoeding wegens betaling van deze interesten door
het gemeenschappelijk vermogen werden vragen gesteld (4): uit de
rangschikking van deze interesten onder de gemeenschappelijke
schulden blijkt echter dat vergoeding voor betaling ervan met gemeenschappelijke gelden uitgesloten is.
Zijn tenslotte definitief ten laste van het gemeenschappelijk vermogen,
de schulden waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten
eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling. Hiermee wordt een paralellisme gelegd met artikel 1405, 4° dat een gelijkaardig vermoeden
instelt voor de aktieve samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen. Het eigen karakter van de schuld moet bewezen worden ; de
bewijslast rust op de echtgenoot-niet-schuldenaar die hetzij zijn eigen
vermogen, hetzij een bestanddeel van het gemeenschappelijk vermogen
wil onttrekken aan het verhaalrecht van de schuldeisers (5).
§ 6. Rechten van de schuldeisers
102.

De artikelen 1409 tot en met 1414 bepalen de rechten van de

(1) Versiag Hambye, biz. 40; Versiag Baert, biz. 14.
(2) Versiag Subcommissie, biz. 125.

(3) Versiag Subcommissie, biz.
(4) Versiag Hambye, biz. 41.
(5) Versiag Hambye, biz. r6.
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sahuldeisers,,:. wij:Z:em· m,;a;w. ·de ··Nermpgensi:aari: waarop de· ischukien
van de echtgenoten kunnen worden verhaald (1). :, ., ;
,,~:; :•:
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nitehl als: ;6p;,J,.e€ ·gemeen~.chappelijk,rV:ermogen worden~ ve:r<haal<!L.{art;
I4•l4fJ:e~nste lid)•h~;,r£'1::;': n.;;.r
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Hetzelfde geldt voor schulden die ten laste komen van tijdens het
huwelijk verkregen giften e.d. : de echtgenoot zou het pand van de
schuldeisers van de nalatenschap verminderen door van zijn eigen
goederen gemeenschappelijke goederen te maken (r). Het gaat hier
wei degelijk en om het geval waar de echtgenoten uit nalatigheid
of met enig opzet het bewijs niet meer kunnen leveren van het eigen
karakter van bepaalde goederen (2), en om het geval dat goederen die
krachtens een uitdrukkelijk beding van het huwelijkscontract in het
gemeenschappelijk vermogen zijn opgenomen.
Wanneer d~ schuld eigen is aan een der echtgenoten krachtens artikel
qo6 B.W. mag de persoonlijke schuldeiser zich m.a.w. op de vermenging van de eigen goederen met het gemeenschappelijk vermogen
beroepen om in de mate van die vermenging verhaal uit te oefenen
op het gemeenschappelijk vermogen. Het tweede alinea van artikel
1410 B.W. legt evenwel het bewijs ten laste van de schuldeiser: hij
moet de verrijking bewijzen en kan dit door aile middelen, getuigen
en vermoedens inbegrepen.
In de Subcommissie werd verklaard dat het voor de hand ligt dat de
schuldeiser tegelijkertijd de inbreng en de verrijking moet bewijzen (3); in de Kamercommissie werd vastgesteld dat de bewijslevering
tot gevolg zal hebben dat een goed het karakter van eigen goed terugkrijgt dat het bij gebreke van voldoende bewijs moest ontberen (4).
Uit deze uitlegging blijkt reeds voor welke onmogelijke opdracht de
schuldeiser wordt gesteld. Uitgaande van de vaststelling dat sommige
eigen goederen met het gemeenschappelijk vermogen vermengd zijn,
dit betekent dat zij niet meer van de gemeenschappelijke goederen
te onderscheiden zijn bij gebrek aan bewijsmiddelen, wordt de schuldeiser verhaalrecht toegekend op de gemeenschappelijke goederen.
Doch hiervoor moet de schuldeiser bewijzen, en het feit dat het
gemeenschappelijk vermogen door opneming van eigen goederen verrijkt werd en de omvang van die verrijking (5); hij moet m.a.w. de
goederen aanwijzen die vermengd zijn, dus het bewijs leveren van
hun eigen karakter.
Hoe kan de schuldeiser de vermenging en de daaruit voortvloeiende
verrijking bewijzen vermits bij veronderstelling dat bewijs verloren
is gegaan?

(1) Versiag Subcommissie, biz. 135.
(z) Versiag Subcommissie, biz. 117.
(3) Versiag Subcommissie, biz. 135.
(4) Versiag Hambye, biz. 42.
(5) Versiag Hambye, biz. 6.

885

Aldus wordt de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever verdraaid,
die er in bestond de echtgenoten die het gemeenschappelijk vermogen
willen beveiligen voor voorhuwelijkse schulden en lasten van giften,
een boedelbeschrijving te laten opmaken of enige bewijsmiddelen te
behouden omtrent het eigen karakter van de goederen die het onderpand van zulke schuldeisers vormen (1). Hebben zij dit niet gedaan
dan kunnen de echtgenoten zich nu nog beroepen op het vermoeden
dat alle goederen gemeenschappelijk zijn, zodat de schuldeisers met
artikel 1410 B.W. voor een moeilijke bepaling staan waarvan de toepassing enigszins wordt vergemakkelijkt door de brede bewijsmiddelen
die de ,s1chuldeisers inroepen (2).
De bepaling van artikel 1410 B.W. heeft wel zin wanneer de echtgenoten niet met het wettelijk stelsel zijn gehuwd, maar contractueel
het gemeenschappelijk vermogen hebben uitgebreid door bepaalde
tegenwoordige of toekomstige goederen erin op te nemen (art. 1452;
zie verder nr. 159).
104. Een tweede reeks schulden wordt behandeld in artikel 1411.
Het betreft de schulden behorende tot een door een der echtgenoten
uitgeoefend beroep dat hem verboden is met toepassing van artikel
216 of die ontstaan zijn uit handelingen die een der echtgenoten niet
mocht verrichtefi :Zohder-de medewerking van de andere echtgenoot
of zonder rechterlijke machtiging. In principe kan deze schuld, vermits zij eigen is aan een van de echtgenoten, slechts verhaald worden
op diens eigen vermogen en inkomsten. De schuldeisers kun:nen de
schuld evenwel verhalen op het gemeenschappelijk vermogen in de
mate dat dit vermogen voordeel heeft getrokken uit dat beroep of
uit die handelingen. Het voordeel dat het gemeenschappelijk vermogen daaruit eventueel zal trekken, zal bestaan in de vermeerdering
van dat vermogen voortvloeiend uit de aanbreng van de baten uit dat
beroep of die handeling.
Ook hier gelden dezelfde principes van bewijslevering: de bewijslast
voor het bestaan van dat voordeel en van de herkomst ervan rust
op de schuldeisers (3).
105.

Voor schulden die ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling

(1) Pari. St., Senaat, 1964-1965, nr. 138, biz. 46-47 en Verslag Subcommissie, biz. 132.
(2) In Frankrijk bepaalt art. I4II Fr. C.C. dat aile persoonlijke schuldeisers (ongeacht de
aard van de schuld) verhaal hebben op de gemeenschapsgoederen in de mate dat de voorhuwelijkse goederen en later verkregen giften vermengd zijn met de gemeenschap en niet
meer als eigen kunnen worden aangewezen. Dit wordt uitgelegd als een ornkering van het
gemeenschapsvermoeden (zie PoNSARD, A., in AuBRY en RAu, VIII, § soB) ten voordele
van de schuldeisers. Het tegenbewijs moet door de echtgenoten worden geleverd.
(3) Verslag Hambye, biz. 9·
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van een der echtgenoten of uit een onrechtmatige daad door hem
begaan, wordt door artikel 1412 B.W. in een speciale regeling voorzien.
Vooreerst gelden dezelfde regels als voor de schulden vermeld in de
vorige artikelen. Deze schulden zijn eigen (art. 1407, laatste lid B.W.)
en kunnen in principe slechts verhaald worden op de eigen goederen
en de inkomsten van de echtgenoot-schuldenaar (art. 1409 B.W.).
Dit geldt thans ook voor de veroordeling tot boeten en schadeloosstellingen ten laste van de vrouw gelegd wegens overtreding van het
reglement op het wegverkeer of van het Boswetboek : de man is hiervoor niet meer aansprakelijk (1). Verhaal op het gemeenschappelijk
vermogen is evenwel mogelijk voor zover en in de mate dat dit vermogen verrijkt werd door de daad die aanleiding gaf tot de veroordeling (art. 1410 en I4II, eerste lid B.W.). Dit was onder gelding
van het Burgerlijk W etboek reeds aanvaard : wanneer de opbrengst
van een diefstal de gemeenschap ten goede was gekomen, kon de
veroordeling tot terugbetaling van de gestolen gelden op gemeenschapsgoederen worden verhaald (2). De bewijslast rust op de schuldeiser (art. 1410 en I4II, laatste lid B.W.).
In het tweede lid van art. 1412 B.W. wordt nag in een bijzondere
regeling voorzien voor het geval het vermogen van de echtgenoot die
tot betaling gehouden is, ontoereikend is. De schuld kan dan op het
gemeenschappelijk vermogen worden verhaald ten belope van de
helft van zijn netto-baten.
Het verhaal op het gemeenschappelijk vermogen is in dit geval mogelijk ongeacht enige verrijking van dat vermogen: de twee omstandigheden zijn duidelijk te onderscheiden (3). De omvang van de nettobaten worden vastgesteld aan de hand van een boedelbeschrijving (4)
waarin de baten en lasten van het gemeenschappelijk vermogen zijn
vermeld. De helft hiervan wordt onttrokken aan het verhaal van de
schuldeiser, wat niet betekent dat er een verdeling is, noch dat deze
goederen eigen goederen worden van de echtgenoot-niet-schuldenaar (5). Het recht van de schuldeisers verhaal uit te oefenen op een
(I) Wijziging van art. 67 K.B. I5 maart I968 tot coordinatie van de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer; wijziging van art. I73 Boswetboek.
(2) Luik, 4januari I972, Pas., I972, II, 6I;- DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, I, nr. 579 B,
I 0 , 580 en 582.
(3) Verslag Subcommissie, biz. I37: er worden geen cumulatieve voorwaarden gesteld.
(4) Verslag Hambye, biz. 42; - de machtiging om in de gegeven omstandigheden een
inventaris te Iaten opmaken moet door de schuldeiser bij verzoekschrift gericht tot de vrederechter worden aangevraagd; zoals naar aanleiding van een procedure van bewarend of
uitvoerend beslag (art. I I77 Ger. W.).
(5) Verslag Hambye, biz. 42.

deel van het gemeenschappelijk vermogen is niet bedoeld als een
recht om de opheffing van een onverdeeldheid te vorderen, daar dit
zou leiden tot een vereffening-verdeling die de echtgenoten buiten
hun wil om zou worden opgedrongen (r). Bij het opmerken van de
staat van aktieve bestanddelen kunnen daarom ook geen vergoedingsrekeningen worden opgemaakt.
De bedoeling van de wetgever was te beletten dat een echtgenoot in
geval van misdrijf of onrechtmatige daad zich aan de gevolgen van zijn
aansprakelijkheid zou kunnen onttrekken doordat een deel van zijn
goederen is opgenomen in een gemeenschappelijk vermogen dat voor
de schuldeisers onbereikbaar is (2). De echtgenoot-niet-schuldenaar
kan het verhaal op de gemeenschappelijke goederen beletten door
eigen goederen van zijn mede-echtgenoot aan te wijzen (3). Het
verhaal op de gemeenschappelijke goederen is in dit geval slechts
subsidiair : de schuldeisers moeten eerst de eigen goederen aanspreken,
en het gemeenschappelijk vermogen enkel in geval van ontoereikendheid. In elk geval kan hij bij de vereffening vergoeding eisen voor
het bedrag dat uit het gemeenschappelijk vermogen is opgenomen
om de betaling te voldoen.
Artikel I4I3 bepaalt dat een schuld aangegaan door de twee echtgenoten, zelfs in verschillende hoedanigheid, kan worden verhaald zowel
op het eigen vermogen van ieder van hen als op het gemeenschappelijk
vermogen. Het gaat hier in het bijzonder om een schuld waarbij een
van de echtgenoten zich niet-hoofdelijk borg heeft gesteld voor de
andere (4): de schuldeisers hebben verhaal op alle goederen, en op
de eigen goederen van de echtgenoot die zich borg heeft gesteld,
doch op deze laatste slechts voor zover hij gehouden is te betalen.
Hetzelfde geldt voor de schulden door beide echtgenoten gezamenlijk
aangegaan : ieder van hen kan slechts voor zijn deel worden aangesproken (5) op zijn eigen goederen, het gemeenschappelijk vermogen
voor hun beider deel (6). Gaat het om een hoofdelijke schuld, dan
hebben de schuldeisers verhaal op het gemeenschappelijk vermogen
en op de eigen goederen van beide echtgenoten voor het geheel (7).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
nr.
(6)
(7)

Verslag Hambye, blz. 42.
Verslag Subcommissie, blz. 136.
Verslag Hambye, blz. 42.
Verslag Hambye, blz. 43; Verslag Subcommissie, blz. 123 en 139.
Dit is het gemeen recht inzake gezamenlijk aangegane schulden: DE PAGE, H., III,
290.
PoNSARD, A., in AuBRY en RAu, VIII, § so8, nr. 185.
Dit is het gemeen recht inzake hoofdelijkheid: art. 1200 B.W.
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106. Voor gemeenschappelijke schulden geldt zoals gezegd als algemene regel dat ze zowel op het eigen vermogen van elk der echtgenoten als op het gemeenschappelijk vermogen kunnen worden verhaald. De schuldeisers moeten niet in de eerste plaats de goederen
van hun schuldenaar aanspreken; ze kunnen aile goederen waarop zij
verhaal hebben, aanspreken, cumulatief of niet, of in de volgorde die
ze zelf bepalen (I).
Een reeks schulden kunnen evenwel niet op het vermogen van de
niet-contracterende echtgenoot worden verhaald. Deze schulden behouden evenwel hun gemeenschappelijk karakter: geen vergoeding
zal verschuldigd zijn wegens het feit dat het gemeenschappelijk vermogen een van deze schulden betaald heeft.
Het gaat in de eerste plaats om schulden door een der echtgenoten
aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de
kinderen, wanneer zij lasten meebrengen die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn. Voor deze schulden geldt
de hoofdelijke aansprakelijkheid der echtgenoten krachtens artikel 222
B.W. niet. Het buitensporig karakter van de schuld moet in concreto
worden beoordeeld rekening houdend met de bestaansmiddelen van
het gezin (zie boven).
De onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de nederdalende
lijn van een der echtgenoten kunnen eveneens slechts worden verhaald op het gemeenschappelijk vermogen en op dat van de echtgenoot-ascendent. Aldus wordt ook hier het gemeenschappelijk karakter
bevestigd, doch zonder dat dit gevolgen kan hebben ten opzichte
van het eigen vermogen van de echtgenoot-niet-schuldenaar (2). Dezelfde regel wordt ingevoerd met betrekking tot de interesten van
eigen schulden van een der echtgenoten ; het is logisch deze ten laste
van het gemeenschappelijk vermogen te leggen, vermits dat vermogen
ook de inkomsten van de eigen goederen geniet, doch de mede-echtgenoot mag hiervoor niet worden aangesproken.
In de Senaatscommissie voor de Justitie werd aan deze reeks nog
een geval toegevoegd: schulden door een der echtgenoten aangegaan
in de uitoefening van zijn beroep, kunnen niet worden verhaald op
het eigen vermogen van de andere echtgenoot. Dit heeft tot gevolg
dat de schuldeisers noch de curator in geval van faillissement de eigen
goederen van de and.ere echtgenoot kunnen doen verkopen. Hieruit
vloeide de noodzakelijkheid voort de bepalingen van de wetgeving

(I) DE PAGE, H. en DEKKERs, R., X, I, nr. 373;- RENAULD, ]., o.c., nr. 884.
(2) Verslag Hambye, biz. 40 en 43; zie ook boven nr. IOI.

inzake faillissement aan te passen. De vermoedens waarop de curator
kon steum!n om de goederen op naam van de vrouw gekocht en om
haar roerende goederen als goederen van de man te beschouwen (art.
553 tot 560 Wb. Kh.), zijn opgeheven: wil de curator deze goederen
verkopen dan zal hij eerst het bewijs moeten leveren dat ze eigendom
zijn van de gefailleerde echtgenoot-handelaar. In een gewijzigd artikel
555 Wb. Kh. wordt voortaan ook bepaald dat de schulden die de
gefailleerde bij de uitoefening van zijn beroep heeft gemaakt en die
niet voldaan zijn door de vereffening van het faillissement, niet kunnen
worden verhaald op het eigen vermogen van de echtgenoot van de
gefailleerde.

§ 7. Het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen

a. Begrip
107. Het gemeenschappelijk vermogen is een afzonderlijke vermogensentiteit die beide echtgenoten onverdeeld toebehoort ( 1) en die
bestemd is om te worden aangewend voor de belangen van de echtgenoten gezamenlijk en van hun gezin (z).
Bevoegdheden moeten worden toegekend en de uitoefening ervan
moet_word_en ger_ggeld, .Qpdat deze bestemming zou kunnen worden
verwezenlijkt (3). De wetgever spreekt in dat verband van bestuursbevoegdheden, en niet meer van beheersbevoegdheden zoals in artikel
1421 oud B.W.
Bestuursbevoegdheden omvatten, aldus artikel 1415, eerste lid B.W.,
de bevoegdheden tot bestuur, genot en beschikking. Hiermee worden
dus niet alleen de beheers- of bewindsbevoegdheid begrepen in de
zin van geschiktheid om ,alle handelingen zo materiele als juridische
die nodig of nuttig zijn voor het behoud en de aspekulatieve vermeerdering van de waarde van het vermogen evenals voor de redelijke
vruchtdraging ervan" (4), doch ook de beschikkingsbevoegdheid die
ertoe leiden kan dat het bestaan zelf van het vermogen geheel of
gedeeltelijk wordt aangetast of dat het voor lange tijd gei:mmobiliseerd
is (5). Wegens de algemene doelgerichtheid van het gemeenschappe-

(1) Versiag Subcommissie, biz. 111.
(2) Zie hoven; - adde; RENAULD, J., o.c., nr. 263.
(3) RENAULD, }., o.c., nr. 558.
(4) VAN GERVEN, W., Bewindsbevoegdheid, 67, nr. 40;- het kiassiek onderscheid tussen
daden van beheer en van beschikking heeft de wetgever wei gehandhaafd in art. 1417 B.W.
Dit artikei bepaait immers dat wanneer beide echtgenoten eenzeifde beroep uitoefenen,
beider medewerking vereist is behaive voor daden van beheer.
(5) VAN GERVEN, W., o.c., 74, nr. 45·

lijk vermogen zijn de bevoegdheden om het te besturen m.a.w. niet
specifiek zoals dat het geval is wanneer het gaat om een vereniging
met meer afgelijnde doelsteilingen (1).
Uitdrukkelijk wordt ook in de bestuursbevoegdheden begrepen het
genotsrecht, m.a.w. het recht om de gemeenschappelijke goederen
te gebruiken, de vruchten ervan te ontvangen en te verbruiken, en
de bevoegdheid om de gemeenschappelijke goederen met schulden
te belasten (2).
108. Artikel 1415 tweede lid B.W. vertrouwt de bestuursbevoegdheden over het gemeenschappelijk vermogen aan beide echtgenoten
toe. Hiermee verdwijnt de hoeksteen van het voorheen geldend gemeenschapsstelsel : de aileenbevoegdheid van de man als hoofd van
de gemeenschap. Thans bekleedt hij geen enkele bevoorrechte positie
meer. In het antwerp van de Regering genoot hij nog residuaire bevoegdheden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de echtgenoten (3). De Senaatscommissie voor de Justitie nam als beginsel
aan dat de echtgenoten in het huwelijk dezelfde rechten genieten en
dezelfde verantwoordelijkheden dragen. Ze meende dat er geen aanleiding bestaat om aan een der echtgenoten met uitsluiting van de
andere, rechten of bevoegdheden te verlenen om het gemeenschappelijk vermogen te besturen (4). Hoe de bestuursbevoegdheden tus~en
de echtgenoten moeten worden verdeeld werd daarna uitvoerig besproken.
Enerzijds was een eerste groep ervan overtuigd dat elk der echtgenoten
aileen ailes zou moeten kunnen doen waarvoor de wet de toestemming
van beide echtgenoten niet vereiste. Deze waren m.a.w. voorstanders
van het gelijktijdig bestuur; elke afbreuk die hieraan werd aangebracht zou een stap achteruit betekenen in de verder door te voeren
rechtsbekwaamheid.
Anderzijds werd de stelling verdedigd dat elk der echtgenoten aileen
slechts datgene zou mogen verrichten wat de wet hem uitdrukkelijk
toestaat. De hervorming, aldus de voorstanders van deze opvatting,
heeft niet zozeer de bedoeling een einde te maken aan de onbekwaamheid van de gehuwde vrouw dan wel de gelijkheid van de echtgenoten
in werkelijkheid om te zetten. Dit kan worden bereikt wanneer men
eist dat de echtgenoten samen aile handelingen verrichten, behalve
die welke nuttig zijn voor de huishouding en de opvoeding van de
(1) RENAULD,

J.,

o.c., nr. 558.

(z) Versiag Hambye, biz. 56.
(3) Verslag Subcommissie, biz. 340, art. 1414.

(4) Verslag Hambye, biz. 46.

kinderen, een begrip dat zeer ruim kan worden opgevat. Deze zienswijze verdedigde m.a.w. het gemeenschappelijk bestuur.
Een eerste consensus kon worden bereikt ; iedereen was het erover
eens om aan te nemen dat er handelingen zijn waarvoor de toestemming van beide echtgenoten vereist is. De betwisting began evenwel
wanneer men poogde een grens te trekken.
Wat de inhoud zelf betreft, concretiseerde deze betwisting zich tot
twee problemen, nl. of de lijst van de handelingen waarvoor de toestemming van beide echtgenoten werd vereist, uitgebreid diende te
zijn en of aan deze lijst al dan niet een beperkende betekenis moest
worden gegeven.
T egen een restrictieve interpretatie werd ingebracht dat er in elk
geval een aantal handelingen zouden overblijven die de levensstandaard van het gezin te boven gaan of waarvan het nut zou kunnen
worden betwist. Het gevolg hiervan zal zijn dat de derden in de
meeste gevailen de handtekening van beide echtgenoten zuilen vragen
oak wanneer dat strikt genomen niet vereist is.
Uiteindelijk werd beslist dat de echtgenoten afzonderlijk de bestuursbevoegdheden kunnen uitoefenen, dit betekent zelfstandig kunnen
optreden en het gemeenschappelijk vermogen geldig kunnen verbinden, behalve voor de handelingen waarvoor de wet uitdrukkelijk
de toestemming van beide echtgenoten vereist (r). Deze limitatief
opgesomde handelingen kunnen de echtgenoten aileen gezamenlijk
verrichten; ze vailen m.a.w. onder het gezamenlijk bestuur. Voor
handelingen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van
het beroep wordt in een bijzondere regeling voorzien.
Het gelijktijdig bestuur wordt de regel, het gezamenlijk bestuur de
uitzondering. De prioriteit van het gelijktijdig bestuur mag echter
piet worden overschat. De handelingen waarvoor de toestemming
van beide echtgenoten vereist wordt zijn talrijk en belangrijk. Tevens
moet rekening worden gehouden met het feit dat de meeste echtgenoten (zeker degenen op wie het wettelijk stelsel toepasselijk is) aileen
maar gemeenschappelijke goederen bezitten, verkregen door gezamen~
lijke besparingen.
109. De bevoegdheden die de echtgenoten door de wet worden toegekend met betrekking tot het bestuur van het gemeenschappelijk

(1) Dit beantwoordt aan het voorstel door Prof. R. Dekkers geformuleerd in Twee kapiteins
op hetzelfde schip, R. W., 1959-1960, 1385 en door hem met Prof. Baeteman uitgewerkt in
een voorontwerp van wet houdende de algemene gemeenschap als wettelijk stelsel. Zie oak
RENAULD, J., Les regimes matrimoniaux, 2e Journees d'Etudes juridiques Jean Dabin, Rapport introductif, IIS, nr. 153·
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vermogen zijn in hun omvang beperkt ten gevolge van de eigen doelstelling van het vermogen. De echtgenoten kunnen deze bevoegdheden enkel uitoefenen overeenkomstig het belang van het gezin
(art. 1415 tweede lid B.W.). Het doelgebonden karakter van de bestuursbevoegdheden was door de rechtspraak en de auteurs reeds
aangenomen onder gelding van het Burgerlijk Wetboek (r). Het heeft
tot gevolg dat iedere echtgenoot kan verwachten dat de andere niet
aileen zonder bedrog handelt (waarmee bedoeld wordt zonder inzicht
om een persoonlijk voordeel onrechtmatig te dienen), doch tevens
mag eisen dat hij met inachtneming van de doelstellingen van het
gemeenschappelijk vermogen handelt waarmee bedoeld wordt dat
enkel die handelingen kunnen worden gesteld die het gezamenlijk
belang der echtgenoten en hun gezin dienen (2). Hoe de beveiliging
van de gezinsbelangen kan worden verzekerd hangt vanzelfsprekend
af van de mogelijkheden waarover de echtgenoten beschikken om
preventieve of sanctionerende maatregelen te bekomen (3).

b. Het gelijktijdig bestuur
no. Artikel 1416 luidt als volgt: ,Het gemeenschappelijk vermogen
wordt bestuurd door de ene of de andere echtgenoot die de bestuursbevoegdheden aileen kan uitoefenen, onder gehoudenheid voor ieder
van hen om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen".
Deze tekst is in algemene bewoordingen geformuleerd hetgeen betekent dat hij van residuaire aard is (4).
Om de inhoud ervan wat nader aan te duiden, moet even worden
teruggegrepen naar de teksten die de Commissie eerder had opgesteld.
Een eerste artikel bevatte het principe van het gelijktijdig bestuur en
stemde, op enkele redactionele wijzigingen na, overeen met de definitief aanvaarde tekst. Een volgend artikel bepaalde dat elk der echtgenoten de daden van bestuur en van beschikking, die noodzakelijk
zijn voor de huishouding en de opvoeding van de kinderen, aileen
kan verrichten (5).
Trouwens is hij overbodig vermits het principe ervan voortvloeit uit
(I) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, I, nr. SIO;- RENAULD, J., o.c., nr. 6Io;- VIEUJEAN,
E., La sauvegarde des interets familiaux par I' epouse commune en biens, R.C.].B., I964, I I I
e.v., vooral I22, nr. 9 e.v.; BAETEMAN, G., De bekwaamheid en de bevoegdheid van de gehuwden, T.P.R., I97S. IOS, nr. 4I e.v.
(2) Zie hierover VIEUJEAN, E., I.e., I24-I2S, nr. IO.
{3) Zie verder.
(4) Verslag Hambye, biz. s6.
{S) Verslag Subcommissie, biz. ISS·

het in artikel 222 bepaalde, volgens hetwelk iedere schuld die door
een der echtgenoten werd aangegaan ten behoeve van de huishouding
en de opvoeding van de kinderen, de andere echtgenoot hoofdelijk
verbindt.
Deze tekst werd later weggelaten omdat het behoud ervan niet verantwoord was ; hij zou aileen een psychologische betekenis hebben
gehad en niets aan de inhoud van artikel I4I6 hebben toegevoegd,
ook niet t.a.v. derden (I). Hij was overigens overbodig daar hij reeds
begrepen is in het artikel dat het principe van het gelijktijdig bestuur
bevat (2); in de voorgestelde redactie kon hij aanleiding geven tot
interpretatieproblemen, o.m. betreffende de vraag of de echtgenoten
over onbeperkte bestuursbevoegdheden beschikken voor de handelingen die nuttig dan wel aileen voor degene die noodzakelijk zijn voor
de huishouding en de opvoeding van de kinderen.
De regel is thans dat de echtgenoten aile bestuurshandelingen kunnen
steilen ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen. De beperkingen die uit artikel I4I8 (handelingen door beide
echtgenoten te verrichten) voortvloeien gelden ook bier, behalve de
aankoop en de lening op afbetaling, die elke echtgenoot alleen kan
doen wanneer dit noodzakelijk is voor de huishouding of de opvoeding
van de kinderen (zie vercler). De handeling moet in ieder geval worden
gesteld overeenkomstig de belangen van het gezin, wat niet betekent
dat een buitensporige schuld dit belang noodzakelijkerwijze schendt.
Een schuld ten behoeve van de huishouding of van de opvoeding van
de kinderen aangegaan, die buitensporig is gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, verbindt aileen de echtgenoot-schuldenaar (niet
zijn mede-echtgenoot: art. 222 tweede lid B.W.) maar blijft een
schuld lastens het gemeenschappelijk vermogen (art. I408 B.W.,
vgl. art. I4I, I 0 B.W.).
Ten einde het gelijktijdig bestuur niet zuiver theoretisch te houden
en betwistingen uit de weg te gaan, bepaalt artikel I4I6 uitdrukkelijk
dat elk van de echtgenoten gehouden is de bestuurshandelingen van
de andere te eerbiedigen.
Elke handeling door een van de echtgenoten gesteld, wordt m.a.w.
als geldig aangezien. De andere echtgenoot kan zich wel verzetten
overeenkomstig artikel I 42 I tegen het verrichten van een handeling
die hem nadelig kan zijn of de belangen van het gezin kan schaden,
maar voor het overige is elke echtgenoot handelingsbekwaam binnen

(1) Verslag Hambye, biz. 57 en 61.
(2) Verslag Hambye, biz. 57·

de door artikel 1415 gestelde grenzen. Dit is voor de derden een
belangrijke waarborg: aileen wanneer de rechten van de mede-echtgenoot van de contractant bedrieglijk benadeeld werden is er verhaal
achteraf mogelijk (art. 1422, 3° B.W.).
In de verhoudingen tussen de echtgenoten betekent de verplichting
tot eerbiediging van de geldig gestelde handeling dat zij niet gehouden
zijn op strikte wijze rekening te geven van het afzonderlijk gevoerd
beheer, en dat de verantwoordelijkheid van ieder van hen zich niet
uitstrekt tot de lichte fouten (1).
Het is uiteraard niet onmogelijk dat beide echtgenoten die afzonderlijk
optreden, op een bepaald ogenblik, t.o.v. hetzelfde goed onverenig~
bare handelingen stellen, die begrepen zijn binnen artikel 1416. In
dat geval zal de rechtbank moeten uitmaken welke handeling gevolg
zal hebben; hierbij zal zij rekening houden met de belangen van de
derden die bij de handeling betrokken zijn (2).

c. Het privatief bestuur
Naast het gelijktijdig bestuur bestaat ook het privatief bestuur,
dat aan een der echtgenoten, met uitsluiting van de andere, bestuursof beheersbevoegdheden toekent.
In het primair stelsel komt dit privatief bestuur ook voor: het ontvangen van eigen inkomsten (art. 217, eerste lid B.W.), aanschaf van
goederen die verantwoord zijn voor het uitoefenen van een eigen
beroep (art. 218 B.W.), het doen openen van een rekening en brandkast (art. 218 B.W.). Ook het wettelijk stelsel houdt belangrijke verwijzingen in naar deze vorm van beheer.
Artikel 1417 luidt als volgt: ,De echtgenoot die een beroep uitoefent,
verricht aile daartoe noodzakelijke bestuurshandelingen aileen.
Wanneer beide echtgenoten samen een zelfde beroep uitoefenen, is
beider medewerking vereist voor aile handelingen behalve die van
beheer".
Deze tekst is vooral, om niet te zeggen uitsluitend, van belang voor
dezen die een beroep uitoefenen buiten het verband van een arbeidsovereenkomst (3).
Artikel 1417 is de uitdrukking van de wil van de wetgever om aan
elk van de echtgenoten een grotere vrijheid toe te kennen voor de
II2.

(I) RENAULD, J .• Les regimes matrimoniaux, 2e Journee d'Etudes Juridiques Jean Dabin,
Rapport introductif, I 22, nr. I 62; vgl. ook art. 39 van het oorspronkelijk ontwerp, Pari. St.,
Senaat, I965-I966, nr. 281.
(2) Verslag Hambye, blz. 57·
(3) Verslag Hambye, blz. 57·

daden en de verbintenissen die met de uitoefening van het beroep
verband houden.
Niemand zal er over verbaasd zijn dat het probleem van de uitoefening van het beroep aanleiding heeft gegeven tot belangrijke
aarzelingen. Het was onaanvaardbaar dat de schuldeisers van de
echtgenoot die een beroep uitoefent - hierbij wordt uiteraard aan
een handelaar gedacht - enkel een verhaal zouden kunnen uitoefenen
op diens eigen vermogen. In vele gevallen - en vooral bij de echtgenoten die het wettelijk stelsel hebben aangenomen- zal het eigen
vermogen van de echtgenoot die het beroep uitoefent niets waardevols
bevatten, zodat de schuldeisers over geen enkel pand zouden beschikken, hetgeen meteen de uitoefening van het beroep zelf schier
onmogelijk zou maken of althans in belangrijke mate zou bemoeilijken.
Verder is het oak zo dat het gemeenschappelijk vermogen uit de
inkomsten van het beroep voordeel trekt, en dat het, zeker in een
wettelijk stelsel, meestal en uitsluitend zal bestaan uit de baten van
de beroepsactiviteit.
De wetgever heeft er daarom de voorkeur aan gegeven te bepalen
dat de schulden die uit de uitoefening van het beroep voortspruiten,
weliswaar een gemeenschappelijk karakter zullen hebben, doch niet
kunnen worden verhaald op het eigen vermogen van de niet contracterende echtgenoot (artikel 1413; zie nr. 105).
Hiermede zijn evenwel nag niet alle problemen opgelost die zich
terzake kunnen stellen. O.m. rijst de vraag of de niet-contracterende
echtgenoot door deze oplossing over voldoende waarborgen beschikt,
inzonderheid wanneer men ermede rekening houdt dat de bestuursautonomie het gemeenschappelijk vermogen op een ernstige wijze in
gevaar kan brengen. Het is mogelijk dat het gemeenschappelijk vermogen de gevolgen moet dragen van daden van slecht bestuur.
In dit verband werd de vraag gesteld of het gemeenschappelijk vermogen recht heeft op vergoeding. Tijdens de parlementaire voorbereiding liepen de meningen hieromtrent uiteen.
De grondregel terzake is ingegeven door het principe dat er vergoeding
verschuldigd is wanneer het gemeenschappelijk vermogen verrijkt of
verarmd is ten nadele of ten voordele van het eigen vermogen van
een der echtgenoten.
Een eerste regel vervat in artikel 1432 kan moeilijk toepassing vinden.
Dit artikel bepaalt immers dat elk der echtgenoten vergoeding verschuldigd is ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te val-

doen, telkens als hij persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het
gemeenschappelijk vermogen.
Bezwaarlijk kan worden beweerd dat door het betalen van de schulden
die voortvloeien uit een slecht bestuur, het eigen vermogen daaruit
voordeel heeft getrokken, terwijl de bedoelde betaling zeker niet tot
doel had een eigen schuld te voldoen; artikel I4I4 karakteriseert
immers de beroepsschulden als gemeenschappelijk.
Een andere oplossing werd aan dit probleem gegeven. Artikel I 42 I
immers laat iedere echtgenoot toe - terzake de niet-contracterende de vrederechter te vragen aan de andere - d.w.z. degene die het
beroep uitoefent - verbod op te leggen een bestuurshandeling te
verrichten die hem nadeel kan berokkenen of de belangen van het
gezin kan schaden. De vrederechter kan zelfs bepaalde voorwaarden
opleggen. Verder zal gewezen worden op de algemene draagwijdte
van deze maatregel. Voorlopig kan het volstaan te zeggen dat hierdoor
elke daad van beheer wordt bedoeld, ook degene die betrekking heeft
op het beroep van een der echtgenoten (I).
Het overtreden van dat preventief verbod of van de voorwaarden die
werden gesteld, kan de nietigheid van de verrichte handeling tot
gevolg hebben, wanneer de echtgenoot, die bewijst een wettig belang
te hebben, daarom verzoekt (2) (artikel 1422, zie verder nr. 128). Is
de schade die de benadeelde echtgenoot geleden heeft niet volledig
hersteld door de nietigverklaring van de handeling, dan is in dezelfde
mate vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen
(art. 1433).
Tenslotte moet er worden op gewezen dat artikel I4I7 een bestuursautonomie waarborgt die, ingevolge de definitie die hieraan wordt
gegeven, het beheer, het genot en de beschikking omvat, doch die
enkel betrekking mag hebben op de noodzakelijke bestuurshandelingen. Hoewel dit begrip vrij vaag is en in croncreto client te worden
beoordeeld, feit is dat een ongebreideld en willekeurig optreden
onaanvaardbaar is.
Hier kan niets anders worden bedoeld dan de handelingen die een
dagelijks bestuur vereisen, met uitsluiting van handelingen die eerder
uitzonderlijk voorkomen en niet vereist zijn om de normale uitoefening
van het beroep te verzekeren.
Het is duidelijk dat door deze maatregelen geen absoluut sluitende
veiligheid tot stand wordt gebracht. Dit zou trouwens onmog~lijk
(1) Verslag Hambye, biz. 63.
(2) Verslag Hambye, biz. 64.

zijn. Bovendien is reeds opgemerkt dat in de meeste gevallen waarin
een beroep wordt uitgeoefend, binnen het wettelijk stelsel, de inkomsten die daaruit voortvloeien de enige bran zijn die het gemeenschappelijk vermogen moeten stofferen en dienen voor de huishouding
en de opvoeding van de kinderen. De wetgever heeft trouwens evenmin
afbreuk willen doen aan het dwingend recht van artikel 216 dat aan
elk van de echtgenoten het recht toekent een beroep uit te oefenen
zonder de toestemming van de andere echtgenoot ; dit recht zelf wordt
niet aangetast door het middel waarover de andere echtgenoot beschikt en dat slechts betrekking heeft op de keuze van het beroep (1).
Om voldoende waarborg te hebben, moeten de echtgenoten voorzichtig genoeg zijn om een ander huwelijksstelsel aan te nemen,
wanneer de uitoefening van een beroep risico's met zich meebrengt.
I 13. Het principe van de bestuursautonomie ten voordele van de
echtgenoot die een beroep uitoefent is evenwel beperkt tot de gevallen
dat een van hen een beroep uitoefent en dat beide echtgenoten een
afzonderlijk beroep uitoefenen. Wanneer immers beide echtgenoten
samen eenzelfde beroep uitoefenen, is beider medewerking vereist
voor alle handelingen, behalve die van beheer. Er kunnen zich, zo
komt ons voor, interpretatiemoeilijkheden voordoen, inzonderheid
wat oetreft de-voofwaarden dte-geacb:t worden te zijn vervuld om
eenzelfde beroep uit te oefenen. In vele gevallen is een van de echtgenoten titularis van het beroep, terwijl de andere helper of ondergeschikte is. Aldus de ene echtgenoot apotheker die door zijn echtgenoot wordt bijgestaan, of de landbouwer wiens echtgenote het
landbouwbedrijf helpt uitbaten.
Zullen hier de beroepskwalificaties de doorslag geven of client meer
aandacht te worden besteed aan de graad van medewerking door de
mede-echtgenoot verleend ? Hierop zullen de rechtbanken uitsluitsel
moeten geven.
In de Senaatscommissie voor de Justitie werd op pertinente wijze
opgemerkt dat deze bepaling in tegenspraak zou kunnen zijn met
artikel 17 van de vennootschappenwet dat voorziet in de hoofdelijkheid van de vennoten ingeval de rechtbank van koophandel zou beslissen dat er tussen twee echtgenoten die samen eenzelfde zaak
drijven, een onregelmatige vennootschap onder firma bestaat (z).
Handelaars die gezamenlijk optreden vormen inderdaad een vennoot-

(1) Verslag Hambye, blz. 53·
(2) Verslag Hambye, blz. 61,

schap onder firma; de vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
alle verbintenissen van de vennootschap (I).
Onder het oude recht kon in het gegeven geval een bijkontende grand
van nietigheid bestaan in de omstandigheid dat een vennootschap
opgericht tussen man en vrouw tot gevolg kon hebben dat aileen de
man als hoofd van de gemeenschap als lid van de vennootschap kon
worden beschouwd; als eenhoofdig opgerichte vennootschap was
dergelijke vennootschap eveneens met nietigheid aangetast (2).
Of in het geval van artikel I4I7, tweede lid, deze grand van nietigheid
kan worden behouden, is thans te betwijfelen. Het lidmaatschap kan
evengoed aan iedere vennoot afzonderlijk toebehoren en wel omdat
iedere vennoot, naast het gemeenschappelijk vermogen, met zijn
eigen vermogen voor beroepsschulden aansprakelijk is (art. 14I4 3°
en 14I7).
Hoe dan oak, overeenkomstig artikel I4I7, tweede lid is, in de verhoudingen tussen echtgenoten, de toestemming van heiden vereist
voor alle handelingen die met het beroep verband hebben, uitgezonderd voor de daden van beheer, nl. de gewone dagelijkse handelingen.
Het aldus vereiste gezamenlijk bestuur is aan vrij belangrijke maatregelen onderworpen. Niet enkel het preventief verbod van artikel
I 42 I, maar eveneens de nietigverklaring van een handeling die in
strijd met genoemde regel werd verricht (art. I42I, I).
Boven werd de maatregel van artikel I42I reeds toegelicht, doch de
aandacht moet erop worden gevestigd dat hij hier een andere draagwijdte bekomt. Wanneer een van de echtgenoten een beroep uitoefent of elk van de echtgenoten een afzonderlijk beroep uitoefenen,
kan de nietigverklaring waarin artikel I42I voorziet, slechts slaan op
een handeling die werd gesteld in strijd met het verbod dat de rechter,
bij toepassing van artikel I 42 I, preventief heeft opgelegd.
Wanneer evenwel de echtgenoten samen eenzelfde beroep uitoefenen
kan, zodra de voorwaarden daartoe voorhanden zijn, elke handeling
die het beheer te buiten gaat, worden nietigverklaard en niet enkel
deze die preventief verboden werden.
d. Het gemeenschappelijk bestuur

114. Artikel I4I8 is reeds in de vorige bladzijden terloops ter sprake
(1) Ronse, ]., Vennootschapswetgeving, 1973, nr. 260.
(2) Zie voor de P.V.B.A.: BoucKAERT, F., Gelijktijdige deelneming van man en vrouw aan de
oprichting van een P. V.B.A., T. Not., 1974, 163.

gekomen. Het is ongetwijfeld een van de belangrijkste teksten uit de
reeks die het beheer van het gemeenschappelijk vermogen regelen.
Niet zonder reden is hij het resultaat van lange en herhaaldelijke
besprekingen.
Samen met artikel I 4 I 9 behoort de tekst van artikel I 4 I 8 tot het
gezamenlijk bestuur over het gemeenschappelijk vermogen binnen
het wettelijk stelsel.
Artikel J4I8 bevat de opsomming van een reeks handelingen die
moeten worden verricht met de toestemming van beide echtgenoten.
Uit wat voorafgaat, werd aangetoond dat deze opsomming op een
beperkende wijze moet worden geinterpreteerd. De toestemming van
beide echtgenoten is alleen vereist voor handelingen die de lijst bevat
en die op hun beurt uiteraard moeten worden geinterpreteerd binnen
de ruimte die de wetgever heeft toegestaan.
Zulks betekent dat voor alle handelingen die niet zijn vermeld, het
algemeen principe geldt volgens hetwelk het gemeenschappelijk vermogen wordt bestuurd door de ene of door de andere echtgenoot die
de bestuurshandelingen alleen kan uitoefenen onder gehoudenheid
voor ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere te
eerbiedigen.
Trouwens, de handelingen die hierin zijn opgesomd, kunnen evenmin
zonder de instemming van de andere echtgenoot worden verricht
wanneer zij zouden strekken ten behoeve van de hu.ishouding en de
opvoeding van de kinderen (I) behalve dan, zoals hierna blijken zal,
bij het aangaan van een koop, een lening of een persoonlijke lening
op afbetaling.
Er wordt evenwel in een tweede uitzondering voorzien ; de handelingen die worden verricht in het kader van het beroep door de echtgenoot uitgeoefend (2). Dit vereist wel enige toelichting omdat na
nader onderzoek blijken zal dat de uitsluiting van de beroepshandelingen niet te ruim mag worden geinterpreteerd.
De tekst van artikel I4I8 verwijst immers nadrukkelijk naar artikel
I4I7. Zulks betekent dat artikel I4I8 het gelijktijdig bestuur bij de
uitoefening van het beroep onaangetast laat bestaan, doch alleen in
de mate dat dit gelijktijdig bestuur door artikel I4I7 wordt toegestaan. Een echtgenoot die een beroep uitoefent, of elk van de echtgenoten die een afzonderlijk beroep uitoefenen, kan alle bestuurshandelingen stellen die daartoe noodzakelijk zijn. Oefenen beide
(1) Verslag Subcommissie, biz. 159.
(z) Verslag Hambye, biz. 6o.
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echtgenoten samen eenzelfde beroep uit; dan geldt hun autonomie
aileen de handelingen die het beheer betreffen.
De uitzondering ten voordele van de beroepshandelingen wordt ten
slotte herleid tot wat client te worden verstaan onder noodzakelijk
enerzijds en beheer anderzijds.
Boven werd er aan herinnerd dat dit begrip vrij vaag is en in concreto moet worden beoordeeld. Een handeling die nuttig voor het
beroep kan zijn, dekt een bredere waaier van verrichtingen dan de
noodzakelijke. Naar analogie met de bestuurshandelingen die betrekking hebben op de huishouding en de opvoeding van de kinderen,
kan worden besloten dat bij de beoordeling van de bestuurshandelingen die voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk worden
geacht, rekening moet worden gehouden met de aard van dat beroep,
de belangrijkheid van de inkomsten die eruit voortspruiten, de verhouding van de te verrichten handelingen tot die inkomsten ; zij moeten binnen redelijke en normale perken blijven.
Aile handelingen die alsdusdanig niet als noodzakelijk kunnen worden
beschouwd en begrepen zijn in de opsomming van artikel 1418,
blijven onderworpen aan het gezamenlijk bestuur d.w.z. aan de toestemming van beide echtgenoten.
In de hypothese dat beide echtgenoten samen een zelfde beroep uitoefenen, kunnen zij elk slechts handelingen van beheer m.a.w. dagelijkse handelingen verrichten. Het is duidelijk dat de draagwijdte van
de uitzondering hier zeer beperkt is; immers zoals hierna zal blijken,
kunnen de meeste handelingen, bedoeld in artikel 1418, bezwaarlijk
als beheer worden aangezien, als redelijke uitgaven, gelet op de
samensteiling van het inkomen en het bezit van het gezin, de aard
van de handeling, het beroep van de echtgenoten (1).
Hiermede is de draagwijdte van het toepassingsveld nog niet voiledig
toegelicht.
115. Er rijst nog een probleem, de vraag nl. welke betekenis moet
worden gegeven aan de toestemming.
Beide echtgenoten kunnen het initiatief nemen om de in artikel 1418
opgesomde handelingen te verrichten, maar heiden moeten hiervoor
de toestemming van de mede-echtgenoot hebben.
De medewerking van beide echtgenoten wordt vereist omdat het gaat
om belangrijke handelingen waarvan de gevolgen jarenlang nawerken (2). Eigenlijk beantwoordt dit aspekt van de bestuursregeling
(1) Verslag Hambye, biz. 51.
(2) Verslag Subcommissie, biz. 164.
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aan het gemeen recht inzake mede-eigendom (1): daden van beschikking (doch ook daden van beheer) kunnen alleen met medewerking
van alle mede-eigenaars geldig worden gesteld.
De wetgever heeft zich evenwel niet uitgesproken over de juiste
draagwijdte van de te geven toestemming noch over de wijze waarop
de toestemming wordt gegeven.
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden (2) werd het gebruik van
de term ,medewerking" voorgesteld, bij voorkeur op de term ,toestemming" of ,akkoord" (instemming) omdat aldus de noodzakelijkheid bleek van het optreden van de mede-echtgenoot bij de handeling
zelf, en van zijn aanwezigheid in de akte waarbij de handeling wordt
vastgelegd.
Uiteindelijk werd toch de term toestemming gebruikt, en werd gezegd
dat de toestemming niet gelijktijdig met de akte moet worden verleend, doch ook naderhand in de vorm van instemming of bekrachtiging (3). Hieruit kan worden afgeleid dat de handeling in rechte
alleen wordt gesteld door de echtgenoot die het initiatief daartoe
neemt, en dat de echtgenoot wiens toestemming vereist is voor de
geldigheid ervan, geen mede-auteur wordt, hoewel de handeling hem
hierdoor tegenstelbaar wordt en gevolgen heeft ook ten opzichte van
zijn eigen vermogen- (zie_art. 1413 B~ W,) (4)_._ ____ _
Moeilijker blijft de vraag hoe de toestemming moet worden gegeven.
Blijkbaar werd tijdens de voorbereidende werkzaamheden afgezien
van de noodzakelijkheid van persoonlijke aanwezigheid bij de akte
zelf, hoewel hiermee de grootste zekerheid ontstaat, zowel voor de
echtgenoten als voor de derden. Wordt de toestemming v66r het verrichten van de handeling gesteld, dan spreekt men over volmacht, hoewei de term niet geheel adekwaat is : het verlenen van toestemming
vloeit voort uit een persoonlijk recht van de echtgenoot, zelfs uit een
persoonlijke verplichting om te waken over de belangen van het
gezin (5). Anders is de vraag of de toestemming die niet gelijktijdig
wordt gegeven bij het verrichten van de handeling, ook bij voorbaat of

(r) Art. 577bis § 6 B.W.
(2) Verslag Subcommissie, biz. r6o.
(3) Verslag Hambye, biz. 57·
(4) Vgl. naar Frans recht, in dezelfde zin, CoRNU, G., o.c., 321.
(5) De volmacht is daarentegen een overeenkomst waarbij de lastgever aan de lasthebber
opdracht geeft in zijn naam en voor zijn rekening een handeling te stellen. Het is niet
denkbaar dat de echtgenoot die het recht (en de verplichting) heeft over de gezinsbelangen
en dit recht moet uitoefenen door toestemming te verlenen of te weigeren voor een akte
door de mede-echtgenoot gesteld, de bevoegdheid hiertoe zou overdragen aan de echtgenoot
die de handeling wil stellen. Daarom wordt in de tekst gesproken van een persoonlijk

recht.
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in een afzonderlijke akte kan worden gegeven, en zo ja, in welke vorm.
Het komt ons voor dat de toestemming inderdaad bij voorbaat of in een
afzonderlijke akte kan worden gegeven, maar dat ze dan precies moet
zijn, m.a.w. op een bepaalde handeling met bepaalde modaliteiten
slaan (1). Het is m.a.w. niet mogelijk dat een echtgenoot in algemene
bewoordingen toestemt in een niet nader gepreciseerde handeling zoals
opgesomd in artikel 1418 B.W. en die zijn mede-echtgenoot voornemens is te stellen: dit zou neerkomen op een omzeiling van de wettelijke bestuursregeling die van dwingend recht is en de toestand van derden te onzeker te maken (2). Om dezelfde reden lijkt het zeer moeilijk
te aanvaarden dat de toestemming stilzwijgend kan worden gegeven.
Vooreerst omdat de bepaling van artikel 219 en deze van artikel 1418
schier aile betekenis zouden verliezen. Vervolgens omdat zulks aanleiding kan geven tot betwistingen. Het zou immers volstaan dat de
echtgenoot die de regelmatigheid van de verrichting betwist, zou
bewijzen dat de andere echtgenoot de grenzen van de gegeven toestemming te buiten is gegaan, opdat de draagwijdte van de wet zou
omzeild worden en het tenslotte de rechtbank zou zijn die geroepen
is om uit te maken of de toestemming werd gegeven, o.m. op het
ogenblik dat een van de echtgenoten weigert de schuldvordering van
een derde uit zijn eigen vermogen te voldoen (3).
Het belang van deze vraag mag evenwel niet worden overdreven. De
meeste van de in artikel 1418 bedoelde handelingen worden verricht
bij authentieke akte om aan derden te kunnen worden tegengesteld.
Vaak zal ook een ministerieel ambtenaar tussenkomen (4).
Niettemin is het de taak van de notarissen en, in voorkomend geval,
van de griffiers, om de aandacht van de echtgenoten erop te vestigen
dat de toestemming van beide echtgenoten vereist is en te weigeren
de akte te verlijden indien een van hen niet aanwezig of behoorlijk
vertegenwoordigd is (s).
Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat wanneer
een der echtgenoten minderjarig is, hij voiledig handelingsonbekwaam
is, al werd hij door het huwelijk ontvoogd (art. 476 B.W.). Aldus
kan de minderjarige echtgenoot in dit geval niet aileen verkopen dan
met naleving van de pleegvormen voorzien voor de verkoping van

(I) PoNSARD, A., in AuBRY en RAu, VII, § 509, nr. 2I7 en PATARIN, A. en MoRIN, G., Rep.

Defrenois, art. 28797, nr. I87.
(2)
(3)
(4)
(5)

Zie verslag Subcommissie, biz. I6J.
Verslag Hambye, biz. 59·
Verslag Subcommissie, biz. I64.
Verslag Hambye, biz. 59·

onroerende goederen waarin minderjarigen betrokken zijn (art. 476
B.W.; art. u86 Ger. W. e.v;).
Voor het aangaan van leningen is voortaan de toestemming van de
rechtbank vereist (art. 483 B.W.), terwijl huurovereenkomsten voor
Ianger dan negen jaar in principe na de meerderjarigheid van de medeechtgenoot kunnen herleid worden (art. 481 B.W.).
In dit verband client de aandacht te worden gevestigd op de door het
Hof van Cassatie in 1943 gehuldigde leer luidens welke alle handelingen die het louter beheer overschrijden, naar analogie met de
artikelen 457 en 458 B.W., aan de goedkeuring van de rechtbank
moeten onderworpen worden (1), wat inzonderheid van toepassing is
op de overdracht van hypothecaire schuldvorderingen.

n6. Een eerste handeling waarvoor de toestemming van beide echtgenoten vereist is, luidt: .,voor hypotheek vatbare goederen verkrijgen, te vervreemden of met zakelijke rechten te bezwaren".
Hiermede worden alle onroerende goederen bedoeld. De uitdrukking
voor hypotheek vatbare goederen wordt gebruikt om de tekst conform
te maken met artikel 25 van Boek II Wb. dat eveneens de zeeschepen
en nl. binnenschepen omvat.
De tekst die aan de Commissie voor de Justitie werd voorgelegd,
maakte aileen gewag van vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren. Met de term vervreemden wordt alleen vervreemding onder
een bezwarende titel (verkoop, ruil enz.) bedoeld, de vervreemding
om niet wordt behandeld in art. 1419; met zakelijke rechten bezwaren
omvat zowel het vestigen van een vruchtgebruik of erfdienstbaarheid
als het verlenen van een zakelijke zekerheid (hypotheek bijv.). De
Commissie voor de Justitie voegde hieraan de verkrijging van bedoelde
goederen toe.
Dit stuitte uiteraard op verzet. Gewezen werd op de moeilijkheden
die hieruit zouden ontstaan bij openbare verkoop. Zal de notaris het
bod mogen aannemen van iemand die gehuwd is onder het wettelijk
stelsel, wanneer hij niet laat blijken van de toestemming van de andere
echtgenoot of van een verkrijging tot wederbelegging van eigen goederen? Zal die toestemming kunnen worden gegeven door een onderhandse akte. Een bijkomende moeilijkheid zal zich voordoen bij verkoop van landeigendommen waar het recht van voorkoop client te
worden nageleefd. In dit verband werd de vraag gesteld of de ver-

(1) Cass., 6 rnei 1943, Pas., 1943, I, 157, R.C.J.B., 1947, 181, met noot G. VAN HEeKE.

klaring van de pachter kan worden tegengeworpen aan de laatste
bieder als de echtgenoot van de pachter afwezig is (I).
Een paging werd gedaan om te ontsnappen aan al deze opgeworpen
moeilijkheden ; de toestemming van beide echtgenoten zou alleen
worden vereist als het gaat om aankopen in der minne van voor
hypotheek vatbare goederen. Oak dit voorstel werd evenwel verworpen. Voor elke verkrijging van onroerende goederen voor rekening
van het gemeenschappelijk vermogen zal de toestemming van heiden
vereist zijn (2). De notariele praktijk zal zich aan de nieuwe bepaling
moeten aanpassen. De aanplakbiljetten waarbij een verkoop wordt
aangekondigd, zullen moeten vermelden dat echtgenoten, gehuwd
onder het wettelijk of een ander gemeenschapsstelsel, aanwezig of
behoorlijk vertegenwoordigd moeten zijn t3), tenzij het bewijs wordt
geleverd dat hij bij voorbaat heeft toegestemd, en behoudens het
geval van sterkmaking.
Wat de problematiek betreft naar aanleiding van de uitoefening van
het recht van voorkoop, is enige toelichting geboden.
Luidens art. 2IS, in fine B.W. valt de pachtovereenkomst niet onder
de bepaling die de bescherming beoogt van de voornaamste gezinswonmg.
Gesteld dat pachtersrechten v66r het huwelijk toegekend werden aan
een van de echtgenoten (art. I399 B.W.), en de andere echtgenoot
geen mede-exploitant is, dan volgt hieruit dat met toepassing van
art. I399 B.W. deze pachtersrechten eigen zijn aan de echtgenoottitularis van de pacht. Het volstaat dan dat opzeggingen, kennisgevingen en exploten alleen aan de echtgenoot-pachter zouden worden gedaan.
De uitoefening van het recht van voorkoop vloeit dan voort uit een
eigen recht, doch dit betekent niet dat artikel I4I8, I, a) voor deze
uitoefening niet toepasselijk zou zijn: de mede-echtgenoot moet zijn
toestemming geven.
117. Artikel I4I8, I, b, luidt als volgt: ,een handelszaak of enig
bedrijf te verkrijgen, over te dragen of in pand te geven".
Bij deze gelegenheid werd opnieuw de vraag gesteld naar het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen.
De huidige tekst werd verkozen omdat men stuitte op moeilijkheden

(1) Verslag Hambye, biz. 48.
(2) Verslag Hambye, biz. 52.
(3) Verslag Hambye, biz. 48.

bij de oorspronkelijk voorgestelde tekst, die gewag maakte van een
algemeenheid of een aanzienlijk deel van roerende goederen.
lnzonderheid het begrip aanzienlijk deel van roerende goederen was
er aanleiding toe om voor te stellen de toestemming van beide echtgenoten te eisen voor de aankoop en de verkoop, zelfs contant, van
geldswaardige papieren.
Het verkrijgen van deze goederen op de termijnmarkt, rekening
houdend met het speculatieve karakter van die verrichtingen, werd
gevaarlijk geacht voor het gemeenschappelijk vermogen.
De wetgever heeft deze verrichtingen in de opsomming niet opgenomen omdat het tach niet mogelijk is de verhandeling van effecten
aan toonder te verhinderen, terwijl effecten op naam gemakkelijk in
effecten aan toonder kunnen worden omgezet.
Trouwens deze verrichtingen zullen meestal geschieden door middel
van de persoonlijke rekeningen bedoeld bij artikel 218 waarover de
echtgenoot-rekeninghouder het uitsluitend beheer voert (1).
Uiteindelijk werden aileen de haridelszaak en enig bedrijf in de lijst
opgenomen, niettegenstaande het feit dat deze inderdaad een algemeenheid vormen, waaruit de moeilijkheid voortspruit de juridische
aard ervan juist te bepalen. Doch het is mogelijk een handelszaak of
een landbouwbedrijf in pand te geven. Deze laatste overweging heeft
de doorslag gegeven (2).
Van de handelszaak of van een bedrijf moeten worden onderscheiden
gereedschappen en werktuigen dienstig tot het uitoefenen van het
beroep. Zoals men zich herinnert, zijn met toepassing van art. 1400,
4 B.W. deze voorwerpen eigen en vloeit hieruit voort dat zij onttrokken worden aan de regels die in acht moeten genomen worden
m.b.t. het gemeenschappelijk vermogen.
Om nu te weten of mente doen heeft met een handelszaak (ofbedrijf),
dan wel met gereedschappen dienstig voor de uitoefening van een
beroep, zal nauw moeten gelet worden op de georganiseerde structuur
van de bedrijfsmiddelen die de handelaar of bedrijfsleider ter beschikking staan (3).
Dat het onderscheid tussen de twee begrippen van wezenlijk belang
is voor de toepassing van art. 1418 B.W., kan uit volgend voorbeeld
blijken.
(I) Versiag Hambye, biz. s8.
(2) Versiag Subcommissie, biz. I66-I67.
(3) J. VAN GINDERACHTER, La nature dufonds de commerce, nr. I7 e.v.; VERCRUYSSE, M. en
LAUWERs, E., Le fonds de commerce, nr. 7 e.v.; W. VAN GERVEN, Handels- en Economisch
recht, Deel I, Ondernemingsrecht, nr. 24 e.v., biz. I86 e.v.

Een tandarts bezit gereedschappen en werktuigen om zijn beroep uit
te oefenen en dit ongeacht of het al dan niet om kostelijke apparatuur
gaat. Om over deze gereedschappen te beschikken heeft hij de toestemming niet nodig van zijn mede-echtgenote. Een kruidenier die
zonder een handelszaak niet van start kan gaan, heeft de toestemming
van zijn echtgenoot wei nodig, indien hij over deze handelszaak op
een of andere manier wenst te beschikken.
Niettegenstaande de opmerking dat de vereiste van toestemming van
beide echtgenoten om een handelszaak of een bedrijf te verkrijgen,
een aanzienlijke beperking van de vrije beroepsuitoefening inhoudt (I),
werd toch besloten dit als een belangrijke handeling te beschouwen.
118. Langere besprekingen vergde de volgende handeling in de lijst:
,een huurovereenkomst voor !anger dan negen jaar te sluiten, te
vernieuwen of op te zeggen, een handelshuur of pachtovereenkomst
toe te staan".
De wetgever heeft enerzijds de huurovereenkomsten van meer dan
negen jaar geregeld, anderzijds de handelshuur en pachtovereenkomsten.
Huurovereenkomsten van minder dan negen jaar worden beschouwd
als daden van beheer die geregeld worden door artikel I4I6 B.W.
Voor de huurovereenkomsten van meer dan negen jaar is de toestemming van beide echtgenoten vereist voor het sluiten, het vernieuwen
en het opzeggen. Dit geldt voor de echtgenoten-verhuurder zowel
als voor de echtgenoten-huurders. In beide gevallen gaat het immers
om een handeling met verstrekkende gevolgen. Voor de verhuurder
wegens de aanzienlijke rechten die daardoor aan de huurder worden
toegekend (de verhuring voor meer dan negen jaar werd door de
wetgever van 30 april I958 overigens al beschouwd als een daad van
vervreemding: zie art. 22I § I tweede lid oud B. W. dat naar art. I
van het hypotheekwet verwijst), voor de huurder wegens de duur van
de verbintenis die hij aangaat.
Met betrekking tot de handelshuur en de pacht wordt aileen voor
het toestaan van de verhuring de toestemming van beide echtgenoten
vereist. Dit waarborgt voor de echtgenoot een grote vrijheid om aileen
te handelen ten behoeve van zijn beroepsbezigheden (2). De handelaar
en de pachter kunnen immers de overeenkomst aangaan, hernieuwing
vragen en opzeggen volgens de wettelijke bepalingen die terzake
gelden, zonder toestemming van de mede-echtgenoot (tenzij deze
(1) Verslag Hambye, biz.

sz.

(z) Verslag Hambye, biz. 53·

laatste medepachter is (1). Zij zijn immers nooit voor meer dan negen
jaar gebonden (2). Artikel 3 van de wet op de handelshuur laat de
huurder toe de lopende huur te beeindigen bij het verstrijken van
elke driejaarlijkse periode, terwijl artikel 14 van de wet op de landpacht de pachter machtigt op elk ogenblik een einde te maken aan
de pacht. De verhuurder of verpachter kan zich daarentegen slechts
op limitatief vermelde omstandigheden beroepen om de overeenkomst
te beeindigen en om hernieuwing te weigeren (art. 13 van de handelshuur, art. 4 van de wet op de landpacht).
Het is echter helemaal niet uitgesloten dat moeilijkheden zullen
rijzen, wanneer pachtovereenkomsten mondeling gesloten worden,
wat erg dikwijls voorkomt.
In zo'n geval is het niet denkbeeldig dat de mede-echtgenoot onwetend
zou zijn over het bestaan van een pachtovereenkomst en dat hij van
deze toestand misbruik zou maken om zich te ontdoen van een pachtovereenkomst die hem hindert, hoe dan ook.
119. Is eveneens opgenomen in de lijst van artikel 1418, een hypothecaire schuldvordering over te dragen of in pand te geven.
In een eerste tekst was deze handeling tegelijkertijd opgesomd met
de huurovereenkomsten. Om redenen die verband houden met artikel
1422 werden ze afzonderlij k vermeld.
De toestemming van beide echtgenoten is eveneens vereist om de
prijs van een vervreemd onroenind goed of de terugbetaling van een
hypothecaire schuldvordering in ontvangst te nemen en opheffing te
verlenen van hypothecaire inschrijvingen.
Deze handelingen zijn in werkelijkheid een eenvoudig voortzetten
van de bovengenoemde nl. vervreeinding van voor hypotheek vatbare
goederen.
Hier client de vraag gesteld of de wetgever niet minder streng is
willen zijn dan de Subcommissie die in een voorgestelde tekst, zeer
algemeen gewag maakte van ,kapitalen of inkomsten in ontvangst
nemen die voortkomen uit een van bovengenoemde verrichtingen",
waaruit logischerwijze voortvloeide dat de medewerking van beide
echtgenoten vereist was voor het ontvangen van kapitalen afkomstig
van de overdracht of de vereffening van een handelszaak of van een
onderneming (3).
(I) SuETENs-BouRGEOJS, G., Is de exploiterende echtgenoot medepachter, R. W., I975-I976,
8I8 e.v.
(2) Versiag Baert, biz. IS.
(3) Versiag Subcommissie, biz. I 59·

De definitief aanvaarde tekst beperkt de toestemming van beide echtgenoten tot drie wel bepaalde handelingen; de prijs ontvangen van
een vervreemd onroerend goed, de terugbetaling van een hypothecaire schuldvordering, de opheffing van hypothecaire inschrijvingen.
Uit de beperkende draagwijdte van de tekst vloeit bijgevolg voort
dat deze toestemming voor het ontvangen van de prijs, voortkomend
van het overdragen van een handelszaak of een bedrijf niet vereist
is, behalve wanneer en in de mate dat deze overdracht onroerende
goederen, van welke aard ook, tot voorwerp heeft.
Hieruit vloeit voort dat de kwitantie die een gevolg is van de betalin:g
van de verkoopprijs van het onroerend goed, client te worden ond~r
tekend door beide echtgenoten. Dit zal immers het enige bewijs zijn
van de omstandigheid dat ieder van de echtgenoten kennis h~eft
gehad van de terugbetaling. Om dezelfde reden moet de terugbetaling van de hypothecaire schuldvordering in handen van beide
echtgenoten geschieden (1).
Na openbare verkopingen is het de notaris aangeraden de door hem
ontvangen koopprijs aan beide echtgenoten te overhaFl.digen en, indien
de betaling door middel van giraal geld geschiedt, de gelden op een
gemeenschappelijke rekening te storten.
120. Een legaat of een schenking aanvaarden of verwerpen wanneer
bedongen is dat de vermaakte of geschonken goederen gemeenschappelijk zullen zijn, behoort eveneens tot de reeks handelingen, waarvoor
de toestemming van beide echtgenoten vereist is.
Het opnemen van deze handeling is nooit het voorwerp van enigerlei
bespreking. In werkelijkheid is dit een uitloper van het bepaalde in
de artikelen 1405, 3° en 1409 waarin als gemeenschappelijk worden
aangezien, de goederen geschonken of vermaakt aan twee echtgenoten
samen of aan een van hen onder beding dat die goederen gemeenschappelijk zullen zijn, en anderzijds de schulden ten laste van giften
aan de twee echtgenoten gezamenlijk of aan een van hen gedaan onder
hetzelfde beding.
Een andere handeling die in de lijst is opgenomen, is het aangaan
van een lening.
In de loop van de discussie was reeds opgemerkt dat bepaalde handelingen in een eerste lijst niet waren opgenomen, hoewel ze voor de

(1) Verslag Hambye, biz. 52-53·

niet-contracterende echtgenoot gevaarlijk kunnen zijn; a.m. werden
leningen met of zonder waarborg vernoemd (1).
Deze handeling is trouwens van dezelfde aard als de laatste die in
de lijst is opgenomen, nl. het kopen of het lenen op afbetaling, het
aangaan van een persoonlijke lening op afbetaling, behalve wanneer
de handelingen noodzakelijk zijn voor de huishouding of de opvoeding van de kinderen. De opsomming verwijst naar de begrippen
zoals gedefi.nieerd in artikel 1 van de wet van 9 juli 1957 tot regeling
van de verkoop op afbetaling en van zijn financiering (2).
Deze bepaling strekt ertoe een te zware schuldenlast als gevolg van
een groat aantal aankopen op afbetaling door elk der echtgenoten
afzonderlijk te voorkomen (3), maar wordt getemperd door een uitzondering: de aangeduide handelingen mogen door een echtgenoot
afzonderlijk worden gesteld wanneer ze noodzakelijk zijn voor de
huishouding of de opvoeding van de kinderen. Aldus wordt het de
echtgenoten toegestaan voor kleine bedragen op afbetaling te kopen
of te lenen (4).
Het begrip noodzakelijk in deze bepaling moet worden in veiband
gebracht met het begrip buitensporig in artikel 222 B.W., en oak
in concreto worden beoordeeld, rekening houdend met de inkomsten
van het gezin en het !evenspatroon dat .er het gevolg van is (5)._ Docb
beide begrippen overlappen elkaar niet; ze zijn oak in verschillende
omstandigheden in te roepen.
De redelijkheid van de aankoop of de lening is van belang ten opzichte van derden, die moeten weten of de echtgenoot-niet-schuldenaar mee gebonden is of niet (art. 222 B.W.). Het gemeenschappelijk
vermogen staat in ieder geval in voor de schuld (art. 1414 B.W.).
De noodzakelijkheid van de handeling is vooral van belang in de
betrekkingen tussen de echtgenoten zelf: heeft de handeling de rechten van de echtgenoot niet-schuldenaar benadeeld, dan kan de nietigverklaring van de handeling worden gevraagd (art. 1422 B.W.). De
benadeling zal wellicht niet aanwezig zijn indien de gestelde handeling
niet noodzakelijk was doch evenmin buitensporig, rekening gehouden
met de bestaansmiddelen van het gezin.

(1) Verslag Hambye, blz. so.
(2) Verslag Harnbye, biz. 48.

(3) Verslag Hambye, blz. 48.
(4) Verslag Harnbye, blz. 48.
(5) Verslag Subcornmissie, blz. 176.
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121. Zo artikel I4I8 een reeks artikelen opsomt die wijzen op het
gezamenlijk bestuur, dan wordt een afzonderlijk artikel gewijd aan
een andere belangrijke handeling.
Artikel I4I9 bepaalt dat de ene echtgenoot zonder toestemming van
de andere niet onder levenden kan beschikken om niet over goederen
die deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen.
Uitzondering wordt gemaakt voor de giften die ingevolge artikel 852
B.W. van inbreng zijn vrijgesteld, dit zijn kosten van voeding, van
onderhoud, van opvoeding, van het aanleren van een ambacht, gewone kosten van uitrusting, kosten van bruiloft en gebruikelijke
geschenken. De wetgever wou immers het geven van een geschenk
door een echtgenoot niet onmogelijk maken.
Geen uitzondering is echter gemaakt voor het verschaffen van een
stand of het geven van een huwelijksgoed aan een gemeenschappelijk
kind, hoewel oorspronkelijk hieraan was gedacht in een bepaling die,
naar het model van de artikelen I438 en I439 oud B.W., de bijdrage
van de echtgenoten in de betaling ervan en de verschuldigde vrijwaring regelde (I). Deze bepalingen werden uiteindelijk niet overgenomen, omdat de mogelijkheid aan elk der echtgenoten gelaten
om de gemeenschappelijke kinderen een stand te verschaffen, gemakkelijk aanleiding kon geven tot misbruik (2).
Een tweede uitzondering is voorzien ten gunste van de langstlevende
echtgenoot. Deze bepaling is echter overbodig : een schenking moet
immers aanvaard (art. 932 B.W.) worden, en de aanvaarding veronderstelt de toestemming van de begiftigde; een testamentaire beschikking valt onder toepassing van artikel I424 B.W.
Voor het overige geldt het verbod van beschikking om niet zonder
toestemming van beide echtgenoten op absolute wijze, en slaat in
het bijzonder op de beschikking met betrekking tot alle of een deel
van de gemeenschappelijke goederen (3), zonder onderscheid tussen
de roerende en onroerende.
122. Een zekere bestuursautonomie wordt ook aan de echtgenoten
toegekend door artikel I 424.
Terwijl artikel I4I9 elke echtgenoot verbod oplegt om te beschikken
onder levenden om niet over goederen die deel uitmaken van het
gemeenschappelijk vermogen, regelt artikel I424 het beschikkingsrecht van een der echtgenoten ter zake des doods.

(1) Verslag Subcommissie, biz. 172-174·
(2) Verslag Subcommissie, biz. 175.
(3) Verslag Subcommissie, biz. 175.
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De tekst herneemt de regeling van artikel 1423 oud B.W., met aanpassing aan de gelijkheid der echtgenoten, en met de hevestiging dat
de aangenomen regeling niet tot gevolg kan hehhen dat het voorhehouden gedeelte wordt aangetast (1).
Overeenkomstig het eerste lid van artikel 1424 B.W. kan de algemene
heschikking noch de heschikking onder algemene titel van gemeenschappelijke goederen het aandeel van de echtgenoot-heschikker in
het gemeenschappelijk vermogen overtreffen. Ieder echtgenoot mag
m.a.w. zijn aandeel in het gemeenschappelijk vermogen legateren,
maar niet meer dan dat aandeel.
Het tweede lid heeft hetrekking op de heschikkingen onder hijzondere titel. Deze worden in de regel in natura uitgevoerd als het goed
hij de verdeling in het deel van de testator valt, en hij wijze van gelijkwaardige vergoeding als het aan de andere echtgenoot toegekend
wordt. Deze laatste hepaling houdt een afwijking in van het gemeen
recht (2), die thans toepasselijk wordt op de vrouw zowel als op de
man. Volgens het Hof van Cassatie is deze hepaling slechts gesteund
op de veronderstelde wil van de testator, die ervan kan afwijken (3).
Vermits het een heschikking ter zake des doods is, wordt de waarde
ervan hepaald op de dag van de verdeling (4).
Tenslotte heeft de wetgever er volledigheidshalve aan toegevoegd dat
in heide gevallen de aanvaarde oplossing het voorhehouden gedeelte
niet mag aantasten; zo dit het geval is, zal inkorting plaatshehhen (s).
De regeling voor de legaten geldt ook voor de contractuele erfstelling
m.h.t. gemeenschappelijke goederen (6), doch niet voor de heschikking over eigen goederen waarover ieder echtgenoot meester is, onder
voorhehoud van artikel 224.

e. Beveiligingsmaatregelen
123. Het hestuur van het gemeenschappelijk vermogen in het wettelijk stelsel vertoont, zo werd hoven aangetoond, twee verschillende
aspecten. Een reeks handelingen mag elk van de echtgenoten afzonderlijk en aileen verrichten; ze hehoren tot het gelijktijdig hestuur.
Voor een andere reeks handelingen, die als helangrijk worden heschouwd, is de toestemming van heiden vereist; zij horen thuis in
het gezamehlijk hestuur.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Versiag Hambye, biz. 66.
Vgl. art. 1021 B.W.
Cass., 27 juii 1940, Pas., 1940, I, 193·
Versiag Hambye, biz. 66.
Versiag Hambye, biz. 66.
Versiag Subcommissie, biz. 198; - zie
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Wilde de wetgever ervan verzekerd zijn dat de bestuursbevoegdheden
op de juiste wijze worden gehanteerd, dan was hij meteen ertoe gehouden in een reeks maatregelen te voorzien, waarop elk van de echtgenoten in voorkomend geval een beroep kan doen. Deze maatregelen
vindt men terug in de artikelen 1420, 1421, 1422 en 1423; zoals
verder zal blijken moet artikel 1433 eveneens hieraan worden toegevoegd.
Op dit gebied heeft de wetgever begrippen ingevoerd, die hetzij
afwijken van, hetzij totaal nieuw zijn t.o.v. wat tot op heden van
toepassing was.
De maatregelen die werden uitgewerkt kunnen tot vier categorieen
worden herleid. Vooreerst een middel dat het verrichten van een
handeling mogelijk maakt, wanneer een van de echtgenoten hetzij
op een onverantwoorde wijze weigert zijn toestemming te geven,
hetzij dat hij in de onmogelijkheid verkeert zulks te doen (artikel 1420).
Vervolgens een preventieve maatregel, wanneer het gevaar dreigt dat
het optreden van een echtgenoot schade kan berokkenen aan de
andere of aan de belangen van het gezin (artikel 1421). Wanneer
een handeling werd verricht zonder de toestemming van een echtgenoot, kan de nietigverklaring ervan worden uitgesproken (art. 1422
en 1423). Tenslotte kan in bepaalde gevallen een schadevergoeding
worden toegekend (art. 1433).
1°

Machtiging om de handeling alleen te verrichten

124. Artikel 1420 luidt als volgt: ,lndien een echtgenoot zonder
wettige reden weigert zijn toestemming te geven of indien hij in de
onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven, kan de andere
echtgenoot zich door de rechtbank van eerste aanleg laten machtigen
om een van de handelingen, opgesomd in de artikelen 1417, tweede
lid, 1418 en 1419 aileen te verrichten".
De door dit artikel bedoelde handelingen zijn deze die betrekking
hebben op hetzelfde beroep dat de echtgenoten samen uitoefenen,
en waar de bestuursautonomie alleen geldt voor de verrichtingen die
het beheer betreffen, voor de handelingen die als belangrijk worden
gekenmerkt en als dusdanig zijn vermeld in artikel 1418 en tenslotte
de handelingen die tot doel hebben om niet te beschikken onder
levenden over goederen die van het gemeenschappelijk vermogen
deel uitmaken.
Twee motieven kunnen aanleiding geven tot het bekomen van de
machtiging die de echtgenoot moet toelaten deze alleen te verrichten,
nl. de afwezigheid van een wettige reden die de weigering om de
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toestemming te geven rechtvaardigt, en de onmogelijkheid waarm
een echtgenoot zich bevindt zijn wil te kennen te geven.
De wetgever heeft niet nader gespecifieerd wat client te worden verstaan onder wettige reden. Dit laat toe te zeggen dat dit begrip in
algemene zin mag worden uitgelegd. Als wettige reden geldt uiteraard enkel de reden die steunt op het belang van het gezin. Maar
een reden is genoeg, er moeten geen verschillende argumenten worden naar voor gebracht (I).
Evenmin wordt nader toegelicht wat de omstandigheid betekent zich
in de onmogelijkheid bevinden om zijn wil te kennen te geven. Hieronder valt allicht zowel de onmogelijkheid die het gevolg is van enige
aantasting van het geestelijk vermogen, als degene die het gevolg is
van verwijdering (reis, afwezigheid, gevangenschap) (2). Het voorwerp van de machtiging bestaat hierin dat de echtgenoot die ze bekomt, bedoelde handeling alleen mag verrichten, zodat de handeling
volkomen geldig is en dezelfde gevolgen ressorteert als ware ze met
toestemming van heiden verricht. Zulks betekent dat ook het eigen
vermogen van de echtgenoot wiens toestemming ontbreekt, door de
gevolgen ervan is verbonden (3).
Hieruit blijkt het verschil met de door artikel 220 § 2 B. W. bedoelde
maatregel, die ertoe strekt de echtgenoot die in de onmogelijkheid
verkeert zijn wil te kennen te geven, te laten vervangen doorzijnmede-echtgenoot voor de uitoefening van de bevoegdheden die zijn
huwelijksvermogensstelsel hem laat of toekent. Het gaat in dit geval
dus om een gerechtelijk mandaat aan de echtgenoot verleend: hij
verbindt zichzelf niet maar vertegenwoordigt zijn mede-echtgenoot,
zoals hij dat zou doen in het kader van een conventionele op grand
van artikel 2I9 B.W. gegeven lastgeving, terwijl de echtgenoot die
de machtiging bekomt om een handeling te stellen aldus de opheffing
verkrijgt van de regel van medebeheer waar deze opgelegd is (4).
Deze laatste maatregel kan dus worden vergeleken met deze van
artikel 220 § I betreffende de beschikking over de gezinswoning.
De procedure om de door artikel I 420 voorziene maatregel te bekomen, wordt geregeld door artikel I253bis e.v. Ger. W. De vordering wordt dus ingeleid bij verzoekschrift.
De rechtbank kan alleen voor een of meerdere gespecifieerde handelingen machtigen (5), maar kan zowel voor daden van beschikking
(I)
(z)
(3)
(4)

<s>

Verslag Subcommissie, blz. 170.
Verslag Subcommissie, blz. 170.
Verslag Hambye, blz. 6z.
Zie CoRNU, G., o.c., 97 e.v., die spreekt van ,mesure de deblocage".
CoRNu, G., o.c., 9 s.
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als voor daden van beheer machtiging verlenen. De wetgever heeft
zelfs gewild dat de machtiging mogelijk was wanneer een echtgenoot
weigert toe te stemmen in een akte om niet(schenking), wat oorspronkelijk uitdrukkelijk uitgesloten was (1).
2°

Preventieve maatregel

125. led ere echtgenoot, aldus de tekst van artikel 1421, kan aan de
vrederechter vragen dat aan de andere echtgenoot verbod wordt opgelegd om enige bestuurshandeling te verrichten die hem nadeel kan
berokkenen of de belangen van het gezin kan schaden.
De vrederechter kan machtiging verlenen tot het verrichten van die
daad of aan zijn machtiging bepaalde voorwaarden verbinden.
Deze maatregel heeft wei enig verband met het bepaalde in artikel 223
dat de vrederechter de mogelijkheid biedt voorlopige maatr~gelen te
treffen. Bij vergelijking van de teksten evenwel moet worden vastgesteld dat artikel 223 van toepassing is ingeval een van de echtgenoten grovelijk zijn · plicht verzuimt, of indien de verstandhouding
tussen de echtgenoten ernstig verstoord is. Deze maatregel onderscheidt zich ook van deze die op grond van artikel 223 kan worden
gevraagd, doordat hij enkel tot doe! heeft een welbepaalde handeling
te beletten.
De idee die aan dit artikel ten grondslag ligt, bestaat in de dreiging
dat een van de echtgenoten handelingen zal verrichten die nadeel
kunn~n berokkenen aan de andere echtgenoot of de belangen van het
gezin kunnen schaden.
Zowel het oordeel over de omstandigheden die wijzen op dreigend
gevaar, als de aard of de belangrijkheid van het te berokkenen nadeel
of de te veroorzaken schade, worden overgelaten aan de soevereine
appreciatie van de rechter.
In de geest van de wetgever kan de maatregel niet aileen toepassing
vinden voor bestuurshandelingen waarvoor de toestemming van beide
echtgenoten is vereist, maar eveneens voor de handelingen die behoren tot het gelijktijdig bestuur. De bepaling is immers ook van
/toepassing op elke handeling die zowel de behoeften van het gezin
als de uitoefening van het beroep van een van de echtgenoten betreft (2).
Tenslotte wordt aan de vrederechter een ruime appreciatiebevoegdheid gegeven wat de inhoud zelf van de maatregel betreft; hij kan

(r) Verslag Hambye, blz. 61.
(2) Verslag Hambye, blz. 62.

er unmers souverein over oordelen of het nadeel of de schade van
die aard dreigt te zijn, dat een absoluut verbod al dan niet wordt
gevergd, dan wel of de handelingen toch kunnen worden verricht
mits de door hem te bepalen voorwaarden zijn nageleefd.
Vermits de vrederechter bevoegd is om de bij artikel 223 voorlopige
maatregelen te treffen, werd dit preventief verbod eveneens aan deze
magistraat toevertrouwd. De procedure wordt geregeld volgens de
nieuwe bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek opgenomen, onder
de artikelen 1253 bis tot 1253 octies, die .voortaan het gemeen recht
uitmaken inzake wederzijdse rechten en verplichtingen en huwelijksvermogensstelsels.
3° Nietigverklaring
126. Een der in artikel 1422 behandelde maatregelen voorziet in de
mogelijkheid om bepaalde handelingen te doen nietig verklaren, m.n.
handelingen waarvoor de toestemming van beide echtgenoten vereist
is, degene die verricht zijn in strijd met het verbod of de voorwaarden opgelegd door de vrederechter en tenslotte de handelingen verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de eiser.
Dit beschermingsmiddel roept meerdere problemen op.
De tekst zelf bepaalt alleen dat elk van de opgesomde handelingen
kan nietig worden verklaard, onverminderd de rechten van de te
goeder trouw zijnde derden.
De sanctie die artikel 1422 bevat is de relatieve nietigheid, d.w.z. dat
ze slechts kan worden gevorderd door de echtgenoot aan wie de toestemming om een handeling te verrichten, niet werd gevraagd of van
wie de toestemming niet werd bekomen. De vordering moet bovendien worden aangezien als een strikt persoonlijk recht van de eisende
echtgenoot; de aanleiding tot de nietigverklaring is immers een fout
begaan door de andere echtgenoot bij de uitoefening van diens bestuursbevoegdheid (1).
De gevolgen van deze relatieve nietigheid zijn evenwel eenvoudig en
onbetwistbaar; ze gelden tegenover iedereen en in alle gevallen (2).
Deze vordering tot nietigverklaring heeft bovendien nog een ander
kenmerk, nl. dat de rechtbank niet verplicht is ze uit te spreken. De
tekst van artikel 1422 is op dat punt duidelijk: de rechtbank kan
bedoelde handelingen nietig verklaren.
Aan de rechtbank wordt een zo ruim mogelijke beoordelingsvrijheid

(x) Verslag Subcommissie, biz. 194·
(2) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., biz.
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gelaten. Dit steunt op de overweging dat artikel 1420 dezelfde appreciatieruimte aan de rechtbank geeft wanneer zij moet oordelen
over de al dan niet bestaande gegrondheid van de weigering vanwege
een van de echtgenoten om zijn toestemming te geven voor het verrichten van een handeling. Het zou niet logisch zijn de nietigheid van
een zonder toestemming of machtiging verrichte handeling automatisch uit te spreken en aan de rechtbank elke beoordeling te ontzeggen vermits de machtiging misschien toch zou zijn gegeven, zo
o.m. zou zijn gebleken dat de weigering niet verantwoord was (1).
Dat appreciatierecht is belangrijk vooral t.a.v. de derde. De vraag
werd immers gesteld of de bewezen goed~ trouw van de derde de
nietigverklaring onmogelijk zou maken, hetgeen op het eerste gezicht
zou kunnen gesuggereerd worden door de tekst zelf die bepaalt dat
de nietigverklaring weliswaar kan worden uitgesproken, doch onverminderd de rechten van de te goeder trouw zijnde derden.
De wetgever heeft deze bewoordingen nochtans niet in die zin geinterpreteerd.
De goede trouw van de derde is een van de elementen op grand
waarvan de · rechtbank de nietigverklaring kan weigeren; zij zal de
nietigheid al dan niet uitspreken hierbij rekening houdend met al de
in het geding zijnde belangen, die van het gezin, van de echtgenoot
en die van de derden. Dit betekent enerzijds dat de rechtbank zonder
dat zij daartoe verplicht is, de handelingen bedoeld in artikel 1422
kan vernietigen, ook wanneer er te goeder trouw zijnde derden bij
betrokken zijn (2). Anderzijds kan de rechtbank evenzo de vernietiging van die handelingen weigeren, wanneer de daarbij betrokken
derde er niet in is geslaagd zijn goede trouw te bewijzen.
De derde wordt inderdaad vermoed te kwade trouw te zijn. De wetgever is uitgegaan van het standpunt dat de derde moet weten dat
bepaalde handelingen die betrekking hebben op het gemeenschappeIijk vermogen, de toestemming van beide echtgenoten vergen ; hij
wordt verondersteld de wettelijke voorschriften ter zake te kennen (3).
Hij zal pas met een enkele van de echtgenoten geldig kunnen handelen nadat hij inlichtingen heeft ingewonnen over diens huwelijksstelsel en er zich van vergewist heeft dat de handeling slechts betrekking heeft op het eigen vermogen of de beroepsbezigheden van de
echtgenoot (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Verslag Hambye, biz. 85.
Verslag Hambye, biz. 63; Verslag Baert, biz. 15-16.
Verslag Hambye, biz. 63; Hand. Senaat, 27 april1976, biz. 1913; Verslag Baert, biz. r6.
Verslag Hambye, biz. 63.

Gelet op deze voorzorgsmaatregelen die de derde verplicht is te
nemen, zal het zelden gebeuren dat goede trouw zal bestaan, wanneer
hij dan toch de voorschriften over het hoofd ziet. Vandaar het vermoeden van kwade trouw. Zo de derde zijn goede trouw wil bewijzen,
dan zal hij moeten aantonen dat hij, ondanks de redelijke voorzorgsmaatregelen die hij heeft genomen, gehandeld heeft zonder te weten
dat de andere echtgenoot bij de betwiste handeling betrokken moest
worden (I).
Wordt de rechtsbehandeling nietig verklaard, dan zal de nietigheid niet
alleen tegenover de echtgenoot maar eveneens tegenover de derde
gelden. Was deze te kwader trouw, dan moet hij daarvan dan ook
alle gevolgen dragen.
De derde te goeder trouw kan evenwel aanspraak maken op schadevergoeding op grond van het gemeenrecht of, indien de echtgenoot
die de handeling heeft gesteld zich sterk gemaakt heeft voor de andere,
op grond van artikel I I20 B.W.
I27· De vordering tot nietigverklaring is gericht op de handelingen
die in artikel I422 zijn vermeld. Elke andere verrichting die eronder
geen plaats kan vinden, kan niet worden nietig verklaard ; hiervoor
kan_ de echtgen_oot slechj:siJreyentief optreden hetgeen wordt mogelijk gemaakt door artikel I42I, dat, -zoals wera aangetoond, van algemene draagwijdte is.
Een eerste reeks betreft de handelingen waarvoor de toestemming
van beide echtgenoten vereist is, met name handelingen verricht in
het kader van eenzelfde beroep door beide echtgenoten samen uitgeoefend en die het beheer te buiten gaan, de handelingen opgesomd
in artikel I4I8 en tenslotte die welke zijn bedoeld in artikel I4I9,
nl. het beschikken onder levenden om niet over goederen die deel
uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen.
Tegelijkertijd met de opsomming van de handelingen, moet een ander
probleem worden aangesneden, dat hiermede rechtstreeks verband
heeft. Bedoeld wordt de vraag wat de vorderende echtgenoot moet
bewijzen.
Lang werd door de Senaatscommissie voor de Justitie van gedachte
gewisseld over de vraag of de nietigverklaring kan worden uitgesproken zodra de verzoekende echtgenoot bewijst dat het optreden afbreuk doet aan het wettig belang dan wel of moet worden bewezen
dat hierbij schade werd berokkend.

(x) Verslag Hambye, biz. 63.

Artikel 1422 maakt immers gewag van twee verschillende vereisten
die moeten voorhanden zijn; enerzijds, als algemene regel, het wettig
belang, anderzijds, in bepaalde gevallen, de benadeling.
Het bewijs van het wettig belang aileen volstaat voor de handelingen,
door beide echtgenoten samen te verr-ichten in het kader van de uitoefening van eenzelfde beroep (artikel 1417, tweede lid), het verkrijgen, vervreemden, het bezwaren met zakelijke rechten van goederen
vatbaar voor hypotheek, het verkrijgen, overdragen of in pand geven
van een handelszaak of enig bedrijf, een huurovereenkomst voor langer
dan negen jaar sluiten, vernieuwen, of opzeggen en een handelshuur
of een pachtovereenkomst toestaan (artikel 1418, r, a, b, c); het beschikken om niet over goederen die deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen met uitzondering dan van de giften die krachtens artikel 852 vrijgesteld zijn van inbreng en giften aan de langstlevende echtgenoot (artikel 1419).
Het wettig belang samen met de benadeling worden vereist voor al
de handelingen vermeld in artikel qr8, 2, nl. het overdragen of het
in pand geven van een hypothecaire schuldvordering, het in ontvangst nemen van de prijs van een vervreemd onroerend goed of van
de terugbetaling van een hypothecaire schuldvordering en het verlenen van opheffing van hypothecaire inschrijvingen, het aanvaarden
of verwerpen van een legaat of een schenking, wanneer bedongen is
dat de vermaakte of geschonken goederen gemeenschappelijk zullen
zijn, het aangaan van een lening en tenslotte het kopen of het lenen
op afbetaling, het aangaan van een persoonlijke lening op afbetaling,
behalve wanneer die handelingen noodzakelijk zijn voor de huishouding of de opvoeding van d~ kinderen. Hierbij moet nag worden
gevoegd, de handelingen die zijn :verricht met bedrieglijke benadeling
van de rechten van de eiser.
Uiteraard is het onderscheid tussen wettig belang en benadeling zeer
subtiel en in vele gevallen moeilijk. In werkelijkheid wordt dit aan
de appreciatie van de rechtbank overgelaten. Gesteld kan worden dat
benadeling een werkelijke schade veronderstelt die in een welomschreven vergoeding kan worden vastgesteld, terwijl voor het wettig
belang geen werkelijke benadeling of schade-wordt berokkend en het
volstaat aan te tonen dat een zuiver moreel belang in het gedrang
komt (r).

u8. Twee kategorien worden nag toegevoegd aan de hoven vermelde,
waarvoor het bewijs van een wettig belang volstaat.
(r) Pari. Hand., Senaat, 27 april 1976, biz. 1913.
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Het betreft op de eerste plaats de handelingen die werden verricht
in strijd met een verbod of met de voorwaarden die de rechter heeft
gesteld. Bedoeld worden de handelingen verricht niettegenstaande
het verbod of de niet-naleving van de voorwaarden door de vrederechter opgelegd of voorgeschreven ingevolge de preventieve maatregel van artikel 1421 en de handelingen verricht niettegenstaande de
toepassing van de maatregel door artikel 1426 getroffen; dit laatste
artikel voorziet in de mogelijkheid om de bestuursbevoegdheden van
een der echtgenoten geheel of gedeeltelijk af te nemen indien deze
blijk geeft van ongeschiktheid in het .bestuur van het gemeenschappelijk vermogen of van zijn eigen vermogen of de belangen van het
gezin in gevaar brengt (1).
Verder zal hierop worden ingegaan. Het moge thans volstaan er op
te wijzen dat artikel 1426 aan de rechtbank toelaat de afgenomen
bestuursbevoegdheden hetzij aan de eiser, d.w.z. de andere echtgenoot, hetzij aan een derde op te dragen. Hierbij mag evenwel niet
worden uit het oog verloren dat bij overtreding van deze maatregel,
alleen de andere echtgenoot de nietigverklaring mag vorderen ; artikel
1422 sluit immers elk optreden van een derde uit.
129. Zijn eveneens aan de sanctie van de nietigverklaring onderworpen, de handelingen verricht met bedrieglijke benadeling van de
rechten van de eiser, nl. van de vorderende echtgenoot.
Deze tekst die zeer algemeen is geformuleerd, client te worden beschouwd als een werkelijke toevoeging ; het betreft immers allerhande
handelingen die niet in de andere, reeds vermelde zijn begrepen.
De hier bedoelde bedrieglijke benadeling veronderstelt medeplichtigheid van de derde; diens goede trouw is derhalve uitgesloten (2).
Bedrog wordt hiermee de eerste grand om bestuursdaden m. b.
tot de gemeenschappelijke goederen nietig te doen verklaren (3), een
residuaire grand tot nietigverklaring; het blijkt thans vooral nut te
hebben om die daden te treffen, die aan deze sanctie zouden kunnen
ontsnappen omdat ze door een echtgenoot werden gesteld, binnen
de objectieve grenzen van zijn bevoegdheden (4). Bedrog bestaat
wanneer en het materieel bestanddeel (de rechtshandeling of de daad
waardoor het bedrog verwezenlijkt werd) en het zedelijk bestanddeel
(het inzicht om de rechten van de mede-echtgenoot als deelgenoot
te krenken, ten nadele van het gemeenschappelijk vermogen en ten
(1) Verslag Hambye, blz. 65.
(2) Verslag Hambye, blz. 64.
(3) BAETEMAN, G., DELVA, W.
(4) CoRNU, G., o.c., 323.

920

en CASMAN,

H., o.c., T.P.R.,

1972,

488,

nr. 101 e.v.

voordele van de auteur van de handeling, van een derde of zonder
enig aanwijsbaar voordeel (1)) voorhanden zijn.
IJO. De mogelijkheid waarover de echtgenoot beschikt mag evenwel
geen aanleiding zijn tot rechtsonzekerheid. Daarom heeft de wetgever in artikel 1423 bepaald dat de vordering tot nietigverklaring,
op straffe van verval, moet worden ingediend binnen een jaar na de
dag waarop de handeling ter kennis is gekomen van de vorderende
echtgenoot en uiterlijk v66r de definitieve vereffening van het stelsel.
Deze termijn werd vastgesteld op een jaar, enerzijds om de rechtsonzekerheid t.a.v. de andere echtgenoot en de derden niet al te lang
te Iaten aanslepen, en anderzijds om toch voldoende tijd te Iaten om
eventueel een verzoening mogelijk te maken, zoniet zou de echtgenoot
die de nietigverklaring kan inroepen, gedwongen zijn onmiddellijk
op te treden om zijn rechten niet te verliezen (2).
De wetgever h~eft hiermee aangegeven dat de handeling die in strijd
met een bestuursbepaling werd gesteld achteraf kan worden bekrachtigd of bevestigd door de echtgenoot die er niet in toegestemd heeft.
Deze bekrachtiging kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden. Ze
moet worden bewezen door de echtgenoot die ze inroept als verweer
tegen de vordering tot nietigverklaring die toch zou worden ingesteld.
De termijn van een jaar is, zoals trouwens die van artikel 224, geen
werkelijke verjaringstermijn, doch een termijn van verval van recht,
dientengevolge zijn de gemeenrechtelijke regels inzake schorsing en
stuiting niet van toepassing (3).
De termijn neemt een aanvang de dag na deze waarop de vorderende
echtgenoot van de wederrechtelijke handeling heeft kennis genomen.
De kennisneming van de handeling is uiteraard een feitelijke kwestie
waarover de rechtbank soeverein zal te oordelen hebben. Van de
regels inzake bewijs wordt niet afgeweken : de echtgenoot die het
verval inroept, moet bewijzen dat een jaar is verlopen sinds de kennisneming, moet dus ook het ogenblik van de kennisneming bewijzen.
Heeft m.a. w. de echtgenoot die nochtans kennis had van de betwiste
handeling, de vordering niet ingesteld binnen het jaar, dan moet deze
niet-ontvankelijk worden verklaard (4).
De tekst van artikel 1423 voegt er evenwel aan toe dat deze vordering
moet worden ingesteld uiterlijk v66r de definitieve vereffening van

(1) RENAULD, J., o.c., nr. 614;- V1EUJEAN, E., o.c., R.C.].B., 1974, II7 e.v.
(2) Verslag Hambye, biz. 193·

(3) Verslag Hambye, biz. 65.
(4) Verslag Subcommissie, biz. 193·
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het stelsel. Zulks betekent dat de echtgenoot slechts over deze tweede
mogelijkheid beschikt wanneer hij geen kennis heeft gekregen van
de verrichte handeling tijdens het stelsel (1). Hoe dan ook, eens de
definitieve vereffening van het stelsel afgesloten, is elke vordering
niet-ontvankelijk.
De definitieve vereffening van het stelsel werd verkozen eerder dan
de ontbinding zoals eerst was bepaald, omdat het vaak ter gelegenheid van de vereffeningsprocedure is dat de echtgenoten kennis
krijgen van handelingen die kunnen worden nietig verklaard. Een
andere moeilijkheid werd geschapen door de regel dat de ontbinding
van het stelsel door echtscheiding of scheiding van tafel en bed op
grond van bepaalde feiten terug werkt tot op de dag van de vordering,
terwijl tal van deze procedures een jaar na het instellen van de vordering niet zijn beeindigd (2).
Op bovenvermelde regels geldt evenwel een uitzondering ; indien de
echtgenoot overlijdt voordat verval is ingetreden, beschikken zijn
erfgenamen vanaf het overlijden over eEm nieuwe termijn van een jaar.
In de loop van de besprekingen ·is wel enige aarzeling geweest om
een gelijkwaardig recht aan de erfgenamen toe te kennen ; de vordering
die aan elk van de echtgenoten wordt toegekend is immers zoals gezegd, een volstrekt persponlijk recht. Het overdragen van het vorderingsrecht aan de erfgenamen -is evenwel noodzakelijk. zonl.eizou-er
een flagrante ongelijkheid tu.~sen de e<;:htgenoten ontstaan. De overlevende echtgenoot kan eventueel wel de nietigverklaring vorderen
tegenover de erfgenamen van de overledene wegens diens wederrechtelijke wijze van uitoefening van ·de bestuursbevoegdheden, en
hij beschikt hiervoor over de nodige tijd tot aan de definitieve vereffening terwijl de erfgenamen van de overleden echtgenoot over dit
middel niet zouden kunnen·beschikken t.a.v. de overledene. Aldus
werd de gemeenrechtelijke regel, van overgang op de erfgenamen
toegepast (3).
De rechten van de erfgenamen kunnen evenwel niet verder reiken
dan wat aan de echtgenoot w~s toegekend. Zij bekomen een nieuwe
termijn van een jaar die een aanvarig neemt op de dag van het overlijden doch zulks zal slechts mogelijk zijn indien de echtgenoot overlijdt voordat het verval van recht is ingetreden.
De vordering van de erfgenamen zal bijgevolg niet ontvankelijk zijn
wanneer de echtgenoot overleden is op het ogenblik dat meer dan
(r) Versiag Subcommissie, biz. 193·
(2) Versiag Subcommissie, biz. 191 en 194·
(3) Versiag Hambye, biz. 65.
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een jaar is verstreken nadat hij kennis gekregen heeft van de handeling,
eventueel wanneer de echtgenoot tijdens de procedure aantoont dat
zulks bet geval was of wanneer bet overlijden plaats heeft na de
definitieve vereffening van diens huwelijksstelsel.
De echtgenoot-eiser moet de vordering tot nietigverklaring aanhangig
maken bij de rechtbank van eerste aanleg. Vermits geoordeeld werd
dat deze vordering geen dringend karakter heeft, is de voorzitter van
de rechtbank niet bevoegd (I). De normale regels van de procedure
zijn van toepassing.
Artikel I422 geeft niet nader aan tegen wie de vordering client te
zijn gericht. Dat de echtgenoot die de betwiste handeling heeft verricht in bet geding moet worden betrokken, lijdt geen twijfel doch
de vraag is van belang wat de derden betreft. Uit de strekking van
de bepaling blijkt tach voort te vloeien dat oak de derde persoon die
bij de handeling betrokken is geweest, in dit geding belangen te verdedigen heeft.
Er werd reeds aangestipt dat de wet tegenover de mede-contracterende derde een vermoeden van kwade trouw instelt ; artikel I 422
bepaalt immers uitdrukkelijk dat bet bewijs van de goede trouw door
hem moet worden geleverd. Tenslotte houdt de rechtbank rekening
a.m. met de belangen van de derde om de nietigverklaring al dan
niet uit te spreken. Wordt de vordering aanvaard, dan geldt de nietigheid immers tegenover de derde.
4° Vergoeding
131. De laatste maatregel die ter beschikking van de echtgenoten is
gesteld om misbruiken bij de uitoefening van de bestuursbevoegdheden te sanctioneren, is de mogelijkheid om in bepaalde gevallen
vergoeding toe te kennen voor de eventueel geleden schade. De Subcommissie (2) had een tekst opgesteld die luidde als volgt: ,Wanneer
de benadeling van de eiser niet ongedaan wordt gemaakt door de
vernietiging van de handeling, of wanneer die vernietiging niet is
gevraagd of toegestaan ter wille van de te goeder trouw zijnde derden,
kan de rechtbank hem schadevergoeding toekennen ten laste van de
andere echtgenoot".
De Commissie voor de Justitie (3) heeft deze tekst niet aanvaard.
Uitgegaan werd van de vaststelling dat, bij strikte uitlegging van bet

(r) Verslag Subcommissie, biz. 187.
(2) Verslag Subcommissie, biz. 193 (art. 1422).
(3) Verslag Hambye, biz. 64.
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wettelijk stelsel, waarin het gemeenschappelijk vermogen als een
afzonderlijke entiteit wordt beschouwd, de betwiste handeling in
werkelijkheid nadeel berokkent aan het gemeenschappelijk vermogen,
niet aan een der echtgenoten persoonlijk, die hiervoor verhaal zou
hebben op de eigen goederen van de andere echtgenoot.
De Commissie was van oordeel dat zo'n schadevergoeding daarom
niet tijdens het stelsel kon worden geeist, doch slechts bij de antbinding, beter, ter gelegenheid van de vereffening, wanneer de rekeningen betreffende de vergoedingen worden opgemaakt.
Met vergoedingen in een stelsel van gemeenschap worden bedoeld,
de geldsommen die bij ontbinding van de gemeenschap aan een der
echtgenoten door de gemeenschap, of aan de gemeenschap door een
der echtgenoten uitgekeerd worden om verschuiving tijdens het huwelijk van waarden van het ene patrimonium naar het andere te vergoeden (1), m.a.w. om verrijking van het ene patrimonium ten nadele
van het andere recht te zetten (2).
Deze klassieke vorm van vergoedingen blijft behouden (3). Daaraan
heeft de wetgever een andere vorm van vergoeding toegevoegd die
een werkelijke schadeloosstelling is voor het gemeenschappelijk vermogen, maar ter gelegenheid van de verrekening van de vergoedingen,
en op dezelfde wijze als voor deze vergoedingen wordt uitgekeerd.
Voor deze schadeloosstelling heeft het bestaan van een verrijking
geen belang (4).
Artikel 1433 is aldus geformuleerd: ,Aan het gemeenschappelijk
vermogen is vergoeding verschuldigd ten belope van de schade die
het heeft geleden wegens een van de handelingen bedoeld in artikel
1422, indien de schade niet geheel is hersteld door de nietigverklaring
van de handeling of indien de nietigverklaring niet is gevraagd of
verkregen".
Hieruit blijkt dat volgens de wetgever de schadevergoeding die het
gemeenschappelijk vermogen ten goede komt, alleen bij de vereffening
kan worden geeist (5).
Schadeloosstelling kan uiteraard alleen worden bekomen indien en
de schade en de schuld die er de oorzaak van is, bewezen zijn. De
bewijslast rust op de echtgenoot die de vergoeding vordert; hij kan

(1) KLUYSKENS, A., VIII, nr. 179.
(2) RENAULD, J., o.c., nr. 1246.
(3) Zie art. 1434 B.W.

(4) Versiag Hambye, biz. 71.
(5) Versiag Hambye, biz. 64-
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zulks doen door aile middelen, overeenkomstig het gemeen recht en
artikel 1436 B.W.
De schuld zal wellicht gemakkelijk worden aangetoond indien de
handeling nietig werd verklaard. Doch dan zal moeten aangetoond
worden dat de schade niet volledig hersteld werd door de nietigverklaring.
Schadevergoeding kan ook worden gevraagd wanneer de nietigverklaring niet werd bekomen. De rechtbank beschikt over een zeer
ruime appreciatiebevoegdheid en kan a.m. de nietigverklaring weigeren wanneer dit zou indruisen tegen de belangen van derden te
goeder trouw (1). De vergoeding zal in dat geval des te grater zijn
dan in het eerste geval, waar mag worden verondersteld dat de schade
reeds enigszins werd vergoed door de nietigverklaring van de gestelde
handeling. In dat geval lijkt het raadzaam de schade principieel te
laten vaststellen door de rechter, minstens voorbehoud hieromtrent
te maken met het oog op de later in te stellen vordering tot vergoeding.
Ten slotte wordt zelfs het recht op schadevergoeding uitgebreid tot
het geval waar de nietigverklaring van de handeling niet werd gevraagd. Doch in dat geval zal het wellicht moeilijker zijn de fout
van de echtgenoot die de handeling heeft gesteld te bewijzen. Het
feit aileen dat de andere echtgenoot bewust of onbewust de termijn
voor de vordering tot nietigverklaring heeft laten voorbijgaan, brengt
op zichzelf echter niet mee dat de schade van het gemeenschappelijk
vermogen niet meer bestaat.
De wetgever heeft bij de invoering van deze bijzondere regeling echter
een aantal vraagpunten open gelaten.
Zo wordt niet bepaald wanneer het bestaan van de schade moet worden beoordeeld : op het ogenblik van het stellen van de handeling
zelf, of bij de ontbinding. Kan de echtgenoot die de nietigverklaring
vordert aan de rechter vragen meteen ook de schade vast te stellen ?
Een ander onopgelost probleem betreft de vergoeding van de schade
die door een in artikel 1422 B.W. bedoelde handeling is veroorzaakt
aan de andere echtgenoot persoonlijk, wat goed denkbaar is wanneer
de vordering steunt op de bedrieglijke benadeling van zijn rechten
bijvoorbeeld, hoewel hiermee vooral zijn rechten als deelgenoot in
het gemeenschappelijk vermogen worden bedoeld. Het komt ons voor
dat wanneer de echtgenoot kan bewijzen dat hij persoonlijk, nl. op zijn
eigen vermogen schade ondervindt van de handeling waarvan hij de
nietigheid vraagt, hij gerechtigd is hiervoor vergoeding te ontvangen
(r) Verslag Hambye, biz. 71.
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overeenkomstig het gemeen recht, zonder de ontbinding van het
stelsel te moeten afwachten, mits hij zijn verhaal beperkt tot het eigen
vermogen van zijn mede-echtgenoot. Het gaat in dat geval om een
schuld tussen echtgenoten (zoals bedoeld in artikel 1450 B.W.). Om
dezelfde redenen kan hij verhaal uitoefenen wegens onrechtmatige
schade tegen de derde die medeplichtig was bij de gestelde handeling.

§ 8. Bestuur van het eigen vermogen
132. Een enkel artikel is gewijd aan het bestuur van het eigen vermogen. Artikel 1425 bepaalt dat ieder echtgenoot zijn eigen vermogen
aileen bestuurt, onverminderd het bepaalde in artikel 215.
Uiteraard sluit de betekenis die hierbij aan het bestuur wordt gegeven,
aan bij de algemeen geldende definitie van dit begrip. Het omvat
aile bevoegdheden van beheer, genot en beschikking (1).
Een enkele beperking wordt in de tekst zelf vermeld, nl. het verbod
om zonder toestemming van de andere echtgenoot onder bezwarende
titel of om niet onder levenden te beschikken over het onroerend
goed dat het gezin tot woning client, en het verbod dat goed met
hypotheek te bezwaren.
Voor het overige blijkt deze tekst-te-suggereren dat de ~chtge_!l()O!i_n
voile vrijheid en zonder enige beperking over al zijn eigen goederen
mag beschikken.
Andere beperkingen zijn denkbaar. Er was in den beginne voorgesteld aan de tekst toe te voegen dat de toestemming van de andere
echtgenoot zou vereist zijn om bij schenkingen onder levenden te
beschikken over zijn eigen goederen in voile eigendom.
Deze bepaling was ingegeven door de overweging dat het gemeenschappelijk vermogen moest worden beschermd, vermits het eveneens mede wordt gevormd door de besparingen op de inkomsten uit
eigen goederen ( 2).
Deze tekst werd uit het artikel verwijderd omdat hij overbodig werd
geacht. Immers artikel 224, § 3 dat van dwingende aard is, bepaalde
dat schenkingen door een der echtgenoten gedaan, die de belangen
van bet gezin in gevaar brengen, nietig kunnen worden verklaard.
De echtgenoten mogen verder hun bestuursbevoegdheden over hun
eigen vermogen aan geen andere beperkingen onderwerpen, noch die
bevoegdheden aan elkaar toevertrouwen, tenzij krachtens artikel 219
B.W.: de bestuursregeling wordt immers dwingend opgelegd.
(1) Verslag Hambye, blz. 66.
(2)

Verslag Subcommissie, biz.

201.

§ 9· Gemeenschappelijke bepaling betreffende het bestuur
I33· Op het eerste gezicht valt een parallelisme op met de bepalingen
van de artikelen 220 en 223 enerzijds en met de artikelen I42I en
1422 anderzijds.
De maatregelen in het primair stelsel voorzien, bedoelen de nadelige
gevolgen te voorkomen van de afwezigheid, de onbekwaamverklaring,
de onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven, het grove plichtsverzuim
en ernstige verstoring van de verstandhouding. De artikelen I42I en
I 422 hebben tot doe! het verrichten van enige bestuurshandeling te
verbieden en een verrichte handeling nietig te verklaren.
Het bepaalde in artikel I 426 heeft evenwei een ruimere betekenis ; de
te nemen maatregel is ernstig, even ernstig als de gerechtelijke scheiding van goederen (vandaar oak de opgelegde bekendmakingen), maar
heeft in tegenstelling tot de scheiding, tot doe! het gemeenschapsstelsel te redden en de voordelen ervan te behouden. De maatregel
heeft oak een ruimer toepassingsveld. Vooreerst heeft het betrekking
zowel op het gemeenschappelijk vermogen als op het eigen vermogen;
het teniet gaan van de eigen goederen heeft immers nadelige gevolgen
voor het gemeenschappelijk vermogen dat mede gespijsd wordt door
de inkomsten uit die goederen.
Vervolgens wordt aan de rechtbank de ruimste beoordelingsbevoegdheid verleend om de aard van de beide criteria te apprecieren, waarop
de maatregel gefundeerd is : de tekst geeft geen nadere omschrijving
van wat client te worden verstaan onder ongeschiktheid in het bestuur
van een van de vermogens noch van het in gevaar brengen van de
belangen van het gezin.
De toelichting die door de parlementaire voorbereiding wordt gegeven, onderstreept enkel deze beoordelingsvrijheid. Het tenietgaan
van de eigen goederen werd reeds vermeld. Hiermede wordt gelijkgesteld de verkwisting van de inkomsten zelf uit die goederen. Doch
de verkwisting moet in ruimere zin worden uitgelegd dan wat bieronder wordt verstaan in geval van bijstand van een gerechtelijke
raadsman (I). Andere handelingen dan verkwistingen en teniet gaan
van inkomsten kunnen de belangen van het gezin in gevaar brengen
of het gevolg zijn van een ongeschiktheid in het bestuur. Oak dezen
worden bedoeld door artikel I426 (2).
De beoordelingsvrijheid van de rechtbank heeft niet aileen betrekking
op de criteria maar eveneens op de uitgebreidheid van de te nemen
(1) Verslag Subcommissie, biz. 204.
(2)

Verslag Hambye, biz. 67.
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maatregelen. De bestuursbevoegdheid kan geheel of ge deeltelijk
worden ontnomen. Aldus zal het mogelijk zijn de bestuursonbekwaamheid uit te spreken voor het verrichten van een enkele of een
bepaalde soort handelingen, zoals a.m. degenen die verband houden
met de uitoefening van het beroep.
Wat de toepassing in de tijd betreft, bepaalt de tekst dat de beslissing
kan worden herroepen indien de redenen waarop zij gegrond was,
komen te vervallen.
Ten deze is oak artikel 1253quater Ger. W. van toepassing: elk der
echtgenoten kan te allen tijde in dezelfde vorm wijziging of in trekking
vorderen van de beschikking.
134· Het belangrijkste kenmerk van artikel 1426 is hierin gelegen dat
de ontnomen bestuursbevoegdheden aan een andere persoon worden
opgedragen. Wanneer enerzijds alleen de rechtbank met uitsluiting
van de eisende echtgenoot de bevoegdheid heeft aan te duiden wie
het bestuur zal uitoefenen (1), dan heeft zij anderzijds de volledige
vrijheid om hetzij de eisende echtgenoot hetzij een derde te verkiezen.
Er wordt evenmin bepaald wie deze derde zijn zal. Het is de uitdrukkelijke wil geweest van de wetgever terzake aan de rechtbank de
mogelijkheid te geven om zeer vrij te kunnen oordelen over de keuze
van de persoon die de ontnomen bestuursbevoegdheden zal uitoefenen, de andere echtgenoot, een gerechtelijk raadsman, een voorlopig
bewindvoerder (2).
Wordt het bestuur aan de echtgenoot opgedragen, dan zal hij evenwel,
voor de handelingen die hij overeenkomstig de artikelen 215, 1417
en 1418 B.W. niet alleen kan stellen, om de machtiging van de rechtbank moeten verzoeken.
Het ontnemen van de gehele bestuursbevoegdheid of van een deel
ervan heeft tot gevolg dat de echtgenoot tegen wie de maatregel gericht is hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk onbekwaam wordt om bestuurshandelingen te stellen.
Deze onbekwaamheid strekt zich uit behoudens andere precisering
in het vonnis, over de drie aspecten die het bestuur, krachtens artikel
1415 bevat, nl. het beheer, het genot en de beschikking. In dezelfde
mate gaan deze zelfde bevoegdheden over aan de door de rechtban.k
aangeduide persoon.
Deze maatregel mag evenwel niet worden verward met de onbekwaam-

(1) Verslag Subcommissie, biz. 202.
(2) Verslag Hambye, biz. 67.

verklaring zelf. De intrekking van bevoegdheid wordt immers niet
in dezelfde situatie toegepast. De maatregelen die de rechtbank beveelt
zijn enerzijds veel soepeler doch kunnen anderzijds niet verhinderen
dat de echtgenoot die erdoor getroffen wordt, bevoegdheden met een
persoonlijk karakter kan uitoefenen, zoals toestemming geven tot een
huwelijk, het maken van een testament, de uitoefening van politieke
rechten (1).
Boven werd er reeds aan herinnerd dat elke handeling die niettegenstaande deze maatregelen zou zijn verricht, kan worden nietig verklaard op grand van art. 1422 (zie nr 126): de wetgever heeft de intrekking van bevoegdheden gelijk gesteld met een rechterlijk verbod om
bepaalde handelingen te verrichten (2).
135. Het treffen aileen van bedoelde maatregelen zou geen voldoende

uitwerking hebben indien zij niet gepaard gaan met bekendmaking.
Daarom schrijft artikel 1426, par. 2 voor dat iedere rechterlijke beslissing waarbij aan een der echtgenoten zijn bestuursbevoegdheden
worden ontnomen, evenals de beslissing waarbij de bevoegdheden
worden teruggegeven, door de griffier ter kennis wordt gebracht van
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk
voltrokken is; deze maakt er melding van op de kant van de huwelijksakte. lndien het huwelijk niet in Belgie is voltrokken, wordt de beslissing ter kennis gebracht van de ambtenaar van de burgerlijke stand
van het eerste district Brussel, die de beslissing overschrijft in het
register van de huwelijksakten.
Is de echtgenoot aan wie het bestuur onttrokken of teruggegeven
wordt kooprrian, dan geeft de griffier daarvan eveneens bericht aan
het centraal handelsregister.
Tenslotte wordt toepassing gemaakt van artikel 1253 Ger. W. waardoor de verplichting ontstaat de beslissingen op te nemen in het Belgisch Staatsblad, met een overzichttabel, zoals voor de onbekwaamverklaring.
§

10.

Ontbinding van het wettelijk stelsel

136. Een laatste deel dat de bepalingen betreffende het wettelijk
stelsel afsluit, handelt over de ontbinding van dit stelsel.
Naast een reeks algemene bepalingen (artikelen 1427-1431) bevat het
de regelen betreffende de vergoedingsverrekeningen (artikelen 1432(1) Verslag Hambye, biz. 68.
(2) Verslag Hambye, biz. 68.
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1438), de verrekeningen van de lasten (artikelen 1439-1441) de verrekeningen van de vergoedingen (artikelen 1442-1444), de verdeling
(artikelen 1445-1449) en tenslotte de schulden tussen echtgenoten
(artikel 1450).

a. Oorzaken

De wetgever kon er zich niet toe beperken de opsomming van de
oorzaken die tot de ontbinding van het wettelijk stelsel aanleiding
geven, ongewijzigd over te nemen van het vroegere artikel 1441 B.W.
Hoewel de oorzaken principieel dezelfde zijn gebleven, is de belangrijkste toevoeging uiteraard de overgang naar een ander huwelijksstelsel, die voortaan krachtens de artikelen 1394 e.v. wordt mogelijk
gemaakt.
Zoals uit de bespreking van deze laatste artikelen reeds aan het licht
is gekomen, wordt hier, zoals de tekst uitdrukkelijk vermeldt, enkel
de werkelijke overgang van het (wettelijk) stelsel naar een ander
daaraan vreemd stelsel beoogd. Alleen wanneer de tijdens het huwelijk aangebrachte wijziging van de huwelijksvermogensregeling de
voorafgaandelijke vereffening van het vorig stelsel vereist of overdracht van goederen tot gevolg heeft, leidt deze wijziging tot de antbinding (zie hoven nr. 64). De wijziging die er bijvoorbeeld alleen
in bestaat bedingen in te voegen, die betrekking hebben op een ongelijke verdeling, leidt niet tot de opheffing van het vorig stelsel (1).
De eerste oorzaak, nl. het overlijden van een der echtgenoten vergt
geen nader commentaar.
Elke vorm van echtscheiding brengt ontbinding van het huwelijksstelsel mede. De vermelding van de scheiding van tafel en bed is een
herinnering aan artikel 311 B.W. dat bepaalt dat deze scheiding altijd
een scheiding van goederen ten gevolge heeft waardoor meteen een
einde wordt gemaakt aan het wettelijk stelsel.
Als oorzaak van ontbinding van het wettelijk stelsel wordt ten slotte
de gerechtelijke scheiding van goederen vermeld. De wetgever heeft
duidelijk bepaald dat het gaat om de gerechtelijke scheiding met uitsluiting van de bedongen, die niet diende te worden vermeld. Deze
laatste kan het gevolg zijn van de scheiding van tafel en bed die
reeds is vermeld, of het stelsel zijn dat bij overgang wordt aangenomen.

(1) Verslag Hambye, biz. 68.
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b. Boedelbeschrijving
137· De echtgenoten of de langstlevende van hen wordt de verplichting opgelegd bij de ontbinding van het wettelijk stelsel een beschrijving en een schatting op te maken van de gemeenschappelijke roerende
goederen en schulden.
De verplichting om een boedelbeschrijving op te maken was vroeger
aileen opgelegd na ontbinding door overlijden (art. I442 oud B.W.).
Thans wordt deze verplichting veralgemeend tot bijna aile gevailen
van ontbinding; enkel wanneer de boedelbeschrijving reeds is voorgeschreven v66r de ontbinding, client ze niet meer te worden opgemaakt na de ontbinding (I). Dit is het geval wanneer de ontbinding
het gevolg is van de echtscheiding of scheiding van. tafel en bed door
onderlinge toestemming (art. I287 en I309 Ger. W.) en bij overgang
naar een ander huwelijksvermogensstelsel (art. I394 B.W.); volgens de
laatste vermelde artikelen moet de boedelbeschrijving, .als onderdeel
van een sterk formalistische procedure, steeds bij notariele akte worden opgemaakt, en ook de vermelding van de onroerende goederen
bevatten.
De door artikel I428 opgelegde boedelbeschrijving moet, in tegenstelling met de boedelbeschrijving die vereist is ingeval van echtscheiding door onderlinge toestemming, de onroerende goederen niet
vermelden. Artikel 1428 bepaalt ook uitdrukkelijk dat aileen de gemeenschappelijke roerende goederen moeten opgenomen en geschat
worden. Deze precisering ontbreekt in artikel 1287 Ger. W. en heeft
daarom aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties (2). Naar
de inhoud moet de boedelbeschrijving wel overeenstemmen met de
regelen van het gemeen recht zoals bepaald in de artikelen I I75 e.v.
Ger. W., maar voor het overige heeft de wetgever de formaliteiten
zo eenvoudig mogelijk willen maken en de kosten zoveel mogelijk
beperken. Daarom kan de boedelbeschrijving onderhands geschieden
wanneer aile belanghebbende partijen d.w.z. de echtgenoten of hun
erfgenamen, meerderjarig zijn en daarmee instemmen.
Bovendien kan een onderhandse boedelbeschrijving zelfs volstaan
wanneer er minderjarige kinderen of onbekwamen partij zijn, op
voorwaarde evenwel dat de familieraad daarmee akkoord gaat. Hierdoor heeft de wetgever de (overigens onwettelijke (3)) praktijk willen
(1) Versiag Subcommissie, biz. 207.
(2) Sommige auteurs houden staande dat aile goederen moeten opgenomen worden: zie
TRAEST, G., T.P.R., 1972, biz. 354; in tegenovergesteide zin CLossET-CoP1N, R.Not.B.,
1972, biz. 496 en VAN HovE, E., T.Not., 1972, biz. 247.
(3) R.P.D.B., Inventaire, nr. 7 en 16; Rb. Namen, 14 juli 1933, Ann. not., 1934, 135·
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uitbreiden waarbij de langstlevende echtgenoot door de vrederechter
of door de familieraad vaak wordt ontslagen van de verplichting om
zich tot de notaris te wenden voor het opmaken van een boedelbeschrijving, indien blijkt dat in de nalatenschap geen andere roerende goederen aanwezig zijn dan huisraad van geringe waarde en
een of meer spaarboekjes (I).
Wellicht zou het wenselijk zijn geweest de notaris in elk geval te
belasten met de boedelbeschrijving. Dit zou immers in overeenstemming zijn geweest met de voorschriften van het Gerechtelijk W etboek
dienaangaande en bovendien ertoe bijgedragen hebben de plechtigheid van de inventaris te bevestigen gelet op de eed die bij het slot
moet worden afgelegd (art. 1183, 10e en ue lid Ger.W.) (2).
Deze boedelbeschrijving moet worden gemaakt binnen drie maanden
na het overlijden, na de overschrijving van de echtscheiding of van
de scheiding van tafel en bed of de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad van het uittreksel uit de beslissing die de scheiding van
goederen uitspreekt.
Er is geen termijn van veertig dagen voor de bedenktijd toegevoegd,
vermits het optierecht niet meer bestaat (3).
Het laten verstrijken van deze termijn staat gelijk met afwezigheid
van boedelbeschrijving en vanaf dat ogenblik treden de sancties voor
die afwezigheid in werking.
In alle gevallen van ontbinding wordt als sanctie opgelegd dat elke
belanghebbende partij (dit zijn de echtgenoten, erfgenamen en hun
schuldeisers (4)) de omvang van het gemeenschappelijk vermogen mag
bewijzen, door alle wettelijke middelen, zelfs door middel van de
algemene bekendheid. Dit was ook zo onder gelding van het vroegere
artikel I 442.
In geval van ontbinding door overlijden worden daar nog twee andere
sancties aan toegevoegd. De langstlevende echtgenoot die verzuimt
een boedelbeschrijving te laten opmaken, verliest het vruchtgenot op
de goederen van de minderjarige kinderen (art. 386 nieuw .B.W.) en
de toeziende voogd die de voogd (d.i. van rechtswege de langstlevende
echtgenoot) niet verplicht heeft een boedelbeschrijving op te maken,
is hoofdelijk met hem aansprakelijk voor alle veroordelingen ten voor-

(1) Versiag Hambye, biz. 69.
(2) WATELET, P., De vereffening van het wettelijk stelsel in het kader van de hervorming
van het huwelijksvermogensrecht, in Het nieuw huwelijksvermogensrecht, Notarieie dagen van
Antwerpen, 1976, biz. 73·
(3) Versiag Hambye, biz. 207.
(4) DE PAGE,· H. en DEKKERS, R., X, nr. 670.
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dele van de minderjarige (art. 145I nieuw B.W.). Ook deze sancties
kwamen vroeger voor, doch toen waren ze vermeld onder het oud
artikel 1442 B.W.
c. Overlevingsrechten
138. Artikel I 429 regelt meer in het bijzonder het lot van de overlevingsrechten en van de contractuele erfsteilingen. Overlevingsrechten bestaan in hoofdzaak uit bedingen van vooruitmaking en van
ongelijke verdeling (I), terwijl de contractuele erfsteiling kan worden
gedefinieerd als een overeenkomst waarbij een persoon het geheel
of een gedeelte van de goederen die hij op de dag van zijn overlijden
zal nalaten, aan een andere persoon schenkt (2).
De wetgever heeft een vrij belangrijke wijziging aan de tot op heden
bestaande regeling aangebracht.
Deze nieuwe regeling komt vooral aan het licht door samenlezen van
artikel I429 met het door de nieuwe wet gewijzigde artikel 300 B.W.
Tot op heden bepaalde artikel 300 dat de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, de voordelen behield die hem door de
andere echtgenoot waren verleend al waren die wederkerig bedongen
en al heeft geen wederkerigheid plaats. Deze tekst werd vervangen
door een nieuwe bepaling waarin wordt gestipuleerd dat de echtgenoot
die de echtscheiding verkrijgt, de voordelen van de contractuele erfstellingen te zijnen behoeve gedaan door de andere echtgenoot behoudt al waren die wederkerig bedongen en al heeft geen wederkerigheid plaats. Een gelijkaardige wijziging wordt aangebracht aan
artikel 307 dat betrekking heeft op de echtscheiding die wordt bekomen op grand van feitelijke scheiding, gevolg van krankzinnigheid
of diepe geestesgestoordheid.
Tegelijkertijd daarmede bepaalt artikel I429 eerste lid, dat de antbinding van het wettelijk stelsel door echtscheiding of scheiding van
tafel en bed op een der gronden vermeld in artikel 229, 23I en 232
de overlevingsrechten niet opvorderbaar maakt.
Samenvattend moet worden geconcludeerd dat ingeval van echtscheiding de overlevingsrechten niet aileen niet opvorderbaar zijn
maar gewoon vervailen. Aileen de contractuele erfsteilingen blijven
behouden ten voordele van de echtgenoot die de echtscheiding heeft
bekomen. Dezelfde regel geldt ingeval van scheiding van tafel en bed ;

(r) Versiag Hambye, biz. 69-70; Versiag Baert, biz. 17.
(2) Versiag Hambye, biz. 70.
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het nieuwe artikel 3 I Ibis verklaart dat. de bepaling van artikel 300
in dit geval eveneens van toepassing is.
De wetgever heeft uitgeweid over de motieven die hem tot deze
wij ziging heeft gebracht.
Overlevingsrechten gaan uiteraard eerst in bij het overlijden van een
der echtgenoten, d.w.z. geruime tijd na de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, zodat meteen het probleem wordt gesteld van
de waarborgen die elk van de echtgenoten zou kunnen verkrijgen
om de opeisbaarheid van verloop van tijd veilig te stellen.
Bovendien werd vastgesteld dat de overlevingsrechten doorgaans alleen
worden bedongen voor het geval waarin het stelsel wordt ontbonden
door het overlijden van een der echtgenoten. De meeste huwelijkscontracten voorzien immers dat het beding van vooruitmaking of van
ongelijke verdeling van de gemeenschap alleen in geval van ontbinding van het stelsel door het overlijden van een der echtgenoten toepassing kan vinden.
Om deze practische redenen heeft de wetgever het verkieslijk geacht
de bedongen overlevingsrechten te laten vervallen na echtscheiding
of scheiding van tafel en bed op grand van bepaalde feiten (1).
De contractuele erfstellingen blijven echter wel behouden, althans
ten voordele van de echtgefi.Ootoie de echtscheiding of de sGheiding
van tafel en bed verkregen heeft. Zij zullen evenwel slechts uitwerking
hebben bij het overlijden van de andere echtgenoot en niet op het
ogenblik van de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed. De
contractuele erfstelling heeft immers per definitie betrekking op de
nalatenschap van de andere echtgenoot.
Er weze hier aan toegevoegd dat de echtscheiding en scheiding van
tafel en bed bij onderlinge toestemming niet ter sprake komen. De
overlevingsrechten worden opgenomen in de regeling van de wederzijdse rechten van de echtgenoten zoals in de procedure is voorzien
(art. 1287 Ger.W.).
Het lot van de overlevingsrechten en van de contractuele erfstellingen
wordt i.g.v. ontbinding van het wettelijk stelsel door scheiding van
goederen anders geregeld. In dit geval zijn zowel de overlevingsrechten als de contractuele erfstellingen evenmin opvorderbaar doch
de echtgenoot in wiens voordeel die rechten bedongen zijn, behoudt
de bevoegdheid om ze uit te oefenen bij het overlijden van de andere
echtgenoot. Zulks betekent dat deze rechten niet vervallen maar dat

(r) Verslag Hambye, blz. 69-70.
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de opeisbaarheid wordt uitgesteld tot bij het overlijden m.a. w. tot
op het ogenblik waarop de voorwaarde waarvan ze afhangen, vervuld wordt.
De regeling zoals deze werd uitgewerkt door artikel 1429 B.W. is
in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Hoe zullen de rechten verbonden
aan overlevingsbedingen en aan contractuele erfstellingen kunnen
uitgeoefend worden, wanneer ettelijke jaren zijn verlopen tussen de
ontbinding van het stelsel en het overlijden van een der echtgenoten.
Evengoed als voordien lijkt het dan ook geboden in huwelijkscontracten te bedingen dat overlevingsbedingen en contractuele erfstellingen aileen bij ontbinding van het stelsel door overlijden uitwerking
zullen hebben.
d. Vereffeningsverrichtingen
139· Het onmiddellijk gevolg van de ontbinding van het huwelijksstelsel is de vereffening en de verdeling. Dit principe is vastgelegd
in artikel r 430 dat de opsomming geeft en de orde bepaalt van de
verschillende verrichtingen waartoe de ontbinding van het stelsel
aanleiding geeft (r). De wetgever heeft een logische ordening willen
opstellen.
De opheffing van het optierecht van de vrouw heeft in dit verband
een dubbel gevolg. Vooreerst wordt nog maar een wijze van vereffening bepaald en geen tweede meer, die afhankelijk is van de
keuze van de vrouw; verder grijpt altijd verdeling plaats, vermits de
vrouw niet kan verwerpen.
Het vroeger artikel 1470 B.W. vermeldde als eerste vereffeningsverrichting de terugneming van eigen goederen die nog in natura
aanwezig zijn, of van degene die in hun plaats zijn gesteld. Deze
vermelding is weggevallen, op grand van de overweging dat de terugneming slechts bestaat in de uitoefening van het eigendomsrecht van
een van de echtgenoten m.b.t. een bepaald goed, wat niets te maken
heeft met de eigenlijke vereffening van het gemeenschappelijk vermogen (2).
Als eerste verrichting vermeldt de tekst dat vooraf voor elke echtgenoot een rekening wordt opgemaakt van de vergoedingen tussen
het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen.
(1) Verslag Hambye, biz. 70.
(2) Verslag Subcommissie, biz. 214; Dat de wetgever de terugnemingen uit de verdeling
heeft geweerd, kan alleen maar worden goedgekeurd. Onder het stelsel van wettelijke
gemeenschap, konden de begrippen ,terugnemingen" en ,vergoedingen" niet duidelijk uit
elkaar worden gehouden en droegen daardoor bij tot begripsverwarring inzonderheid
wat de aard betreft van de terugnemingen in natura; RENAULD, o.c., nr. 1327 en 1328.
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Er werd hierbij opgemerkt dat er geen eigenlijke aanspraak op vergoeding bestaat tussen het eigen vermogen van twee echtgenoten ;
er kunnen slechts wederzijdse schuldvorderingen zijn, hetgeen wordt
geregeld door artikel I 4 5o (I).
De volgende verrichting bestaat in de verrekening van de lasten van
de vergoedingen en de verdeling van de netto-baten. Het gaat hier
vanzelfsprekend over de verrekening van de schulden die v66r de
ontbinding van de gemeenschap zijn ontstaan. Kamen er gemeenschappelijke schulden te voorschijn na de verdeling, dan zijn het de
echtgenoten of diens erfgenamen die ze uit hun eigen goederen zullen
moeten voldoen (2).
Artikel I 430 voegt hier aan toe dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verdeling en de veiling en van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verdeling van nalatenschappen van
overeenstemmige toepassing zijn.
Een laatste algemene bepaling met betrekking tot de ontbinding van
het wettelijk stelsel stipuleert dat de erfgenamen en erfopvolgers van
de echtgenoten dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de
echtgenoot die ze vertegenwoordigen.
Deze tekst is een aanpassing van het vroegere artikel I49I. Hierdoor
wordt vermeden dat aan dit principe in meerdere artikelen zou moeten worden herinnerd.
In de algemene bepalingen heeft de wetgever de verrichtingen die
bij de ontbinding van het wettelijk stelsel moeten worden uitgevoerd,
opgesomd en hun volgorde bepaald. De navolgende artikelen stellen
de regelen vast die voor elk van die verrichtingen dienen in acht
genomen te worden.

§

II.

Vereffening

a. \!ergoedingsrekeningen
I40. Een eerste reeks bepalingen handelt over de vergoedingsrekeningen. Deze artikelen - van I432 tot en met I438 - kunnen in
drie groepen worden onderverdeeld ; vooreerst de principes zelf die
bepalen in welke mate de vergoeding verschuldigd is, vervolgens
de vereisten van de bewijslevering en tenslotte de eigenlijke verrekeningstechniek.
Boven werd reeds aangestipt dat als vergoedingen dienen te worden
(r) Versiag Hambye, biz. 70.
(2) Versiag Subcommissie, biz. 215.

beschouwd, geldsommen die, bij de ontbinding van de gemeenschap
aan een der echtgenoten of aan de gemeenschap worden uitgekeerd
om hetgeen tijdens het huwelijk van het ene patrimonium naar het
andere is overgegaan, te vergoeden (1). Vergoeding zal verschuldigd
zijn wanneer het gemeenschappelijk vermogen door opslorping van
eigen gelden of goederen, of het eigen vermogen door opneming van
gelden of goederen die tot het gemeenschappelijk vermogen behoren,
werd verrijkt. Opdat er een recht op vergoeding zou ontstaan moet
er verplaatsing zijn geschied van een waarde of een verrijking hebben
plaats gehad in strijd met de regelen die de samenstelling van de vermogens of de verdeling van de lasten bepalen (2).
Aan het principe van de vergoedingen heeft de wetgever niets gewijzigd. Dit principe wordt overigens beschouwd als een noodzakelijk onderdeel van het stelsel met gemeenschap waarin de gerede
gelden meestal deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen (3).
Dit blijft evenwel beperkt tot het gemeenschappelijk vermogen, t.o.v.
het eigen vermogen of omgekeerd, en niet van het ene eigen vermogen tot het andere. Een aanspraak van het ene eigen vermogen
op het andere valt buiten het begrip van de vergoeding. In deze
laatste hypothese gaat het om wederzijdse schuldvorderingen tussen
echtgenoten.
Van meetaf aan moet er worden herinnerd dat een enkel artikel dat
nochtans in dit deel werd ondergebracht, niet beantwoordt aan het
algemeen geldende principe nl. artikel 1433 omdat de grondgedachte
van de verrijking of de verarming van het ene vermogen t.o.v. het
andere, totaal ontbreekt. Het betreft de bepaling volgens dewelke
aan het gemeenschappelijk vermogen vergoeding verschuldigd is ten
belope van de schade die het heeft geleden we gens een van de handelingen bedoeld in artikel 1422 indien de schade niet geheel is hersteld door de nietigverklaring van de handeling of indien de nietigverklaring niet is gevraagd of verkregen.
Bij de bespreking van het beheer van het gemeenschappelijk vermogen
werd uitgewijd over de betekenis van deze tekst en over de redenen
waarom hij in dit deel over de vergoedingsregeling werd opgenomen
(zie nr 131).
De nieuwe artikelen 1432 en 1434 zijn uiteindelijk terug te brengen
tot de thans opgeheven artikelen 1409, 1° en 1437. Wel werd bewust

A., o.c., nr. 179.
,o.c. nr. 1257·
J., o.c., nr, 834.

(1) KLUYSKENS,
(2) RENAULD,
(3) RENAULD,

J,
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vermeden in de teksten een opsomming van de gevallen op te nemen.
Wanneer immers deze opsomming slechts voorbeelden inhoudt,
d.w.z. zonder enige beperkende betekenis, dan is zulks nutteloos,
terwijl een limitatieve opsomming een gevaar betekent voor onjuistheid en onvolledigheid (1 ).
De oorzaken van vergoeding worden in de regels op algemene wijze
vermeld. Een opsomming werd bewust vermeden, omdat ze nutteloos
is als ze niet exemplatief is en onjuist kan zijn als ze wel limitatief
is (2). Dit probleem was vroeger omstreden; het Hof van Cassatie
had beslist dat de gevallen waarin vergoeding verschuldigd is uitdrukkelijk en limitatief door de wet zijn vermeld (3), maar deze oplossing gaf aanleiding tot onbillijke gevolgen (4).
De voorkeur werd gegeven aan een algemene formulering die meteen
geldt als begripsbepaling waar alle hypothesen kunnen worden ondergebracht zodra zij aan de toepassingsvoorwaarden beantwoorden.
141. Een eerste regel is als volgt geformuleerd: ,Elk der echtgenoten is vergoeding verschuldigd ten belope van de bedragen die
hij uit het gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een
eigen schuld te voldoen en, in het algemeen, telkens als hij persoonlijk
voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen
(artikel 1432).
Deze eerste bepaling stelt bijgevolg de vergoedingsplicht vast van
het eigen vermogen, t.a v. het gemeenschappelijk vermogen; deze
verplichting ontstaat telkens als dit gemeenschappelijk vermogen werd
verarmd in het voordeel van het eigen vermogen en telkens het eigen
vermogen ten nadele van het gemeenschappelijk vermogen op een
of andere manier werd verrijkt.
Er is verplichting tot vergoeding wanneer het gemeenschappelijk
vermogen een schuld of last heeft betaald die eigen is, een schuld
aangegaan om persoonlijke goederen te kopen, terug te krijgen, te
bewaren of te verbeteren of om eigen goederen te bevrijden van een
last, inbegrepen leningen of aankopen op afbetaling, ten behoeve
van het eigen vermogen, een schuld waartoe de gemeenschap gehouden is maar die in werkelijkheid eigen is. De goederen die v66r
het huwelijk bestonden alsmede de goederen die gedurende het

(1) Verslag Subcommissie, blz. 220.
(2) Verslag Subcommissie, biz. 220.
(3) Cass., 13 december 1957, Pas., 1958, I, 397·
..
(4) Zie hierover BAETEMAN, G., DELVA, W. en CASMAN, H., o.c., T.P.R., 1972, 478 en
539, nr. 82 en 191.

huwelijk aan een van de echtgenoten toevallen, blijven eigen goederen, alsmede de overeenstemmende schulden. Zo het gemeenschappelijk vermogen een dergelijke schuld heeft betaald, is het eigen vermogen vergoeding verschuldigd. Zijn eveneens eigen schulden, deze
die door een der echtgenoten buiten de perken van zijn bevoegdheid
zijn aangegaan ten laste van de gemeenschappelijke goederen; de
betaling van deze schuld door de gemeenschap noopt het eigen vermogen tot vergoeding.
Geven eveneens aanleiding tot vergoeding indien zij door de gemeenschap zijn betaald, de geldboeten, schadevergoeding en andere vergoedingen door een der echtgenoten verschuldigd als gevolg van een
misdrijf of een onrechtmatige daad en uiteraard de door de gemeenschap betaalde schulden die werden aangegaan in het uitsluitend
belang van het vermogen van een der echtgenoten.
Aanleiding tot vergoeding is er ook wanneer een van de echtgenoten
uit zijn eigen vermogen schulden heeft betaald ter ontlasting van de
massa na ontbinding van het stelsel maar voordat de verdeling beeindigd is (1).
142. Een tweede regel, opgenomen in artikel 1434 bepaalt dat het
gemeenschappelijk vermogen vergoeding verschuldigd is ten belope
van de eigen of uit vervreemding van een eigen goed voortkomende
gelden die in dat vermogen zijn gevallen en niet zijn belegd of wederbelegd alsook, in het algemeen, telkens als het voordeel heeft getrokken uit de eigen goederen van een der echtgenoten.
Hieronder zijn begrepen de vervreemding van een eigen goed tegen
een geldsom die in de gemeenschap is gevallen zonder dat wederbelegging heeft plaats gehad wanneer o.m. een eigen goed werd vervreemd en de opbrengst van de verkoop werd gebruikt ten behoeve
van de huishouding en de opvoeding van de kinderen welke kosten
normaal uit de inkomsten worden betaald (2), de verkrijging of verbetering van gemeenschappelijke goederen met eigen goederen verricht, verkoop van een eigen goed met lijfrente indien de rentetermijnen in de gemeenschap vallen en de inkomsten uit de vervreemde
eigen goederen te boven gaan, verkoop door een der echtgenoten
van een eigen Iijfrente indien het kapitaal aan het gemeenschappelijk
vermogen werd gestort (3). De echtgenoot die aanspraak maakt op

(1) Versiag
180 e.v.
(2) Versi~g

Subcommissie, biz.

Hambye, biz. 70.
(3) Versiag Subcommissie, biz.

218-219; RENAULD,

J., nr.

1259-1261; KLUYSKENS,

A., nr.

218-219.
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zo'n vergoeding moet het bewijs leveren dat de prijs die hem toekwam in het gemeenschappelijk vermogen is gevallen (1).
143· Een zeer belangrijke innovatie in de regel betreffende de vergoedingsrekeningen, is de mate waarin de vergoeding wordt toegekend.
Voordien gold hieromtrent als regel, dat de verschuldigde vergoeding
altijd maximaal beperkt was tot het nominaal bedrag van de uitgegeven som, ongeacht latere muntontwaarding (z). Thans wordt hieromtrent in artikel 1435 een dubbele regel vastgelegd; vooreerst, dat
de vergoeding nooit kleiner mag zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen; vervolgens, dat wanneer de gelden
gediend hebben tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van
een goed, rekening zal worden gehouden met de waardevermeerdering
die het goed heeft verkregen, zodat de vergoeding desgevallend grater
kan zijn dan de uitgegeven som. Het principe wordt m.a.w. dat het
bedrag van de vergoeding gelijk is aan het bedrag dat uit het vergoedingsrechtigde vermogen is ontnomen. Het mag niet kleiner zijn,
wat betekent dat geen rekening mag worden gehouden met de aard
van de gedane uitgaven om de vergoeding te beperken tot de verrijking die eruit is ontstaan en behouden tot op de dag van de verdeling, wanneer de uitgaven niet noodzakelijk waren, doch slechts
nuttig waren of tot verfraaiing hebben gediend.
Als uitzondering op de algemene regel geldt dat de vergoedirtg wel
grater mag zijn in het geval in artikel 143 5, tweede volzin, vermeld.
Deze tekst luidt als volgt: ,Hebben de in het vergoedingsgerechtigde
vermogen gevallen bedragen of gelden gediend tot het verkrijgen,
instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de vergoeding
gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed,
hetzij bij de ontbinding van het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen, hetzij op de dag
van de vervreemding indien het voordien vervreemd is; is het vervreemde goed vervangen door een ander goed dan wordt de vergoeding geschat op de grondslag van dat nieuwe goed".
De wetgever is uitgegaan van de onbetwistbaar billijke gedachte dat
een oordeelkundige investering van een bedrag dat voor dat doel
uit een vermogen werd genomen, aan dit vermogen moet ten goede
(x) Onder het oud stelsel kon de vrouw, steunend op de beheersbevoegdheden van de man
als hoofd van de gemeenschap, inroepen dat als hij de gelden in ontvangst had genomen, hij
ze oak in de gemeenschap had gestort: BAETEMAN, G., DELVA, W., CASMAN, H., o.c.,
T.P.R., 1972, nr. 192. Zo'n vermoeden wordt door de nieuwe bestuursregeling uitgesloten.
(2) Cass., 29 januari 1953, Pas., 1953, I, 408.
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komen. Binnen het doel dat aan het wettelijk stelsel eigen is, zal zich
dit meestal voordoen wanneer bedragen uit het eigen of het gemeenschappelijk vermogen worden genomen om te worden aangewend ter
verkrijging, instandhouding of verbetering van een ortroerend goed,
doorgaans de gezinswoning, die toebehoort aan een van de echtgenoten, respectievelijk aan de gemeenschap. De tekst maakt evenwel
geen onderscheid tussen de soorten goederen zodat de regel eveneens
toepasselijk is wanneer de bedoelde bedragen werden geinvesteerd
zowel in een roerend als in een onroerend goed.
De toepassing moet echter beperkt blijven tot de gevallen waarin
wordt voorzien, m.a.w., de gelden en bedragen, voortkomend van
het vergoedingsgerechtigde vermogen en die in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen zijn, moeten worden aangewend tot,
hetzij het verkrijgen, het instandhouden of het verbeteren van een
goed.
Binnen deze doeleinden legt artikel 1435 nochtans geen beperkingen
op. Voor het in aanmerking nemen van de waardevermeerdering
wordt geen enkel criterium vereist, noch van nuttigheid noch van
noodzakelijkheid van de te verrichten investering.
Uit de toepassing van deze bepaling zal voortvloeien dat het vergoedingsgerechtigde vermogen meer ontvangen zal dan het bedrag
dat uit dat vermogen voortkomt.
De tekst zelf bepaalt dat de vergoeding gelijk is aan de waarde of
de waardevermeerdering van dat goed. De waarde of waardevermeerdering die hier bedoeld wordt is deze die het goed gekend heeft
ingevolge de investering van de bedragen uit het andere vermogen
genomen. Uiteraard moet de tekst in die zin worden uitgelegd, zoniet
zou men bij ontleding ervan tot de conclusie komen dat de vergoeding
altijd gelijk is aan de waarde van het bedoelde goed.
I44· Dit uitzonderlijk toepassingsgeval stelt wel enig probleem inzake bewijslevering.
Als algemene regel geldt dat het recht op vergoeding door alle middelen kan worden bewezen (art. 1436, eerste lid). Dit principe is een
toepassing van de regel dat het eigen karakter van een goed door
alle middelen wordt aangetoond, hetgeen uiteraard omvat het bewijs
van het bestaan van het recht zelf als van het bedrag van de vergoeding (1). De echtgenoot die namens het gemeenschappelijk ver-

(I) Verslag Hambye, biz. 72.
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mogen een vergoeding eist, moet mutatis mutandis dezelfde bewijslevering voeren.
Om een beroep te kunnen doen op de vergoeding van de waarde of
de waardevermeerdering moet niet enkel worden bewezen dat de
gelden en het bedrag ervan voortkomen uit het eigen, respectievelijk
gemeenschappelijk vermogen maar bovendien moet het verband worden aangetoond tussen het bedrag dat in het vergoedingsplichtige
vermogen is gevallen en het gebruik van dat bedrag voor de verkrijging, instandhouding of verbetering van dat goed (1). Deze drie
elementen van bewijsvoering volgen trouwens logischerwijze uit de
tekst zelf.
Een investering kan verantwoord zijn geweest, doch geen aanleiding
geven tot waardevermeerdering van het goed ; integendeel door de
prijsschommelingen kan zich een waardevermindering openbaren
ten opzichte van het tijdstip waarop de investering is gebeurd. In dit
geval is het vergoedingsgerechtigde vermogen tegen verlies beschermd; de vergoeding mag nooit minder bedragen dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen (2). Hetzelfde geldt
voor de echtgenoot die uit het gemeenschappelijk vermogen heeft
geput om onbezonnen uitgaven te bekostigen. Van aanpassmg van
het -nominaal- bedrag- is in zo'n geval geen sprake.

145. Voor de vasts telling van de waarde of de waardevermeerdering
moet een driedubbel onderscheid worden gemaakt.
Wanneer bedoeld goed als dusdanig in het vergoedingsplichtige vermogen behouden werd tot bij de ontbinding, wordt de waarde of de
waardevermeerdering die tot grondslag van de vergoeding aanleiding
geeft op dat ogenblik vastgesteld. Werd het goed evenwel tijdens
de werking van het stelsel vervreemd zonder dat het vervreemd goed
door een ander werd vervangen, dan wordt de grondslag van de vergoeding vastgesteld op de dag van de vervreemding. Werd het vervreemd goed wel door een ander goed vervangen, dan wordt de vergoeding geschat op grondslag van dat nieuwe goed.
Het gaat immers om de waarde of de waardevermeerdering die inherent is aan dat goed zonder enig belang of deze al dan niet een
compensatie is voor de muntontwaarding (3).
Vooral wanneer het goed vervreemd werd en zeker wanneer de ver-

(r) Verslag Hambye, biz. 71.
(2) Verslag Hambye, biz. 71.
(3) Verslag Hambye, biz. 71.
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vreemding heeft plaats gehad geruime tijd v66r de ontbinding van
het stelsel zelf, zullen bewijsmoeilijkheden rijzen.
Is het vervreemd goed vervangen door een ander goed, dan wordt
de vergoeding geschat op grondslag van dat nieuwe goed. {Iet is van
geen enkel belang of de vervanging onmiddellijk na de vervreemding
of geruime tijd daarna is geschied; de tekst zelf legt in dat verband
geen beperking op.
Uit de kontekst moet worden afgeleid dat wordt verondersteld dat
dit tweede goed zich nog in het vergoedingsplichtige vermogen bevindt op het ogenblik van de ontbinding. Zo dit het geval is, grijpt
de schatting plaats op dat ogenblik. Is het goed evenwel op zijn beurt
vervreemd v66r de ontbinding van het stelsel, dan wordt de schatting
gedaan rekening houdend met de waarde of de waardevermeerdering
die het goed op het tijdstip van de vervreemding had.
De wetgever is er zich terdege van bewust geweest dat de toepassing
van deze nieuwe regel vaak tot moeilijkheden aanleiding zal geven.
Vooral de vrij omvangrijke bewijslevering zal niet gemakkelijk verlopen; inzonderheid de verplichting om aan te tonen dat een bepaald
bedrag gebruikt is voor de bewaring of de verbetering van een goed
dat een waardevermeerdering tot gevolg heeft gehad door de uitvoering van werken. Niettemin heeft de wetgever in bepaalde gevallen
onbillijke toestanden willen verhelpen (1).
146. Twee artikelen aan dit deel toegevoegd, stellen regels vast die
betrekking hebben op de eigenlijke verrekeningstechniek.
Voor elke echtgenoot wordt een afzonderlijke rekening opgemaakt
van de vergoedingen die hij aan het gemeenschappelijk vermogen
verschuldigd is en van de vergoedingen die het gemeenschappelijk
vermogen hem verschuldigd is. Beide .bedragen worden met elkaar
vergeleken; ze doen elkaar (krachtens artikel 1437) teniet ten belope
van het kleinste bedrag. Deze oplossing was reeds voordien algemeen
aanvaard (2), hoewel de juridische grondslag ervan, een wettelijke
schuldvergelijking van rechtswege (3), enkel aanvaardbaar is als het
gemeenschappelijk vermogen als een afzonderlijke entiteit wordt
beschouwd (4).

(1) Versiag Hambye, biz. 71-72.
(2) Cass., 17 december r863, Pas., 1864, I, 240.
(3) Versiag Hambye, biz. 72.
(4) Voorbeeid: indien de man van het gemeenschappelijk vermogen 10o.ooo fr. te vorderen
heeft, terwiji de heift so.ooo fr. aan het gemeenschappeiijk vermogen verschuidigd is,
treedt compensatie in ten beiope van so.ooo fr., bedrag dat de man nog te vorderen heeft.
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Ook de wederzijdse saldi van de rekeningen van elk der echtgenoten
worden met elkaar vergeleken krachtens artikel 1438 B.W. Indien
beide echtgenoten vergoedingen te vorderen hebben of verschuldigd
zijn, doen hun wederzijdse vorderingen en schulden elkaar teniet
ten belope van het kleinste bedrag. Alleen de echtgenoot die de
grootste vordering of schuld heeft, zal nog een vergoeding te vorderen
of te voldoen hebben ten belope van \let verschil tussen de wederzijdse vorderingen of schulden (1).
Zo'n vergelijking is vanzelfsprekend geen werkelijke schuldvergelijking, doch enkel een bewerking op papier dat de berekening van de
verschuldigde bedragen mogelijk moet maken (2). Tijdens de besprekingen werd gevreesd dat de vergelijking de belangen van de
gemeenschappelijke schuldeisers zou kunnen schade. De schuldeisers kunnen zich evenwel verhalen op de eigen goederen van de
echtgenoten voor het geheel van de nog onbetaalde schulden; het
bezwaar bleek dus niet gegrond (3).
Voor het geval de ene echtgenoot een vergoeding verschuldigd is
en de andere een vergoeding te vorderen heeft geschiedt van rechtswege geen samenvoeging van beide bedragen, maar in de praktijk
gebeurt dit toch (4), zodat de echtgenoot die een vergoeding te vorderen heeft het gecumuleerd bedrag vordert en de andere echtgenoot
geen vergoeding verschuldigd is voor zover het gemeenschappelijk
vermogen toereikend is om de vergoedingsgerechtigde echtgenoot in
zijn rechten te voldoen.
Eenmaal de vergoedingen vastgesteld, brengen deze, krachtens artikel 1436, tweede lid, van rechtswege interest op vanaf de dag van
de ontbinding van het stelsel. Deze bepaling is een overname van
het vroegere artikel 1473.
Ingeval er aanleiding bestaat tot toepassing van de schuldvergelijking,
zullen de interesten alleen worden berekend op het kleinste bedrag,
(1) Voorbeeld: De man heeft een vergoeding van 150.ooo fr. te vorderen en de vrouw een
vergoeding van 100.000 fr. Krachtens art. 1438 B.W. heeft de man uiteindelijk een bedrag
van 5o.ooo fr. te vorderen van het gemeenschappelijk vermogen en de vrouw niets. De bevinding dat de man 50.000 fr. meer zal ontvangen uit het gemeenschappelijk vermogen, kan
worden getoetst aan de gewone werkwijze, die erin bestaat het gemeenschappelijk vermogen
in dier voege te vereffenen dat in het passief de vergoedingen worden opgenomen die verschuldigd zijn aan man en vrouw (Verslag Subcommissie, Senaat, blz. 225). Stellen wij nu
dat man en vrouw aan het gemeenschappelijk vermogen, respectievelijk 1o.ooo fr. en
70.000 fr. verschuldigd zijn. Met toepassing van art. 1438 B.W. zal de man 6o.ooo fr.
meer te vorderen hebben dan zijn echtgenote. Tot dezelfde bevinding komt men indien het
gemeenschappelijk vermogen zo wordt vereffend dat in het actief de schuldvorderingen
worden opgenomen die het gemeenschappelijk vermogen te vorderen heeft van beide
echtgenoten.
(2) ScH1KS, A. en VAN1STERBEEK, A., o.c., nr. 1281; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, nr. 938.
(3) Verslag Subcommissie, blz. 225.
(4) Verslag Hambye, blz. 82.
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respectievelijk op het verschil tussen de wederzijdse vorderingen of
schulden ; de schuldvergelijking heeft immers als uitwerking dat de
vergoedingen elkaar te niet doen tot het boven genoemd bedrag of
verschil.
Na de vaststelling van de principes betreffende de vergoedingsrekeningen, wordt overgegaan tot drie verrichtingen die de ontbinding
van het stelsel afsluiten: de verrekening van de lasten, de verrekening
van de vergoedingen en de verdeling.

b. Verrekening van de lasten
147· De verrekening van de lasten moet op de eerste plaats worden
verricht. Immers een echtgenoot kan slechts een vergoeding te vorderen hebben op het gemeenschappelijk vermogen, voor zover er na
verrekening van de lasten nog baten overblijven (1).
Drie artikelen stellen regels vast die bij de verrekening van de lasten
in acht moeten worden genomen. Zij hebben betrekking op de orde
van verrekening v66r de verdeling, de aanspraak van de schuldeisers
en de bijdrage van de echtgenoten na de verdeling.
Een eerste regel handelt over de betaling van de schulden tijdens
de vereffening. Hij bepaalt dat, onverminderd de rechten van de
hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, de gemeenschappelijke
schulden die overeenkomstig artikel 1414 verhaalbaar zijn op de
drie vermogens, moeten worden voldaan, v66r de schulden die alleen
verhaalbaar zijn op het gemeenschappelijk vermogen en op het vermogen van een der echtgenoten (artikel 1439).
Hiermee wordt in de eerste plaats een voorkeurrecht toegekend aan
de gemeenschappelijke schuldeisers die verhaal hebben op de drie
vermogens boven de andere schuldeisers die nochtans ook verhaal
hebben op het gemeenschappelijk vermogen. Verder wordt hiermee
ook afgeweken van de traditionele regel van samenloop tussen de
gemeenschappelijke schuldeisers enerzijds, en de persoonlijke schuldeisers van de echtgenoten anderzijds, die vroeger vanaf de ontbinding
ook het deel van hun schuldenaar in het gemeenschappelijk vermogen
tot hun onderpand mochten rekenen (2).
De verwijzing naar de tekst van artikel 1414 houdt op zijn beurt
in dat worden bedoeld, de schulden die door artikelqo8 als gemeenschappelijk worden gekarakteriseerd. In voorkomend geval komen
hiervoor eveneens in aanmerking de schulden waarvan sprake in
(r) Verslag Hambye, biz. 74·
(z) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., X, nr.

841
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artikel 1413, die werden aangegaan door de twee echtgenoten, zelfs
in verschillende hoedanigheid en die oak kunnen worden verhaald
zowel op het eigen vermogen van ieder van de echtgenoten als op
het gemeenschappelijk vermogen. Dit laatste artikel komt echter
slechts ter sprake in de mate dat de schuld die hier wordt bedoeld
een gemeenschappelijke schuld is.
Pas wanneer voormelde schulden zijn voldaan, komen deze voor
betaling in aanmerking, die kunnen worden verhaald op het gemeen
schappelijk vermogen en op het vermogen van een van de echtgenoten. Hiermee worden bedoeld de schulden die weliswaar gemeenschappelijk zijn, doch waarbij het eigen vermogen van een van de
echtgenoten ontsnapt aan het verhaal van de schuldeisers.
Aan deze prioriteitenregeling ontsnappen de rechten van de hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers; terzake blijft het gemeen
recht van toepassing.
148. Een tweede bepaling stelt de regel vast die na de verdeling voor
de betaling van de gemeenschappelijke schulden toepasselijk zal zijn.
Dit is oak een belangrijke nieuwigheid t.o.v. het vroeger geldend
recht, dat de echtgenoot die de schuld had aangegaan verplichtte
voor het geheel ervan in te staan ;. de andere echtgenoot kon slechts
worden aangesproken als deelgenoot, d.w.z. in principe voor de helft.
Thans zijn beide echtgenoten na de verdeling hoofdelijk aansprakelijk
voor alle gemeenschappelijke schulden (1).
Hieraan wordt evenwel een beperking gesteld in deze zin dat iedere
echtgenoot, voor de gemeenschappelijke schulden die tijdens het
huwelijk niet verhaalbaar waren op zijn eigen vermogen, slechts moet
instaan ten belope van hetgeen het ontvangen heeft bij de verdeling
(art. 1440, tweede lid).
Deze bepaling houdt rechtstreeks verband met het boven reeds vernoemde artikel 1414, tweede lid, dat de lasten opsomt die tijdens
het huwelijk niet kunnen worden verhaald op het eigen vermogen
van de niet-contracterende echtgenoot.
De wetgever heeft niet gewild dat deze echtgenoot nadeliger zou
worden behandeld bij de ontbinding dan tijdens het stelsel, omdat
dit zou indruisen tegen de billijkheid.
Het voorrecht van emolumenten werd vanzelfsprekend niet gehandhaafd in een stelsel dat beide echtgenoten identieke bestuursbevoegdheden toevertrouwt.
(1) Verslag Subcommissie, biz. 229.

Bovendien werd gedacht aan de nadelige gevolgen ingeval van faillissement. Wanneer de beperking niet zou gelden bij de ontbinding
van het stelsel, zou zulks voor de curator een aanmoediging kunnen
zijn om met het afwikkelen van het faillissement te wachten ten einde
op het ogenblik van de ontbinding de gelegenheid te hebben een
verhaal uit te oefenen op de eigen goederen van de niet-contracterende
echtgenoot, die er tot op dat ogenblik aan ontsnapt waren. De echtgenoot van een gefailleerde zou er meteen worden van weerhouden
de scheiding van goederen te vorderen die alleen tot voordeel van
de schuldeisers van de andere echtgenoot zou strekken (1). Om deze
nadelen te voorkomen was een wettelijke bepaling vereist die de nietcontracterende echtgenoot aileen verplicht het deel dat hij uit het
gemeenschappelijk vermogen bekomen heeft, af te staan. Aldus wordt
een beperkt voorrecht van emolumenten ingevoerd ten voordele van
beide echtgenoten (2).
Evenmin als vroeger heeft het voorrecht van emolumenten scheiding
van de vermogens tot gevolg : het voorrecht komt hierop neer dat
de schuldeisers verhaal nemen op de persoonlijke goederen van de
niet-contracterende echtgenoot tot beloop van de waarde van hetgeen
hij uit het gemeenschappelijk vermogen heeft ontvangen. Daardoor
onderscheidt het voorrecht van emolumenten zich ten slotte van het
voorrecht van boedelbeschrijving (3).
149· Hogergenoemde regels zullen nochtans niet verhinderen dat een
van de echtgenoten meer aan schulden betaalt dan het deel waartoe
hij gehouden is. In een tekst diende te worden voorzien die de gevolgen regelt tussen de gewezen echtgenoot van hetgeen een hunner
aldus betaald heeft.
Daarom werd een bepaling ingelast waarin wordt gestipuleerd dat
de echtgenoot die na de verdeling een gemeenschappelijke schuld
betaalt, de helft van hetgeen hij betaald heeft, op de andere echtgenoot kan verhalen.
Het gemeenschappelijk passief wordt immers tussen de echtgenoten
bij helften verdeeld zoals het aktief (4).
Een betaling door een der echtgenoten van een, aan de andere ec11tgenoot eigen schuld, wordt vereffend volgens het gemeen recht.
Het staat de ethtgenoten evenwel vrij een andere oplossing in de

(1) Verslag Hambye, biz. 73·
(2) Verslag Baert, biz. 17.
(3) RENAULD, J., o.c., nr. 1391.

(4) Verslag Hambye, biz. 74·
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akte van verdeling vast te leggen ; zij kunnen zonder enig bezwaar
overeenkomen dat een hunner het geheel of een deel van de resterende
lasten zal dragen. Een dergelijke overeenkomst is nochtans alleen
geldig tussen echtgenoten, zij kan aan de schuldeisers niet worden
tegengeworpen (I).
c. Verrekening van de vergoedingen
150. Alvorens tot het onderzoek van de artikelen over te gaan, moet
worden herinnerd aan de drie beginselen die voortvloeien uit wat
voorafgaat en die de bepalingen met betrekking tot de verrekening
van de vergoedingen verduidelijken.
Boven werd er reeds op gewezen dat er van vergoedingen slechts
sprake kan zijn nadat de lasten werden verrekend; een echtgenoot
kan slechts vergoedingen te vorderen hebben op het gemeenschappelijk
vermogen voor zover er na de verrekening van de lasten nag baten
overblijven.
Een tweede beginsel vloeit voort uit de belangrijke opties die de wetgever in het wettelijk stelsel heeft aangenomen; vooreerst dat de echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gemeenschappelijke
schulden die, in het algemeen gesteld, verhaalbaar zijn op de drie
vermogens. Zulks betekent dat de vergoedingsgerechtigde echtgenoot
en de schuldeisers niet samen kunnen opkomen.
Vervolgens dat door de konsekwente doorvoering van de rechtsgelijkheid tussen echtgenoten, dezen op dezelfde voet worden behandeld. De bepaling tot heden opgenomen in artikel I47I en volgens
dewelke de vooruitnemingen van de vrouw worden gedaan v66r die
van de man, is in de nieuwe wet niet meer terug te vinden. De wetgever bepaalt oak niet meer volgens welke volgorde de voorafnemingen
worden gedaan (vgl. art. I47I oud: eerst op het gereed geld, dan
op de roerende goederen, ten slotte op de onroerende goederen).
Evenmin zal het nag mogelijk zijn dat de vrouw en haar erfgenamen,
ingeval de gemeenschap ontoereikend is, de terugneming kan doen
uit de persoonlijke goederen van de man.
De gelijkheid van beide echtgenoten heeft tot gevolg dat vooruitnemingen voortaan alleen nag uit het gemeenschappelijk vermogen
kunnen worden gedaan (2).
Tenslotte worden de artikelen I 442 tot I 444 uiteraard toegelicht door
de bepalingen over de vergoedingsrekeningen (artikelen 1432 tot

(1) Versiag Hambye, biz. 74·
(2) Versiag Subcommissie, biz. 233.

1438). Immers ten gevolge van de door deze artikelen ingevoerde
schuldvergelijking, kan slechts een van beide echtgenoten bij de
verrekening van die vergoedingen, vergoedingsgerechtigde of vergoedingsplichtige zijn (1).
De drie artikelen die de verrekening van de vergoedingen regelen,
zijn de weergave van de twee hypothesen die zich terzake kunnen
voordoen ; de echtgenoot is vergoedingsgerechtigd of vergoedingsplichtig.
151. Artikel 1442 bepaalt dat de echtgenoot die nog vergoeding te
vorderen heeft, met instemming van de andere echtgenoot, of, bij
gebreke daarvan, met machtiging van de rechtbank, ten belope van
wat h!!m verschuldigd is, bij de verdeling gemeenschappelijke goederen kan voorafnemen, waarvan de waarde, ingeval van geschil,
bepaald wordt door de rechtbank.
De vergoedingsgerechtigde echtgenoot kan een dubbele keuze verrichten. In elk geval kan hij de vergoedingen waarop hij recht heeft,
in geld opeisen niettegenstaande het feit dat zulks vaak tot gevolg zal
hebben dat tot verkoop van roerende of onroerende goederen zal
dienen te worden overgegaan (2).
Het is de vergoedingsgerechtigde echtgenoot evenwel toegelaten goederen vooraf te nemen. Er hoeft niet te worden gezegd dat dit slechts
mogelijk is wanneer het gemeenschappelijk vermogen hiervoor toereikend is (3).
De voorafneming van gemeenschappelijke goederen kan gebeuren
mits de andere echtgenoot daartoe zijn instemming geeft, of, zo deze
instemming niet kan worden bekomen, indien de rechtbank daartoe
de nodige machtiging verstrekt.
Vermits de instemming of machtiging enkel is vereist wanneer de
echtgenoot verkiest gemeenschappelijke goederen vooraf te nemen,
betekent zulks meteen dat deze instemming of machtiging niet vereist is, wanneer deze echtgenoot betaling in geld verkiest. Deze laatste
betalingswijze vormt immers het principe inzake vergoedingen.
Zo aan de rechtbank van eerste aanleg de bevoegdheid wordt gegeven
om eventueel uitspraak te doen over geschillen tussen echtgenoten,
die betrekking hebben, hetzij op de goederen die mogen worden
vooruitgenomen, hetzij op de waarde die eraan moet worden toegekend, dan beperkt zich dit enkel tot de hypothese dat de vergoe-

(1) Versiag Hambye, biz. 74·
(z) Versiag Hambye, biz. 74·
(3) Versiag Subcornmissie, biz. 234·
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' dingsgerechtigde geopteerd heeft voor voorafneming van een gemeenschappelijk goed. De rechtbank kan deze optie aanvaarden of
verhinderen. Daar aan de bevoegdheid van de rechtbank geen beperking is opgelegd, mag worden geconcludeerd dat zij het vooruitnemingsrecht eveneens kan inkrimpen en niet alle goederen toekennen die worden opgevraagd.
De rechtbank is evenwel niet bevoegd om de echtgenoot te verplichten
een goed als vergoeding te aanvaarden, wanneer hij de wens heeft
uitgesproken geld te ontvangen. Een vordering vanwege de andere
echtgenoot moet worden verworpen.
De optie om gemeenschappelijke goederen vooraf te nemen, wordt
bovendien nag aan een beperking onderworpen, waaraan de rechtbank
evenmin kan tornen, nl. dat de voorafneming geen afbreuk mag doen
aan de rechten van toewijzing die de andere echtgenoot bezit op
grand van de artikelen 1446 en 1447 (art. 1442, tweede lid). Bedoeld
wordt enerzijds bet recht van de langstlevende echtgenoot om, tegen
opleg indien daartoe grand bestaat, zich bij voorrang, een van de
onroerende goederen die tot gezinswoning client te doen toewijzen,
samen met het aldaar aanwezige huisraad en het onroerend goed dat
client tot de uitoefening van zijn beroep samen met de roerende zaken
die a:ldaar aanwezig -zijn voor-beroepsdoeleinden. Anderzijds besta~t
dezelfde mogelijkheid, in dit geval met toestemming van de rechtbank,
ten voordele van elk der echtgenoten wanneer het wettelijk stelsel
werd ontbonden door echtscheiding, door scheiding van tafel en bed
en door scheiding van goederen (zie verder nr. 154).
Dit wettelijk vastgelegd voorbehoud betekent dus dat de voorafneming op de gemeenschappelijke goederen die van genoemde kategorieen deel uitmaken, slechts mogelijk zal zijn wanneer het hogergenoemde recht niet wordt uitgeoefend of toegestaan.
152. Een tweede hypothese is deze volgens dewelke een van de echtgenoten zelf vergoeding verschuldigd is. In dit geval, zo bepaalt
artikel 1443, wordt de vergoeding in geld voldaan, tenzij de andere
echtgenoot bereid is om bij de verdeling tot het passende beloop
gemeenschappelijke goederen vooraf te nemen, waarvan de waarde,
in geval van geschil, bepaald wordt door de rechtbank.

De wetgever heeft principieel gelijkheid van behandeling ingevoerd
en dezelfde rechten met dezelfde beperkingen toegekend aan de vergoedingsschuldige. Een belangrijk verschil bestaat evenwel hierin
dat de mogelijkheid om de verschuldigde vergoeding te voldoen door
middel van gemeenschappelijke goederen alleen van het oordeel van
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de andere echtgenoot afhangt. Terwijl in de eerste hypothese de
rechtbank bevoegd was om de echtgenoot te machtigen voorafneming
van goederen te doen, is zulks in de tweede hypothese uitgesloten.
Uit de tekst immers client te worden afgeleid dat de tussenkomst van
de rechtbank zich beperkt tot het uitspreken in geval er geschil ontstaat, over de waarde van de goederen die aan de vergoedingsgerechtigde ter voldoening worden aangeboden. Weigert deze laatste
een voorafneming te doen, dan kan de vergoedingsschuld alleen in
geld worden voldaan.
·De rechtbank zal zulks wel moeten uitspreken wanneer de echtgenoot
principieel bereid is zijn recht op voorafneming uit te oefenen, maar
dat er een geschil ontstaat bij de keuze van het goed ; indien er geen
overeenstemming is over het geheel, is er geschil over het geheel (1).

153· De artikelen 1442 en 1443 gaan uit van de veronderstelling dat
er zelfs na de betaling van de lasten, voldoende nettobaten overblijven om al de vergoedingen te betalen. Het kan evenwel gebeuren dat
het gemeenschappelijk vermogen een nadelig saldo vertoont dat het
gevolg kan zijn hetzij van de bedragen die aan derden verschuldigd
waren, hetzij van de vergoeding die aan een echtgenoot verschuldigd is.
Artikel 1444 bepaalt dat de echtgenoot die zijn vergoeding niet geheel
heeft kunnen verhalen op het gemeenschappelijk vermogen, schuldeiser wordt van de andere echtgenoot ten belope van de helft van
hetgeen hij niet ontvangen heeft.
Zulks betekent dat het nadelig saldo dat het gemeenschappelijk vermogen vertoont, bij helften wordt verdeeld. De ene echtgenoot is
de helft verschuldigd van het gedeelte van de vergoeding dat de
andere echtgenoot bij gemis aan voldoende baten, uit het gemeenschappelijk vermogen niet heeft kunnen opnemen noch als betaling
heeft kunnen ontvangen. De vordering die hierdoor ontstaat, is aan
een bijzondere verjaringstermijn onderworpen (z).
§

12.

Verdeling

154. Na de regelen te hebben vastgesteld met betrekking tot de lasten
en de vergoedingen, handelen de artikelen 1445 tot en met 1449 over
de verdeling.
Dit deel vermeldt het voor de hand liggende principe dat het batig
saldo bij helften wordt verdeeld; het neemt het vroegere artikel 1447
(1) Verslag Subcornmissie, biz. 243·
(2) Verslag Hambye, biz. 75·
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over volgens hetwelk de wegmaking of verberging van enig goed uit
het gemeenschappelijk vermogen tot gevolg heeft dat de schuldige
echtgenoot voor de helft bijdraagt in de kosten van vereffening en
verdeling, tenzij anders is bedongen.
De aandacht moet evenwel inzonderheid worden gevestigd op twee
bepalingen die nieuw zijn en de verdeling zelf op zeer gevoelige wijze
kunnen wijzigen.
Het zijn nl. de artikelen 1446 en 1447. Deze teksten voeren een recht
van toewijzing bij voorrang in ten voordele van de langstlevende
echtgenoot en ten voordele van elke echtgenoot, wanneer het wettelijk
stelsel eindigt door echtscheiding, scheiding van tafel en bed en door
scheiding van goederen.
In beide gevallen kan de echtgenoot vragen dat hem bij voorrang
zouden worden toegewezen, een onroerend goed dat tot gezinswoning
client samen met het aldaar aanwezige huisraad en het onroerend goed
dat client voor de uitoefening van zijn beroep samen met de roerende
zaken die aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden. Een en ander
geschiedt uiteraard mits aanrekening op het aandeel en tegen opleg
indien daartoe aanleiding bestaat.
Er werd wel blijk gegeven van enige aarzeling alvorens de wetgever
tot het besluit kwam deze teksten in de nieuwe wet op te nemen,
Het kan inderdaad niet ontkend worden dat een voorkeurrecht dat
integraal wordt uitgeoefend, verstrekkende gevolgen kan hebben en
een totaal nieuw uitzicht geeft aan de verdeling.
Er werd gevreesd dat de toewijzing in natura alle onroerende en
lichamelijke roerende goederen die zich in het vermogen bevinden,
zou uitputten, zodat voor de erfgenamen slechts een opleg in geld
zou overblijven.
De wetgever heeft tach besloten een dergelijk uitgebreid voorkeurrecht door te voeren.

155· Van meetaf aan werd eraan herinnerd dat dit recht in samenloop
kan komen met de wet van r6 mei 1900 qp de kleine nalatenschappen.
De wet op de kleine nalatenschappen kent een recht van terugneming
toe volgens schatting van de waning en de stoffering van het huis,
de meubelen, de gronden, het landbouwmateriaal en de dieren
en andere goederen die tot de beroepsuitoefening worden aangewend. Van deze wet kan worden gebruik gemaakt ingeval van medeeigendom die weliswaar zijn oorsprong kan vinden in het huwelijksvermogensstelsel of in een gezamenlijke verkrijging, doch tevens kan
hij slechts van nut zijn, wanneer het kadastraal inkomen een bepaald
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bedrag, dat trouwens vrij laag is, niet te hoven gaat. Het hoeft oak
niet altijd om een terugneming in eigendom te gaan, zoals artikel 4
bepaalt, maar artikel 2 gewaagt eveneens van een toekenning van
goederen in vruchtgebruik. Tenslotte verschilt oak het recht van
overname zoals geregeld door artikel I446 B.W. van het recht van
overname zoals ingevoerd door de wet van I6 mei I900 in die zin
dat de overname op grand van de wet op de kleine nalatenschappen
kan worden aangevraagd buiten elke eis tot scheiding en deling (I),
terwijl de eis gesteund op artikel I446 niet kan worden ingediend
buiten de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen om. De
overname kan er dus niet gevorderd worden bij afzonderlijke eis.
De langstlevende echtgenoot kan aldus een keuze doen naargelang
de omstandigheden. Wanneer de erfenis klein is, kan de wet op de
kleine nalatenschappen worden ingeroepen. Gaat evenwel de nalatenschap de opgelegde grenzen te hoven, dan kan op de toepassing van
artikel I 447 een beroep worden gedaan.
Ter gelegenheid van de bespreking over deze aangelegenheid werd
eveneens gedacht aan een vergelijking met de erfrechten van de langstlevende echtgenoot. Doch de erfrechten hebben betrekking op de
nalatenschap van de eerstoverledene (2), terwijl hier enkel sprake is
van een bijzondere verdelingswijze voor het gemeenschappelijk vermogen, die geen rechten aan de langstlevende toekent op de eigen
goederen van de eerstoverledene (3).
Niet aileen de vraag of er voorkeurrecht in eigendom dan wei in
vruchtgebruik diende te worden toegekend werd lang gedebatteerd
maar, zodra hiervoor een akkoord was bereikt, werd eveneens de
vraag opgeworpen naar de uitgebreidheid van dat voorkeurrecht.
Wanneer het zich zou uitstrekken over meer dan een onroerend goed
zou het gevaar ontstaan dat hierdoor de kinderen zouden worden
benadeeld, inzonderheid dat het voorkeurrecht afbreuk zou doen aan
het voorbehouden dee!, vooral wanneer de langstlevende echtgenoot
niet beschikt over de nodige middelen om de opleg te voldoen. Hierop
geeft de tekst zelf een antwoord. Het voldoen van de opleg in de
mate dat de uitoefening van het voorkeurrecht het aandeel van de
langstlevende echtgenoot te hoven gaat, is een absolute voorwaarde
om op dit recht een beroep te kunnen doen (4).
Het voorkeurrecht slaat, naar keuze van de langstlevende echtgenoot
(I)
(2)
(3)
(4)

A.P.R., Tw. Kleine Nalatenschappen, nr. 99 en roo.
Verslag Hambye, biz. 76.
Verslag Subcommissie, biz. 254·
Versiag Subcommissie, biz. 248.
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op een onroerend goed dat tot gezinswoning client, en op het onroerend goed dat client voor de uitoefening van het beroep, met de goederen die respectievelijk daartoe behoren. De langstlevende echtgenoot mag een van de onroerende goederen kiezen die tot gezinswoning client, dus of de voornaamste waning 6f de tweede waning.
Hij mag oak daarbij, of uitsluitend het onroerend goed overnemen
dat client voor de uitoefening van zijn beroep. Hiervoor werd rekening
gehouden met het vrij veel voorkomend geval waarin de echtelijke
waning volledig gescheiden is van het onroerend goed waarin een
der echtgenoten zijn beroep uitoefent. Men heeft willen voorkomen
dat in de tegenovergestelde hypothese, de langstlevende zou verplicht
worden een van de twee onroerende goederen te verlaten (1).
Het gevolg van de optie die de wetgever heeft verricht, bestaat er
bijgevolg in dat aan de langstlevende echtgenoot een ruime keuze
wordt gelaten ; voor zover hij uiteraard over de nodige middelen
beschikt, kan hij zijn voorkeurrecht integraal uitoefenen, nl. op een
onroerend goed dat tot gezinswoning client samen met het aldaar
aanwezige huisraad en het onroerend goed dat client voor de uitoefening van zijn beroep samen met de roerende zaken die aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden. Uit de tekst blijkt evenwel dat
de langstlevend~ ~~lltgenoot het recht niet wordt verleend om aileen
het huisraad of alleen de roerende beroepsvoorwerpen over te nemen,
zonder het onroerend goed waarin ze zich bevinden.
156. Bij de aanvang van de bespreking werd eraan herinnerd dat de
wetgever dit voorkeurrecht heeft uitgebreid tot het geval dat het
wettelijk stelsel eindigt door echtscheiding, scheiding van tafel en
bed en scheiding van goederen.
Oak ingeval van scheiding van goederen kan het voorkeurrecht worden toegepast, hoewel deze scheiding niet betekent dat de echtgenoten ophouden samen te leven. Men heeft aan de echtgenoot die
de scheiding van goederen heeft verkregen, de gelegenheid willen
geven om het onroerend goed dat het gezin tot waning client, in zijn
eigen vermogen te doen vallen, en het op die manier eventueel te
onttrekken aan de schuldeisers van de andere echtgenoot, die na de
scheiding van goederen kunnen opdagen (2).
Zo de inhoud van het voorkeurrecht weliswaar dezelfde is als hetgeen
aan de langstlevende wordt toegekend, moet de aandacht worden
gevestigd op enkele belangrijke beperkingen.
(r) Verslag Subcommissie, biz. 248.
(2) Verslag Hambye, biz. 77·
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Vooreerst kan het niet ten goede komen aan de echtgenoten die bij
onderlinge toestemming uit de echt of van tafel en bed gescheiden
zijn ; in dit geval moeten de rechten alsmede de toewijzing van goederen aan de ene of de andere echtgenoot worden geregeld in de
overeenkomst tussen heiden, waarvan sprake is in de artikelen 1287
en 1306 Ger.W.
Het belangrijkste onderscheid betreft nochtans de wijze van toekennen van het voorkeurrecht. De langstlevende echtgenoot heeft
slechts een verplichting, nl. zo daartoe grand bestaat, de opleg te
voldoen; voor het overige kan de uitoefening van dat recht noch
betwist noch verhinderd noch afgeremd worden.
In de hypothese waarin artikel 1446 voorziet, ligt het evenwel anders.
Elk van de echtgenoten heeft de mogelijkheid de toepassing ervan te
vragen in de loop van de vereffeningsprocedure aan de rechtbank.
Vanzelfsprekend mogen de echtgenoten hierover na de echtscheiding
of scheiding van tafel en bed een overeenkomst sl uiten.
Een beslissing van de rechtbank is enkel vereist wanneer de echtgenoten niet tot overeenstemming kunn~n komen. Zij doet uitspraak
met inachtneming van de maatschappelijke en gezinsbelangen die
erbij betrokken zijn alsmede van de vergoedings- of vorderingsrechten
van de andere echtgenoot.
Het beoordelingscriterium van de maatschappelijke en gezinsbelangen
wordt niet nader toegelicht, alleen dat hieraan een ruime betekenis
moet worden gegeven. Hiermee worden zowel de wederzijdse belangen van de echtgenoten zelf als die van de kinderen die deel
uitmaken van het gezin bedoeld.
Inachtneming van de vergoedings- en vorderingsrechten van de andere
echtgenoot betekent, dat de omvang ervan een factor is waarmee de
rechter rekening kan houden om te bepalen of de gevraagde toewijzing
al dan niet redelijk is ( 1) ; de rechtbank kan bijvoorbeeld de toewijzing weigeren wanneer het gevaar bestaat dat de andere echtgenoot
de hem verschuldigde vergoeding niet geheel zou bekomen.
Aan artikel 1447 werd bovendien toegevoegd dat de rechtbank de dag
bepaalt waarop de eventuele opleg opeisbaar wordt. Deze bepaling
verruimt de bewegingsvrijheid van de echtgenoot die het voorkeurrecht inroept en van de rechtbank die de betaling van de opleg tot
een latere datum kan verdagen.
In deze faciliteit is evenwel niet voorzien wanneer de langstlevende
echtgenoot het voorkeurrecht uitoefent. Hieruit client te worden afge(x) Verslag Hambye, biz. 77·
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leid, dat bij gebreke van onderling akkoord met de erfgenamen en
rechthebbenden van de vooroverledene, de opleg onmiddellijk moet
worden betaald. Deze vereiste is wellicht uit te leggen door het gevaar
dat de belangen van de erfgenamen, inzonderheid van de kinderen,
door een andere door de rechter opgelegde regeling zouden worden
geschaad.

157. Artikel 1449 B.W. legt de kosten van vereffening en verdeling
ten laste van beide echtgenoten. Vallen hieronder a.m. de kosten van
zegellegging, boedelbeschrijving, vereffening, veiling en verdeling.
Afwijkende bedingen zijn mogelijk zoals m.b.t. andere lasten van het
gemeenschappelijk vermogen.
§ 13. Schulden tussen echtgenoten

158. Ter gelegenheid van de ontbinding van het wettelijk stelsel,
werd in hoofdzaak gesproken over de rechten van een van de echtgenoten tegenover het gemeenschappelijk vermogen of omgekeerd.
Er kunnen nochtans schuldvorderingen ontstaan van de ene echtgenoot t.o.v. de andere. Artikel 1450 bepaalt terzake dat deze tijdens
het stelsel alleen verhaald worden op de eigen goederen van de schuldenaar. T erloops werd reeds aan deze tekst herinnerd, die trouwens
alleen bevestigt wat de rechtsleer reeds aanvaard heeft (1).
Hoewel er enkel sprake is van een verhaal tijdens het stelsel, is het
evident dat na de ontbinding ervan geen verbod wordt opgelegd om
een zelfde verhaal uit te oefenen. Dat deze schulden eveneens kunnen
verhaald worden op de goederen van de schuldenaar, hoeft er niet
te worden aan toegevoegd, vermits het een algemeen aanvaarde regel
is ; deze goederen van de schuldenaar vormen immers het onderpand
van de schuldeisers (2).
Allerhande oorzaken kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van
een schuld; zo o.m. omdat een van de echtgenoten een eigen schuld
van de andere met zijn eigen goederen heeft betaald (3), omdat een
echtgenoot blijk heeft gegeven van wanbeheer waarvoor schadevergoeding werd toegekend die wordt verhaald op de eigen en niet op
de gemeenschappelijke goederen (4).
Een tweede lid van artikel 1450 voegt hieraan toe dat deze schuldvorderingen van rechtswege interest opbrengen, te rekenen van de

(1)
(2)
(3)
(4)

Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
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Hambye, biz. 77; Cass., 6 mei 1974, Pas., 1974, I, 918; R. W., 1974-1975, 690
Subcommissie, biz. 258.
Hambye, biz. n
Subcommissie, biz. 258.

dag van de ontbinding van het stelsel. Bedoeld worden interesten
aan de wettelijke rentevoet, tenzij anders is bedongen (I).
Deze tekst doet geen afbreuk aan de toekenning van bedongen en
gerechtelijke interesten. De interesten lopen, zonder ingebrekestelling,
te rekenen van de dag van de ontbinding van het stelsel, in aile gevallen waarin er geen interesten zijn ten gevolge van een overeenkomst
of een vonnis (2).
DEEL

IV

OVEREENKOMSTEN DIE RET
WETTELIJKE STELSEL KUNNEN WI]ZIGEN
§

I.

Bedingen tot uitbreiding van de gemeenschappelijke baten

I59· De echtgenoten mogen de gemeenschap uitbreiden door overeen te komen dat de tegenwoordige en toekomstige roerende of onroerende goederen, bedoeld in art. I399, geheel of ten dele tot het
gemeenschappelijk vermogen zullen behoren. Dit beding is te vergelijken met de inbreng van onroerend goed in de vroegere gemeenschap. De term zelf is echter niet meer bruikbaar wegens het vervallen van het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen
bij de samenstelling van de vermogens. De ingebrachte goederen zijn
m.a.w. voortaan te beschouwen als gemeenschappelijke goederen.
Wat de gevolgen van de inbreng betreft, bepaalt artikel I452 dat de
schulden, bedoeld in artikel 1406 (dit zijn de v66rhuwelijkse schulden
en de lasten van schenkingen en erfenissen), in de verhoudingen
tussen de echtgenoten, ten laste komen van het gemeenschappelijk
vermogen naar verhouding van de waarde van de gemeenschappelijk
geworden goederen ten tijde van hun inbreng, vergeleken met de
waarde van de gezamenlijke goederen bedoeld in artikel I399 (dit
zijn de goederen die de echtgenoten v66r het huwelijk bezitten en
degene die ze later om niet verkrijgen).
De rechten van de schuldeisers van de echtgenoten worden hierdoor
niet gewijzigd. Zij kunnen overeenkomstig artikel 1410 verhaal uitoefenen op het gemeenschappelijk vermogen ten belope van de verrijking die uit de inbreng is voortgekomen (3).
Wanneer de inbreng algemeen en wederzijds is, zodat alle tegenwoordige en toekomstige goederen van de echtgenoten in het gemeen(1) Versiag Hambye, biz. 78.
(2) Versiag Subcommissie, biz. 259·

(3) Versiag Hambye, biz. 79·
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schappelijk vermogen worden opgenomen, ontstaat een algehele gemeenschap. In zo'n stelsel blijven weliswaar altijd eigen, de goederen
die een persoonlijk karakter hebben (art. 1401, 1°) en de rechten die
uitsluitend aan de persoon verbonden zijn (art. 1401, 2°, 3° en 4°).
De opbrengst van die rechten valt in de gemeenschap wanneer ze
als een inkomen kan worden beschouwd (1).
De algehele gemeenschap is gehouden tot alle schulden, zowel tegenover derden als in de verhoudingen tussen de echtgenoten.
Artikel 1454 regelt de beperkte inbreng d.i. de inbreng van al dan
niet aangewezen goederen die beperkt wordt tot een bepaald bedrag.
Het goed valt in dat geval voor het geheel in het gemeenschappelijk
vermogen ; in tegenstelling tot vroeger ontstaat er geen onverdeeldheid tussen het eigen en het gemeenschappelijk vermogen (4). De
echtgenoot-inbrenger wordt schuldeiser van een vergoeding ten bedrage van het verschil tussen de waarde van de aldus in het gemeen~
schappelijk vermogen gevallen goederen ten tijde van de inbreng.
De eventuele waardevermeerdering van de ingebrachte goederen komt
aldus alleen het gemeenschappelijk vermogen ten goede (3). De waarde van de ingebrachte goederen moet in het huwelijkscontract worden
vermeld.
De echtgenoot die bepaalde goederen in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht, kan bij de verdeling de nag in natura aanwezige goederen terugnemen, mits hij ze op zijn aandeel toerekent
voor hun waarde ten tijde van de verdeling (art. 1455, vgl. het conform art. 1509 oud);
De inbreng van goederen kan oak onbepaald zijn, nl. wanneer de
goederen niet worden aangewezen ; de inbreng kan dan geschieden
ten belope van een bepaald bedrag of voor een deel (fractie) van de
tegenwoordige of toekomstige goederen. Het eerste geval (beperkte
onbepaalde inbreng) heeft de wetgever niet willen regelen, omdat in
dat geval uiteindelijk enkel de verbintenis ontstaat, in hoofde van de
echtgenoot-inbrenger, om het bedrag in het gemeenschappelijk vermogen te brengen bij de ontbinding van het stelsel (4).
Wel geregeld is de gedeeltelijke inbreng van niet afzonderlijk aangewezen goederen. Vooral de bestuursregels waaraan die goederen zijn
onderworpen moesten worden geregeld. De wetgever heeft geopteerd
voor de in artikel 1456 vermelde regel: behoudens andersluidende
(1) Verslag Hambye, biz. So.
(2) Verslag Hambye, biz. So; vgl. vroeger De Page en Dekkers, X, nr. noS.

(3) Verslag Hambye, biz. So.
(4) Verslag Hambye, biz. So.

overeenkomsten blijven de gedeeltelijk ingebrachte goederen onderworpen aan het bestuur van de echtgenoot-inbrenger alsof het om
eigen goederen ging, zonder beperking. De echtgenoten kunnen hierover een andere overeenkomst sluiten, en de ingebrachte goederen
bijvoorbeeld in handen van de echtgenoot-inbrenger laten, doch met
de beperkingen die gesteld zijn voor het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen. Dit kan nuttig zijn wanneer de ingebrachte
goederen slechts voor een heel klein deel eigen blijven (I).

§

2.

Vooruitmaking

I6o. Artikel I4S7 voorziet in de mogelijkheid voor de echtgenoten
om overeen te komen dat de langstlevende, of een van hen als hij
!angst leeft, het recht zal hebben om v66r de verdeling, hetzij een
bepaalde geldsom, hetzij bepaalde goederen in natura, hetzij een
hoeveelheid of een percentage van een bepaalde categorie van goederen vooraf te nemen uit het gemeenschappelijk vermogen.
Dit beding stemt overeen met het beding van vooruitneming zoals
bepaald door artikel ISIS, met aanpassing aan de gelijkheid der echtgenoten en aan de afschaffing van het optierecht van de vrouw.
De opsomming van goederen die kunnen worden voorafgenomen is
niet limitatief (2). De vooruitmaking kan worden bedongen ten voordele van een van de echtgenoten aileen, doch de voorwaarde van
overleving is steeds vereist (3).
Artikel I4S8 bevestigt in zijn eerste lid de vroegere kwalificatie van
het beding: de vooruitmaking is geen schenking. Deze regel wordt
evenwel gerelativeerd door het volgend lid dat, omwille van eenheid
met de andere bedingen tot wijziging van het wettelijk stelsel, de
vooruitmaking wei als een schenking beschouwt ten belope van de
helft, indien zij tegenwoordige of toekomstige goederen tot voorwerp
heeft die de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract. Er ontstaat geen aan de regels der schenkingen onderworpen
voordeel uit het feit dat een van de echtgenoten meer uit het gemeenschappelijk vermogen ontvangt dan de andere, wei uit het feit dat een
van de echtgenoten wordt bevoordeeld met goederen die niet wettelijk
gemeenschappelijk zijn, maar ten gevolge van een uitdrukkelijk beding in het gemeenschappelijk vermogen zijn opgenomen, komende
(1) Verslag Hambye, biz. 81.
(2) Verslag Hambye, biz. 81.
(3) Verslag Hambye, biz. 82.
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van de andere echtgenoot die aldus wordt verondersteld een verdoken schenking te hebben willen doen (1).
De bedongen vooruitmaking vervalt wanneer het stelsel door echtscheiding of scheiding van tafel en bed ontbonden wordt (art. 1459,
eerste lid B.W.), zoals alle overlevingsrechten (zie hoven).
In geval van ontbinding door scheiding van goederen wordt de vooruitmaking niet uitgekeerd, maar de echtgenoten of de echtgenoot in
wiens voordeel ze bedongen is, behouden hun rechten voor het geval
van overleving (art. 1459, tweede lid B.W.). Is de vooruitmaking
bedongen ten voordele van een enkele echtgenoot onder voorwaarde
van overleving, dan kan hij bij de voorlopige verdeling, na de scheiding van goederen, zekerheidsstelling eisen tot waarborg van zijn
rechten (art. 1459 in fine B.W.).
De schuldeisers die verhaal hebben op de gemeenschappelijke goederen kunnen altijd hun verhaal op de vooruitgemaakte goederen
uitoefenen en er beslag op leggen (art. 1460, eerste lid B.W.). Deze
goederen maken immers deel uit van hun onderpand (2).
Waren de in de vooruitmaking begrepen goederen bepaald, zodat
de vooruitmaking in natura mocht geschieden, en zijn deze goederen
aldus in beslag genomen door gemeenschappelijke schuldeisers, dan
heeft de begunstigde echtgenoot verhaal op de rest van het gemeenschappelijk vermogen bij wijze van equivalent (art. 1460, eerste lid
B.W.). Dat verhaal is eveneens mogelijk indien het goed dat in natura
is vooruitgemaakt door een der echtgenoten is vervreemd. Aldus
wordt de eerder door de rechtsleer gegeven interpretatie bevestigd (3).

§ 3. Bedingen die afwijken van de regel der gelijke verdeling van het
gemeenschappelijk vermogen
161. De echtgenoten kunnen overeenkomen dat de langstlevende of
een van hen indien hij langst leeft bij de verdeling een ander deel
dan de helft, of zelfs het gehele vermogen, zal ontvangen (art. 1461
B.W.). Zowel het beding van ongelijke verdeling als het beding van
verblijving van het gehele gemeenschappelijke vermogen zijn in de
praktijk wel bekend. Beide bedingen moeten echter noodzakelijkerwijze als overlevingsrechten worden ingevoegd: de voorwaarde van
overleving is essentieel in de ogen van de wetgever, doch. de langstlevende echtgenoot is niet noodzakelijk de begunstigde, o:ndat hem

(1) Versiag Subcommissie, biz. 264.
(2) Versiag Hambye, biz. 84.

(3)

RENAULD,

nr.

1490;

De Page, X, biz.

1217.
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ook een ,ander deel" dat kleiner is dan de helft kan worden toegewezen (1).
In geval van ontbinding door een andere oorzaak dan het overlijden
geldt artikel 1429 B.W.
De wetgever heeft geoordeeld dat het beding dat aan een der echtgenoten als enig deel in de gemeenschap een bepaalde geldsom als
vast akkoord toekent, niet hoefde te worden vermeld. Hij achtte een
dergelijk beding in deze tijd van monetaire onzekerheid gevaarlijk
voor degene die het voordeel ervan moet genieten. Er is geen reden
om het beding te verbieden doch evenmin om het aan te raken door
het op te nemen in de tekst van de wet (2).
De bedingen van ongelijke verdeling en van verblijving van het gehele
gemeenschappelijk vermogen hebben geen invloed op de verhaalrechten van de schuldeisers; daardoor verwijst artikel 1462 B.W.
uitdrukkelijk naar artikel 1440 B.W. dat beide echtgenoten voor het
geheel aansprakelijk stelt voor alle gemeenschappelijke schulden die
na de verdeling nog onbetaald zijn.
Onder gelding van het B.W. was artikel 1521 toepasselijk, dat in een
proportionele verdeling van het passief voorzag, zowel tegenover
derden als tussen de echtgenoten.
In de onderlinge verhoudingen tussen de echtgenoten gelden als regels
dat zij tot betaling van de gemeenschappelijke schulden gehouden
zijn naar evenredigheid van hun aandeel in de baten (art. 1462 B.W.),
en dat de echtgenoot die na de verdeling een gemeenschappelijke
schuld betaalt hoven het aandeel dat hij te dragen heeft, hij het
meerdere op de andere echtgenoot kan verhalen (art. 1463 B.W.),
tenzij de akte van verdeling iets anders bepaalt. Artikel 1521 B.W.
legde de nietigheid op als sanctie van ieder beding dat deze verhouding
niet eerbiedigde. Deze bepaling komt niet meer voor.
Op het beding van ongelijke verdeling noch op het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijk vermogen zijn de regels
der schenkingen toepasselijk: beide worden als huwelijksovereenkomsten beschouwd (art. 1464 B.W.).
Onder gelding van het Burgerlijk Wetboek was deze interpretatie
enkel aanvaard onder voorbehoud van het door art. 1525 aan de erfgenamen van de eerstoverledene toegekend recht om de inbrengsten
en kapitalen langs de zijde van hun rechtsvoorganger in de gemeen-

(I) Versiag Hambye, biz. 85.
(2) Versiag Hambye, biz. 85.

schap gevallen terug te nemen. Dit voorbehoud werd niet overgenomen: de Senaatscommissie voor de Justitie stelde vast dat inbrengsten en kapitalen slechts krachtens een uitdrukkelijk beding in het gemeenschappelijk vermogen kunnen vallen, en meende dat het tegenstrijdig zou zijn de erfgenamen van de echtgenoot-inbrenger die
goederen te laten terugnemen die hun rechtsvoorganger uitdrukkelijk in het gemeenschappelijk vermogen heeft willen opnemen (I).
De kwalificatie van het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijk vermogen als schenking wordt evenwel, net zoals het
beding van ongelijke verdeling en het beding van vooruitmaking,
thans wel aan de voorwaarde onderworpen dat de langstlevende
echtgenoot niet meer ontvangt dan de helft van de goederen die de
andere echtgenoot uitdrukkelijk in het gemeenschappelijk vermogen
had ingebracht (art. 1461, tweede lid B.W.). Ontvangt hij meer dan
die waarde geschat op de dag van de verdeling, dan wordt dat meerdere als een schenking beschouwd.

§ 4· Gemeenschappelijke bepaling ter bescherming van de kinderen
uit een vorig huwelijk

162. Artikel 1465 B.W. voorziet in een zelfde bescherming ten voordele van de kinderen uit een vroeger huwelijk als-het oucl-artikel 1-527,
derde lid B.W.
Van zodra de tweede echtgenoot meer krijgt dan hetgeen te zijnen
voordeel beschikbaar is krachtens de regels van het erfrecht voor het
geval er kinderen van een vroeger huwelijk zijn, is er aanleiding tot
inkorting.
De voordelen die kunnen worden ingekort zijn degene die voortvloeien uit bedingen van uitbreiding van het gemeenschappelijk vermogen of van bedingen tot wijziging van de wijze van vereffening
(vooruitmaking) of van verdeling. Uit de toepassing van het wettelijk
stelsel kan geen voordeel ontstaan ; dit was wel mogelijk met de vroegere gemeenschap die naast de aanwinsten oak de roerende goederen
en schulden van de echtgenoten bevatte: uit de vermenging van deze
goederen en schulden kan een voordeel ontstaan dat overeenkomstig
artikel 1496, tweede lid inkortbaar was op vordering van de kinderen
uit een eerste huwelijk.
De nieuwe wet verwijst naar ,het beschikbaar gedeelte" en niet naar
artikel 1098 B.W. zoals het vroeger art. 1529, derde lid, omdat in

(1) Verslag Hambye, biz. 86.

_I
het ontwe rp van wet betreffende het erfrecht van de langstlevende
echtgenoot hieromtrent ingrijpende wijzigingen zijn opgenomen die
overigens de hele draagwijdte van artikel 1465 B.W. kunnen teniet
doen (1).
Het beschikbaar gedeelte tussen echtgenoten zou volgens de tekst
die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers is geamendeerd (2)
op dezelfde wijze zijn bepaald voor alle gevallen waarin de erflater
afstammelingen achterlaat, weze het wettige, natuurlijke of geadopteerde, of kinderen uit een vorig huwelijk (art. 25 en 26 van het
antwerp). Alleen in geval er kinderen uit een vorig huwelijk zijn,
kan de door artikel 1465 B.W. verleende bescherming worden gevraagd. In de Kamercommissie voor de Justitie werd bij de bespreking
van dit laatste artikel een amendement ingediend tot weglating ervan.
Het werd verworpen omdat niet kan worden vooruitgelopen op de
wijziging van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot en omdat
art. 1465 ter gelegenheid van deze wijziging kan worden aangepast (3).
Artikel 1465 B.W. voorziet in zijn laatste zinssnede een uitzondering
op bovenvermelde regel: de gelijke verdeling van hetgeen is overgespaard van de wederzijdse inkomsten der echtgenoten, al zijn die
ongelijk, wordt niet beschouwd als een voordeel waardoor de kinderen uit een vroeger huwelijk worden benadeeld. Deze uitzondering
ligt geheel in de lijn van het vroeger artikel 1527 derde lid, in fine
B.W., zoals het was ge1nterpreteerd door het Hof van Cassatie (4).
DEEL

v

BEDONGEN SCHEIDING VAN GOEDEREN
De wettelijke regeling van de scheiding van goederen is thans dezelfde, ongeacht de oorsprong van de scheiding van goederen (huwelijkscontract, wijziging tijdens het huwelijk, vonnis of scheiding van
tafel en bed). Vroegere afwijkingen (zie bijv. art. 1448 en 1537 oud)
zijn verdwenen.

§

1.

Bedongen scheiding van goederen

163. Artikel 1466 bepaalt dat ieder van de van goederen gescheiden
echtgenoten de bevoegdheid van beheer, beschikking en genot alleen
(1} Verslag Hambye, biz. 87.
(z) Pad. St., Senaat, 1975-1976, nr. 789-r.
(3} Verslag Baert, biz. 19.
(4) Cass., 21 november 1946, Pas., 1946, I, 434 met advies Procureur Generaal Hayoit de
Terrnicourt; Cass., z8 juni 1963, Pas., I, II4Q.

bezit en dat de inkomsten en besparingen eigen blijven. Aldus wordt
overeenstemming bereikt zowel met de gelijkheid der echtgenoten
als met het begrip zoals gedefinieerd in artikel 1415.
Doch ook in het stelsel van scheiding van goederen gelden de bepalingen van het primair stelsel, en in het bijzonder artikel 215 tot
bescherming van de gezinswoning (zie hoven) : de echtgenoot die
eigenaar is van het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste
woning client kan daarover niet onder de levenden beschikken, noch
dat goed met hypotheek bezwaren zonder instemming van de andere.
Ook de bepalingen betreffende de bijdrage in en de verplichting tot
betaling van de lasten van het huwelijk gelden inzake scheiding van
goederen.
Iedet echtgenoot draagt in de lasten van het huwelijk bij naar zijn
vermogen (art. 221, eerste lid). De mogelijkheid om hieromtrent een
andere regeling in het huwelijkscontract aan te nemen (vgl. art. 1537
oud B.W.) is niet in de wet vermeld, en ook niet meer denkbaar
gezien het dwingend karakter van de in het primair huwelijksstelsel
vervatte plicht tot bijdrage en de aldaar ook geformuleerde verplichting
de inkomsten bij voorrang aan deze bijdrage te besteden (art. 217) (1).
Ieclere schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten
behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen verbindt de andere echtgenoot hoofdelijk. Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin,
buitensporig zijn (art. 222).
Het komt ook tussen van goederen gescheiden echtgenoten veel voor
dat de ene aan de andere het beheer over zijn goederen laat. De
mogelijkheid om zo'n lastgeving (uitdrukkelijk of stilzwijgend) te
geven wordt overigens door artikel 219 bevestigd.
Zoals artikel 1539 oud voor het geval de man het beheer en het genot
van de goederen van zijn vrouw kreeg bepaalde, zo bepaalt attikelq67
thans voor beide echtgenoten dat de lasthebber op verzoek van de
lastgever of bij de ontbinding van het stelsel slechts gehouden is tot
het opleveren van de aanwezige bruchten, en dat hij geen verantwoording verschuldigd is voor die welke tot dan toe zijn gebruikt.
Onder gelding van het vroeger artikel 1539 oud B.W. werd verondersteld dat de vruchten die niet meer voorhanden waren, in het voordeel
van de vrouw-lastgeefster of van de huishouding werden gebruikt;
het tegenbewijs was uitgesloten (2).
(1) Verslag subcommissie, biz. JOO.
(2) BAETEMAN, G., DELVA, W. en CAsMAN,

H., o.c. T.P.R., 1972, 571, nr. 254·
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Het bewijs van eigendom wordt geleverd, bij gebreke van boedelbeschrijving of tegen een regelmatig bezit, door titels met vaste
datum, bescheiden van openbare diensten, vermeldingen in regelmatig gehouden registers, enz.
Tussen de echtgenoten onderling mag het bewijs door aile middelen,
met inbegrip van getuigenissen en vermoedens, zelfs van algemene
bekendheid, worden geleverd.
Roerende goederen waarvan niet kan worden bewezen dat ze eigendom zijn van een der echtgenoten, worden beschouwd als onverdeeld
tussen de echtgenoten (art. q68, tweede lid). Dit geldt ook tegenover
derden (I). Zij zullen in geval van beslag op deze goederen de regels
die gelden inzake roerende onverdeeldheid moeten eerbiedigen (2).
164. Tussen van goederen gescheiden echtgenoten kan ook een onverdeeldheid ontstaan doordat ze samen een roerend of onroerend
goed hebben verkregen. Zo'n onverdeeldheid wordt in de regels aan
het gemeen recht onderworpen, wat o.m. betekent dat de verdeling
ervan ten allen tijde kan worden gevorderd (art. I469, eerste lid).
Dit geldt echter enkel onder voorbehoud van de verplichting tot
eerbiediging van een overeenkomst om niet uit onverdeeldheid te
treden (art. 8I5, tweede lid) en de verplichting tot eerbiediging van
de bestemming van het onverdeeld goed (3), in het bijzonder de
wettelijke verplichting tot eerbiediging van de bestemming van de
gezinswoning (art. 2I 5 § I waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen
in art. I469).
Om uit onverdeeldheid te treden kan de ene echtgenoot het aandeel
van de andere inkopen. Hiervoor werd artikel I595 B.W. (verkoopsverbod tussen echtgenoten) met een nieuwe uitzondering aangevuld;
tijdens de bespreking in de Kamercommissie voor de Justitie werd opgemerkt dater geen verkoop is, maar wei een verdeling (4). Uit vrees
voor aantasting van de belangen van derden en voor vermomde
schenkingen tussen echtgenoten, wordt deze verrichting evenwel aan
het toezicht van de rechtbank onderworpen wanneer ze niet geschiedt
ter gelegenheid van een openbare verkoping (art. I469, tweede lid).
De rechtbank zal slechts machtiging verlenen nadat zij heeft nagegaan op welke wijze en onder welke voorwaarden de verkoop zou
(1) Verslag Hambye, biz. 88.
(2) H. CAsMAN, De Ia propriete indivise entre epoux separes de biens et de ses e.ffets vis-a-vis des
tiers, R.C.].B., 1974, 544 e.v., vooral nr. 18 e.v.
(J) BAETEMAN, G., Le statut juridique des immeubles acquis conjointement par deux epoux
sepan?s de biens, R.C.].B., 1971, 193 e.v.
(4) Verslag Baert, biz. 19.

geschieden (1). De procedure voor het bekomen van de machtiging
wordt bepaald door artikel 1253 Ger. W.; ze wordt ingeleid bij
verzoekschrift.

§

2.

Gerechtelijke scheiding van goederen

165. De gerechtelijke scheiding van goederen heeft zoals vroeger tot
doel de belangen van de echtgenoot te beschermen tegen de medeechtgenoot die zijn bevoegdheden op een voor het gemeenschappelijk vermogen en de eisende echtgenoot nadelige wijze gebruikt.
Aangezien thans beide echtgenoten bestuursbevoegdheden op het
gemeenschappelijk vermogen hebben, kan ook ieder van hen de
gerechtelijke scheiding van goederen vorderen.
Hiervoor moet de eiser bewijzen dat de instandhouding van het
stelsel door de schuld van zijn mede-echtgenoot zijn belangen in
gevaar brengt (2). Het gevaar van aantasting van· het deel van de
echtgenoot-eiser in het gemeenschappelijk vermogen werd als onvoldoende beschouwd als grondslag van een vordering tot scheiding
van goederen. Het gevaar van aantasting van de belangen van de
echtgenoten moet blijken uit de wanorde in de zaken, het slecht beheer of de verkwisting van zijn inkomsten (art. 1470).
Elk der echtgenoten, maar ook zijn wettelijke vertegenwoordiger, kan
de vordering instellen (art. 1470). De schuldeisers kunnen dat niet
meer (art. 1471 eerste lid, vgl. art. 1446 oud), maar hebben wel het
recht om in het geding tussen te komen (art. 1471, tweede lid en
1314 Ger.W.). De erfgenamen van de echtgenoot die de vordering
v66r zijn overlijden heeft ingesteld, kunnen ze voortzetten (3).
De vordering kan ook worden voortgezet tegen de erfgenamen van
de echtgenoot-verweerder (4).
De rechtspleging wordt geregeld door de artikelen I3II tot 1318
Ger. W., zoals gewijzigd door artikel 33 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen.
Van zodra de vordering op de rol is gebracht, wordt hiervan melding
gemaakt in een daartoe op de griffie gehouden register (art. I3II
Ger.W.) en in het Belgisch Staatsblad op verzoek van de eiser (art.
1312 Ger.W.). Het vonnis mag niet worden uitgesproken dan een
maand na de vervulling van deze formaliteiten (art. 1313 Ger.W.).

(1) Verslag Hambye, biz. 89.
{z) Verslag Hambye, biz. 89.
{3) Verslag Hambye, biz. 90.
(4) BAETEMAN, G., DELVA, W. en

CASMAN,

H., o.c., T.P.R.,

1972, 519,

nr.

151.

Zolang het vonnis niet is gewezen, kunnen de schuldeisers van een
der echtgenoten, hetzij in der minne, hetzij bij deurwaardersexploot,
mededeling vragen van de vordering en in het geding tussenkomen
(art. 1314 Ger.W.).
Het vonnis dat de gerechtelijke scheiding van goederen uitspreekt
heeft terugwerkende kracht tot op de dag van de eis, zowel tussen
echtgenoten als tegenover derden (art. 1472).
Het vonnis wordt door de griffier vermeld op de kant van de inschrijving in het daartoe gehouden register (art. 13I5 Ger.W.) en op verzoek van de eiser in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (art.
13I6 Ger.W.).
Met de tenuitvoerlegging van het vonnis mag niet worden begonnen
voor de dag waarop aim beide formaliteiten is voldaan (art. I317
Ger.W.).
Artikel I5 Wb. Kh. (I) legt ook de bekendmaking van het vonnis
op ter griffie van de rechtbank van koophandel wanneer ten minste
een echtgenoot handelaar is.
166. Om aile bedrog en o.m. bedrieglijke verstandhouding tussen
de echtgenoten te nadele van hun schuldeisers te voorkomen, eist
de wet dat het vonnis werkelijk ten uitvoer wordt gelegd : de beslissing waarbij de scheiding van goederen wordt uitgesproken, heeft
generlei gevolg indien de staat van vereffening van het vorige stelsel
niet bij authentieke akte is opgemaakt binnen een jaar na de bekendmaking van een uittreksel uit de beslissing uit het Belgisch Staatsblad
(art. I473, eerste lid). De termijn wordt aldus van 4 maanden (art. I444
oud B.W.) tot I jaar gebracht, met mogelijkheid tot verlenging. Maar
het is niet meer voldoende dat er met het oog op de tenuitvoerlegging vervolgingen worden ingesteld die niet meer onderbroken
werden; dit te vaag begrip (2) werd tijdens de voorbereidende werkzaamheden verworpen De termijn kan op verzoekschrift worden
verlengd door de rechter die de scheiding van goederen heeft uitgesproken (art. 1473, tweede lid).

De schuldeisers van de echtgenoten kunnen verzet doen tegen vereffening buiten hun aanwezigheid en daarin op hun kosten tussenkomen (art. I474, eerste lid). Bovendien kunnen zij, binnen een ter-

(1) Zoals gewijzigd door art. 36, 5° van de opheffings- en wijzigingsbepalingen.
(2) Zie over de toepassing ervan; BAETEMAN, G., DELVA, W. en CASMAN, H., o.c., T.P.R.,
1972, 523, nr. 157-158.

mijn van zes maanden te rekenen van het verstrijken van de termijn
voor de vereffening gesteld, opkomen tegen de vereffening wanneer
deze met bedrieglijke benadeling van hun rechten is geschied (art.
1474, tweede lid).
De derden kunnen altijd opkomen tegen de vereffening als de formaliteiten van artikel 1315 en 1316 Ger. W., en van artikel 15 Wb.
Kh. niet zijn nageleefd (art. 13 r8 Ger. W.).
Herstel van gemeenschap na de gerechtelijke scheiding van goederen
was onder gelding van het B.W. mogelijk mits naleving van de vereisten van artikel 145 r en 1445. Hierin is thans niet meer voorzien.
Aangenomen moet worden dat herstel van het vorig stelsel alleen
mogelijk is onder de voorwaarde en volgens de procedure voor een
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tijdens het huwelijk.

DEEI.VI

OVERGANGSBEPALINGEN
167. De wetgever heeft gewild dat de nieuwe wet binnen een redelijke termijn op zoveel mogelijk gehuwden toepasselijk zou zijn en
niet enkel op degenen die na de inwerkingtreding in het huwelijk
treden. Men heeft willen voorkomen dat de gelijkheid van de echtgenoten, die de voornaamste doelstelling is van het antwerp, al te
langzaam in praktijk zou worden gebracht, zodat de gehuwde vrouw
onbekwaam zou blijven, zelfs om haar eigen goederen te besturen (r).
De overgangsmaatregelen zijn vanzelfsprekend alleen bestemd voor
degenen die gehuwd zijn v66r dat de wet in werking is getreden ;
alle bepalingen van de nieuwe wet zijn integraal en meteen van toepassing op hen die na dat tijdstip huwen.
Er wordt in de overgangsbepalingen niets voorzien voor echtgenoten
die v66r de werking van de nieuwe wet een huwelijkscontract hebben
opgemaakt doch pas na de werking van de nieuwe wet in het huwelijk
zijn getreden. Voor deze echtgenoten geldt de bepaling van art. I 3 87
B.W. naar verluid waarvan huwelijkscontracten geen bedingen mogen opnemen die strijdig zijn met de openbare orde en de goede
zeden (inzonderheid wat betreft het bestuur van het eigen en het
gemeenschappelijk vermogen (Art. 1451 B.W.).

(1) Verslag Hambye, blz. 95·

§

1.

Primair stelsel

168. Daar de overgangsbepalingen niet handelen over het primair
stelsel, volgt hieruit dat de bepalingen uit het primair stelsel toepasselijk zijn tien dagen na de publicatie van de wet in het Belgisch
Staatsblad.

Het betekent dus dat de huidige artikelen 212 tot en met 224 B.W.
thans van kracht zijn en tevens dat de oude artikelen 212 tot en met
226 septies B.W. zijn opgeheven.
De opheffing van de oude artikelen heeft normaal tot gevolg dat het
regime van de voorbehouden goederen tot het verleden behoort. De
opheffing van deze bepalingen zou echter in de overgangsperiode,
d.i. de periode tijdens dewelke het oud huwelijksgoederenrecht van
kracht blijft, kunnen leiden tot een juridisch vacuum en wei omdat de maatregelen die het regime van de voorbehouden goederen
vervangen in het nog niet toepasselijk nieuw huwelijksgoederenrecht
zijn vervat (zie art. 1407, 1411 en 1417 B.W.).
Vandaar dat in de opheffings- en wijzigingsbepalingen (art. 47 § 1)
gezegd wordt dat de bepalingen van art. 226bis tot en met art. 226septies (oud) B.W. bij wijze van overgangsbepalingen van kracht blijven,
zolang de echtgenoten besloten hebben het oude stelsel van gemeenschap te handhaven en zulks tot aan de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel.
Deze bepalingen moeten dan samen worden toegepast met o.m.
artikel 217 nieuw, wat tot tegenstrijdige toestanden kan leiden. Daarom kan het geboden zijn te opteren voor de onmiddellijke toepassing
van de nieuwe wet. Voor de echtgenoten die passief blijven en derhalve pas na een jaar de nieuwe wet ondergaan, zijn de art. 226bis
t.e.m. 226septies nog toepasselijk tot aan het verstrijken van de overgangsperiode.
Steeds i.v.m. de dadelijke werking van de bepalingen van het primair
stelsel, passen enkele bedenkingen t.a.v. de aan iedere echtgenoot
bij art. 217 B.W. toegekende bevoegdheid om zijn inkomsten te
innen. Het kan zich namelijk voordoen dat de inkomsten van een der
echtgenoten betrekking hebben op een periode waarop de oude wet
nog toepasselijk was. Stellen wij b.v. dat de pachtgelden die na vervaldag worden gei:nd, van eigen goederen van de vrouw afkomstig
zijn. Kan de man zich beroepen op het feit dat deze inkomsten
burgerlijke vruchten uitmaken (art. 584 B.W.) om op grond hiervan
de betaling in zijn handen op te vorderen van die pachtgelden die
v66r de werking van de nieuwe wet zijn vervallen ? Dit lijkt ons niet

mogelijk; het zou strijdig zijn met artikel 2I7 B.W. dat, zoals de
overige bepalingen van het primair stelsel, van dwingende aard is en
wel inzoverre hierdoor de volstrekte gelijkheid van man en vrouw
wordt gewaarborgd. Deze bevoegdheid is bijgevolg dadelijk van toepassing, ongeacht de herkomst van de inkomsten.
Overigens client men voor ogen te houden dat de bepaling van art. 2 I 7
B.W. geen uitstaans heeft met het eigenlijk huwelijksvermogensstelsel.

§

2.

Algemene bepalingen

169. Ook de algemene bepalingen betreffende de huwelijksvermogensstelsels (art. I387 tot I397), in het bijzonder de bepalingen betreffende de veranderlijkheid van de huwelijksovereenkomsten, worden dadelijk van toepassing en zij gelden van meetaf aan eveneens
voor de huwelijken die v66r het tot stand komen van de nieuwe wet
werden gesloten (I).

§ 3• Huwelijksvermogensstelsels in het bijzonder
170. Algemeen gesteld zijn de overgangsbepalingen bestemd voor
de echtgenoten die v66r de inwerkingtreding van de wet gehuwd zijn
zonder huwelijksvo6tviaataen- te- hebben --gemaakt- of- na -een stelsel
van gemeenschap te hebben aangenomen dan wel het stelsel van
scheiding van goederen of het dotaal stelsel te hebben gekozen, waarin
een gemeenschap van aanwinsten is bedongen als omschreven in de
artikelen I498 en I499 B.W.
De opsomming in de overgangsbepalingen betekent dat zij limitatief
moet worden uitgelegd. Wanneer gehuwden een huwelijksvermogensstelsel hebben aangenomen dat niet kan worden ondergebracht
in een van de bovengenoemde, wanneer zij o.m. een bedongen gemeenschap hebben verkozen die niet overeenstemt met de gemeenschap van aanwinsten zoals geregeld in de artikelen I498 en I499
B.W. - hetgeen zich weliswaar zelden zal voordoen- dan kunnen
de overgangsbepalingen niet worden toegepast. Hetzelfde voor de
echtgenoten die het stelsel van scheiding van goederen of een ander
stelsel zonder gemeenschap hadden aangenomen. De wet voorziet in
geen overgangsbepalingen. Ze blijven onderworpen aan de regels van
hun huwelijkscontract, behalve voor de toepassing van de dwingende
bepalingen (primair stelsel, art. I469 enz.) (2).

(1) Verslag Baert, blz. 21.
(2) Vgl. De Page, I, 342, nr. 232.
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Een eerste bedoeling van de wetgever is geweest aan degenen die bij
de inwerkingtreding van de wet gehuwd zijn, een bedenktijd te geven
Gedurende deze bedenktijd kan een keuze worden gedaan.
1°

Handhaving van het vorige stelsel

171. Hoewel er naar gestreefd wordt zoveel mogelijk gehuwden geheel of gedeeltelijk onder de nieuwe wet te Iaten ressorteren, heeft
men tach de mogelijkheid open gelaten om het bestaande huwelijksstelsel ongewijzigd te behouden.
· Om dat te bereiken kunnen de echtgenoten die gehuwd zijn onder
een van bovengenoemde stelsels gedurende een termijn van een jaar,
te rekenen van de inwerkingtreding van de wet ten overstaan van
een notaris verklaren dat zij hun wettelijk of bedongen huwelijksvermogensstelsel wensen te behouden.
Het actieve optreden dat wordt vereist van de echtgenoten die hun
bestaande stelsel wensen te handhaven, moet krachtens de tekst aan
bepaalde voorwaarden voldoen.
Beide echtgenoten moeten zulks doen in onderlinge overeenstemming
en voor een notaris een verklaring afleggen. Deze verklaring moet
uiteraard door heiden worden gedaan, maar staat noch qua vorm
noch qua inhoud met een nieuw huwelijkscontract gelijk. Ten deze
zijn dus de vormvereisten voorzien door art. 9 notariswet niet van
toepassing, noch moeten de voorschriften van art. 1389 B.W. in acht
worden genomen.
Bovendien moet deze verklaring worden gedaan binnen de termijn
van een jaar die een aanvang neemt bij de inwerkingtreding van de
wet. Deze termijn is een vervaltermijn ; zo hij verstreken is, kan de
verklaring niet meer geldig worden verricht of zal ze geen enkele
uitwerking meer hebben.
Binnen twee maanden na de datum van de akte, moet de notaris
een uittreksel van die verklaring zenden aan de notaris bij wie de
minuut van het huwelijkscontract berust en aan de ambtenaar van
de burgerlijke stand bedoeld in par. 2 van artikel 1395 d.w.z. aan
deze van de plaats waar het huwelijk voltrokken is of aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van het eerste district Brussel indien
het huwelijk niet in Belgie voltrokken is. De notaris bij wie de minuut
van het huwelijkscontract berust, zal onderaan de minuut melding
maken van deze verklaring, die bovendien moet worden overgenomen
op de uitgiften en de grossen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt op de kant van de
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huwelijksakte melding van de datum van de verklaring en van de
notaris die ze heeft opgemaakt. De ambtenaar van de burgerlijke
stand van het eerste district Brussel schrijft de verklaring over in
het register van de huwelijksakten.
Er zij opgemerkt dat de echtgenoten die deze verklaring afleggen, het
recht niet verliezen om later hun stelsel te wijzigen, overeenkomstig
de gemeenrechtelijke regelen van de artikelen I394 e.v. B.W.
Ten gevolge van de verklaring van handhavi~g blijven de echtgenoten onderworpen aan alle voorheen geplande bepalingen die hun
huwelijksvermogensstelsel regelden, ook al zijn deze bepalingen thans
strijdig met de beginselen door de nieuwe wet gehuldigd. Daarom
werd immers in artikel 47 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen
het behoud van de vroegere regels opgelegd: ,de artikelen 226bis tot
226septies, 300, 307, 776, eerste lid, 8I8, 905, 940, eerste lid, I399
tot I535, I540 tot I58I, 2255 en 2256 van het Burgerlijk Wetboek,
de artikelen 64 tot 72 van de hypotheekwet van I 6 december I 85 I,
artikel I562 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 553 tot 560
van het W etboek van koophandel en artikel 6 van het Wetboek der
successierechten blijven, bij wijze van overgangsmaatregel, tot aan de
vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel, van kracht voor echtgenoten die, gehuwd v66r de inwerkingtreding van deze we:t, een
ander stelsel dan de gemeenschap hebben aangenomen dan wel
krachtens de wet of een overeenkomst onder de regels van het gemeenschapsstelsel vallen, en overeengekomen zijn het bestaande stelsel ongewijzigd te handhaven".
De aandacht client erop te worden gevestigd dat de mening naar voren
werd gebracht dat de handhaving van de oude regels van bestuur
aan belang hebben ingeboet omdat de beheersbevoegdheid van de
man, zoals geregeld door de oude artikelen I42I en I428 B.W. door de
bepalingen van het primair stelsel (art. 2I7 en 2I8 B.W.) volledig
werd uitgehold.
Meer bepaald zou het verbod voor de vrouw om haar eigen goederen
in valle eigendom te vervreemden (I) impliciet zijn opgeheven.
Immers, daar waar in het oude stelsel. het vruchtgenot, zoals het door
de man als hoofd van de huwgemeenschap werd uitgeoefend, tot
gevolg had dat de vrouw alleen over de naakte eigendom van haar
eigen goederen kon beschikken, zou onder de nieuwe wet, deze be-

(1) Cass., 23 januari 1964, R. W., 1964-1965, 577; ]. T., 1964, biz. 261, met noot
PATRICK.
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perking zijn weggevallen, ingevolge de bij artikel 2I7 B.W. aan de
vrouw toegekende bevoegdheid om haar inkomsten te innen.
Hiertegen kan nochtans worden aangevoerd dat de toepassing van
artikel 217 (nieuw) B. W. de bevoegdheden van de man als hoofd van
de gemeenschap niet volledig heeft opgeheven. Aldus blijft aileen
hij o.m. bevoegd om kapitalen in ontvangst te nemen, zelfs indien
deze kapitalen voortkomen van de vervreemding van eigen goederen
van de vrouw. Verder beheert hij tijdens deze overgangsperiode de
gemeenschap, met inbegrip van de inkomsten van de vrouw die in
de gemeenschap vallen.
Bij wijze van overgangsmaatregel blijven eveneens van kracht, zoals
zij v66r de bekendmaking van deze wet luidden, de artikelen I24,
295, derde lid, 942, 1304, tweede lid, 1990 en 2254 van het Burgerlijk
Wetboek, de artikelen 47 en 9obis van de hypotheekwet van r6 december 1851 en de artikelen 567, eerste lid, 853, 1148, 1167, u8o,
1185, I283 en 1319 van het Gerechtelijk Wetboek.
2° Toepassing van de nieuwe regeling
I72· Wanneer de termijn van een jaar verstreken is zonder dat een
verklaring tot behoud van het bestaande huwelijksvermogensstelsel
werd afgelegd, treden de bepalingen van het wettelijk stelsel hetzij
in hun geheel, hetzij voor een deel - naargelang het huwelijksvermogensstelsel - automatisch in werking.
a. Wetteliike gemeenschap
I73· Indien een dergelijke verklaring niet wordt afgelegd, aldus artikel r, 2° van de overgangsbepalingen, zullen de echtgenoten die
geen huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt of het stelsel van wettelijke gemeenschap hebben aangenomen, bij het verstrijken van de
termijn onderworpen zijn aan de bepalingen van de artikelen I 398
tot I 450 betreffende het wettelijk stelsel, onverminderd hetgeen zij
bij huwelijkscontract hebben bedongen betreffende de voordelen aan
beide echtgenoten of aan een van hen.
De integrate toepassing van het nieuwe wettelijk stelsel zal dus enkel
uitwerking hebben voor de echtgenoten die onder het vroeger wettelijk stelsel gehuwd waren. De voordelen die aan heiden of aan een
van hen in het vroegere huwelijkscontract waren bedongen, blijven
ongewijzigd behouden en in de toekomst hun uitwerking bewaren.
De wetgever moest dergelijke oplossing aannemen, vooreerst omdat
het om een automatische overgang gaat waarbij de tussenkomst van
de echtgenoten wordt uitgesloten en vervolgens omdat deze voordelen
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meestal worden bedongen met de uitdrukkelijke bedoeling uitwerking
te hebben ingeval van ontbinding van het stelsel door overlijden.
Een andere oplossing zou in de praktijk aanleiding geven tot verrassingen voor de echtgenoten.
Een ander probleem dat de overgang van rechtswege naar de nieuwe
regeling betreft, is dat van het eigen of gemeenschappelijk karakter
van de goederen die volgens het oud stelsel gemeenschappelijk
waren en volgens het nieuw als eigen te beschouwen zijn. Dit is
bijvoorbeeld het geval voor een roerende erfenis die een van de echtgenoten onder het oud stelsel heeft verkregen en die nag aanwezig
is bij de overgang naar het nieuw stelsel. Verslaggever Baert meende
dat zulke goederen eigen worden t.g.v. de overgang naar het nieuw
stelsel (I). Deze interpretatie wijkt af van het gemeen recht inzake
overgangsrecht (2), daar ze aan de toepassing van de nieuwe wet
terugwerkende kracht verleent, maar ze beantwoordt ongetwijfeld
aan de tekst van artikel I, 2° dat uitdrukkelijk bepaalt dat de artikelen
I398 tot 1450 betreffende het wettelijk stelsel, van toepassing zijn.
Om de moeilijkheden die hierdoor kunnen ontstaan op te vangen,
kunnen de echtgenoten vooraf het vroeger stelsel vereffenen (zie
verder).

b. Bedongen gemeenschap .
174· De echtgenoten die de verklaring tot behoud van een bestaand
huwelijksvermogensstelsel niet hebben afgelegd, en die de gemeenschap beperkt tot de aanwinsten, de algemene gemeenschap of de
scheiding van goederen of het dotaal stelsel hebben gekozen onder
beding van een gemeenschap van aanwinsten als omschreven in de
artikelen I498 en I499 B.W., uitsluitend wat die gemeenschap betreft, zijn bij het verstrijken van de termijn van een jaar, slechts
onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 14I5 tot 1426 voor
alles wat betrekking heeft op het bestuur van de gemeenschap en
van de eigen goederen, alsook aan de bepalingen van de artikelen 1408
tot 14I4 betreffende de gemeenschappelijke schulden en de rechten
van de schuldeisers.
Uit de beperking in de toepassing vloeit voort dat voor het overige
alle bepalingen van het oude stelsel behouden blijven, a.m. de belangrijke regelen die bepalen welke goederen eigen of gemeenschappelijk

( r) Verslag Baert, biz. 2 r.
(2) DE PAGE, I, nr. 230 en volg.;
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zijn (1). Het behoud van deze bepalingen wordt uitdrukkelijk voorzien in de opheffings- en wijzigingsbepalingen.
De artikelen waaraan werd herinnerd naar aanleiding van de gevolgen
van de verklaring tot handhaving van het bestaande stelsel (zie nr. 171),
blijven ook hier van toepassing in zoverre zij noodzakelijk zijn voor
de werking en de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel.
De echtgenoten kunnen bovendien de gemeenschap of de gemeenschap van aanwinsten in onderlinge overeenstemming vereffenen en
tussen hen verdelen. Dit is aileen een mogelijkheid en geen verplichting.
c. Verklaring van onmiddellijke onderwerping
I75· De echtgenoten die aan het vroeger wettelijk stelsel waren
onderworpen, moeten evenwel het verstrijken van de termijn van
een jaar niet afwachten. Zij kunnen ten overstaan van een notaris
verklaren dat zij zich onmiddellijk aan de bepalingen betreffende het
nieuwe wettelijk stelsel onderwerpen. Dit stelsel zal beginnen werken
zodra de verklaring is afgelegd. De notaris heeft dezelfde verplichtingen als deze die zijn voorgeschreven met betrekking tot de verklaring tot behoud van het bestaande huwelijksvermogensstelsel.

d. Voorafgaandelijke vereffening
I76. De echtgenoten die gehuwd waren onder een of ander stelsel
van gemeenschap, kunnen in onderlinge overeenstemming de oude
gemeenschap vereffenen.
Wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, dan moeten de vereffening en de verdeling evenwel geschieden volgens de desbetreffende
regels die van toepassing waren v66r de inwerkingtreding van de wet.
Hierdoor krijgt de vrouw nog de mogelijkheid afstand te doen van
de gemeenschap, hetgeen de nieuwe wet niet meer toestaat. Zij zal
evenwel de termijnen moeten naleven waarin de vroegere artikelen
1456 en 1457 voorzagen, namelijk respectievelijk drie maanden en
40 dagen. Deze termijnen nemen een aanvang bij het verstrijken van
de termijn van een jaar na de inwerkingtreding van de wet.
Zo de man niet akkoord is om tot de vereffening over te gaan, kan
de vrouw aileen hierom vragen, bij verzoekschrift te richten aan de
rechtbank van eerste aanleg.
In dit geval worden bovengenoemde termijnen geschorst vanaf het
tijdstip waarop het verzoekschrift is ingediend, tot op het tijdstip
(1) Pari. Hand., Senaat, 27 april 1976, biz. 1914.
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waarop de te nemen beslissing in kracht van gewijsde gaat. Devereffening moet dus _niet aanvangen tijdens de overgangsperiode van
een jaar maar de vrouw moet haar optierechten uitoefenen binnen de
door artikel I, 4° van de overgangsbepalingen opgelegde termijn.
De boedelbeschrijving van de gemeenschap die wordt opgemaakt,
moet geschieden in aanwezigheid van de man of nadat hij behoorlijk
1s opgeroepen.
Het verzoek van de vrouw de vereffening te vragen is een recht dat
haar wordt toegekend ; de rechtbank kan haar dat niet weigeren. Het
werd immers redelijk geacht aan de vrouw bij deze gelegenheid het
recht te geven om, in voorkomend geval, afstand te doen van de
gemeenschap (I).
Een getuigschrift waaruit blijkt dat de wettelijke of bedongen gemeenschap vereffend is, wordt gezonden naar de notaris of ambtenaar van
de burgerlijke stand, overeenkomstig dezelfde regels als deze die
gelden t.a.v. de verklaring waarbij de echtgenoten wensen hun bestaande huwelijksvermogensstelsel te behouden. Deze formaliteit moet
worden nageleefd, zowel ingeval van vereffening en verdeling in
onderlinge overeenstemming als op verzoek van de vrouw.
De vereffening en de daaropvolgende verdeling hebben uiteraard tot
gevolg dat elk van de echtgenoten start met een eigen vermogen
terwijl het gemeenschappelijk vermogen is leeg gemaakt en tot niets
herleid.
In de geest van de wetgever zal het niet meer mogelijk zijn goederen
gemeenschappelijk te houden. Het behoud van gemeenschappelijke
goederen zou trouwens in strijd zijn met de vereffening zelf die niet
als afgesloten zou worden beschouwd. Alleen zou er desgevallend
tussen de echtgenoten een onverdeeldheid blijven bestaan, maar dan
over een eigen goed (2).
Zodra de vereffening is afgesloten vallen de echtgenoten onder alle
regels van het nieuwe wettelijk stelsel; van dat ogenblik af ontstaat
er een nieuw gemeenschappelijk vermogen dat wordt gespijsd met de
inkomsten en de aanwinsten ( 3).
Oak bij de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijk stelsel na vereffening blijven de bedingen in het huwelijkscontract die voordelen
toekennen aan beide echtgenoten of aan een van hen, behouden
(artikel I, 6°). Dit betekent dat de voordelen die de echtgenoten in
(1) Parl. Hand., K.V.V., 23 juni 1976, biz. 4241.
(2) Versiag Baert, biz. 21.
(3) Pari. Hand., Senaat, 24 april 1976, biz. 1914; versiag Baert, biz. 21.

hun vorig huwelijkscontract hadden aangenomen gehandhaafd blijven
met het nieuwe wettelijk stelsel mede overgaan. Bij de vereffening
en de verdeling op grond van artikel I, 4° van de overgangsbepalingen
zullen de overlevingsrechten, o.m. de vooruitnemingen en de regelen
van ongelijke verdeling vanzelfsprekend geen toepassing vinden.

SOMMAIRE
LA NOUVELLE LOI RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX

La nouvelle loi qui regie les droits et devoirs respectifs des epoux et realise une
reforme des regimes matrimoniaux, peut se diviser, ratione materiae, en cinq
parties dont, compte tenu de !'importance des modifications, les deux premieres
meritent particulierement de retenir !'attention.
Une premiere partie realise une reforme de Ia loi du 30 avril 1958 qui contient
les dispositions de ce qui est considere comme le regime primaire. Les dispositions contenues dans cette premiere partie sont le plus souvent, comme les
dispositions anterieures, de nature imperative et s'appliquent quel que soit le
regime matrimonial choisi par les epoux.
L' egalite entre les epoux se trouve realisee en ce qui concerne le choix de Ia
residence conjugale qui est encore fixee de commun accord, mais, a defaut
d'accord, ce n'est plus seulement le mari mais les deux epoux qui peuvent s'adresser au juge de paix.
Tres importante et totalement neuve est Ia disposition qui protege !'habitation
familiale. D'une part, celui des epoux qui possede des droits sur l'immeuble
servant d'habitation familiale, ne peut plus en disposer seul; il doit a cet effet
obtenir !'accord de son conjoint. Cette mesure emporte tout naturellement une
sensible limitation de ce droit appartenant personnellement a l'un des epoux.
D'autre part, Ia protection s•applique egalement a !'habitation familiale louee
par l'un ou !'autre des epoux; dans ce cas, le bail est considere comme appartenant aux deux epoux, independamment de Ia question de savoir lequel des deux
doit etre considere comme locataire originaire. II en resulte d'importantes consequences pour le bailleur ou le proprietaire d'un tel immeuble. Les baux commerciaux et les baux a ferme sont cependant exclus de cette derniere mesure de
protection.
La nouvelle loi confirme evidemment le droit de chacun des epoux d'exercer
une profession ainsi que Ia possibilite pour chacun d'eux de s'opposer a l'exercice
de ce droit lorsque celui-ci est de nature a mettre en peril ses interets moraux
ou materiels ou ceux des enfants mineurs. Ce qui est nouveau, c' est que le
tribunal ne doit desormais plus se limiter a autoriser ou a interdire l'exercice
de Ia profession, mais qu'il peut egalement subordonner cet exercice a une
modification du regime matrimonial des epoux.
Chacun des epoux per~oit seul ses revenus; illes affecte par priorite aux charges
du mariage. Le surplus peut etre affecte a des biens justifies par l'exercice de Ia
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profession. S'il reste un excedent, celui-ci re'Yoit la destination par le regime
matrimonial des epoux.
En correlation avec ce qui precede, i1 y a le droit pour chacun des epoux de faire
ouvrir a son nom un compte de depot ou de prendre un coffre-fort en location
sans !'accord de son conjoint. A l'egard du depositaire ou du bailleur, mais a
leur egard seulement, cet epoux est repute en avoir seulla gestion. En d'autres
termes, ce droit n'est pas indicatif de la nature des biens et des especes: ils
peuvent etre soit personnels soit communs.
Ce depositaire ou ce bailleur est cependant tenu, lors de l'ouverture du compte
ou de la location du coffre, d'en informer le conjoint. S'il omet de le faire, il
peut etre rendu responsable des eventuelles consequences. Ce devoir d'information ne porte toutefois pas sur les operations effectuees par le canal de ce
compte, ni sur le contenu de ce coffre.
Afin de pouvoir faire face a des circonstances de tous genres, chacun des epoux
peut, au cours du mariage mais non des avant le mariage, donner a son conjoint
mandat general ou special de le representer. Cette representation concerne tous
les pouvoirs dont cet epoux dispose en vertu de son regime matrimonial.
Si l'un des epoux est absent, interdit ou, d'une maniere generale, dans l'impossibilite de manifester sa volonte, son conjoint peut etre autorise, par le tribunal
de premiere instance, a se substituer a lui pour certains actes, pour des actes
se rapportant a Ia protection de !'habitation familiale et pour tout ou partie
de ses pouvoirs.
La nouvelle loi confirme egalement !'obligation pour chacun des epoux de contribuer aux charges du mariage-selon ses facultes,-ainsi que les_mesures, actuell~
ment confiees au juge de paix, qui peuvent etre prises lorsqu'un des epoux ne
satisfait pas a cette obligation.
Les deux epoux sont solidairement responsables de chaque dette, exception
faite de celles qui sont excessives, contractee pour les besoins du menage et
!'education des enfants, independamment de la question de savoir si cette dette
a ete contractee par les epoux conjointement ou par l'un d'eux.
Des mesures provisoires peuvent etre ordonnees en cas de manquement grave
a ces devoirs. L'intervention, confiee au juge de paix, est possible egalement
lorsque !'entente entre les epoux est sereusement perturbee.
Une derniere mesure enfin est prevue. Lorsque certains actes ont ete accomplis
en violation des dispositions legales, ils peuvent etre annules. L'action doit etre
introduite dans l'annee du jour ou le conjoint a eu connaissance de l'acte.
U ne deuxieme partie de Ia nouvelle loi contient une serie de dispositions generales concernant les regimes matrimoniaux.
Outre le fait qu'elle reprend les principes generaux, cette partie est d'importance
parce qu'elle contient des dispositions permettant la mutabilite du contrat de
mariage au cours du mariage.
Aux termes de !'article 1394 C.c., les epoux peuvent, au cours du mariage,
apporter toutes modifications a leur regime matrimonial et meme en changer
entierement. Au prealable, il y a lieu de dresser un inventaire de tous les biens
et de toutes les dettes et d'arreter un reglement des droits respectifs des epoux.
Ces formalites ne sont cependant requises que lorsque Ia modification du regime
matrimonial entraine Ia liquidation du regime preexistant ou un changement

actuel dans Ia composition des patrimoines. II est prevu une procedure d'homologation de l'acte portant modification du regime matrimonial.
Une troisieme partie introduit un nouveau regime matrimonial legal; elle contient 32 articles.
Le regime legal part du principe qu'il existe trois patrimoines distincts: le patrimoine propre du mari, le patrimoine propre de Ia femme et le patrimoine commun aux deux epoux.
Le patrimoine propre de chacun des epoux contient, en premier lieu, les biens
et creances appartenant a cet epoux au jour du mariage et ceux qu'il acquiert
au cours du regime par donation, succession ou testament. La preuve de }'existence de ces biens et creances se fait, a defaut d'inventaire, a l'egard des ti~rs,
par tous titres ou documents imposes par Ia loi ou admis par l'usage.
Une deuxieme serie de biens appartenant en propre a chacun des epoux comporte
notamment les accessoires des biens propres et des valeurs mobilieres propres,
les outils et instruments servant a l'exercice de Ia profession. Enfin, sont egalement propres, les biens et droits qui peuvent etre consideres comme strictement
personnels.
Demeurent egalement propres, les biens appartenant a chacun des epoux en
suite de remploi. A ces regles, le legislateur a egalement apporte des modifications ; elles fixent les conditions dans lesquelles il peut etre procede a un remploi
par declaration faite dans l'acte d'acquisition et a un remploi anticipe. Dans
ce dernier cas, le bien ainsi acquis devient propre si plus de Ia moitie des sommes
prelevees sur le patrimoine commun est remboursee dans les deux ans de la
date de l'acte.
Le patrimoine commun se compose des revenus de l'activite professionnelle de
chacun des epoux, de taus revenus ou indemnites en tenant lieu ou les completant,
ainsi que des revenus provenant de I' exercice de mandats publics ou prives, des
fruits, revenus, inten~ts de leurs biens .propres, des biens donnes ou legues aux
deux epoux conjointement ou a l'un d'eux avec stipulation que ces biens seront
communs. Suivant un dernier point de cette enumeration, sont censes communs,
tous biens dont il n'est pas prouve qu'ils sont propres a l'un des epoux par
application d'une disposition de Ia loi. Des lors, lorsque le caractere de bien
pro pre n' est pas prouve suivant les regles precitees, ce bien sera commun.
Le passif prend le caractere correspondant aux biens auxquels il se rapporte.
Sont tout naturellement propres, les dettes anterieures au mariage et celles qui
grevent les successions et liberalites qui echoient a chacun des epoux durant
le mariage. II en est de meme des dettes contractees dans l'interet exclusif du
patrimoine propre et de celles resultant d'une surete personnelle ou reelle donnee
par un des epoux dans un interet autre que celui du patrimoine commun. Sont
egalement tout naturellement propres, les dettes resultant de l'exercice d'une
profession qui a ete interdite a l'un des epoux. II en va de meme des dettes
resultant d'une condamnation penale ou d'un delit ou quasi-delit commis par
un des epoux.
Parmi les dettes qui sont communes, il y a lieu de mentionner celles contractees
conjointement ou solidairement par les deux epoux, celles contractees par un
des epoux pour les besoins du menage et !'education des enfants et celles contractees dans l'interet du patrimoine commun.
Une distinction plus nuancee doit etre operee parmi les dettes en ce qui con-
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cerne les droits des creanciers. Le payement des dettes propres ne peut evidemment etre poursuivi que sur les revenus et biens propres.
Une regle particuliere a ete fixee pour deux sortes de dettes: celles provenant
d'une profession interdite ou d'un acte que l'un des epoux ne pouvait accomplir
seul, et celles resultant d'une condamnation penale prononcee contre un seul
des epoux ou d'un delit ou quasi-delit commis par lui. Le payement de ces
dettes peut egalement etre poursuivi sur le patrimoine commun dans la mesure
ou celui-ci en a tire profit. En ce qui concerne les dettes resultant de condamnations penales ou d'un delit ou quasi-delit, le payement peut en outre en etre
poursuivi sur le patrimoine commun a concurrence de la moitie de son actif net
en cas d' insuffisance d u patrimoine propre de l' epoux debiteur.

Le payement des dettes communes peut etre poursuivi tant sur le patrimoine
propre de chacun des epoux que sur le patrimoine commun. A cet egard, une
importante distinction doit neanmoins etre faite: bien qu' elles presentent un
caractere commun, le payement d'une serie de dettes ne peut etre poursuivi que
sur le patrimoine propre de l'epoux qui les a contractees et sur le patrimoine
commun; leur payement ne peut done pas etre poursuivi sur le patrimoine
propre de l'epoux non contractant. Il s'agit des dettes excessives contractees
pour les besoins du menage et !'education des enfants, des interets qui sont
l'accessoire des dettes propres a l'un des epoux, des dettes contractees par un
des epoux dans l' exercice de sa profession et enfin des dettes alimentaires au
profit des descendants d'un seul des epoux.
De tres importants developpements ont ete consacres a la gestion du patrimoine
commun. Il s'agissait en particulier de trouver une solution pour departager
deux theses qui s'affrontent a cet egard. Certains defendaient la these suivant
laquelle la gestion du patrimoine commun devait etre regie par le principe de
la gestion simultanee cependant que d'autres se declaraient partisans de la gestion
en commun.
En fin de compte, un accord a ete realise en vertu duquel la gestion simultanee
est certes admise comme regle generale mais se trouve completee par la regle
qu'une serie d'actes requiert l'accord des deux epoux.
La gestion comprend tous pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition. Les epoux doivent gerer le patrimoine commun dans l'interet de la famille
en se conformant aux regles enoncees dans une serie de textes.
Le patrimoine commun est gere par l'un ou l'autre des epoux; il peut exercer
seul ces pouvoirs de gestion mais doit respecter les actes de gestion accomplis
par son conjoint.
Ce principe implique en particulier que chacun des epoux peut accomplir les
actes pour les besoins du menage et !'education des enfants.
L' epoux qui exerce une activite professionnelle peut egalement accomplir des
actes seul, et plus precisement ceux qui sont necessaires a l' exercice de cette
activite, mais le concours des deux epoux est requis s'ils exercent ensemble une
meme activite. Dans ce dernier cas, chacun des epoux ne peut accomplir seul
que les actes d'administration.
Le nouvel article 1418 enonce une serie d'actes consideres comme importants
et requerant le consentement des deux epoux. Ces actes sont repartis en deux
categories: d'une part, les actes dont l'annulation peut etre obtenue lorsqu'ils
ont ete accomplis sans le concours de l'autre epoux, et ce des que ce dernier

a un interet legitime pour en reclamer l'annulation; d'autre part, les actes dont
l'annulation ne necessite pas seulement !'existence d'un interet legitime mais,
en outre, !'existence d'une lesion.
Outre l'exigence du concours, d'autres mesures sont encore prevues. Aucun des
epoux ne peut, sans le consentement de !'autre, disposer entre vifs a titre gratuit
de biens faisant partie du patrimoine commun.
Quatre sortes de mesures sont prevues par les textes. Le tribunal de premiere
instance peut autoriser l'un des epoux a agir seul lorsque son conjoint refuse
sans motif legitime de donner son consentement a un acte. A titre preventif,
le juge de paix peut interdire d'accomplir un acte de gestion pouvant causer
prejudice au conjoint ou nuire aux interets de la famille. Comme deja expose
plus haut, l'annulation peut etre prononcee lorsque des actes sont accomplis
sans respecter les conditions requises. Une derniere mesure connexe a celles
qui precedent trouve cependant place sous les articles afferents aux recompenses.
Le patrimoine commun peut obtenir recompense lorsque le prejudice cause par
l'acte illegitime n'a pas ete entierement repare par l'annulation, ou meme lorsque
l'annulation n'a pas ete demandee ou obtenue.
L'action en nullite doit etre introduite dans l'annee du jour ou l'epoux a eu
connaissance de l'acte et au plus tard avant la liquidation definitive du regime.
Chacun des epoux gere son patrimoine propre.
La dissolution du regime legal est provoquee par les memes causes que celles
prevues sous la legislation anterieure, a !'exception d'une cause maintenant
ajoutee: !'adoption d'un autre regime matrimonial.
11 n'est guere apporte de modifications aux regles gouvernant la dissolution.
D'importance est cependant une disposition qui valorise les plus-values. Si les
sommes et montants entres dans le patrimoine debiteur de recompense ont
servi a acquerir, conserver ou ameliorer un bien, la recompense sera egale a la
valeur ou a la plus-value de ce bien. Ceci est constate, soit a la dissolution du
regime si le bien se trouve alors encore dans le patrimoine debiteur, soit au jour
de !'alienation si le bien a ete aliene auparavant.
La section traitant de la dissolution du regime contient en outre, les regles concernant le reglement du passif, le reglement des recompenses et le partage.
Les creances entre epoux ne s'exercent, pendant la duree du regime legal, que
sur les biens propres du debiteur. Elles portent interet de plein droit a dater
de la dissolution.
Le chapitre suivant de la nouvelle loi est consacre aux conventions modifiant
le regime legal.
Il traite en premier lieu des clauses extensives de l'actif commun et notamment
des biens meubles ou immeubles presents et futurs, de la communaute universelle ou de !'apport d'un ou de certains biens determines, du preciput, des clauses
derogatoires aux regles du partage du patrimoine commun par parts egales.
La nouvelle loi proprement dite se clot par des dispositions concernant Ia separation de biens conventionnelle et judiciaire.
Pareille reforme fondamentale a rendu necessaire une serie de modifications de
divers articles de loi comme consequence logique des options gisant a la base
de la nouvelle loi.
Le legislateur n'a pas voulu que cette nouvelle loi ne soit applicable qu'aux

seules personnes contractant mariage apres son entree en vigueur. C'est pourquoi
il a prevu des dispositions transitoires.
Une distinction s'impose suivant le regime matrimonial adopte par les epoux.
S'ils sont maries sans avoir etabli de conventions matrimoniales ou apres avoir
adopte la communaute legale ou le regime de la separation de biel_ ~ ou le regime
dotal comportant une societe d'acquets, ces epoux peuvent, pendant un delai
d'un an, declarer devant notaire qu'ils entendent maintenir sans changement
leur regime matrimonial legal ou conventionnel.
A defaut pareille declaration, les epoux qui n'avaient pas etabli de conventions
matrimoniales ou avaient adopte le regime de la communaute legale, sont soumis
au nouveau regime legal. Ils peuvent egalement prendre eux-memes !'initiative
d'adopter le nouveau regime legal sans attendre !'expiration du delai d'un an
et faire une declaration en ce sens devant notaire.
Ceux qui etaient maries sous le regime de la communaute reduite aux acquets
ou de la communaute universelle et qui n'ont pas fait de declaration suivant
laquelle ils entendent maintenir ces regimes, tombent automatiquement sous les
dispositions concernant la gestion du regime legal et sont soumis aux dispositions concernant les dettes communes et les droits des creanciers.
Les epoux maries sous le regime de la communaute ou de la societe d'acquets,
peuvent de commun accord liquider et se partager la communaute ou la societe
s'ils le desirent. Si le mari ne donne pas son accord, la femme peut demander
la liquidation au tribunal de premiere instance.
La consequence de la liquidation sera que les epoux tomberont sous toutes les
regles ciu regime legal..

SUMMARY

THE NEW BELGIAN MATRIMONIAL PROPERTY ACT

The new Act relating to the mutual rights and obligations of husband and wife,
which also brings about certain changes in the different kinds of marriage
settlements, can with due regard to its contents be divided into five separate
chapters, of which the first two in order of importance claim most of our attention.
Chapter I amends the Act of 3I April I958 which governs what is referred to as
the ,primary system". The provisions in this chapter are mostly of a mandatory
nature, as were those of the previous Act; also, they are applicable whatever
form the marriage settlement adopted by the spouses may have taken.
The principle of equality between husband and wife with regard to the matrimonial home has now been established. Such a residence shall still be determined
by agreement between them. In case of disagreement, however, the matter can
be referred to the Justice of the Peace by both, and not merely by the husband.
The provision protecting the matrimonial home is a very important one, and
totally innovative. On the one hand, it is no longer possible for one of the
spouses to dispose on his own of the realty which serves as residence for the

family. For this he requires the other spouse's consent. As a result of this
measure, this right to dispose belonging to either spouse has been considerably
reduced. On the other hand, this protection extends to the matrimonial home
which has been rented by one of the spouses. In this case, the lease is deemed to
belong to both of them irrespective of whom is to be considered as the original
lessee. This has far-reaching consequences for the landlord or for the owner of
such realty. Commercial and farming leases have, however, been excluded from
this protection.
Naturally it has been confirmed once again that every spouse has the right to
pursue an occupation and that each one is in a position to oppose this if the
moral or material interests of the minor are put into jeopardy. There is, however,
a novelty in the fact that the court is no longer confined to merely granting or
refusing permission for this occupation, but is now able to make this occupation
subject to an alteration in the marriage settlement of the spouses.
Each spouse may receive his earnings individually. He shall, however, spend
them first of all on expenses arising out of and during the marriage. The remainder
may be used for goods which the spouse justifiably requires for his occupation.
If anything still remains, it shall be used for whatever purpose is provided for in
the marriage settlement.
In the same context, every spouse has the right to open a deposit account or rent
a safe without the consent of the other. For the depository and the lessor, and
for them only, that spouse alone shall be deemed to administer or have access to
that account or safe. In other words, this right is not decisive for determining
the nature of the goods or monies concerned: they can belong to the spouses'
own estate or to the joint estate.
The depository or the lessor shall, however, on opening the account or letting
the safe, inform the other spouse about this action. If he fails to do so, he may
be held liable for any possible damage resulting from his mistake. This duty
to inform does not, however, extend to actions performed by way of this account;
nor doe is to the contents of the safe.
In order to be able to cope with all kinds of circumstances, each spouse may,
during the marriage (and not prior to it), give each other special or general
powers of attorney. This proxy covers all the powers the spouse has at his
disposal as a result of his matrimonial settlement.
If the husband or the wife is absent, or if he has been incapacitated by judgment,
or if he is unable to express his will, the other spouse may obtain permission
from the Court of First Instance to represent the former for certain actions,
namely those which concern the protection of the matrimonial home and those
relating to all his powers or part of them.
There is also a confirmation on the one hand of the duty of every spouse to
contribute towards the expenses arising out of and during the marriage to the
best of his or her ability ; on the other of the measures which at present come
within the jurisdiction of the Justice of the Peace, and may be taken if one of the
spouses fails to comply with his duties.
Husband and wife are severally and jointly liable for all but the extravagant
debts contracted for the benefit of the housekeeping and the children's education,
whether this debt has been contracted by both of them or one of them only.
Provisional measures may be taken if there is a serious neglect of duty. This
action, which comes within the jurisdiction of the Justice of the Peace, may

also be brought when the understanding between the spouses has been seriously
disturbed.
The final provisions in this first chapter cover the contingency that some actions
will be performed which are at variance with the conditions of the matrimonial
settlement. Such actions may be declared null and void; to this end, proceedings
must be instituted within a year of the infringement being brought to the notice
of the other spouse.
Chapter two of the new act contains a succession of general provisions relating
to the different types of matrimonial settlement. Besides adopting the same
general principles as the previous system, this chapter is an important one, as it
contains provisions which make it possible to bring about changes in the matrimonial settlement.
Article 1394, the spouses may alter their type of matrimonial settlement as they
wish; they may even adopt another type of settlement. Prior to this, an inventory
of all personal chattels and debts shall be compiled, and the mutual rights of the
spouses shall be determined. These formalities, however, are only required
if the changes in the settlement result in the liquidation of the previous system
or affect the way the various estates are constituted. Provision is also made for
a procedure to ratify the deed containing the amendments to the settlement.
Chapter Ill establishes a new statutory type of settlement; it contains 32 articles.
Here, the point of departure is the principle that there are three separate estates:
the husband's own estate, that of the wife, and the joint estate of both spouses.
Each of the spouses' own estate contains first of all the property and the claims
belonging to the husband and wife on the day ofthe marriage ceremony, as well
as the property and the claims each of them acquires during the marriage by gift,
inheritance or legacy. The fact that these goods or claims actually exist can,
in the absence of an inventory, be proved against all third parties by means of all
documents or instruments imposed by law or accepted by custom.
Amongst the second kind of goods belonging to the spouses' own estate, the
following have, amongst others, been listed: the accessories of these goods and
of securities belonging to the spouse, and utensils and tools necessary for pursuing
a particular occupation. This chapter ends by defining the spouses' own property
as being that which is to be considered as strictly personal.

If a spouse has acquired property as a result of reinvestment, that property
remains in that spouse's own estate. The lawgiver has also altered these rules
to some extent, which rules lay down the conditions under which a reinvestment
clause may be inserted in the deed for sale, and those under which an accellerated
reinvestment is possible. Property acquired in this way will also be included in
the spouse's own estate, if half the sum which has been taken out of the joint
estate will have been reimbursed within two years of the day when the deed
relating to the reinvestment was signed.
The joint estate consists of all earnings arising from the occupation of the spouses ;
all other monies replacing or completing these earnings as well as earnings from
holding an office of a public or private nature; all other income in the form of
profits or interests accruing from property in their own estate ; property which
has been donated or transferred to either the husband and wife together or to
one of them only on condition that this property will be included in the joirit
estate.

In the final item on this list, all property which has not been proved to belong
to one of the spouses' own estate by law, is held to belong to the joint estate.
If the fact that property belongs to the spouse's own estate cannot be proved
according to the aforementioned rules, this property shall belong to the joint
estate.
Expenses have the same status as the property out of which they arise. It is
evident that the spouses' own expenses, debts dating from before the marriage,
and those arising from legacies and gifts they may acquire during the marriage.
The same goes for debts contracted solely in the interest of the spouse's own
estate, and arising from a personal and real security which the spouse had given
in the interest of something other than the joint estate. Debts arising from an
occupation for which the spouse had been denied permission also form part of
the spouse's own estate, as well as those resulting from a conviction or from civil
liability affecting one of the spouses.
Among the debts which are chargeable to the joint estate, mention must be made
of the following: debts contracted severally and jointly by the spouses, those
contracted by one of the spouses for the benefit of the housekeeping and the
children's education, and those contracted in the interest of the joint estate.
One has to make a more subtle distinction in respect of the rights of the creditors.
The spouse's own debts are naturally chargeable only to his or her own estate.
A special rule has been established for two kinds of debts : those arising from
an unwarranted occupation or from an act which the spouse was not allowed to
perform on his own, and those resulting from convictions or from civil liability
affecting one of the spouses. Furthermore, these debts are chargeable to the joint
estate to the extent that this estate has benefited from them. As far as convictions
or debts resulting from civil liability are concerned, they too may be chargeable
to the spouse's own estate for as much as 50% of the net assets, should the
debtor's own estate prove insufficient.
Joint debts are chargeable to the spouses' own estate as well as to the joint estate.
An important distinction must, however, be made in this connection. Although
they are joint by nature, there is a whole string of debts which are only chargeable
to the spouse's own estate if the latter has contracted them, as well as to the joint
estate. In this way, these debts are not chargeable to the estate belonging to the
spouse who did not contract them. Here we are concerned with the following:
extravagant debts contracted for the benefit of the housekeeping and the children's
education; those contracted by one of the spouses when pursuing his occupation,
and finally maintenance orders for the benefit of lineal descendants.

An extremely interesting discussion was held prior to the law being enacted:
it concerned the administration of the joint estate. In particular, the issue was
to solve the following controversy : some were in favour of applying the principle
of equal and individual administrative powers, while others favoured joint
administration.
Eventually an agreement was reached where the principle of equal and individual
administration was adopted as the norm, whilst taking into account a whole
series of actions for which the consent of both spouses is required.
Administration consists of all powers of management, enjoyment and disposal.
The spouses shall administer the joint estate in the interest of the family, and in
accordance with the rules as laid down in several articles.

The joint estate shall be administered by either spouse : he or she may exercise
these powers of administration individually and shall have due regard for the
acts of administration performed by the other spouse.
In particular, this principle implies the capacity of every spouse to perform
actions for the benefit of the housekeeping and the children's education.
The spouse who pursues an occupation may also perform actions by himself,
namely those necessary for pursuing this occupation; the husband and the wife
must, however, act jointly if they pursue the same occupation. In this case,
the only actions which each spouse may perform on his own are those of administration.
The new article 1418 enumerates a succession of actions which are considered
to be important and for which the consent of both spouses is required. These
actions can be divided into two kinds: on the one hand, actions for which a
declaration of nullity may be obtained if they were performed without the
cooperation of the other spouse, as from the moment when the spouse who gave
his or her consent shows a legitimate interest in instituting this plea for nullity.
The other kind of actions do not only require a legitimate interest, but also the
existence of a burdensome contract to justify a plea for nullity.
Apart from this cooperation requirement, provision is made for a few other
measures. No spouse may, without the consent of the other party to the marriage,
dispose by gift of any property which forms part of the joint estate.
Four types of measures are contemplated in the texts. The court of first instance
may authorize one of the spouses to perform acts alone if the other spouse
withholds his or her consent to an without giving a lawful reason. As a preventive
measure, the magistrate may prohibit an act of administration which may--be
to the disadvantage of a spouse or to the prejudice of the family. As stated
above, a declaration of nullity may be made where acts have been performed
without due compliance with the relevant conditions. Of importance here is the
provision that the third party must produce evidence of his good faith. Even so,
the court is not obliged to make a declaration of nullity. A final measure in this
connection, however, falls within the articles concerning indemnification. The
joint estate may obtain compensation if the damage caused by the illegal act
is not made good by the declaration of nullity, even where such a declaration
has not been petitioned or obtained.
The plea for nullity must be submitted within a year of the spouse having had
knowledge of this intention, and in any event before the estate has been liquidated.
A spouse's own estate is administered by each of the spouses.
Liquidation of the legal estate is carried out for the same causes as gave rise to
this process under the previous body of legislation, except for the added reason,
namely, the change-over to another type of matrimonial settlement.
Many of the changes in the rules governing liquidation are not applied in practice.
There is, however, an important provision which evaluates the increase in value.
If the monies which come within the estate of the party have served to obtain,
conserve or improve property, the indemnification shall equal the increase in
value. This is determined either at the time of liquidating the settlement if the
item in question is still in the estate of the party who has to pay compensation,
or on the date of disposal where disposal was affected earlier.

The section which deals with the liquidation of the settlement also contains the
rules relating to the calculation of the charges and indemnities and the distribution.
Appeals in respect of debts between husband and wife during the matrimonial
settlement may only relate to the debtor's own property. Such debts bear
interests de jure as from the date of liquidation of the settlement.
First of all, it sets out the conditions for extension of the common advantages,
namely, the moveable or immoveable property already existing or acquired in the
future, the total settlement, or the contribution of one or more specific items,
anticipation, and the conditions which derogate from the rules for equal distribution of the joint estate.
The actual legislation concludes with provisions concerning the contractual and
the legal separation of property.
Such a fundamental reform has necessitated a considerable number of changes
to various articles, these changes being the logical consequence of the options
taken by the new Act.
The framers of the law did not intend it to be. applicable only to persons entering
into matrimony after it had come into force. Hence the inclusion of transitional
provisions.
A distinction must be made according to the form of settlement adopted by the
spouses. If they married without having any conditions attached to the marriage,
or if they adopted either community or separation of property or the dotal
system in which community of acquired property is stipulated, they may in the
course of a period of one year declare before a notary public that they wish to
maintain their legal or contractual settlement unchanged.
In the absence of such a declaration, spouses who have not entered into any
matrimonial agreements or have adopted the joint property system are subject
to the new legal system. They may also take the initiative themselves and adopt
the new legal system by making a declaration to this effect before a notary public
without waiting for a period of one year to expire.
Those who are married under the system in which community is applicable only
to property acquired subsequent to marriage or under that of full community
of property and have not made a declaration that they wish to maintain the
settlement they adopted are automatically covered by the provisions concerning
the administration of the legal system and are subject to the provisions concerning
joint debts and the rights to creditors.
A husband and wife married under the system of community of estate or the
system where community is confined to property acquired subsequent to marriage may liquidate the settlement if they so desire. If the husband does not
agree, the wife may apply for liquidation to the court of first instance.
The effect of liquidation will be that the husband and wife become subject to all
the rules of the legal settlement system.

ZUSAMMENFASSUNG

DAS NEUE GESETZ UBER DAS EHELICHE VERMOGENSRECHT

Das neue Gesetz, class die Rechten und Pflichten der Ehegatten regelt und eine
Neugestaltung der Guterstande durchfiihrt, kann, nach dem Inhalt, in fiinf
T eile eingeteilt werden, wovon, auf Grund der Wichtigkeit der Anderungen,
die ersten zwei Teile die meiste Andacht verdienen.
Der erste Teil beinhaltet eine Reform des Gesetzes vom 30. April 1958 und
umfasst Bestimmungen tiber die allgemeinen vermogensrechtlichen Ehewirkungen. Die Bestimmungen in diesem T eil des Gesetzes sind tiberwiegend von
zwingender Art und sind auf jeder Ehe anwendbar, unabhangig vom gewahlten
Gtiterstand.
Bei der Wahl der Ehewohnung sind die Ehegatten gleichberechtigt: die Ehewohnung wird durch eine gemeinsame Entscheidung gewahlt. Wenn eine gemeinsame Entscheidung nicht erreicht werden kann, hat der Mann kein Alleinscheidungsrecht mehr, und kann jeder Ehegatte sich an den Friedensrichter
wenden.
Besonders wichtig und ganz neu ist die Bestimmung zum Schutz der .Ehewohnung. Einerseits kann der Ehegatte, der Rechte an dem Gut, das als Ehewohnung client, hat, nicht mehr allein dartiber verftigen, da er die Einwilligung
des anderen Ehegatten benotigt. Diese Bestimmung hat nattirlich zur Folge, class
das Eigentumsrecht eines Ehegatten stark eingeschrankt werden kann. Andererseits gilt dieser Schutz auch fiir die Ehewohnung die von einem Ehegatten
gemietet wird: in diesem Fall gilt das Vermuten class beide Eheleute am Mietverhaltnis beteiligt sind, abgesehen von der Frage wer von heiden der ursprtingliche Mieter ist. Diese Regelung hat eingreifende F olgen fiir den Vermieter oder
EigentUmer des Hausgrundstticks. Diese letzte Schutzmassnahme ist aber nicht
auf Handelsmietvertrage und Pachtvertrage anwendbar.
Das neue Gesetz bestatigt nattirlich das Recht jedes Ehegatten auf eine eigene
Berufstatigkeit, als auch die Moglichkeit des anderen dagegen Einspruch zu
erheben wenn durch eine bestimmte Berufstatigkeit seine sittlichen oder materiellen Interessen oder diese der minderjahrigen Kinder in Gefahr gebracht
werden. Neu ist dagegen, class das Gericht sich nicht auf den Erlass eines Verbotes oder einer Erlaubnis zur Austibung des Berufes beschranken soU, sondern
die Austibung eines bestimmten Berufes von einer Anderung des Gtiterstandes
abhangig machen kann.
}eder der Eheleute empfangt sein eigenes Einkommen und hates an erster Stelle
fur die HaushaltsfUhrung zu verwenden. Der Uberschuss kann er verwenden
fUr Anschaffungen die fUr seine Berufstatigkeit verantwortet sind. Gibt es dann
noch ein Uberschuss dann wird dieser nach den Vorschriften des gewahlten
GUterstandes angewendet.
}eder Ehegatte hat das Recht ohne Einwilligung des anderen, ein eigenes Konto
anzulegen oder ein Bankschliessfach zu mieten. In seinen Beziehungen mit dem
Kreditinstitut oder dem Vermieter, wird er als alleiniger Inhaber des Kontos
oder Mieter betrachtet. Hieraus kann aber kein Eigentumsrecht am Guthaben
oder an den Guter hergeleitet werden, da diese zum personlichen oder zum ge-

meinschaftlichen Vermogen gehoren konnen. Das Kreditinstitut oder der Vermieter muss aber den anderen Ehegatte von der Kontoeroffnung oder der Miete
des Bankschliessfachs in Kenntnis setzen. Geschieht dies nicht, so haftet er
fiir eventuellen Schaden. Diese Informationspf!icht gilt aber nicht fi.ir die spatere
Fi.ihrung des Kontos, noch fi.ir den Inhalt des Bankschliessfachs.
Urn fi.ir aile unvorhergesehenen Umstande geri.istet zu sein, kann jeder Ehegatte
dem anderen, jedoch nur wahrend der Ehe (also nicht vor der Eheschliessung)
eine allgemeine oder besondere Vollmacht erteilen urn ihn zu vertreten. Diese
Vertretung betrifft aile Befugnisse, die der Ehegatte auf Grund des Gi.iterstandes
hat. Wann ein Ehegatte abwesend ist, handlungsunfahig erklart wurde oder im
Allgemeinen nicht in der Lage ist seinen Willen kennbar zu machen, kann der
andere durch das Gericht genehmigt werden urn bestimmte Rechtsgeschafte
oder Handlungen bezi.iglich den Bestimmungen tiber den Schutz der Ehewohnung
an seiner Stelle vorzunehmen oder ihn fi.ir aile oder einen Teil seiner Befugnisse
zu vertreten.
Das neue Gesetz bestatigt die fri.iheren Bestimmungen class jeder Ehegatte
seinen Fahigkeiten entsprechend zu den Aufwendungen fi.ir die Haushaltsfi.ihrung beitragt, und class Geldleistungen beim Friedensrichter einklagbar
sind, wenn ein Ehegatte dieser Verplichtung nicht nachkommt.
Jeder Ehegatte haftet fi.ir Schulden aus Rechtsgeschaften die fi.ir gemeinsamen
Haushalt oder fi.ir die Kindererziehung vorgenommen wurden, unabgesehen
von der Frage ob einer oder beide Ehegatten das Rechtsgeschaft gegri.indet haben.
Diese Haftung gilt nicht wenn die Verbindlichkeit i.ibermassig ist.
Der Friedensrichter kann einstweilige Anordnungen treffen wenn ein Ehegatte
seinen Pflichten nicht nachkommt, sowie wenn die eheliche Lebensgemeinschaft
ernsthaft gestort ist.
Schliesslich soli noch erwahnt werden class bestimmte Rechtsgeschafte die
den gesetzlichen Vorschriften zuwider vorgenommen wurden, nichtig erklart
werden konnen. Die Klage muss innerhalb des Jahres in welchem der Ehegatte
davon Kenntnis genommen hat, erhoben werden.
Der zweite Teil des Gesetzes enthalt eine Reihe von Bestimmungen allgemeiner
Art tiber das Ehegi.iterrecht, die zum Teil fri.ihere allgemeine Grundsatze i.ibernehmen. Dieser Teil ist aber sehr wichtig da er die Moglichkeit der Anderung
des Ehevertrages wahrend der Ehe einfi.ihrt. Der neue Artikel 1394 bestimmt
das Eheleute wahrend der Ehe ihren Ehevertrag beliebig andern, oder sogar
einen neuen Gi.iterstand annehmen konnen. Dazi.i mi.issen sie ihre Gi.iter und
Verbindlichkeiten in ein Verzeichnis aufnehmen und eine Vermogensauseinandersetzung regeln. Diese Formalitaten sind nur erforderlich wenn die Anderung des
Ehevertrages eine Auseinandersetzung des fri.iheren Gi.iterstandes oder eine unmittelbare Anderung der Zusammenstellung der Vermogen zur Folge hat. Die
Anderung der gi.iterrechtlichen Verhaltnissen ist nur wirksam wenn sie gerichtlich bestatigt wurde.
Der dritte Teil, der 32 Artikel enthalt, fi.ihrt einen neuen gesetzlichen Gi.iterstand ein. Dieser Gi.iterstand geht vom Prinzip von drei verschiedenen Vermogen
aus: das eigene Vermogen des Mannes, das eigene Vermogen der Frau, und das
gemeinschaftliche Vermogen der heiden Eheleute.
Das eigene Vermogen von.jedem der heiden Eheleute enthalt an erster Stelle
aile Gi.iter und Forderungen die jedem der heiden Eheleute gehoren am Tage der

Eheschliessung und diese, die jeder wahrend der Ehe erhalt durch Schenkung,
Erhschaft oder Vermachtnis. Der Beweis des Bestandes dieser Giiter oder
Forderungen wird, hei Nichtvorhandensein eines Inventars, gegeniiher Dritten
geliefert durch alle Titel oder Bescheide die gesetzlich vorgeschriehen oder gewohnheitsrechtlich angenommen werden.
Eine zweite Reihe von Giiter, die zum personlichen Vermogen gehoren, sind
u.a. das Zuhehoren der personlichen unheweglichen Giiter und der eigenen
Wertpapiere, die Gerate und Werkzeuge zur Auslihung des Berufes und die
Giiter und Rechte, die als hochtspersonlich angesehen werden sollen. Gehoren
auch zum personlichen Vermogen, die Giiter die jeder der Eheleute erwirht mit
personlichen Mitteln (Prinzip der Surrogation). Der Gesetzgeher hat an dieser
Regel einige Anderungen angehracht und hestimmt welche Erklarungen ein
Ehegatte im Kaufvertrag ahgeben soU, damit ein Gut das mit Mitteln aus dem
Personlichen Vermogen erworhen wird, zu seinem Alleineigentum gehort. Ein
Gut kann im Alleineigentum eines Ehegatten iihergehen wenn er heim Kaufvertrag erklart class dieses Gut zur Verwertung seines personlichen Vermogens
angewendet wird und wenn mindestens die Halfte der Summe die aus dem gemeinschaftlichen Vermogen heigesteuert wurde, innerhalb von zwei Jahren
nach dem Kaufvertrag aus dem personlichen Vermogen zuriickhezahlt wird.
Das gemeinschaftliche Vermogen besteht aus den Einkommen von Berufsaktivitaten von jedem der heiden Eheleute, aile Einkommen und Verglitungen die sie
ersetzen oder erganzen, sowie aus Einklinften aus offentlichen oder privaten
Mandaten, den Friichten, Gewinnen, Zinsen ihrer eigenen ·Giiter, den Giiter
geschenkt oder vermacht an die heiden Eheleuten zusammen, oder an einen von
Ihnen unter der Bedingung-dass die Giiter gemeinschaftlich sein sollen,_Schliess-_
lich formuliert das Gesetz die Vermutung class alle Giiter gemeinschaftlich sind,
die nicht eindeutig einem Ehegatten zustehen.
Die Verhindlichkeiten folgen den gemeinschaftlichen oder personlichen Charakter
der Giiter. Sind also personlich alle vorehelichen Verhindlichkeiten, sowie diese
die zu den Lasten von Erhschaften und Schenkungen gehoren. Das gleiche gilt
fiir die Verhindlichkeiten die im ausschliessenden Interesse des personlichen
Vermogens hegriindet wurden und die entstehen aus einer personlichen oder
sachlichen Sicherheitsleistung die ein Ehegatte in einem anderen Interesse als
in dem des gemeinschaftlichen Vermogens eingegangen ist. Sind ehenfalls personlich die Verhindlichkeiten entstanden aus einer vom Gericht verhotenen
Berufsausiihung sowie die Verhindlichkeiten aus ausservertraglichen Haftung
(unerhauhte Handlung oder Straftat).
Unter den Schulden die gemeinschaftlich ind, mlissen angefiihrt werden, die
Verhindlichkeiten aus Rechtsgeschaften die von den Eheleuten zusammen vorgenommen wurden oder wofiir sie heide personlich als Gesamtschuldner haften,
sowie Verhindlichkeiten aus Rechtsgeschaften die von jenem der Eheleute im
Interesse des gemeinschaftlichen Haushaltes oder der Kindererziehung vorgenommen wurden, sowie die Verhindlichkeiten die im Interesse des gemeinschaftlichen Vermogens entstanden sind.
Auch die Haftung der drei Vermogen wird vom neuen Gesetz ausdriicklich
geregelt. In der Regel haftet nur das personliche Vermogen flir personliche
Schulden. Eine hesondere Regel wird flir zwei Arten Schulden eingeflihrt,
namlich fur Verhindlichkeiten aus einem verhotenen Beruf oder aus einer Handlung die von einem der Ehegatten ohne Einwilligung des anderen vorgenomen
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wurde, und fi.ir Schulden aus einer Straftat oder unerlauhten Handlung. Fur
diese Verhindlichkeiten haftet auch das gemeinschaftliche Vermi:igen insoweit
es aus dieser Handlung einen Vorteil geholt hat. Fi.ir strafrechtliche Verurteilung
sowie fi.ir Schulden aus einer unerlauhten Handlung kann die Vollstreckung auch
in das gemeinschaftliche Vermi:igen erfolgen his zur Hi:ihe der Halfte des Nettohestandes, wenn das eigene Vermi:igen des Schuldners nicht ausreicht.
Fur gemeinschaftliche Verhindlichkeiten haftet sowohl das persi:inliche als das
gemeinschaftliche Vermogen. Dennoch muss hier ein wichtiger Unterschied
gemacht werden. Fur einige Schulden kann, ohwohl sie einen gemeinschaftlichen
Charakter hahen, nur das persi:inliche Vermi:igen des Schuldners und das gemeinschaftliche Vermogen in Anspruch genommen werden. Fi.ir diese Schulden
haftet das personliche Vermi:igen des nichtschuldenden Ehegatten also nicht.
Es hetrifft Verhindlichkeiten aus Rechtsgeschaften die fi.ir die Haushaltsfi.ihrung
und die Erziehung der Kinder vorgenommen wurden und die nach den Verhaltnissen der Ehegatten uhermassig sind, Zinsen fur personliche Verhindlichkeiten, Verhindlichkeiten die aus der Berufsausuhung entstanden sind, sowie
Unterhaltsverpflichtungen gegenuher Personen die von einem Ehegatten ahstammen.
Eine sehr wichtige Besprechung wurde im Senatsausschuss der Verwaltung des
gemeinschaftlichen Vermogens gewidmet, denn es war ni:itig eine Losung zwischen zwei gegensatzliche Meinungen zu finden. Einige verteidigten die Auffassung class die Verwaltung des gemeinschaftlichen Vermogens durch das
Prinzip der gleichzeitigen Verwaltung heherrscht werden soli, wahrend andere
die gemeinschaftliche Verwaltung hevorzugten. Schliesslich erreichte man einen
Kompromis, wohei die gleichzeitige Verwaltung als allgemeine Regel angenommen wurde, doch unter Zufiigung einer Reihe von Rechtsgeschaften, wozu
die Zustimmung beider Eheleute ni:itig ist.
Die Verwaltung umfasst aile Befugnisse der Verwaltung (im engeren Sinne),
der Nutzung und der Verfugung. Die Eheleute mussen das gemeinschaftliche
Vermogen im Interesse der Familie verwalten.
Das gemeinschaftliche Vermogen wird durch den einen oder anderen der Eheleute verwaltet. Jeder Ehegatte kann das gemeinschaftliche Vermi:igen selhstandig
verwalten und muss die R~chtsgeschafte des anderen dulden.
Dieses Prinzip schliesst insbesondere in class jeder Ehegatte aile Rechtsgeschafte
vornehmen kann, die fiir die Haushaltsfuhrung und die Kindererziehung notwendig sind.
Der herufstatige Ehegatte hat das Recht allein aile Rechtsgeschafte vorzunehmen
die fur die Ausuhung seines Berufes erforderlich sind. Wenn heide Ehegatten
gemeinsam denselhen Beruf ausuhen, ist fiir aile Rechtsgeschafte, mit Ausnahme
reiner Verwaltungshandlungen, die Einwilligung von heiden Ehegatten notwendig.
Der neue Artikel 1418 nennt eine Reihe von Rechtsgeschaften, die als wichtig
betrachtet werden und zu denen die Zustimmung heider Ehegatten verlangt
wird. Diese Rechtsgeschafte sind in zwei Gruppen eingeteilt: einerseits die
Geschafte die unwirksam erklart werden ki:innen, wenn sie ohne Einwilligung des
anderen Ehegatten vorgenommen wurden; andererseits die Rechtsgeschafte die
nur unwirksam erklart werden konnen, wenn sie ohne die erforderliche Zustimmung vorgenommen wurden und ausserdem den anderen Ehegatten henachteiligt hahen.

991

Kein Ehegatte kann ohne Einwilligung des anderen Gliter aus dem gemeinschaftlichen Vermogen verschenken.
Das Gesetz enthalt noch einige besondere Vorschriften iiber die Verwaltung des
gemeinschaftlichen Vermogens. Das Gericht kann die Einwilligung eines Ehegatten ersetzen wenn dieser sie ohne ausreichenden Grund verweigert. Andererseits kann der Friedensrichter vorsorglich einem Ehegatten verbieten eine
Verwaltungshandlung vorzunehmen, die den anderen Ehegatten benachteiligen
oder die Interessen der Familie gefahren kann. Wie bereits oben erwahnt wurde,
konnen Rechtsgeschafte die ohne Beachtung der gesetzlichen Vorschriften vorgenommen wurden, nichtig erklart werden. Wichtig dabei ist, class der Dritte
den Beweis liefern muss class er gutglaubig war. Dennoch ist das Gericht nicht
verpflichtet die Nichtigkeit zu erklaren. Das gemeinschaftliche Vermogen kann
Ersatz fordern, wann der Schaden durch die gesetzwidrige Handlung verursacht,
nicht durch die Nichtigkeitserklarung wieder gut gemacht wird, oder sogar,
wann nicht auf Nichtigkeit geklagt wurde oder wenn die Klage keinen Erfolg
hatte. Die Klage auf Nichtigkeit eines Rechtsgeschaftes muss innerhalb eines
Jahres, nachdem der Ehegatte davon Kenntnis genommen hat, erhoben werden,
und ausserlich vor der Vermogensauseinandersetzung.
Jeder Ehegatte verwaltet sein eigenes Vermogen selbstandig.
Die Giitergemeinschaft wird durch die gleichen Ursachen wie unter der fruheren
Gesetzgebung, beendigt, sowie durch die Wahl eines neuen Guterstandes.
Der Gesetzgeber hat die Vorschriften iiber die Beendigung und die Auseinandersetzung des Giiterstandes nicht eingreifend geandert. Wichtig ist aber die Bestimmung iiber die Werterhohung im Falle einer Ausgleichsforderung. Wenn
die Betrage aus dem ersatzpflichtigen Vermogen zum Erwerb, zur Erhaltung oder
zur Verbesserung eines Gutes verwendet wurden, dann soll der Betrag des Ausgleiches die gleiche Hohe haben wie der Wert oder die Werterhohung dieses
Gutes. Dieser Betrag richtet sich nach dem Wert im Zeitpunkt der Beendigung
des Giiterstandes, wann das Gut sich noch in dem ersatzpflichtigen Vermogen
befindet, oder nach dem Wert am Tage der VerfUgung, wann iiber das Gut
vorher verfUgt wurde.
Der Abschnitt der iiber die Beendigung des Guterstandes handelt, enthalt
ausserdem noch Vorschriften iiber die Berichtigung der Verbindlichkeiten und
der Ausgleichsforderungen, sowie iiber die Teilung des Uberschusses.
Schulden zwischen Ehegatten konnen schon wahrend des Bestehens des gesetzlichen Giiterstandes aus dem personlichen Vermogen des Schuldners berichtigt
werden. Sie bringen kraft Gesetzes vom Tage der Aufhebung des Giiterstandes
Zinsen auf.
Ein folgendes Kapitel im neuen Gesetz handelt iiber das vertragsmassige Giiterrecht. Es enthalt an erster Stelle Vorschriften iiber Vereinbarungen zur Erweiterung des gemeinschaftlichen Vermogens, namlich durch Ubertragung von
vorehelichen Giitern oder von wahrend der Ehe durch Schenkung oder Erbschaft erworbenen Vermogen in das gemeinschaftliche Vermogen, durch die
allgemeine Giitergemeinschaft oder durch die Ubertragung von einem oder
bestimmten Gegenstande in das gemeinschaftliche Vermogen. Auch die Vorausentnehmung von bestimmten Giitern, sowie die Ausnahmen von der Regel der
gleichen Aufteilung des gemeinschaftlichen Vermogens, werden gesetzlich
geregelt. Bestimmungen tiber die vereinbarte und die gerichtliche Giitertrennung
schliessen den Hauptteil des Gesetzes ab.
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Eine derartige, grundlegende Reform des ehelichen Vermogensrechts hat natiirlich eine Reihe von Anderungen anderer gesetzlichen Vorschriften zur folge.
Der Gesetzgeber wollte nicht, dass dieses neue Gesetz nur auf die Personen
anwendbar sein sollte, die nach der lnkrafttretung die Ehe schliessen. Deshalb
wurden Ubergangsbestimmungen vorgesehen.
Ein Unterschied muss gemacht werden, je nach dem Giiterstand der Ehegatten.
Sind Eheleute ohne Ehevertrag verheiratet, oder haben sie vertraglich die Giitergemeinschaft oder die Errungenschaftsgemeinschaft mit einer Giitertrennung
oder dem Giiterstand der Mitgift verbunden, vereinbart, dann konnen sie
innerhalb eines Jahres gegeniiber einen Notar erklaren, dass sie den friiheren
gesetzlichen oder vereinbarten Gtiterstand ungeandert beibehalten wollen.
Bei Fehlen einer derartigen Erklarung sind die Eheleute, die keinen Ehevertrag
vereinbart haben, oder die frtihere Gtitergemeinschaft angenommen batten, dem
neuen gesetzlichen Giiterstand unterworfen. Sie konnen aber auch ohne den
Ablauf der Jahresfrist abzuwarten, durch eine Erklarung vor Notar den neuen
gesetzlichen Gtiterstand wahlen. Diejenigen die den Gtiterstand der Errungenschaftsgemeinschaft oder der allgemeinen Gtitergemeinschaft angenommen
batten und nicht erklart haben dass sie dieses System beibehalten wollen, sind
kraft Gesetzes den neuen Vorschriften tiber die Verwaltung und tiber die Verbindlichkeiten des gemeinschaftlichen Vermogens und die Rechte der Schuldner
unterworfen.
Die Eheleute die unter dem Gtiterstand der Gtitergemeinschaft oder der Errungenschaftgemeinschaft verheiratet sind, konnen urn gegenseitigen Einvernehmen
das gemeinschaftliche Vermogen auseinandersetzen. 1st der Ehemann dazu
nicht bereit, kann die Ehefrau dieser Auseinandersetzung beim Gericht beantragen. Die Auseinandersetzung hat zur Folge dass aile Vorschriften des neuen
gesetzlichen Gtiterstandes anwendbar werden.
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