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INLEIDING

I.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

1. Het huwelijk, als instituut dat de n;mn-vrouw relatie organiseert, heeft
noodzakelijk gevolgen t.a.v. de economische middelen waarover de betrokken personen beschikken. Die middelen moeten bet immers mogelijk
maken dat bet huwelijk beantwoordt aan zijn reden van bestaan als
instituut: met name een systeem te zijn tot organisatie en verschaffing van
sociale zekerheid tussen een samenwonende man en vrouw en de met hen
samenwonende kinderen ( 1).
Deze organisatie en verschaffing van sociale zekerheid onderstellen een
regeling van de relatie van de bedoelde personen ten opzichte van bet
geheel van de middelen die ze voorhanden hebben.
In de mate waarin de beschikking (in gebondenheid of zelfstandigheid van
de partners) over bepaalde middelen (huisvesting, nodige huisraad,
kosten van levensonderhoud, aanwending van arbeidsvermogen enz.)
wezenlijk vereist is voor bet bestaan van (enige) sociale zekerheid, kunnen
de betrokken partijen van de wettelijke regeling niet afwijken. Deze
imperatieve regeling ligt in Belgi~ vervat in bet primair stelsel.
Voor bet overige mogen de partners in principe zelf vrij hun verhouding
tot de beschikbare middelen bepalen: Aileen voor bet geval ze dat niet
doen, wordt die verhouding rechtstreeks door de wet geregeld.
Het ligt hierbij voor de hand dat naargelang wat imperatief geregeld wordt
in omvang toeneemt, de vrije beschikbaarheid voor bet overige normaal
eveneens toeneemt(2).
(1) Het is duidelijk dat de man-vrouw verhouding, als affektieve relatie, geen institutionalisering
behoeft; het is zelfs innerlijk contradictorisch in dat verband van ,plichten" en ,rechten" te spreken,
laat staan dit alles juridisch te organiseren.
(2). Aldus moet de relatie gezien worden tussen enerzijds de imperativisering in het primair stelsel en
anderzijds de grotere vrijheid in het secundair stelsel, tot uiting komend o.m. in de veranderlijkheid
·
van dit laatste.
Tevens valt aldus te begrijpen-dat in landen, waarin geen enkele particuliere beschikjcing bestaat over
middelen die voor elementaire sociale zekerheid niet nodig zijn, de voorziening en uitwerking van een
secundair stelsel minder nodig of zelfs overbodig wordt
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2. Zoals uit de titel blijkt, wordtde weergave beoogd vanhet, ,Belgisch''
internationaal huwelijksvermogensrecht. Hoewel dit gedeelte van het
recht de regeling bevat van huwelijksvermogensverhoudingen die niet
louter intern Belgisch zijn, blijft het niettemin een Belgische rechtsregeling.
Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat dezelfde motieven waardoor de algemene beginselen van ons louter intern huwelijksvermogeilsrecht zijn bepaald, ook hun weerslag vinden in de beginselen van het
Belgisch internationaal privaatrecht terzake.
Derhalve meen ik dat, als leidraad bij de bepaling en uitwerking van ons
internationaal huwelijksvermogensrecht, de volgende beginselen op dit
ogenblik in acht moeten genomen worden:
a. voor ieder gehuwd paar geldt, vanaf het huwelijk, noodzakelijk een
bepaald huwelijksvermogensstelsel (het primair stelsel geldt voor alle
echtgenoten- art. 212 B. W. - ; indien de echtgenoten zelf geen secundair stelsel hebben gekozen, geldt voor hen het wettelijk stelsel- art. 212
en 1390-1391 B.W. -);
b. het is normaal dat van bepaalde regelingen die de huwelijksvermogensverhouding beheersen, niet mag worden afgeweken (het primair
steJs~l: ~· 212 ~en2elid_i!!_jine, eE_art. 1l~_B.\Y.), ter\\'ijl dit 'V\/_ellJ!ag
voor andere regelingen (het wezen van het secundair stelsel: art. 212, 2e
lid, 1387 en 1390 B.W.);
c. het stelsel is niet noodzakelijk hetzelfde tijdens de hele duur van het
huwelijk (veranderlijkheid van het stelsel: art. 1394 e.v. B.W.);
d. op hetzelfde ogenblik geldt slechts een enkel stelsel t.a.v. het gehele
vermogen van de echtgenoten (er hestaan geen twee stelsels tegelijk: regel
blijkend uit art. 1394 en 1427, 4° B.W.);

3. Uit de gegeven benadering van het wezen van het huwelijk en uit de
algemene beginselen betreffende het huwelijksvermogenstecht, moet
blijken dat dit laatste normaal nauw verband moet hebben met:
a. het huwelijk als verhouding van personen;
b. het (algemeen) sociaal zekerheidssysteem van hetland waar de echtgenoten verblijven;
c. het statuut van de goederen in hetland waar die goederen zich bevinden
of waar ze gelegen zijn (t. a. v. de onroerende goederen);
d. het contractenrecht (ingevolge het beginsel van de vrije regeling van
het secundair stelsel);
e. het erfrecht, zij het alleen reeds door het feit dat het overlijden van een
echtgenoot meteen aanleiding geeft tot de gelijktijdige ontbinding van
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het huwelijksvermogensstelsel (art. 1427, 1° B.W.) en het openvallen
van de nalatenschap van de ~erststervende (art. 718 B.W.), en de
doorgaans gezamenlijke vereffening en verdeling_ van die beide
massa's.
Zoals hieronder zal blijken, bestaat de geschiedenis van het internationaal
huwelijksvermogensrecht in de opeenvolging van regelingen waarin het
huwelijksvermogensrecht wordt ondergebracht in eeri van de categorieen aangeduid onder de nrs. a, c en d. De nationale wetgeving die van
toepassing was op de categorie waarin het huwelijksvermogensrecht werd
ondergebracht, beheerste meteen dit laatste.
4. Ons internationaal privaatrecht is (inderdaad) nog hoofdzakelijk een
verwijzingsrecht. De verhoudingen worden geregeld door deze of gene
rechtsregel (wet), naargelang de categorie waartoe, naar hun aard, de
regels behoren die geroepen zijn om dergelijke verhoudingen te beheersen; of, anders uitgedrukt, een bepaalde rechtsregel is a1 dan niet van
toepassing naargelang hij al dan niet behoort tot een bepaalde (juridische)
categorie.
Lange tijd werd met slechts twee categorieen gewerkt; de regels behorend
tot het zakelijk statuut, met een zuiver territoriale werking (regel), enerzijds, en de regels behorend tot het.persoonlijk statuut, met een extra
territoriale werking (uitzondering), anderzijds. Aldus construeerde C.
Dumoulin zijn theorie van het wettelijk stelsel als stilzwijgehd contract,
enkel met het doel het wettelijk stelsel te kunnen onderbrengen onder het
persoonlijk statuut, waardoor het een extra-territoriale werking kreeg, wat
terzelfdertijd de toepassing van hetzelfde huwelijksvertnogensstelsel met
zich brengt, waar ook de goederen gelegen waren (zie daarover verder).
In de huidige internationale constellatie komt de gevolgde methode erop
neer dat, naargelang de aard van de te regelen verhouding, de wetgeving
die in een bepaalde staat geldt t.a.v. dergelijke verhoudingen (dit is de
wetgeving behorend tot die categorie), als toepasselijk wordt aangewezen.
Daarbij is het aantal autonome categorieen steeds toegenomen. Zo bijvoorbeeld kan worden gesteld dat de onderhoudsplicht op dit ogenblik een
autonome categorie is geworden in het internationaal privaatrecht(3).
5. Door ons internationaal privaatrecht moet dus bepaald worden welke
nationale wetgeving de huwelijksvermogensverhoudingen beheerst,
(3) Dit zal ook voor het Belgisch i.p.r. onbetwistbaar het geval zijn, wanneer het verdrag van Den
Haag van 2 oktober 1973 betreffende de wet die op onderhoudsverplichtingen van toepassing is, hier
van kracht zal zijn.
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waarin een vreemd element gemengd is (bv. huwelijksvermogensverhouding van Belgen in het buitenland, van vreemdelingen die hier
wonen, van vreemdelingen die elders wonen doch in Belgie een onroerend
goed hebben of op andere wijze hier in het rechtsverkeer optreden).
Moet er nog naar gestreefd worden dat probleem op te lassen door de
regels betreffende de huwelijksvermogensverhouding onder te l:irengen in
een van de bestaande categorieen waarmee het huwelijksgoederenrecht
nauw verband heeft? Of rechtvaardigt de complexiteit van de huwelijksvermogensverhouding dat het huwelijksvermogensrecht (voortaan) als
een autonome categorie met een afzonderlijke regeling zou worden behandeld, waarbij dan ook zijn verband met de algemene sociale
zekerheidsorganisatie niet uit het oog mag worden verloren?
Als men naast de banden van het huwelijksvermogensrecht met verscheidene andere rechtstakken ook nog het element tijd en evolutie in acht
neemt (gezien het huwelijksvermbgensstelsel nog steeds in principe geroepen is om te gelden voor een lange duur), komt men voor een werkelijk
complexe problematiek te staan. Het' is dan ook niet ten onrechte dat de
huwelijksvermogensproblematiek in het internationaal privaatrecht wordt
bestempeld als de , famosissima quaestio''.
Hieronder volgt nu een overzicht van de oplossingen die in het Belgisch
internationaal privaatrecht aan dat probleem werden gegeven. Het is de
bedoeling hoofdzakelijk de geldende rechtsregels weer te geven.
Wegens de ontstentenis van enige wettelijke regeling enerzijds, en de
onstandvastigheid en schaarste van de rechtspraak op bepaalde punten
anderzijds, zal echter niet kunnen voorkomen worden dat de uiteenzetting
soms een doctrinair aspect krijgt.
·

II.

0VERZICHT VAN DE BELGISCHE RECHTSTECHNIEK

6. Onverschillig of de beschouwde huwelijksvermogensverhouding
zuiver intern dan wei ,internatio:gaal" is, steeds bestaan er twee mogelijkheden: ofwel blijkt het bestaan van een huwelijkscontract ofwel niet.
Het huwelijkscontract kan dateren van v66r het huwelijk of van erna; het
is mogelijk dat meer dan een huwelijkscontract voorhanden is.
In een eerste hoofdstuk zal onderzocht worden wat de toepasselijke wet is
die, naargelang het geval, ofwel bepaalt welk wettelijk stelsel gelding
heeft (afdeling A) ofwel het huwelijkscontract beheerst (afdeling B).
Daarbij wordt, in hetzelfde hoofdstuk, ook nagegaan welke weerslag heL
internationaal privaatrecht van de aangewezen wetgeving kan hebben bij
de uiteindelijke bepaling van de toepasselijke wet (herverwijzing).
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In een tweede hoofdstuk wordt nagegaan of, voor de hele dtiur van het
huwelijk, steeds dezelfde wet het huwelijksvermogensstelsel beheerst
(veranderlijkheid van de toepasselijke wet: ,conflit mobile" en andere
1
overgangsconflicten).
In een derde hoofdstuk wordt het toepassingsgebied van de toepasselijke
wet onderzocht.
Tenslotte worden in een vierde hoofdstuk de gro~e lijnen weergegeven van
de regeling door de Haagse conferemtie tijdens haar 13e zittijd (van 4 tot 23
october 1976) neergelegd in het ontwerp-verdrag betreffende de ~et die
op de huwelijksvermogensstelsels van toepassing is. Dit ontwerpverdrag bevat immers de regeling die, naar aile waarschijnlijkheid, in de
toekomst het Belgisch internationaal huwelijksvermogensrecht zal worden.
HOOFDSTUK

I

DE TOEPASSELIJKE WET
AFDEUNG

1

ER BESTAAT Gl!:EN HUWELIJKSCONTRACT

7. Hieronder wordt de hypothese behandeld waarin een vreemd element
voorhanden is op het ogenblik waarop het huwelijk wordt aangegaan:
bijvoorbeeld doordat de echtgenoten een verschillende nationaliteit heb . .
ben, doordat Belgische onderdanen in het buitenland huwen of in het
buitenland wonen, doordat vreemdelingen hier in het huwelijk treden of
hier wonen enz.
De op te los sen vraag is te weten welke wet het op dat ogenblik in werking
tredend wettelijk stelsel bepaalt(4).
Zoals boven reeds werd aangestipt, werden in dat verband tot op heden
hoofdzakelijk drie theorieen toegepast.
8. Oorspronkelijk werd het wettelijk huwelijksvermogensstelsel gerekend tot het zakelijk statuut(5). Het desbetreffend recht had een strikt
territoriale toepassing. Voor de onroerende goe!feren gold derhalve het
(4) Of het wettelijk stelsel dat rechtstreeks van toepassing wordt op een oorspronkelijk zuiver interne
verhouding achteraf kan veranderen of veranderd worden wanneer een vreemd element in de situatie
tussenkomt, wordt verder onderzocht.
(5) Zie WIEDERKEHR, G.,Les conflits de lois en matiere de regime matrimonial, Dalloz, Paris 1967,
nr. 11-16; MEYERS, E.M., Bijdrage tot de geschiedenis van het internationaal privaat- en strafrecht
in Frankrijken.de Nederlanden, H.D. TjeenkWillinken Zoon, Haarlem 1914, biz. 81-82en 84-85.
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stelsel van de costume v~m hun1igging; voor de roerende goederen dat van
de woonplaats van de echtgenoten (6). Mutatis mutandis is dit de regeling
die heden ten dage nog geldt in ons internationaal erfrecht overeenkomstig
artikel 3, 2e lid B. W. (7). Het is de regeling die past bij een feodaal
systeem in een landbouweconomie.
·
Het grote nadeel van deze regeling is de opsplitsing van de huwelijksvermogensverhouding tussen dezelfde echtgenoten in zoveel verschillende stelsels als er verschillende rechtsgebieden zijn waarin ze onroerende goederen hebben, met daarbij eventueel nog een ander stelsel
voor hun roerende goederen.
9. Het is precies om dit nadeel te keren(8) dat C. Dumoulin de theorie
uitwerkte waarbij hij stelde dat het wettelijk stelsel niet krachtens de
costume zelf gold, maar in feite neerkwam op een stelsel stilzwijgend
gekozen door de echtgenoten; gezien immers de echtgenoten de mogelijkheid hadden conventioneel van het gemeenrechtelijk stelsel af te wijken, moest, ingeval ze dat niet deden, aangenqmen worden dat ze het
gemeenrechtelijk stelsei hadden gekozen. De toepassing van dit gemeenrechtelijk stelsel was aldus het resultaat van een stilzwijgeiid contract.
Op die wijze kon C. Dumoulin staande houden dat het gemeenrechtelijk
stelsel, gebaseerdoptle wil van tle -echtgenoten, nierbehoorde tothet
zakelijk statuut, maar wei tot het persoonlijk statuut. Dit bracht de toepas- •
sing met zich van het stelsel van de woonplaats van de echtgenoten en '·
impliceerde de extra-territoriale toepassing ervan op hun gehele vermogen, waar ook de goederen mochten gelegen zijn(9).
In het kader van de uitwerking van zijn algemene theorie over de contracten, stelde Dumoulin dat de wet niet uit zichzelf geldt in de contractuele verhouding van de partijen, maar wei omdat deze door hun wil
aan de wettelijke regeling toepassing geven; daardoor kon hij ertoe besluiten dat de wet die op het contract toepasselijk is, door de partijen zelf
wordt gekozen.
(6) WIEDERKEHR, G., o.c., nr. 13.
(7) Bij gebreke van contract wordt in de Angelsaksische landen de verrnogensverhouding van de
echtgenoten ook nu nog bepaald t.a.v. de onroerende goederen door de wet van hun ligging en t.a.v.
de roerende goederen door de wet van de ,matrimonial domicile" ; zie DICEY & MORRIS, The Conflict
of Laws, 9e uitg., Stevens and Sons Ltd., London, 1973, rule 117, blz. 644-646; zie ook WIEDERKEHR, G., o.c., nr.26.
(8) Meer precies om te kunnen staande houden dat ook t.a.v. de goederen gelegen binnen het
rechtsgebied van de omgeving van Lyon de verrnogensverhouding van de echtgenoten De Ganay, die
in Parijs woonden, de regels van het gemeenschapsstelsel, voorzien door de costume van Parijs,
toepasselijk waren.
(9) ilie voor de weergave van de theorie van Dumoulin o.a. NIBOYET, J.P., Cours de droit international privefram;ais, Sirey, Paris 1949, nr. 627-629, vooral nr. 629; en NIBOYET, J.P., Traite dit droit
inttfrnationalprivefram;ais, T.V., Sirey, Paris 1948, nr. 1506.
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W anneer er geen uitdrukkelijke keuze wordt gedaan - wat het geval zal
zijn indien de echtgenoten hun stelsel niet bij huwelijkscontract hebben
geregeld - , moeten zij vermoed worden het stelsel van de echtelijke
woonplaats gekozen te hebbeti. Deze regel gold, in de leer van Dumoulin,
omzeggens als een onweerlegbaar vermoeden; dit vermoeden gold,
niettegenstaande het beginsel van de wilsautonomie, bijna als een objectief criterium (10).

10. De theorie uitgewerkt door C. Dumoulin werd tot 1804 algemeen
toegepast. Ze had de bovenhand gehaald, niet zozeer omwille van haar
juistheid, maar omwille van het praktisch voordeel dat ze bood (eenheid
van toepasselijk stelsel).
Een eerste bron van moeilijkheden ontstaat door de inwerkingtreding van
het Burgerlijk Wetboek in 1804.
Ingevolge artikel 3, 3e lid B. W. wordt het persoonlijk statuut voortaan
beheerst door de nationale wet en niet meer door de w"et van de
woonplaats.
Viel de wet van de (eerste) echtelijke woonplaats, toepasselijk op het
huwelijksvermogensstelsel krachtens een omzeggens onweerlegbaar
vermoeden, tot dan samen met de wet die het persoonlijk statuut bepaalde,
dan is dat voortaan niet meer (noodzakelijk) het geval. De uitwerking van
de leer van het stilzwijgend contract, oorspronkelijk geformuleerd om het
wettelijk huwelijksvermogensstelsel onder het persoonlijk statuut te kunnen onderbrengen, heeft nu tot gevolg dat het huwelijksvermogensrechtelijk statuut niet meer samenvalt met het persoonlijk statuut. Aldus zal de
tot op heden niet definitief beslechte betwisting ontstaan tussen de voorstanders van het persoonlijk statuut (bepaald door de nationale wet) en de
verdedigers van het contractueel statuut (wilsautonomie) (11).
11. In de 19e eeuw viert het voluntarisme hoogtij. De theorie van de
wilsautonomie wordt doorgetrokken tot in haar uiterste konsekwenties.
Het criterium van de echtelijke woonplaats ter aanduiding van de stilzwijgend gekozen wet, dat tot dan gold als een omzeggens onweerlegbaar
vermoeden(12), wordt afgezwakt. De nadruk wordt meer gelegd op de
wil, eerst door te stellen dat het niet de wet van de woonplaats op het
ogenblik van het huwelijk is die toepassing moet krijgen, maar wei die van
de plaats waar de echtgeno,~en beoogden spoedig hun woonplaats te

(10) NIBOYET, J.P., Traite, t.V., nr. 1506.
(11) Zie voor een beoordeling van de argumentaties: WIEDERKEHR, G., o.c., nr.121.
(12) Zie nog de formulering in Gent, 2.7.1833, Pas., 1833, 186.
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vestigen (13), nadien door aaii te voeren dat de echtelijke woonplaats maar
een element is, naast mogelijke andere, dat een aanduiding kan bevatten
van wat de wil van de echtgenoten was(14). Deze ondermeer door F.
Laurent verdedigde stelling, kreeg gehoor in de rechtspraktijk tot in de
dertiger jaren van de 20e eeuw (15) en had zelfs nog een uitloper ~1\
1951(16).
12. Nadat in een arrest van 11 april 1838 (17) het Hof van Beroep va~
Brussel stelde dat de gemeenschap behoorde tot het persoonlijk statuut,
treft men dergelijke bedenkingen later niet meer aan.
Eerst na de eeuwwisseling wordt, eerst sporadisch tussen de toepassingen
van de wilsautonomie door ofwel als subsidiaire aanknopingsfactor (zie
voetnoot 15 in fine) en nadien vanaf 1950 bijna unaniem, het huwelijksvermogensrecht (opnieuw) tot het persoonlijk statuut gerekend. Het wordt
derhalve beheerst door dezelfde wet als het persoonlijk huwelijksstatuut,
met name de gemeenschappelijke nationale wet van de partijen en, bij
gebreke daarvan, de nationale wet van de mart(18).

13. De na 1950 bereikte vrede was evenwel van ~orte duur. Nadat de
principiele gelijkheid van man en vrouw was ingevoerd bij de wet van 30
april 1958, zijn bezwaren gerezen tegen de voorkeur gegeven aan de
nationale wet van de man voor het geval de echtgenoten een verschillenq~
nationaliteit hebben ( 19).
(13) Brussel, 11.5.1818, Pas., 1818, 94; Liege, 30.6.1860, Pas., 1861, II, 339.
(14) LAURENT, F., Droit civil international, t.V., nr. 240
(15) Zie: Brussel, 27 aprill923,R.P.Not., 1925,493 ;Pas., 1925, II, 107; Rb. Brussel, 2 december
1925,Pas., 1926, Ill, 117; Rb. Antwerpen, 26dec., 1925,Pas., 1926, Ill, 24; Brussel, 7 april1926,
Pas., 1926, II, 112,R.P.Not., 1927, 70;Brussel, 13juni 1931,R.P.Not., 1934, 702; Rb. Brussel, 29
maart 1933, Pas., 1934, Ill, 19, waarbij echter de nationale wet toepasselijk wordtverklaard voorhet
geval de wil van de echtgenoten niet kan achterhaald worden. Later wordt de gemeenschappelijk
nationale wet en, bij gebreke daarvan de nationale wet van de man, toepasselijk verklaard voor het
geval er niet uitdrukkelijk een wet is gekozen: Rb. Brussel, 10 dec. 1938, Pas., 1943, III, 15,
bevestigd bij Brussel, 17 aprill940, R.P.Not., 1940, 422.
(16) Gent, 21februari 195l,R. W., 1950-51, 1319,Pas., 1951, II, 60; de ,gekozen" verklaarde.wet
viel in concreto echter samen met de nationale wet.
(17) Brussel, 11 april 1838, Pas., 1838, II, 108.
(18) Hrb. Verviers, 22 dec. 1904,J.T., 1905, 936; Rb. Brussel, 7 april1924,R.P.Not., 1925, 142,
Pas., 1924, Ill, 137,Rec. Gen., 1925,38; Brussel, 16juni 1926,R.P.Not., 1928, 46,Pas., 1927, II,
77; Rb. Brussel, 15 januari 1934,Pas., 1934, Ill, 186; Rb. Brussel, 26februari 1953,Pas., 1956, Ill,
82; Brussel, 24 mei 1954, R.C.J.B., 1955, 107 metnoot van G. Van Hecke;-Brussel, 21 juni 1954,
Pas., 1956, II, 25 waarbij hetberoep tegen hethier~pven vermeld vonnis van 26februari 1953 word!
verworpen; Rb. Antwerpen, 26 maart 1955, R.W., 1955-56, 356; Liege, 4 april1955, J. Liege,
1954-55, 282;Liege, 4maart 1959,R.P.Not., 1960, 322; Brussel, 16mei 1960,Pas., 1960, II, 265;
Rb. Brussel, 9 april1971,R. Not. B., 1973-393; Brussel, 13 april1972,.Pas., 1972;II, 132, R. Not.
B., 1974, 142.
(19) Bv. GRAULICH, P., Principes de droit international prive, Dalloz, Paris 1961, nr. 167; het
probleem wordt ook opgeworpen door VANHECKE, G. en R.ioAux, F., Examen de Jurisprudence
1953-1960, R.C.J.B., 1961, blz. 357 e.v., nr. 16; zie verder CANIVET, J., Les conflits de lois
concernant le regime matrimonial des epoux maries sans contrat, J.T., 1963, 370 e.v.
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Men kan misschien nog voorbijgaan aan een eerste afwijkende beslissing
van de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi (20). Deze verklaarde de
nationale wet van de man niet toepasselijk omdat, in het concreet geval, de
aanknoping aan de nationale wet van de man een artificieel karakter zou
hebben vertoond, temeer daar de man bij het aangaan van het huwelijk zijn
ware nationaliteit had verborgen gehouden. Daardoor zou hij zich, volgens het vonnis, het recht ontzegd hebben zich op die nationale wet te
beroepen. In feite wordt in dat gebrekkig gemotiveerd vonnis toepassing
gemaakt van de leer van de wilsautonomie.
Dezelfde houding kan evenwel niet aangenomen worden ten aanzien van
het arrest dat recent werd ,l;litgesproken door 'het Hof van Beroep van
Mons(21).
Het Hof moest daarbij uitmaken wat het huwelijksvermogensstelsel was
van een Italiaan die met een Belgische vrouw in het huwelijk getreden
was, nadathij zich reeds 8 jaar v66r zijn htiwelijk in Belgie had gevestigd
en er verder was blijven wonen.
Het Hof van Beroep van Mons merkt op dat het enigszins paradoxaal zou
zijn de aanknoping aan de nationale wet van de man te verkiezen in een
periode van een steeds toenemende emancipatie van de vrouw en in een
geval waarin de man, die reeds 21 jaar in Belgie verbleef, zich hier
blijkbaar had gevestigd zonder enige bedoeling ooit naar Italie terug te
keren. Het overweegt dat men derhalve niet te doen heeft met een toevallige eerste (echtelijke) verblijfplaats. Het Hof stelt verder dat het in die
omstandigheden gekunsteld zou zijn het huwelijksvermogensstelsel te
laten bepalen door de Italiaanse wet van de man; de redelijkheid eist
integendeel, aldus nog steeds het Hof van Mons, in dergelijk geval de
aanknoping aan de (Belgische) wet van het lan_d van ontvangst en definitieve vestiging. Daarop besluit het Hof ertoe dat de Italiaan met de
Belgische vrouw gehuwd was onder het Belgisch wettelijk huwelijks~
vermogensstelsel.

14. Welke basistheorie valt in het arrest van Mons te onderkennen?
Behoudens de afwijzing van de nationale wet van de man als aanknopingsfaktor, wanneer deze aanknoping kunstmatig blijkt te zijn, heeft het
Hof zich ervan onthouden expliciet stelling te kiezep voor een of andere

(20) Rb. Charleroi, 3 nov. 1965, J.T., 1966, 208.
(21) Mons, 22 october 1975, R. Not. B., 1976, 520 e.v. metnoot van VANDERELST, R., zie ook de
besprekingen van het arrest door VAN HouTTE, H., inR.W., 1975-76, 1927 en door BoRN, H.,
Ferments nouveaux d' evolution des conflits de lois concernant les regimes matrimoniaux, J.T., 1977,
161 e.v. en 181 e.v.
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theorie (bv. wilsautonomie, persoonlijk statuut, wet van de woonplaats,
lokalisatie van de belangen enz.).
Daardoor blijft het een vraag of het Hof, aile overige omstandigheden
dezelfde blijvend, de toepassing van de nationale wet ook zou geweerd
hebben wanneer de beide echtgenoten Italianen zouden geweest zijn.
M.a. w. het is niet duidelijk of het Hof de nationaliteit als zodanig als enige
aanknopingsfaktor afschrijft, dan wei of enkel de noodzakelijke aanknoping aan de nationale wet van de man wordt verworpen voor het geval de
echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben.
In de tweede hypothese zo'u het Hof aileen maar ten aanzien van het
huwelijksgoederenrecht de tendens doortrekken die terzake het persoonlijk huwelijksstatuut reeds herhaaldelijk in de rechtspraak is komen opduiken(22).
lk meen echter dat het Hof de nationaliteit als algemene aanknopingsfa,ktor inzake de huwelijksvermogensstelsels op de helling heeft gezet. De
algemeenheid van de argumentatie, niet specifiek enkel geldend 'Yanneer
de echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben, doet me daartoe
besluiten.
Ten onrechte echter meent R. Vander Elst(23) dat het Hof van Mons de
woonplaats :z;onder me~l" als ni~l1We a_anknop!ngsfllk:tor terzake h_et huwe_lijksvermogensrecht zou hebben vooropgesteld.

(22) De verdragen buiten beschouwing gelaten, denke men aan de volgende tendenzen:
1. - ingeval van verschil van nationaliteit van de echtgenoten laat men hun huwelijksstatuut beheersen door de wet van de echtelijke verblijfplaats (Rb. Luik, 12 maart 1971, Cah. Dr. Fam., 1973-1,
biz. 32 als noot onder Rb. Luik, 10 maart 1972, Cah. Dr. Fam., 1973-1, biz. 30);
2. - dezelfde rechtbank paste in dezelfde hypothese terzake de wettiging , ,post nuptias'' de wet. toe
van de gemeenschappelijke woonplaats van de echtgenoten (Rb. Luik, 10 maart 1972, Cah. Dr.
Fam., 1973-1, 27);
3. - dezelfde wet werd, in dezelfde hypothese toegepast op de ontkenning van vaderschap (Rb. Luik,
8 october 1971,1. Liege, 1971-72, 157; Rb. Luik, lOmaart 1972, Cah. Dr. Fam., 1973-1, 29);
4. - de Belgische gronden tot echtscheiding worden steeds toegepast in echtscheidingsprocedures
die voor de Belgische rechtbank worden gevoerd, ook tussen vreemdelingen, Welke eventualiteit zich
meestal zal voordoen naar aanleiding van de vestiging alhiervan de betrokken partijen (wet van 27 juni
1960, art. 3);
5. - de mogelijkheid tot echtscheiding door onderlinge toe stemming tussen twee vreemdelingen van
verschillende nationaliteit, heeft men laten beheersen, niet door de nationale wet van de man of door
de beperkende cumulatieve toepassjng van de nationale wetten van de beide echtgenoten - welke
laatste methode zou gestrookt hebben met het cassatiearrest van 16 februari 1955 i.z. Rossi (Pas.,
1955, I, 647) -, maar wei door de wet van de sociaal-economische inschakeling blijkend uit de
vestiging van de gewone verblijfplaats van de echtgenoten (Brussel, 23 maart 1977 ,R. Not. B., 1977,
495);
6. - vreemde echtscheidingsvonnissen worden hier erkend en eventueel uitvoerbaar verklaard, ook
a1 werd in de verhouding tussen Belgische echtgenoten niet de Belgische wet toegepast, maar een
andere wet, aangewezen door het internationaal privaatrecht van de bevoegde rechter, zo bv.
(meestal) de ,lex fori", die ook doorgaans de wet van het verblijf zal zijn (bv. Rb. Brussel, 30 juni
1972,J.T., 1973, 143, metnootvan N. Watte, bevestigd bij Brussel, 17 december 1974,J.T., 1975,
279,R. Not. B., 1975, 317; Brussel, 8 december 1975,R. Not. B., 1976, 80).
(23) VANDER ELST, R., noot onder Mons, 22 october 1975, R. Not. B., 1976, 520 e.v.
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Ret Hof blijkt zonder meer in ieder geval de voorkeur te willen geven aan
de wet van hetland waar de echtgenoten effektief sociaal-economisch zijn
ingeschakeld, waarbij dan de vestiging van een (als) definitief (bedoeld)
verblijf als een alleszins zeer belangrijke doch niet exclusieve aanwijzing
wordt aangezien (de wil van, de echtgenoten blijkt daarbij ook enig belang
te hebben; niet rechtstreeks 'in verb and met de keuze van de toepasselijke
wet, maar wei terzake de intentie in verband met de vestiging van het
verblijf; er wordt benadrukt dat de man zich hier gevestigd had , ,sans
esprit de retour")(24).
15. Welke beoordeling verdient de door het Hof van Mons toegepaste
werkwijze?
De koppeling van het huwelijksvermogensstelsel aan het persoonlijk
(huwelijks)statuut en langs daar om aan de nationale wet, wordt sinds
enige tijd aan emstige kritiek onderworpen. Deze kritiek betreft vooral de
koppeling van het stelsel aan de nationale wet van de man, ingeval de
echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben. Men wijst erop dat dit
niet yerenigbaar is met de gelijkberechtiging van man en vrouw.
Hoewel dit bezwaar niet mag overdreven worden - de interne nationale
wet van de man kan immers voor de vrouw concreet voordeliger zijn dan
haar eigen nationale wet - toch heeft het gt?formuleerd bezwaar meer
grond dan een opper\rlakkige gedachte over de gelijkheid waarvan het,
volgens F. Rigaux (25), enkel de uitdrukking is. Het is immers normaai
dat men zijn eigen nationale wet beter kent dan de vreemde. De toepassing
van de vemoemde regel heeft derhalve tot gevolg dat een stelsel toepassing zal krijgen waarmee de man normaal meer vertrouwd is dan de
vrouw(26).
Minstens evenzeer terecht heeft men Iaten opmerken dat de beoogde
gelijkschakeling met het persoonlijk statuut ophoudt zodra de man een
andere nationaliteit verkrijgt; het persoonlijk huwelijksstatuut wordt dan
immers beheerst door de nieuwe nationale wet, terwijl het huwelijksvermogensstelsel, naar algemeen wordt aanvaard, beheerst blijft door de
nationale wet van de man op het ogenblik van het huwelijk.

(24) Zie, vooreen ontledingin dezeifde zin, BORN, H.,o.c., J.T., 1977, 161 e.v. en I8I e.v., voorai
biz. 184 nr. 61.
(25) RrGAUX, F., in :Les regimes matrimoniaux et les successions en droit international prive, biz: 25
e.v., nr. 6.
(26) Dat dit als een bevoordeling wordt aangevoeid waartegen eventueei beschermend moet opgetreden worden, mag bv. biijken uit de motieven waardoor het huidig artikei1389 B. W. is ingegeven; zie
versiag namens de commissie voor de justitie, uitgebracht door de Heer Baert, P.B., Kamer van
Volksvertegenwoordigers, zitting I975-1976, 869 nr. 3, biz. 10.
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Het arrest van het Hof van Mons richt zijn kritiek hoofdzakelijk tegen het
artificieel, realiteitsvreemd karakter dat de aanknoping van het stelsel aan
de nationale wet vertoonde in het betrokken geval(27).
Dit betekent dat de nationaliteit nog wel in aanmerking kan genomen
worden, maar dan blijkbaar enkel als element dat mede op de sociaal-economische inschakeling kan' wijzen en niet meer als een op zichzelf afdoende aanknoping.

16. Men kan zich afvragen of de ten dens die tot uiting komt in het arrest
van Mons, niet tegengesproken wordt door de gedachte die aan de basis
ligt van het op 28.9.1976 in werking getreden· artikel 1389 B.W. De
Belgische nationaliteit van een der echtgenoten blijkt daarbij wel een
aanknoping te zijn tot bemoeiing van de Belgische wetgever met de
huwelijksvermogensregeling.
Onmiddellijk kan echter worden opgemerkt. dat artikel 1389 B. W. enkel
een vormvoorschrift bevat(28), zodat aan dat voorschrift geen te groot
belang mag worden gehecht in verband met de houding van de wetgevert.a.v. de bepaling van de inhoudelijk toepasselijke wet.
Ik meen dan ook dat het arrest van Mons volledig strookt met eeri
algemene tendens in het internationaal privaatrecht om, zonder zich te
bekommeren om theoretische bespiegelingen en bezwaren, meer rechtstreeks toepassing te geven aan de wet van het land waarin de te regelen
verhouding effektief sociaal-economisch is ingeschakeld. Wanneer het
over vaste relaties gaat tussen personen i. v .m. de hun beschikbare middelen, komt vanzelfsprekend de wet van de effektieve gewone verblijfplaats daarvoor in eerste rang in aanmerking. De steeds verdergaande
opgang die de gewone verblijfplaats kent in de verdragen van Den Haag
(ondermeer in het ontwerp voor een verdrag nopens de wet welke op het
huwelijksgoederenrecht toep~sselijk is) als aanknopingsfaktor, hoeft ons
dan ook helemaal-niet te verwonderen, evenmin als het groeiend belang
. van deze aanknopingsfaktor in ons internationaal pnvaatrecht (29).

(27) Mons, 22 october 1975, I.e.·: ,Attendu qu'il faut reconnaitre qu'en pareil cas !'artifice et
l'insecurite se trouvent du cote du rattachement aIa loi italienne de l'epoux et le rationnel du c(Jte du
rattachement a Ia loi du pays d'accueil et de residence definitive".
(28) Zie voor de kwalificatie van dergelijk voorschrift o.a. WIEDERKEHR, G., o.c., nr. 193 en BoRN,
H., o.c., J.T., I.e., nr. 29-33.
(29) Zie de tendenzen op de verschillende terreinen vermeld in voetnoot22; indien men aanneemt dat
een echtscheidingsprocedure normaal in Belgie slechts gevoerd wordt wanneer de· partijen hier
verblijven, komt de regel van art. 3 van de wet van 27 juni 1960 erop neer dat de gronden tot
echtscheiding bepaald worden door de (Belgische) wet van de gewone verblijfplaats van de partijen,
wat, gezien het sanctie-karakter van de in die wet bedoe!de echtscheiding, logisch vooronderstelt dat
ook de rechten en de plichten tussen die echtgenoten door de (Belgische) wet van hun gewone
verblijfplaats bepaald waren.
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Niettegenstaande de mogelijke bezwaren geput uit de (tijdelijke) onzekerheid waartoe deze werkwijze (werking met een objectief criterium a
posteriori) misschien aanleiding kan geven (30), meen ik dat het arrest
niettemin navolging verdient.
Indien men met het Hof van Cassatie aanneemt dat objectieve localisatie
en opsporing van de impliciete of vermoedelijke wil op hetzelfde neerkomen (31), staat deze theorie niet zover verwijderd van deze van de wilsautonomie (en ingeval er uitdrukkelijke wetskeuze zou zijn, wat bij
ontstentenis van huwelijkscontract toch zelden zal voorkomen, kan men
deze keuze als aanduiding van sociaal-economische inschakeling mede in
aanmerking nemen).

17. Persoonlijk zou ik de combinatievan twee regels voorstaan.
Boven werd gesteld dat de w~zenlijke funktie van het huwelijk als sociaal
zekerheidsinstituut vervat ligt in en gewaarborgd wordt door het primair ·
stelsel. Er heeft zich desbetreffend een tamelijk belaugrijke imperativisering van voorschriften voorgedaan. Die regeling is, meen ik, wetgeving
van politie en veiligheid ·en is derhalve, zonder mogelijke afwijking,
toepasselijk op aile echtgenoten die op het grondgebied hun gewoort.
verblijf hebben (zie verder nummer 38).
Deze imperativisering laat anderzijds de weg open voor een grotere
vrijheid t.a.v. het secundair stelsel (welke correlatie in de wet van 14 juli
1976 tot uiting is gekomen). Dit secundair stelsel zou dan ook in principe
aan de regel van de wilsautonomie onderworpen worden (met een beperking van de keuzemogelijkheid tussen nader te preciseren wetten, die een
effektieve aanknoping met de betrokken huwelijksvermogensverhouding
hebben). Voor dat deel wordt de huwelijksvermogensverhouding dan
immers meer een gewone vermogensverhouding, waaromtrent in principe
de wilsautonomie blijft gelden. Om onzekerheid te voorkomen zou evenwei, bij ontstentenis van uitdrukkelijke wetskeuze, automatisch de wet
van de gewone verblijfplaats betrokken na het huwelijk ook het secundair
·
stelsel bepalen.

(30) Ziede bedenkingenvan VANDERELST, R., in zijnnootonderMons, 22 october 1975,Rev. Not.,
1976, 520 e.v ..
(31) Cass., 26 november 1974,R.W., 1974-1975,1949.
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AFDEUNG

II

ER IS EEN HUWELIJKSCONTRACT

I. VoRMVOORSCHRIFTEN

18. Het huwelijkscontract is in Belgie een plechtig contract. Het bestaat
slechts mits inachtneming van de voorschriften van artikel 1392 en 1393
B.W., m.n. de vaststelling ervan bij notariele akte v66r het huwelijk.
Vroeger werd nog verdedigd dat de desbetreffende plechtige vormen
eigenlijk bekwaamheidsvoorschriften waren, die derhalve beheerst
moesten worden door de nationale wet(32).
Die stelling is nu volledig verlaten. Bij een arrest van 28 mei 1925 heeft
het Hofvan Cassatie(33) terzake huwelijkscontracten de toepasselijkheid
aangenomen van de regel , ,locus regit actum ':.
Dit had in concreto de geldigheid tot gevolg van een huwelijkscontract in
onderhandse vorm opgemaakt in Canada door een Belg dieter plaatse met
een Canadese in het huwelijk trad. De authenticiteitsvereiste van artikel
1394 B.W. (nu art. 1392) werd dus als een vormvoorschrift gekwalificeerd. Huwelijkscontracten zijn derhalve naar de vorm geldig, indien gC(
vormvoo_rschriften van de wetEeving van de_p_laats waar ze werden OIJgemaakt, nageleefd werden.

19. Hiermee is nog niet gezegd dat huwelijkscontracten naar de vorm
enkel geldig zouden zijn, indien de plaatselijke vormvoorschriften werden
nageleefd.
De regel , ,locus reg it actum'' is immers in principe niet imperatief, doth
facultatief. De partijen kunnen gebruik maken van de plaatselijke vormvoorschriften, doch ook andere mogelijkheden blijven open(34).
Geldt deze facultatieve draagwijdte ook terzake huwelijkscontracten of is
de regel in dat verband, uitzonderlijk, imperatief?
Voor twee Belgen die in het~uitenland huwetl of voor Belgische mannen
die in het buitenland vreemde vrouwen huwen, bestaat alleszins de mage-

(32) Het feit dat ze in belangrijke mate opgelegd zijn tot bescherming van de persoon van de
contractant en van zijn farnilie, leidde tot die interpretatie. Zie: LAURENT, F. ,Droit civil international,
II, Bruylant, Brussel, 1881, nrs. 238 en 241. POULLET, P. ,Manuel de droit international prive beige,
PEE, P., Bruxelles 1947, nr. 431.
(33) Cass., 28 mei 1925, Pas., 1925, I, 264.
(34) Men neemt de mogelijkheid aan om, behoudens de vormvoorschriften van de plaatselijke wet,
de vormen te volgen van de wet die de inhoud van de rechtshandeling beheerst of van iedere andere wet
die een effektieve band heeft met de rechtshandeling; zie bv., RroAux, F., Droit international prive,
Larcier, Brussel, 1968, nr. 367.
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lijkheid om i.p.v. deter plaatse geldende vormvoorschriften te volgen,
geldig hun huwelijkscontract te verlijden voor de Belgische diplomatieke
en consulaire agenten in het buitenland (35). In die gevallen is de regel dus
zeker niet imperatief, maar facultatief.
Maar wat in de andere gevallen: Belgische vrouwen die in het buitenland
met vreemdelingen huwen, vreemdelingen die in het buitenland huwen en
vreemdelingen die in B.elgH.~ huwen, een Belgische man of vrouw die in
Belgie met een vreemdeling huwt? De regel ,locus regit actum" werd
door het Hof van Cassatie in principe in aile gevallen toepasselijk verklaard. Zoals gesteld is die regel in beginsel facultatief. Derhalve zou in al
de gestelde hypothesen het huwelijkscontract naar de vorm ook geldig
zijn, indien de desbetreffende voorschriften werden gevolgd, niet van de
plaats waar het contract werd opgemaakt, maar van ofwel de wet die de
inhoud van het contract beheerst ofwel, zoals ook wordt verdedigd, de
nationale wet van de echtgenoten of van een van hen.
Kan deze konsekwentie aanyaard worden?
Voor de in het buitenland opgemaakte contracten meen ik dat er geen
problemen zullen rijzen. Het beginsel werd aldus gesteld in het arrest van
het Hof van Beroep van Brussel van 27 april 1923 (35bis) waarop het
arrest van het Hof van Cassatie van 28 mei 1925 werd verleend. Doch men
aarzelt ten aanzien van de in Belgie verleden huwelijkscontracten(36).
Kunnen vreemdelingen in Belgie of aanstaande echtgenoten waarvan een
vreemdeling is, in Belgie hun huwelijkscontract geldig bij onderhandse
akte vastleggen? Indien daarbij wei de vormvoorschriften van een van de
bovenvermelde aangeknoopte wetgevingen werden gevolgd, is dat contract dan geldig naar de vorm? Indien men konsekwent is, moet men op
deze vraag bevestigend antwoorden. De vraag rijst echter of in dat geval
kan voldaan worden aan de publiciteitsvereiste (over de publiciteitsvormen, zie nr. 21 e.v.) van artikel 76, 10° B.W.; zodat RmAux, F., zeer
terecht aan iedereen die in Belgie een huwelijkscontract sluit, de raad geeft
dit te doen bij notariele akte.
20. Men kan zich afvragen of de bepaling van het nieuw artikel 1389
B. W. enige weerslag heeft op deze geschetste regeling. Bij die bepaling is·
ondermeer voorzien dat, indien een van de echtgenoten Belg is, ze geen
huwelijksvoorwaarden mogen bedingen door eenvoudige verwijzing naar
een buitenlandse wetgeving.
(35) Zie de wet van 10 juli 1931 betreffende de bevqegdheid van dip1omatieke en consu1aire agenten
in notariele aangelegenheden, artikel I en 5, 1o en 2°.
(35bis) Brussel, 27 april 1923, R.P .Not., 1925, 493; Pas., 1925, ll, 107.
(36) Zie bv. RI:GAUX, F.,Les regimes matrimoniaux, o.c., biz. 25 e.v., nr. 10.
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Zoals boven reeds werd vermeld, gaat het hier om een vormvoorschrift.
Het is immers niet verboden een stelsel van een vreemde wet als huwelijksvermogensstelsel te kiezen, mits maar voldoende bepalingen· in het
huwelijkscontract worden opgenomen om het stelsel te specifieren en te
kunnen Iaten functioneren (37). Of het vreemde stelsel al dan niet geldig
gekozen werd, hangt dus af van de wijze waarop die keuze uitgedrukt
werd: het gaat dus ongetwijfeld om een vormvoorschrift.
Deze kwalifikatie heeft tot gevolg dat de bepaling enkel geldt voor de
huwelijkscontracten waarop de interne Belgische vormvoorschriften toepasselijk zijn. In grote lijnen komt zulks neer op de in Belgie opgemaakte
huwelijkscontracten. Voor huwelijkscontracten van Belgen in het buitenland geldt de regel dus niet, indien de Belgen qaarbij bv. de plaatselijke
vormvoorschriften hebben gevolgd overeenkomstig de regel ,locus regit
actum''.
De draagwijdte van het artikel 1389 B.W. mag dus niet overdreven
worden.
Toch doet het benadrukken van de nationaliteit in het internationaal
privaatrecht op dit ogenblik enigszins verouderd aan. Of de beoogde
bescherming van de eigen onderdanen tegen de toepassing van ef?n hun
onbekend huwelijksvermogensstelsel daardoor een feit wordt, valt sterk te
betwijfelen.
Overigens, indien de echtgenoten waarvan een Belg is, geen huwelijkscontract maken, zal niettemin vaak een vreemd wettelijk stelsel toegepast
worden, dikwijls zonder dat de Belgische partner het zelf weet.
Hoe kan men overigens rechtvaardigen dat de echtgenoten in bepaalde
gevallen door een uitdrukkelijke eenvoudige verwijzing niet het stelsel
zouden kunnen kiezen da~. wegens nietigheid van hun contract, dan toch
krachtens de wet zelf toe¢}.ssing zou krijgen?
Dit om aan te tonen da't de bepaling van artikd 1389 B. W. niet aileen
weinig belangrijkis, aoch soms ook tot onlogische konsekwenties leidt en.
dus beter niet ware ingevoerd.
II. PuBLICITEITsvooRsCHRIFrEN
21. Betreffende de publiciteitsvoorschriften geldt als regel dat diegene
moeten gevolgd worden van de wet van de plaats waar de publiciteit
georganiseerd is betreffende de publiek te maken omstandigheid(38).
(37) Zie het boven in voetnoot 26 reeds aangeduid verslag Baert, biz. 10.
(38) Deze benadering is nauwkeuriger dan diegene die gegeven wordt door VANDER ELST, R. en
PoLAKIEWICZ, A.,Ann. Not., 1962,73 e.v., biz. 133 nr. 48; de daar gegeven benadering lijkt me dehypothecaire publiciteit niet te dekken.
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Hieronder zullen we ons beperken tot het onderzoek van de publiciteit die
in Belgie i.v.m. het huwelijkscontract is voorzien.
a. Algemene publiciteitsvoorschriften

22. Wanneer het huwelijk in Belgie wordt aangegaan voor de ambtenaar
van de burgerlijke stand, moet in de huwelijksakte o.m. worden vermeld:
, ,de datum van het huwelijkscontract, de naam en standplaats van de
notaris die het heeft opgemaakt en het huwelijksvermogensstelsel van de
echtgenoten" (art. 76, 10° B'.W.).
De sanctie van dit voorschrift bestaat erin dat de van, het wettelijk stelsel
afwijkende bepalingen niet kunnen tegengeworpen worden aan derden
die, onbekend met het huwelijkscontract, overeenkomsten met de echtgenoten hebben aangegaan.
Hoewel de wetgever aan die eventualiteit blijkbaar niet heeft gedacht, lijdt
het geen twijfel dat indien het huwelijkscontract in het buitenland werd
verleden doch het huwelijk in Belgie aangegaan wordt, de met artike176,
10° corresponderende vermeldingen betreffende het huwelijkscontract in
de huwelijksakte moeten opgenomen worden, zelfs indien dat huwelijkscontract bij onderhandse akte zou zijn vastgelegd (waardoor die onderhandse akte dan meteen vaste datum zou krijgen, daar haar hoofdinhoud
zou opgenomen zijn in een autentieke akte; art. 1328 B. W.). Ik meen niet
dat de regel , ,auctor regit actum'' dergelijke opname in de weg staat.
Van enig eventueel toepasselijk vreemd wettelijk huwelijksvermogensstelsel moet geen gewag gemaakt worden, bijaldien de ambtenaar van de
burgerlijke stand of de parijen zouden weten welk stelsel dit zal zijn. De
vermelding van , ,en het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten''
in artikel 76, 10° B.W., mag niet losgekoppeld worden van de voorafgaande bewoordingen van die bepaling en van de voorziene sanctie; het
gaat dus om de vermelding van het huwelijksvermogensstelsel dat bij
huwelijkscontract werd overeengekomen(39).
Voor het geval het huwelijkscontract en het huwelijk in het buitenland zijn
aangegaan, zij het tussen Belgen, is geen publiciteit voorzien, ook al
komen de betrokkenen zich achteraf in Belgie vestigen (40).
(39) In het versiag narnens de commissie voor de justitie van de Senaat uitgebracht door de .Heer
Harnbye, wordt trouwens gesproken van het ,overeengekornen" huwelijksverrnogenssteisei; P .B.,
Senaat, zittijd, 1975-1976, 683 (B.Z. 1974), nr. 2, biz. 99.
(40) Dit is wei het geval voor de huwelijksakte van partijen wanneer een Beig is: wanneer deze
Beig(en) op het grondgebied van het Rijk terugkeren rnoet de huwelijksakte, die in het buiteniand
voigens de vreernde vorrn werd opgernaakt, in Belgie overgeschreven worden in de iopende registers
van de burgerlijke stand van de piaats van hun eerste woonpiaats in Beigie (art. 171 B.W.). Men
vraagt zich af waarorn betreffende het huwelijkscontract geen gelijkaardige publiciteit- die in beide
gevallen beter zou gecentraliseerd worden in het eerste district Brussei - is voorzien; de vreernde
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Wel kan hier worden vermeld dat, wanneer het huwelijk in het buitenland
doorging, voor de latere verandering van het huwelijksvermogensstelsel
die in Belgie plaats heeft een bijzondere publiciteit is voorzien~ Een
uittreksel van de homologatiebeslissing moet dan overgeschreven worden
in het register van de huwelijksakten van het eerste district Brussel(41).
b. Bijzondere publiciteitsvoorschriften (42)
1") Betreffende handelaars

23. De hierboven in nr. 21 gestelde regel heeft tot gevolg dat het huwelijkscontract van een handelaar en de akte waardoor het wordt gewijzigd,
in Belgie bij uittreksel neergelegd moeten worden ter griffie van de
rechtbank binnen welker rechtsgebied de handeldrijvende echtgenoot in ..
het handelsregister is ingeschreven, oak al werden die akten in het buitenland verleden (H. W., art. 12 en 14). Deze publiciteit betreft enkel de
huwelijkscontracten. Ze licht de derden dus niet in over het vreemd
wettelijk huwelijksvermogensstelsel waaronder de handelaar kan gehuwd
zijn.
Op dat punt is de publiciteit in het handelsregister vollediger. Daar moet
vermelding worden gedaan van de ,huwelijksvoorwaarden" (43), wat
ook-de- hypothese-dekt-waarbij-er--geen-huwelijkscontract bestaat.-Het
komt in dat geval toe aan de persoon die om de inschrijving verzoekt, om
uit te maken onder welk (vreemd) wettelijk stelsel hij is gehuwd.
2") Betreffende onroerende goederen

24. Het kan gebeuren dat een in het buitenland verleden huwelijkscontract de overdracht inhoudt van zakelijke rechten op in Belgie gelegen
huwelijksakte zal immers niet noodzakelijk een vermelding bevatten van het huwelijkscontract en ·het
huwelijksvermogensstelsel; dat is bv. het geval in Nederland (zie art. 51 van het Besluit Burgerlijke
Stand van 21 juli 1969, art. 51), wat aanleiding gaftot een procedure waarbij de in Nederland gehuwde
Belgische echtgenoten vorderden dat in de rand van de overschrijving van hun huwelijksakte in Belgie
melding zou worden gemaakt van hun in Belgie verleden huwelijkscontract; de vordering werd
afgewezen bijarrest van 19 juni 1958 van het Hofvan Beroep van Gent (R.W., 1958-1959, 754). In
Nederland is immers een afzonderlijke publiciteit voorzien voor de huwelijkse voorwaarden in het
openbaar huwelijksgoederenregister. Indien het huwelijk buiten Nederland is aangegaan, moet die
publiciteit gebeuren in het huwelijksgoederenregister gehouden ter griffie van de rechtbank te 's
Gravenhage (art. 116, 1 Ned. B.W.; zie voor de technische uitwerking, hetbesluitvan 26 november
1969 houdende regeien betreffende de wijze van inrichting en raadpleging van het huweiijksgoederenregister).
(41) Zie artikel1395 § 2laatste lid B. W. Een geiijkaardige pubiiciteit is, voor dezelfde hypothese van
een huwelijk in het buitenland, voorzien betreffende het vonnis houdende ontneming van bevoegdheden uitgesproken bij toepassing van artikel 1426 B.W. (zie art. 1426 § 2, 2e lid B.W.).
(42) Hiermee wordt bedoeld de publiciteit die siechts nodig is indien een bepaalde activiteit wordt
uitgeoefend of het huweiijkscontract bepaalde bedingen bevat.
(43) Zie K.B. 20 juli 1964 tot coordinering van de wetten betreffende het handelsregister, artikel8,
4°; op te merken valt dat een gelijkaardige publiciteit niet voorzien is bij de inschrijving in het
ambachtsregister, geregeld bij de wet van 18 maart 1965.
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onroerende goederen of de vestigihg van hypothecaire zekerheden daarop
bevat.
Betreffende de in Belgie gelegen onroerende goederen wordt die publiciteit georganiseerd door de overschrijving of inschrijving op het hypotheekkantoor.
Het is desbetreffend zonder belang dat het huwelijkscontract in het
buitenland werd opgemaakt.
Om tot overschrijving of inschrijving te kunnen aangeboden worden zal de
akte evenwel moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 of 78 van
de hypotheekwet; bovendien moet de akte gelegaliseerd zijn of het visa
van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bekomen hebben(44).

III. DE INHOUD vAN HET CONTRACT

25. Nadat vastgesteld is dat het huwelijkscontract in behoorlijke vorm is
opgemaakt, moet nagegaan worden of het door de echtgenoten gekozen
stelsel geldig kon bedongen worden en of het uitwerking kan krijgen.
Tevens moet men weten welke imperatieve en suppletieve wettelijke
bepalingen toepassing zullen krijgen. Om dit alles te kunnen uitmaken,
moet men weten welke wet het contract als zodanig beheerst.
Men kan stellen dat het huwelijkscontract een contract is, zoals alle
andere. Derhalve zou het beheerst moeten worden door de wet die de
partijen zelf hebben gekozen (45). Bij gebreke aan uitdrukkelijke keuze
moet dan uit de omstandigheden afgeleid worden aan welke wet de
partijen hun contract hebben willen onderwerpen.
Deze theorie wordt terzake. het huwelijkscontract nog steeds gevolgd in
het Frans internationaal'huwelijksvermogensrecht. Ze werd ook in Belgie
gevolgd tot in de periode 1930-1940. Deze leer vindt immers vanzelfsprekend toepassing, indien men de mogelijkheid van wetskeuze zelfs
aanneemt t. a. v. het wettelijk stelsel.
Doch ook nu nog vindt ze verdedigers in de Belgische rechtsleer (46).

(44) Zie artike1586, 2" Ger. W.; artike177 enook 93 van de wet van 16 december 1851 betreffende de
voorrechten en hypotheken; zie oak het verdrag van Den Haag van 5 octob~r 1961 tot afschaffing van
het vereiste van 1egalisatie van buiten1andse openbare akten, goedgekeurd bij de wet van 5 juni 1975
(Staatsbl., 7 febr., 1976), dat voor Be1gie in zijn verhouding met een groot aantal 1anden van
toepassing is vanaf 9 februari 1976.
(45) Cass., 24 februari 1938, Pas., 1938, I, 66; rege1 recent nog bevestigd bij Cass., 4 september
1975, R.W., 1975-1976, 1561 en Cass., 26 november 1974, R.W., 1974-1975, 1949.
(46) Zie bv. RrGAUX, F., Les regimes matrimoniaux, o.c., nr. 12 in fine.
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Niettegenstaande tot voor kort algemeen werd aangenomen dat het wettelijk stelsel imperatief datgene is van de nationale wet van de echfgenoten
en bij verschil van nationaliteit dat van de nationale wet van de man, zou
dus de mogelijkheid bestaan op het huwelijkscontract een andere wet
toepasselijk te verklaren en aldus de uitwerking van het contract niet te
Iaten beheersen door de nationale wet van de man.
Er is me geen recente rechtspraak bekend waarbij het probleem moest
worden opgelost.
Ik meen evenwel dat dit, in de huidige stand van zaken, moeilijk verdedigbaar is.
Indien men aanneemt dat een bepaalde wet i'mperatief toepassing krijgt
terzake de vermogensverhouding tussen de echtgenoten die geen huwelijkscontract hebben gesloten, moet de toepasselijlffieid van die wet aanvaard worden ook wanneer de echtgenoten een huwelijkscontract hebben
gesloten (4 7). De geldigheid van de inhoud van het huwelijkscontract en
zijn mogelijke uitwerking moeten derhalve, ,vooralsnog (zolang men. '~e
nieuwe tendens niet konsekwent doortrekt), beoordeeld worden volgens
de nationale wet van de man. Ook hier moet nochtans rekerting g~houden
worden met de nieuwe ten dens om de wet van het stelsel niet meer te Iaten
bepalen door het persoonlijk statuut (zie hoven nr. 13-17).
26. Deze bevinding betreffende het geldend recht neemt niet weg dat,
indien men aanvaardt dat de regeling van het primair stelsel wetgevingvan
politie en veiligheid is met de gevolgen vandien in het internationaal
privaatrecht, een beperkte keuzemogelijkheid terzake de toepasselijke wet
moet voorgestaan worden (zie nr. 17).

IV.

PROBLEMEN SPECIFIEK IN ~,ERBAND MET HET HUwELIJKSCONTRACT

27. De hieronder behandelde vragen horen eigenlijk thuis onder het
hoofdstuk betreffende het toepassingsgebied van 'de toepasselijke wet.
Daar evenwei de vragen of er een huwelijkscontract gesloten kon worden,
of de toestemming geldig is en of de partijen bekwaam waren, el})fel
kunnen rijzen indien er een huwelijkscontract werd opgemaakt; worden ze
hier behandeld.

(47) Zie voor imperatieve toepasselijkheid van dezelfde wet in beide eventualiteiten: BoRN, H., o .c. ,
en 43-46.
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a. De mogelijkheid om het huwelijksvermogensstelsel conventioneel te
bepalen
28. In de logische orde mpet men zich bij het onderzoek van het huwelijkscontract vooraf de vraag stellen of de partijen wei de. mogelijkheid
hadden een huwelijkscontract te sluiten en, zo ja, of ze wei het stelsel
konden kiezen dat ze gekozen hebben. Er bestaan immers Ianden waarin
het gehele huwelijksvermogensstelsel imperatief hetzelfde is voor aile
echtparen(48). In andere Ianden wordt de keuze beperkt tot de in de wet
uitgewerkte stelsels (49) Q} worden bepaalde· stelsels verboden.
De gestelde vraag komt er concreet steeds op neer dat moet uitgemaakt
worden of de echtgenoten het door hen. overeengekomen stelsel geldig
konden kiezen. Men heeft veelal verdedigd dat deze vraag een bekwaamheidsaspekt van de echtgenoten betreft of althans behoort tot hun persoonlijk statuut, zodat ze zou moeten opgelost worden volgens de nationale:wet
van de aanstaande echtgenoten(50).
Deze conclusie is evenwel het gevolg van een te ongenuanceerde kwalificatie. De desbetreffende bepalingen raken inderdaad de bekwaamheid;
evenwel niet de handelingsbekwaamheid, maar wel de genotsbekwaamheid. Welnu, terzake de genotsbekwaamheid geldt als regel niet dat ze
beheerst wordt door de nationale wet, maar wei in beginsel door de wet die
het instituut beheerst waarop de genotsbekwaamheid (doot:gaans als ver-·
bodsbepaling geformuleerd) betrekking heeft (51).
De hier besproken vraag moet dus opgelost worden overeenkomstig de
wet die het huwelijksvermogensstelsel beheerst(52). Welke wet dit is,
werd hierboven reeds besproken.
b. De toestemming
29. Het probleem van de toestemming komt neer op de beoordeling van
de mogelijke gebreken in de toestemming.
Volgens. een bepaalde rechtsleer zou de geldigheid van de toestemrp.ing

(48) Dit is bv. het geval in Argentinie; hetzelfde geldt voor de Russische wet·op het huwelijk en het
gezin, waarvan de artikelen ·20-24 niet de mogelijkheid voorzien noch openlaten voor afwijkende
stelsels; hetzelfde geldt in Hongarije.
(49) Zwitserland.
(50) Zie bv. ROLIN, A., Principes de droit international prive, Maresq, Paris, 1897, T.l., nr. 484
e.v.; GRAULICH, P., o.c., nr. 114; POULLET, P., o.c., nr. 435 e.v ..
(51) Vgl. BATIFFOL, H., Droit International prive, L.G.D.J., Paris 1959, nr. 414.
(52) VANDER ELST, R. et PoLAKIEW!CZ, A., o.c., nr. 10; deze regel werd toegepast door Brussel, 7
april 1926, Pas., 1926, IT, 112; R.P.Not., 1927, 70.
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moeten beoordeeld worden overeenkomstig de wet die het persoonlijk
statuut beheerst, d.i. de eigen nationale wet van iedere partij (53).
Deze leer wordt nu niet meer verdedigd. Vrij algemeen wordt aangenomen dat de geldigheid van de toestemming moet beoordeeld worden
overeenkomstig de wet die het contract beheerst(54) en derhalve in
concreto door de wet van het stelsel(55).

c. De bekwaamheid
30. De handelingsbekwaamheid om een huwelijkscontract te sluiten
wordt, zoals de bekwaamheid om om het even welk ander contract aan te
gaan, betreffende ieder medecontractant beheerst door zijn nationale
wet(56).
Het hangt mede van de nationale wet van de partijen af of de regel , ,habilis
ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia'? (art. 1397 B.W.), toepassing
krijgt (57).

v.

DE HERVERWIJZING

31. Wat gebeurt er indien de door de Belgische verwijzingsregel aangewezen wetge"JI1g v3.!1J~I1<.l_ A in~ar inter11ationaal privaatrecht terzake
huwelijksvermogensrecht een verwijzingsregel bevat die niet naar zijn
eigen wetgeving (land A) verwijst (herverwijzing)(58)? Volgens de verwijzingsregel van land A zou bijvoorbeeld de Belgische wet (terugwijzing) of de wet van land C (verderverwijzing) toepassing moeten
krijgen.
Niettegenstaande de algemene ten dens om de herverwijzing te weren (59),
blijkt zich in het Belgisch intemationaal privaatrecht terzake nog geen

(53) Zie RIGAUX, F. , Les regimes matrimoniaux, o .c. , nr. 9; LAURENT, F., Droit civil international,
VITI, nr. 158.
·
(54) ZieR.P.D.B., Compl.II, Tw. Conjlitde lois, nr. 159; TOUBIANA, A.,Le domaine de Ia loi du
contrat en droit international prive, Dalloz, Paris, 1972, nr. 16-35; DEVos, L., Le probleme des
conflits de lois, Bruylant, Bruxelles, 1946, dl. II, nr. 628 biz. 653; deze zienswijze werd ook
aangenomen doorhetHofvan Cassatiein zijn arrestvan21 februari 1975,R.C.J.B., 1976,5 e.v. met
noot van VAN HECKE, G ..
(55) Zie WIEDERKEHR, G., o.c., nr. 195; CoucHEZ, G.,Essai de delimitation du domaine de Ia loi
applicable au regime matrimonial, Dalloz, Paris, 1972, nr. 21.
(56) Artikel3, 3e lid B. W. ; zie betreffende het huwelijkscontract: VANDER ELST, R. et PoLAKIEwicz,
A., o.c., nr. 9; DEVos, L., o.c., nr. 439.
(57) Vgl. CoucHEz, G., O.c., nr. 29.
(58) Over de algemene , ,logische'' problematiek van de herverwijzing zie o.a. VAN QVICKENBORNE,
M., De herverwijzing in het internationaal privaatrecht, R.W., 1972-1973, 1457.
(59) In aile verdragen van Den Haag, te beginnen met dat van 15 juni 1955 nopens de op de
intemationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet, wordt steeds uitdrukkelijk de
interne wet van het aangewezen land toepasselijk verklaard.

576

vaste regel gevormd te hebben. In bepaalde gevallen werd met.de herverwijzing geen rekening gehouden(60); in andere gevallen werd ze aanvaard(61). Men krijgt de indruk dat de herverwijzing nogal gemakkelijk
wordt aanvaard wanneer ze leidt tot de toepassing van het eigen recht of
van een wetgeving waanriee de rechter meer vertrouwd is.
Ik meen dat het aangewezen zou zijn de herverwijzing niet te aanyaarden(62). Wanneer de verwijzingsregel zelf mag evolueren zoals hierboven wordt voorzien, en indien men ook tegenover het ,conflit mobile"
een meer modeme aanpak heeft (zie hieronder), zal de rechter er'trouwens
automatisch toe komen in de meeste gevallen zijn eigen recht op rechtstreekse verwijzing toe te pas sen, zonder de omweg van de herverwijzing
te moeten maken.

HOOFDSTUK II

DE VERANDERLIJKHEID VAN DE TOEPASSELIJKE WET

32. Zoals in de inleiding werd gesteld (zie irr. 5) wordt de problematiek
van het intemationaal hu~elijksvermogensrecht werkelijk compleks.door
de inwerking van het element ,tijd".
Tot hiertoe werd onderzocht welke wet de huwelijksvermogensverhouding beheerst op het ogenblik win het aangaan van het huwelijk.
Alles werd zuiver statisch bekeken.
·
Nu moet nagegaan worden of deze op het ogenblik van het huwelijk
geldende wet onveranderd het huwelijksgoederenstelsel van· de echtgenoten blijft beheersen, ook al doen zich achteraf wijzigingen voor in de
betrokken situatie, bv. doordat de echtgenoten of de man van nationaliteit

(60) Rb. Veurne, 11 juli 1933, B.J., 1934, 24; Brusse1, 21 juni 1954, Brusse1, 21 juni 1954, Pas.,
1956, II, 25, waarbij de herverwijzing aanvaard bij Rb. Brusse1, 26 februari 1953,Pas., 1956, Iii, 82
werd afgewezen; aan het arrest wordt ten onrechte deze draagwijdte ontzegd door RrGAUX, F., Les
regimes matrimoniaux, o.c., nr. 7, voetnoot 2.
(61) Brusse1, 7 juli 1943, J.T., 1944, 41; Rb. Brusse1, 26 februari 1953, Pas., 1956, III, 82
hervormd in beroep; Rb. Brussel, 11 februari 1959, J.T., 1959, 276 in beroep op dat punt bevestigd
door Brussel, 16 mei 1960, Pas., 1960, II, 265. Blijkbaar opteren voor de aanvaarding van de
herverwijzing: RrGAUX, F., Les regimes matrimoniaux, o.c., l.c., nr. 7; ook VANDERELSTen
POLAKIEWICZ, A., o.c., nr. 57 met voetnoot 73.
(62) Ten onrechte voert men daartegen a1s bezwaar aan dat de vreemde wet dan wordt toegepast waar
ze zichze1f niet toepasse1ijk acht.
De vreemde wet is immers voor de Be1gische overheid nooit toepasselijk door haar eigen ge1dingskracht, maar enke1 wegens de regels van ons eigen i.p.r.
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veranderen, doordat de echtgenoten elders gaan wonen, doordat ze
goederen verwerven in een ander land, doordat de nationale conflictenregel gewijzigd wordt, enz. Waar de onderwerping van het stelsel aan het
zak:elijk statuut leidt tot de opsplitsing van toepasselijke wetten in de
ruimte, wordt hier de vraag gesteld of, ingevolge wijzigende omstandigheden, men kan komen tot opsplitsing van toepasselijke wetten in de
tijd.
Het gaat met andere woorden over het , ,conflit mobile'', dat men , ,veranderingsconflict'' zou kunnen noemen, in het huwelijksvermogensrecht.
Onder dit hoofdstuk zal oak de verwante docli wezenlijk andere problematiek besproken worden die ontstaat doordat de interne wet die
toepasselijk is, zelf wijzigingen ondergaat.
33. In een stelsel waarin de wilsautonomie in aile konsekwenties wordt
aanvaard, zou in principe moeten aangenomen worden dat de echtgenoten
in de loop van hun huwelijk de oorspronkelijk gekozen wet kunnen
vervangen. Zeker zou dat het geval moeten zijn, wanneer de onveranderlijkheid van het huwelijksvermogensstelsel geen heilige regel meer is
in het intern systeem.
De doorwerking van de interne regel van de onveranderlijkheid van het
huwelijksvermogensstelsel, heeft evenwel tot hiertoe verhinderd dat de
veranderlijkheid van de toepasselijke wet werd aanvaard, zelfs in stelsels
die de wilsautonomie terzak:e in het internationaal privaatrecht aanvaarden(63). Men zou immers op die manier onrechtstreeks het huwelijksvermogensstelsel zelf wfj'zigen.
De wet die gekozen werd of geacht moest worden gekozen te zijn - bv.
ingevolge de vestiging van de echtelijke woonpiaats - op het ogenblik
van het huwelijk, is en blijft de toepasselijke wet. In de periode waarin de
wilsautonomie oak nag bij ons werd gehuldigd, werd bij afwezigheid van
uitdrukkelijke wetskeuze dan oak aangenomen dat het stelsel bepaald was
en bleef door de wet van het land waar de eerste echtelijke woonplaats
werd gevestigd(64), zijnde in principe de woonplaats van de manop het
ogenblik van het aangaan van het huwelijk.
Vanzelfsprekend wordt de mogelijkheid van de vrijwillige verandering
van toepasselijke wet nog minder aanvaard in stelsels waarin de toepasselijke wet imperatief wordt vastgeknoopt aan de nationale wet of de wet
van de woonplaats.

(63) Bv. in Frankrijk; zie desbetreffend DROZ, G., Regimes matrimoniaux en droit international
prive compare, in Recueil des cours, 1974, dl. ill, biz. 1-138, nr. 72.
(64) Zie bv. Brussel, 20 april 1825, Pas., 1825, 384.
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34. In de systemen met imperatieve aanknoping, zoals bijvoorbeeld het
Belgische waarin de imperatieve aanknoping (nog) aan de nationale wet
(of later misschien aan de wet van de sociaal-economische inschakeling)
wordt aanvaard, rijst herprobleem wat het gevolg is van de verandering
van nationaliteit (van woonplaats of van sociaal-economische inschakeling).
'
Desbetreffend wordt algemeen aanvaard dat de nationale wet van de man
op het ogenblik van het huwelijk de toepasselijke wet blijft, oak. na
verandering van nationaliteit (65). Op het ogenblik van de verandering van
nationaliteit wordt het huwelijksgoederenstelsel dus ontkoppeld van het
persoonlijk huwelijksstatuut, waarvan men aanneemt dat het beheerst
wordt door de nieuwe nationale wet.
35. Onbetwistbaar is de houding die tot hiertoe werd aangenomen tegenover dit probleem sterk bei:nvloed geworden door de regel van de onveranderlijkheid van het huwelijksvermogensstelsel, die gold in de landen waar
de Franse Code civil werd ,gerecipieerd".
Men moet zich dan ook afvragen of de regel van de onveranderlijkheid van
de toepasselijke wet nog ongenuanceerd kan gehandhaafd blijven, nu in
ons intern huwelijksgoe.4erenrecht een ruime mogelijkheid tot verandering van stelsel werd opgenomen (art. 1394 en 1395 B.W.).
Aan echtgenoten die geen effectieve banden meer hebben met het land
waarvan zij de nationaliteit hadden (waar zij woonden of economisch
waren ingeschakeld) op het ogenblik van het huwelijk, zou de mogelijkheid moeten gegeven worden de wet die hun huwelijksvermogensverhouding beheerst bij overeenkomst te vervangen door een nieuwe wet
die beter aan hun actuele situatie is aangepast.
·
Zelfs een automatische overgang zou, mijns inziens, onder bepaalde
voorwaarden (bv. beide echtgenoten bekomen dezelfde nieuwe nationaliteit van hetland waarin ze wonen) moeten aanvaard worden.
Deze oplossing ligt alleszins in de lijn van de evolutie. Een verandering
van rechtswege van de toepasselijke wet wordt overigens, ·voor bepaalde
eventualiteiten, voorzien in het antwerp voor een Haags Verdrag betreffende het huwelijksgoederenrecht.

(65) Rb. Antwerpen, 26 maart 1955,R.W., 1955-1956, 356; Rb. Charleroi, 28juni 1958,R.P.Not.,
1959, 373; liege, 4 maart 1959, R.P.Not., 1960, 322; Rb. Brussel, 30 juni 1967, R.P. Not., 1967,
432; Rb. Brussel, 9 april1971,Rev. Not., 1973, 393, hoewel hetprobleem waarschijnlijk nietgesteld
was; Brussel, 13 april1972,Pas., 1972, II, 132. De regel wordt algemeen aanvaard in de rechtsleer:
Rl:GAUX, F.,Les regimes matrimoniaux, ino.c., I.e., nr. 15 en de rechtsleervermeldin voetnoot 2 op
biz. 43. Die regel was voorzien in artiker2, 2e lid van bet Haags verdrag van 17 juli 1905.
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36. Een gelijkaardig probleem als wat zopas werd besproken, kan rijzen
door de wijziging van het nationaal conflictenrecht. Vroeger gold de
wilsautonomie, nude nationale wet van de man; eerlang rnisschien de wet
van de sociaal-econornische inschakeling blijkend uit de vestiging van de
gewone verblijfplaats. Moet de toepasselijke w~t dan bepaald worden
overeenkomstig het actuele c.onflictenrecht ofwel overeenkomstig het
conflictenrecht op het ogenblik waarop de te beoordelen stituatie is ontstaan (meestal datum van het huwelijk ofwel datum van het na het
huwelijk gesloten huwelijkscontract)?
lndien het conflictenrecht bij een uitdrukkeli]ke akte (wet) wordt gewijzigd, zal het toepassingsgebied van de nieuwe conflictenregel afhangen
van de overgangsbepalingen die bij die wet worden voorzien.
Bij gebreke aan overgangsbepalingen (wat automatisch het geval is wanneer de wijziging van het conflictenrecht enkel het gevolg is van een
wijziging van de rechtspraak), moet de gestelde vraag opgelost worden
volgens de beginselen die ten grondslag liggen aan het algemeen overgangsrecht.
Dit houdt in Belgie in dat de nieuwe regel geen terugwerkende kracht
heeft; hij geldt enkel voor de toekomst. Het gezond verstand verzet er zich
trouwen_s tegenda1_c!_e nieuw~ r~geJ .... lei! cl_1.1s <fe ,ansfere" \\l~t, met_
I
terugwerkende kracht zou toegepast wor~en (66).
Eenzelfde probleem moet opgelost worden wanneer, sedert het ontstaan
van het stelsel aangeduid na aanvaarding ,van de herverwijzing die plaats
heeft ingevolge de conflictenregel van de ~angewezen ~et, de conflictenregel van deze oorspronkelijk aangewez~n wetgeving is gewijzigd. Behoudens andersluidende bepaling in de overgangsbepalingen van de wet
die de vreemde conflictenregel wijzigt, kan de nieuwe regel geen terugwerkende kracht hebben(67).
37. Uit het bovenstaande blijkt dat, volgens de huidige stand van zaken,
de toepasselijke wet eens en onveranderd bepaald v..:ordt op het ogenblik
van het aangaan van het huwelijk.
Wat nu indien het interne huwelijksvermogensrecht van de toepasselijke
wet achteraf wijzigingen ondergaat?
(66) Dit beginsel wordt vermeld in het overigens innerlijk tegenstrijdig gemotiveerd vonnis van 3
november 1965 van de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi (J.T., 1966, 208). Blijkbaar had de
eiseres opgeworpen dat de voorkeur die onze conflictenregel geeft aan de nationale wet van de man
niet meer kon aanvaard worden na het in werking treden van de wet van 30 april1958, zodat niet de
nationale Duitse wet (van de man) toepassing zou krijgen maar wei een andere wet (waarschijruijk van
de woonplaats) waarop de rechtbank argumenteert: ,que le regime matrimonial ne peut etre determine en fonction d'une loi qni n'etait pas en vigueur au jour du mariage".
(67) Dit beginsel blijkt toegepast te zijn bij Rb. Brussel, 11 februari 1959, J.T., 1959, 276.
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Wanneer het gemengd karakter van de situatie ongewijzigd is gebleven.
tegenover het ogenblik van de huwelijksvoltrekking, kunnen weinig problemen rijzen. De huwelijksvermogensverhouding van de partijen blijft
onverminderd beheerst door de toepasselijke wet; de weerslag die de
nieuwe interne wet heeft op hu.n huwelijksvermogensverhouding zal afhangen van de eigen overgangshepaling van die wet(68); ook in dit geval
moet de niet-retroactiviteit als regel worden gesteld bij gebreke aan
overgangsbepalingen. Door er anders over te oordelen zou men de echtgenoten die zich in een gemengde situatie bevinden, verhinderen mede te
genieten van de ,voordelen" van de evolutie die zich in praktisch alle
wetgevingen voordoet.
De oplossing van het probleem wordt evenwel delicater indien na het .
huwelijk, maar v66r de wijziging van de intern toepasselijke wet, de
omstandigheid die de oorspronkelijke aanknoping bepaalde, gewijzigd
werd; bv. na het huwelijk is de Italiaan Belg geworden en dan wijzigt de
Italiaanse huwelijksvermogenswetgeving.
Ben wetgeving wordt toepasselijk verklaard omwille van haar aapknoping
aan de situatie; deze aanknoping is gelegen in en wordt weergegeven door
een bepaalde omstandigheid (aanknopingsfaktor). Deze faktor wordt in
wezen gekozen en heeft slechts effectieve waarde, in de mate waarin hij in
de betrokken tijdsomstandigheden de effectieve s~ciaal-economische inschakeling van de situatie wee,rgeeft.
Wanneer derhalve de concrete omstandigheid van de aanknoping (bv.
nationaliteit) wijzigt, is dit er in principe een aanduiding voor dat de
echtgenoten nu elders sociaal-economisch zijn ingeschakeld dan ten tijde
van hun huwelijk.
Waar nu de wetgeving van een land evolueert op basis van de plaatselijke
sociaal-economische evolutie, zou het irreeel zijn en strijdig met de
grondslagen van het eigen verwijzingssysteem, de echtgenoten no'g te
onderwerpen aan wetswijzigingen ingegeven door de wijziging van omstandigheden waaraan de echtgenoten zelf vreemd zijn geworden.
Er zou in dat geval, zoals voorgesteld door F. Rigaux, inderdaad beter
gezocht worden naar een regeling die het de echtgenoten zou mogelijk
maken zich volledig te , ,conformeren'' aan de wetgeving van hun actuele
sociaal-economische inschakeling.

(68) Blijkbaar toegepast door Rb. Liege, 23 rnaart 1961, J.T., 1961, 373 en ook vroeger reeds door
Brussel, 7 april1926,Pas., 1926, II, 112,R.P.Not., 1927,70, irnpliciete beslissing; blijkbaar
anders: Brussel, 16 rnei 1960, Pas.; 1960, II, 265. Zie voor de toepassing van deze regel na de
wijziging van het ltaliaans wettelijk stelsel: GHORAIN, E., Regime matrimonial de droit italien, Rec.
Gen., 1977, nr. 22156 biz. 289 e.v. De houding van F. Rigaux op dit punt is eerder weifelend (Les
regimes matrimoniaux, nr. 16).
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III

HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE TOEPASSELIJKE WET

I.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

38. Wanneer men stelt dat een bepaalde wet het huwelijksgoederenstelsel
beheerst, zegt men meteen dat deze wet het huwelijksgoederenrecht als
toepassingsgebied heeft.
Om het toepassingsgebied van de toepasselijke wet te kunnen bepalen,
komt het er dus op aan betreffende eventueel voor toepassing in aanmerking komende instellingen en normen uit te maken of ze al dan niet tot de
categorie van het huwelijksgoederenrecht behoren; met andere woorden,
men moet die instellingen en normen kwalificeren.
Terzake het huwelijksvermogensrecht is dit een dubbel moeilijke opgave.
Zoals hierboven reeds werd vermeld, is het huwelijksgoederenrecht nauw
verweven met het personen- en gezinsrecht, met het zakenrecht en met het
erfrecht.
Dat de regels die de samenstelJing van de vermogens bepalen en die de
desbetreffende bevoegdheden van de echtgenoten regelen, tot het huwelijksvermogensrecht behoren, zal niet tot discussie aanleiding kunnen
geven.
Betreffende bepaalde instellingen en normengroepen hangt de kwalificatie evenwel enkel af van het aspekt waarop men de klemtoon legt of van de
nuance die aldan niet in acht wordt genomen(69)~
Gezien de Belgische rechter kwalificeert volgens de categorieen van·zijn ·
eigen rechtssysteem (kwalificatie ,lege fori"), kan het nut hebben bieronder sommige Belgische instellingen of normengroepen te kwalificeren
(wat dan meteen de kwalificatie is voor vreemde gelijkaardige instellingen
en normengroepen).

II. HET PRIMAIR HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL
39. Tot het primair huwelijksvermogensstelsel behoren de regels i. v .m.
de goederen van de echtgenoten die toepassing lqijgen ongeacht de aard
van de eigenlijke huwelijksvermogensverhouding, zoals die volgt uit de
toepassing van het wettelijk stelsel of van het huwelijkscontract.

(69) Bv. de bepaling van § 1371 van het Duitse B.G.B., waarin is voorzien dat, wanneer het
huwelijksvermogensstelsel een einde neemt door het overlijden van een der echtgenoten, de langstlevende boven zijn norma a! erfdeel een vierde van de nalatenschap ontvangt tot forfaitaire verrekening
van de aanwinsten. Is dit een erfrechtelijke dan wei een huwelijksvermogensregel?
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Het primair stelsel bevat, zoals hoven reeds vermeld, de regeling van de
functie van het huwelijk als instituut van sociale zekerheidsvoorziening.
Daartoe behoort in principe de regeling van de onderhoudsplicht; doch
deze vormt meer en meer reeds op zichzelf een autonome categorie in het
internationaal privaatrecht(70). Verder gaat het om de bepalingen betreffende de bescherming van de huisvesting (art. 215 B.W.), het huisi'aad
(art. 215 B.W.), de bestemming van de inkomsten (art. 217, 220, 221
B.W.) enz .. Het zijn regelingen niet betreffende het vermogenstoebehoren (eigen of gemeenschappelijk) van de goederen, maar bepalingen op de
rand tussen bekwaamheid, bevoegdheid en goederenstatuut.
Meestal wordt aangenomen dat die bepalingen beheerst worden door de
wet van het persoonlijk huwelijksstatuut.
Als regeling tot functionering van het sociaal zekerheidsinstituut, is ze
echter in wezen nauw verbonden met de algemene huisvestingspolitiek,
het openbaar krediet en de algemene sociale ·zekerheidsorganisatie.
Daarom meen ik dat deze wetgeving niet beheerst wordt noch door het
persoonlijk huwelijksstatuut, noch door de wet die het huwelijksgoederenrecht beheerst, maar dat het wetgeving betreft van burgerlijke politie en
veiligheid, die toepasselijk is voor alle echtgenoten die hier hun gewoon
verblijfhebben, wat ook hun nationaliteit en verder huwelijksvermogensstelsel weze (71).

III.

DE VERANDERLIJKHEID VAN HET STELSEL

a. Conventionele verandering van stelsel

40. Op dit punt bestaat er weinig betwisting. Vroeger werd verdedigd dat
men hier te doen had met een aspect van de bekwaamheid van de echtgenoten, zodat de mogelijkheid om aldan niet van stelsel te veranderen
beheerst zou moeten worden door de nationale wet van de echtgenoten(72).
Deze zienswijze is onjuist.
Zo het inderdaad om een bekwa;:tmheidsregel gaat, ·dan betreft het evenwel
geen handelingsbekwaamheid, maar een genotsbekwaamheid en, zoals
reeds werd gesteld, wordt deze beheerst door de wet van het instituut
(70) Zie bv. het Haags verdrag van 2 october 1973 nopens de wet die op onderhoudsverplichtingen
toepasselijk is, door Belgie ondertekend op 9 november 1976, art. 1 en 4.
(71) Zie ookDROZ, G., o.c., nr. 104 die er terecht op wijst datbij de kwalificatie van die wetgeving
het be grip internationale openbare orde niet mag aangewend worden - zoals dat bv. wordt gedaan
door TRAEST, G., CASMAN, H. en BOUCKAERT, F., Het nieuw huwelijksvermogensrecht, T.P.R.,
1976, biz. 775 e.v., nr. 5;-anders: WIEDERKEHR, G.,o.c., nr. 209e.v.; COU:CHEZ, G.,o.c., nr. 155
~v.

.

(72) Zie de desbetreffende uiteenzetting bij WIEDERKEHR, G., o.c., nr. 176 e.v ..
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waartoe ze behoort(73). Derhalve moet de toepassing aangenomen worden van de wet die het huwelijksvermogensstelsel beheerst(74). Deze
oplossing werd reeds toegepast in de Belgische rechtspraak(75).
41. Het contract waardoor het vroeger wettelijk of conventioneel huwe- .
lijksvermogensstelsel wordt vervangen of aangepast, is op zichzelf een
huwelijkscontract. Ten aanzien van de vorm- en publiciteitsvoorschriften,
gelden dus dezelfde regels als betreffende het v66r het huwelijk gesloten
huwelijkscontract (zie hierboven).
De problematiek in verband met de tegenstelbaarheid in Belgie van in het
buitenland overeengekomen wijzigingen, blijft op dezelfde ·manier gesteld als betreffende het oorspronkelijk huwelijkscontract. Voor personen
die oorspronkelijk niet hier in het huwelijk traden en riiet hier een huwelijkscontract sloten, bestaat nu echter wei de mogelijkheid om de wijziging van hun stelsel in Belgie aan derden tegenstelbaar te maken, mits ze
de in Belgie voorziene wijzigingsprocedure volgen. Het uittreksel van het
homologatievonnis zal, ingeval het huwelijk niet in Belgie was aangegaan, overgeschreven worden in het register van de huwelijksak)ten van
het eerste district Brussel (art. 1395 § 2, 2e lid).
b. Verandering ingevolge gerechtelijke besltssz'ng

42. De mogelijkheid om het stelsel te doen wijzigen bij gerechtelijke
beslissing (bv. gerechtelijke scheiding van goederen), wordt bepaald door
de wet van het stelsel. Deze wet bepaalt ook wat de daartoe vereiste
voorwaarden zijn.
Deze regel werd herhaaldelijk door de Belgische rechtscolleges toegepast(76). De rechtspleging die daartoe moet worden gevolgd in Belgie,
wordt natuurlijk beheerst door de Belgische wet.
Wat betreft de erkenning van vreemde vonnissen, waarbij de gerechtelijke
scheiding van goederen of een andere verandering van stelsel gerechtelijk
bevolen is' kan dezelfde regeli~g gelden als voor vonnissen betreffende de
staat en de bekwaamheid (77). Ze zouden dus van rechtswege worden
erkend, mits niet strijdig te zijn met de voorwaarden voorzien bij artikel
570 Ger. W.
(73) Zie VAN HEcKE,_G., Des conflits de lois relatifs au regime matrimonial legal eta sa mutabilite,
noot onder Brussel, 24 rnei 1954, R.C.J.B., 1955, 107, vooral biz. 121-122, beaanl.d door VANDER
ELST R.' et POLAKIEWICZ A., o.c., nrs. 31 en 32.
(74) Zie, naast de rechts1eer verrneld in vorige voetnoot, DRoz, G., o.c., nr. 106.
(75) Brussel, 24 mei 1954, R.C.J.B., 1955, 107 met noot van VAN HEeKE, G.
(76) Rb. Brussel, 10 december 1938, Pas., 1943, Ill, 15; Brussel, 17 april1940, R.P.Not., 1940,
422; Rb. Charleroi, 28 juni 1958, R.P.Not., 1959, 373.
(77) Zie R.!GAUX, F., Les regimes matrimoniaux, nr. 18 in fine.
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IV.

DE WETTELIJKE HYPOTHEEK (VAN DE GEHUWDE VROUW) :

43. Bij de wet van 14 juli 1976 werd de wettelijke hypotheek van de
gehuwde vrouw afgeschaft (zie de opheffings- en wijzigingsbepalingen,
art. 16). De opgeheven bepalingen blijven evenwel van kracht ,voor
echtgenoten, die, gehuwd v66r 28 september 1976, een ander stelsel dan
de gemeenschap hebben aangenomen dan wel kra<;:htens de wet of een
overeenkomst onder de regels van het gemeenschapsstelsel vallen, en
overeengekomen zijn het bestaande stelsel ongewijzigd te handhaven"
(opheffings- en wijzigingsbepalingen, art. 47, ·§ 1).
Artikel II van de wet van 16 december 1851 betreffende de voorrechten en
hypotheken, werd evenwel niet opgeheven. Het 2e lid van dit artikelluidt
als volgt: , ,Ook de vreemde vrouw heeft, zelfs indien zij in het buitenland
getrouwd is, een wettelijke hypotheek op de in Belgie gelegen goederen
van haar man, in het geval van en overeenkomstig § 2, afdeling I van
hetzelfde hoofdstuk (d.i. Ill)".
Moet daaruit besloten worden dat, voor de vreemde vrouwen, de wettelijke hypotheek behouden is? Ik meen het niet. Waar de artikelen 64 tot
72 van de hypotheekwet, waarvan de werking de voorwaarde is voor de
uitwerking van de bepaling van artikel II, 2e lid van de wet van 16
december 1851, opgeheven werden, moet de bepaling van artikel II, 2e lid
geacht worden impliciet opgeheven te zijn.
Volgens de letter van de wet bevatte artikel II een uitzonderlijke bepaling,
waarbij het voordeel van een wettelijke hypotheek bp in Belgie gelegen
goederen van de man rechtstreeks werd toegekend aan de vreemde
vrouwen zelfs indien dergelijke wettelijke hypotheek niet voorzien zou
geweest zijn in de vreemde wet die de verhouding tussen echtgenoten
regelde (78). Mocht men aan artikel II dergelijke interpretatie gegeven
hebben, dan zou men kunnen stellen dat enkel het bijzonder voordeel dat
er aan de vreemde gehuwde vrouw bij toegekend werd, opgeheven zou
zijn. Voor het overige zou dan de vraag open blijven water moet gedaan
worden indien de vreemde vrouw, volgens de desbetreffend toepasselijke
wet, wel een wettelijke hypotheek zou hebben.
Aan artikel II, 2e lid blijkt evenwel niet dergelijke draagwijdte (rechtstreeks verlenen van een hypotheek) te kunnen gegeven worden. De er
bedoelde wettelijke hypotheek van de vreemde gehuwde vrouw, is
diegene die ze heeft volgens haar eigen (nationale) wet(79).

(78) Martou, Privileges et hypotheques, Bruxelles, 1855-1857, IV, nr. 1693.
(79) Vgl. R.P.D.B., Tw. Hypotheques et Privileges immobiliers, nr. 1302 e.v. voora11306-1309.
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Moet men daaruit besluiten dat, nu het instituut van de wettelijke hypotheek in Belgie voor de toekomst is afgeschaft en in het van kracht blijven
van de vroegere bepalingen ten aanzien van vreemde vrouwen nergens bij
enige overgangsregel werd voorzien, ,vreemde vrouwen" hier geen
wettelijke hypotheek meer kunnen laten inschrijven, ook niet wanneer het
recht op dergelijke hypotheek nog voorzien zou zijn bv. ~n de wet die hun
huwelijksvermogensverhouding beheerst?
Ik meen dat dergelijke conclusie voorbarig zou zijn.
Het al dan niet bestaan van het recht op een wettelijke hypotheek hangt in
de grootste mate af van het huwelijksgoederenstelsel. Voor zoveel als
nodig wordt dit gei1lustreerd door het feit dat het recht erop in Belgie
afgeschaft werd ingevolge de wijziging van ons huwelijksvermogensrecht
en dat in Frankrijk de wettelijke hypotheek werd voorzien, nu ook ten
behoeve van de man, ingevolge de wijziging van het huwelijksgoederenrecht bij de wet van 13 juli 1965 (zie art. 2135 e.v. van de Franse Code
civil).
Derhalve meen ik dat het aldan niet bestaan van het recht op een wettelijke
hypotheek tussen echtgenoten, afhangt van de wet die het huwelijksgoederenstelsel beheerst (80).
In de onderstelling dat de wetdie het huwelijksgoederenrecht beheerst nog
de wettelijke hypotheek voorziet;, is het dan de vraag of dit recht nog in
Belgie kan functioneren, nu de wettelijke hypotheek en de regels die haar
functionering bepaalden in principe opgeheven zijn.
De functionering van de wettelijke hypotheek behoort ontegensprekelijk
tot het zakelijk statuut. Het wordt dus beheerst door de territoriale wet.
Opdat een wettelijke hypotheek in Belgie zou kunnen functioneren en
ingeschreven worden, is het vereist dat een regeling daartoe in de Belgische wet voorhanden is.
·
Welnu, voor de gevallen waarin het recht op de wettelijke hypotheek in
onze interne wetgeving nog behouden is, blijft een regeling tot functionering van die wettelijke hypotheek van kracht. Derhalve meen ik dat de
,vreemde vrouwen" die krachtens de wet die hun huwelijksvermogensstelsel beheerst een recht op wettelijke hypotheek hebben, deze wettelijke
hypotheek hier nog kunnen laten inschrijven.
Vanzelfsprekend wordt de uitwerking van de hypotheek volledig beheerst
door de wet van de plaats waar het goed gelegen is, als wet van het zakelijk
statuut.

(80) ZieindezezinDROZ, G.,o.c., nr. 100; overhetzelfde probleern: zieCouCHEZ, G.,o.c., nr. 189
e.v., WIEDERKEHR, G., o.c., nr. 221-223 en 251 e.v.
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V.

HET EINDE VAN RET STELSEL

44. Uit wat voorafgaat mag reeds blijken dat de bijzondere oorzaken van
ontbinding van bet buwelijksvermogensstelsel staande bet buwelijk (verandering van stelsel; scbeiding van goederen), bebeerst worden door de·
wet van bet stelsel. Hetzelfde geldt voor de gevolgen :van de ontbinding
van bet stelsel door overlijden, door scbeiding van tafel en bed, of do.or
ecbtscbeiding.
De vereffening en eventuele verdeling wordt naar de inboud (d.i. de
toekenning van recbten tussen de medegerecbtigden; bv. vergoedingen,
eventueel recbt op voorafnemingen, recbten van de erfgenamen van de
eerststervende en van de overlevende, recbt op preferente toebedelingen,
vervallenverklaring wegens lening· of verduistering, enz.) bebeerst door
de wet van bet stelsel. De mogelijke uitwerking van deze recbten tegenover derden in de concrete eigendomsbedeling, wordt evenwel bebeerst
door de wet van bet zakelijk statuut. Hetzelfde geldt t. a. v. de vraag of de
verdeling al dan niet declaratief'\verkt.
De eigenlijke recbtspleging bij gerecbtelijke vereffenip.g en verdeling
wordt natuurlijk bebeerst door de , ,lex fori'', terwijl de plaatselijke wet
ook van toepassing is wat betreft de vormen te volgen door de openbare
ambtenaar (bv. de notaris) die eventueel moet tussenkomen (,,auctor regit
actum ")(81).

HOOFDSTUK

IV

HET ONTWERP VOOR EEN HAAGS VERDRAG
NOPENS HET HUWELIJKSGOEDERENRECHT (82)

(Toekomstig Belgisch internationaal huwelijksvermogensrecht ?)

45. De Haagse conferentie voor internationaal privaatrecbt beeft in baar
dertiende zittijd de tekst ontworpen voor een verdrag nopens de wet die bet
buwelijksgoederenrecbt bebeerst.
Als algemene regel tot bepaling"van de toepasselijke wet wordt daarbij,
zowel in geval van bestaan van een buwelijkscontract als wanneer een

(81) Zie RrGAUX, F., Droit international prive, nr. 50.
(82) Voor meer inlichtingen over de wordingsgeschiedenis van dit ontwerp-verdrag, zie: JOPPE, I.S.,
Voorontwerp van 16 juni 1975 voor een Haags verdrag nopens de wet welke op het huwelijksgoederenrecht toepasselijk is, W.P.N.R., 1976, nr. 5355; PHILIP, A., Hague Draft Convention on Matrimonial Property, The American Journal of Comparative Law, 1976, 307, e. v. betreffende het
on twerp zelf: BATIPFOL, H., La treizieme session de Ia Conference de Ia Haye de droit internationale
prive, R.C.D.I.P., 1977,451 e.v.; voorde tekstvanhetontwerp, zie:R.C.D.I.P., 1976, 821 e.v.
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wettelijk stelsel toepassing moet krijgen, de wilsautonomie aangenomen.
De keuzemogelijkheid wordt evenwel beperkt tot de nationale wet of de
wet van de gewone verblijfplaats van de een of andere echtgenoot op het
ogenblik van de aanduiding van die wet, of de wet van hetland waarin een
van hen zijn nieuwe gewone verblijfplaats zal vestigen na het huwelij~.
Deze wet beheerst in principe het geheel van het vermogen van de
echtgenoten (enkelvoudigheid van stelsel).
Een opsplitsing van stelsels is evenwel mogelijk t.a.v. onroerende
goederen; desbetreffend kan de wet van hun ligging toepasselijk verklaard
worden.
Op te merken valt dat de aanduiding van de toepasselijke wet het voorwerp
moet uitmaken van een uitdrukkelijk beding of zonder mogelijke betwisting moet blijken uit de bepalingen van het huwelijkscontract.
46. Voor de aanduiding van de toepasselijke wet is, ten aanzien van de
vormvoorschriften, dezelfde wet toepasselijk als betreffende het huwelijkscontract.
Er moet voldaan worden aan de vormvereisten betreffende het huwelijkscontract van ofwel de wet die het stelsel beheerst ofwel de wet van de
plaats~~,a~ h~t ~o_!ltract_\Vs>!Qt oggem_aakt, ______ __ __
Wel is betreffende deze verklaring, zoals voor een huwelijkscontract zelf,
voorzien dat, indien volgens de toepasselijke wet niets specifieks ·is
bepaald t.a.v. de vormvoorwaarden, de overeenkomst tot aanduiding van
de toepasselijke wet, zoals het huwelijkscontract zelf, in ieder geval moet
vastgelegd worden bij een gedagtekend geschrift dat door de echtgenoten
is ondertekend.
47. Wanneer de echtgenoten v66r het huwelijk niet op die wijze de
toepasselijke wet hebben aangeduid, wordt in beginsel het huwelijksvermogensstelsel beheerst door de wet van het land waar ze hun eerste
(gemeenschappelijke) gewone verblijfplaats vestigen (onmiddellijk) na
het huwelijk.
'
Vestigen de echtgenoten na het huwelijk hun gewone verblijfplaats niet in
dezelfde staat, dan is hun nationale wet toepasselijk indieh de echtgenoten
dezelfde nationaliteit hebben.
Deze zelfde wet van de gemeenschappelijke nationaliteit kan oak toepasselijk zijn, niettegenstaande de echtgenoten hun gewone verblijfplaats na
het huwelijk vestigen in dezelfde staat:
- wanneer deze (nationale) staat bij de ratificatie van het verdrag heeft
verklaard zijn nationale wet te willen toepassen op echtgenoten die
beiden , ,zijn'' nationaliteit hebben;
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- wanneer de betrokken nationale staat (van de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten) geen verdragsstaat is en volgens het
internationaal privaatrecht van die staat het huwelijksvermogerisstelsel
in die hypothese beheerst wordt door zijn interne wet;
- hierbij is dan nog vereist dat die echtgenoten hun gewone verblijfplaats
na het huwelijk hebben gevestigd ofwel in een verdragsstaat die de
verklaring voorzien in artikel 5 - toepassing van zijn interne wet op
zijn onderdanen- heeft afgelegd ofwel in een niet-verdragsstaat valgens wiens i.p.r. de nationale wet toepasselijk is.·
Wanneer geen van de hierboven vermelde voorwaarden vervuld is (geen
gewone verblijfplaats op het grondgebied van dezelfde .staat noch gemeenschappelijke nationaliteit), is de toepasselijke wet deze van hetland
waarmee, alle omstandigheden inachtgenomen, de huwelijksvermogensverhouding de meest nauwe banden heeft.
48. Zoals in alle recente verdragen van Den Haag, wordt de herverwijzing uitgesloten.
De verwijzing slaat erikel op het interne recht van de aangewezen wetgeving.
49. In de loop van het huwelijk kan een andere wet toepasselijk worden.
De echtgenoten kunnen dat op ieder ogenblik overeenkomen, met dien
verstande dat ze slechts de actuele nationale wet van.een van hen of de wet
van de gewone verblijfplaats die een van hen op dat ogenblik heeft, mogen
aanduiden.
Ook hier blijft de opsplitsbaarheid van de toepasselijke wet behouden ten
aanzien van de onroerende goederen.
Op te merken valt eveneens dat deze mogelijkheid om een andere toepasselijke wet te kiezen, bestaat, zelfs wanneer de interne tot dan toepasselijke wet een absolute onveranderlijkheid van stelsel zou inhouden:
In bepaalde omstandigheden (duurzame- 10 jaar- nieuwe gewone
verblijfplaats enz.) wordt zelfs automatisch de oorsprorikelijk (tot dan)
toepasselijke wet vervangen door een nieuwe wet (zie art. 7).
50. Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat het verdrag geen aanduiding
bevat van toepassingsgebied van de toepasselijke wet.
Alleen is voorzien dat de voorwaarden betreffende de toestemming bij de
verklaring tot aanduiding van de toepasselijke wet, beheerst worden door
de aldus aangewezen wet (art. 10).
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