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1. Welke wet zal worden aangewezen om de patrimoniale gevolgen te
beheersen van de vandaag bestaande huwelijken met een grensoverschrijdend element, de dag dat de huidige verwijzing naar de nationaliteit
van de betrokkenen plaats maakt voor een andere verwijzing? Dit is een
concrete vraag van intertemporeel recht binnen het internationaal huwelijksvermogensrecht.
Om op een vraag als de gestelde te kunnen antwoorden, moet men inzicht
hebben in de algemene leer van het transitoir recht.
In een eerste deel van de hiernavolgende uiteenzetting pogen wij de
werking in de tijd, van het internationaal privaatrecht, te beschrijven.
Dit algemeen leerstuk betrekken wij, in een tweede luik, op het internationaal huwelijksvermogensrecht.
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DE OPEENVOLGING VAN
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSNORMEN

A. HET INTERTEMPOREEL PROBLEEM ONTSTAAT
2. Wanneer een rechtsregel een andere regel opvolgt, moet worden uitgemaakt hoe de werking van beide is in de tijd: er ontstaat een intertemporeel conflict. Ook voor de wijziging van het collisierecht moet er
rekening mee worden gehouden dat een rechtsverhouding werd aangegaan
of ophield te bestaan onder de heerschappij van de oude regel, terwijl de
gevolgen ervan uitdeinen tot na het tijdstip van ontstaan van een nieuwe
verwijzing. Hier wordt gehandeld over een dergelijke verandering van de
eigen verwijzingsregel. Wij onderscheiden dit uitdrukkelijk van een wijziging in het buitenlands of in het eigen recht, dat werd aangewezen om
een rechtsvraag ten grande te beheersen. Ook het ,conflit mobile",

d. w.z. een wijziging in de gebruikte aanknopingsfactor, dat kan voorkomen met complicaties van werking in de tijd, blijft buiten beschouwing.
Het probleem van de wijziging in het internationaal privaatrecht van het
aangewezen land (i.v.m. de ,renvoi") komt evenmin aan de orde.
Een verwijzingsregel kan gewijzigd worden door een wet, door verdrag of
door de rechtspraak. Onder het laatste Iaten wij ook vallen de verschuiving
in de ,gewoonte" en in de doctrine, omdat de heersende rechtsgeleerde
opinie of rechtspraktijk nauwelijks aileen het recht kunnen weergeven.

1° Wet of verdrag wijzigt wet of verdrag
3. In de verdragen wordt doorgaans een eigen overgangsregeling opgenomen. Zo bevat het Haags verdrag inzake de op het huwelijksvermogensrecht toepasselijke wet, bepalingen die de werking ervan in de tijd
normeren (zie nr. 23-25).
W ordt een bestaande positiefrechtelijke verwijzingsregel veranderd bij
wet, dan staat het de wetgever vrij hier voorschriften mee te geven. W at bij
afwezigheid van uitdrukkelijke richtlijn het gemeen recht is, trachten wij
verder te bepalen.

2° Wet of verdrag wijzigt gewoonte of rechtspraak
4. Bij wijziging van het , ,ongeschreven'? recht door formeel recht is de
oplossing al minder evident dan in de vorige paragraaf. De geschriften die
voor het transitoir recht baanbrekend waren, erkennen niet het feit dat ook
in dit geval de intertemporele problematiek ontstaat. Hymans van den
Bergh hield het bij terugwerkende kracht van het nieuwe recht(1).
In dezelfde periode kwam Roubier tot een even rigied besluit(2). In een
tijdschriftartikel, speciaal aan het internationaal privaatrecht gewijd, hield
hij zich aan de hypothesen van formeelwettelijke verschuivingen in de
collisieregels: wetswijzigingen (meer in het buitenland: b.v. inDuitsland); verdragsregelingen en vragen n.a.v. annexatie van grondgebied (3). In 1960 nam Roubier opnieuw dit standpunt in. Onder uitdrukkelijke referte naar het internationaal privaatrecht was hij nochtans bereid
de mogelijkheid te onderzoeken van de inachtneming van de opvolging
van jurisprudentiele regels (4).
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Deze rechtstak bestaat nu eenmaal hoofdzakelijk uit ongesc)lreven regels,
althans in Frankrijk, Nederland en Belgie. Maar het obstak~l bleef, in zijn
ogen, de afwezigheid van een welbepaald tijdstip van owirgang. Jn een
common law-stelsel, met precedentenleet, achtte hij dit wel mogelijk.
In 1955 had Gavalda nochtans iets meer openheid gepropageerd, verwijzend naar Marin. Deze laatste had al in 1928 gesteld dat de oude rechtspraak in aanzienlijke mate behoorde door te werken op rechtsverhoudingen van v66r de wijziging. Hij dacht daarbij aan de hypothesen waarin een
wet de in afwijkende zin gevestigde rechtspraak wijzigt of wanneer de wet
een regel uitvaardigt ter oplossing van een impasse van wijfelende rechtspraak, waarin niettemin een bepaalde strekking waameembaar was geweest(5). Bij het afbreken van een gewoonterechtelijke regeling door
tussenkomst van de wetgever, zag Gavalda dus het intertemporeel conflict(6).
Het grootste deel van onze in de rechtspraak gevestigde verwijzingsregels .
wou hij op voorzichtige wijze met dergelijke , ,gewoonte'' gelijkschakelen. In geval van een wijziging- b.v. naar aanleiding van codificatiewou hij nl. verzekeren dat de bestaande intemationale verhoudingen niet
aan een omwenteling zouden worden blootgesteld(7). Wanneer dus door
een wet van de vaste rechtspraak wordt afgeweken, moet het conflict in de
tijd worden erkend. Van Heeke sluit zich minstens hierbij aan(8). Grodecki noemt dit een algemeen aanvaard beginsel in de landen van de,, civil
law'' (9). Om geen principe van overgangsrecht terzake de jurisprudentie
te poneren, dat schadelijk zou kunnen zijn voor het intern recht, maakt
Gavalda dan maar een (ons te subtiel) onderscheid. Men heeft enerzijds
interpretatieve rechtspraak en anderzijds (rechtscheppende) rechtspraak
ter aanvulling van lacunes. De laatsgenoemde vorm van rechtsgewoonte
mag - wanneer eenmaal in conflict gekomen met een nieuwe formele
wettekst- niet doorwerken op toekomstige of voortgezette gevolgen van
,rechtsfeiten" uit het oude regime. De interpretatieve uitspraken halen
echter hun gezag uit de tekst waaraan zij kleven en verdienen daarom wel
de eerbied door het doorwe.rken in de tijd betoond. Hieronder wil de auteur

(5) MARIN, X. ;Essai sur l' application dans le temps des regles de conflit dans l' espace, Aix-en-Provence, 1928, biz. 84-85; GAVALDA, C., o.c., biz. 203.
(6) O.c., biz. 197 en 208, ,Ia date frontiere existe" (biz. 199). Zieeveneens LEVEL, P. ,Essai sur les
conflits de lois dans le temps, Parijs, 1959, blz. 111-112.
(7) GAVAWA, C., o.c., biz. 204-205 en 208.
(8) VAN HEeKE, G., La succession dans le temps des regles de conflit, R.C.J.B., 1965, biz. 400
voetnoot 14.
(9) GRODECKI, J. ,lntertemporal conflict of laws, in: Int. Encycl. Camp. L, VIII, 8, Tiibingen, 1976,
biz. 9 (nr. 17).
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het personeel statuut rangschikken, dat van de uitstraling van het artikel3,
lid 3 B.W. geniet(lO).
Gavalda nam aan dat verschuivingen binnen de rechtspraak geen intertemporeel probleem creeerden. De rechter bezit dan niet aileen een dosis
vrijheid - hij spreekt zelfs recht dat retroactief geldt.
3° Rechtspraak wijzigt rechtspraak

5. Graulich gaat uit van ongeveer dezelfde hypothesen: er moet een wet
of verdrag tussenkomen, met precieze ingangsdatum, opdat de nodige
zekerheid van overgang zou bestaan. Zijn begrip , ,gewoonterechtelijke
regeling'' mag geacht worden ook de constante rechtspraak te omvatten.
V andaag nuanceert hij wei: een klare princiepsbeslissing van de hoogste
rechters kan toch een precieze datering aan een verandering van het recht
geven(ll). Rigaux sluit eveneens, summier, het conflict tussen oude en
nieuwe ,ongeschreven" regels uit(l2).
lndien een voorheen algemeen aanvaarde vaste aanknoping, na een periode van ommekeer, zou plaatsmaken voor een nieuwe consensus in
rechtsleer en rechtspraak, zou, in deze opinie, geen conflict worden
erkend tussen de aanspraken van beide coilisieregels m.b.t. hun toepassh!g_()IJ feiten _v:an toen de oude regeln()gg()_ld en ()p_d~n()g niet_~efillitief _
tot stand gekomen gevolgen ervan. Voor de goederen-regimes in het
huwelijk b. v. , zou het feit dat echtgenoten met verschillende nationaliteit,
tien jaar geleden trouwden onder de wet van de man, irrelevant geacht
worden. Het resultaat hiervan is - men verbergt dit geenszins - dat de
hypothetische nieuwe regeling volledig retroactief geldt. Aile bestaande
huwelijken worden \fus beslopen door het wordende recht - uiteindelijk
door een andere landswet en een ander vermogensstelsel. In een periode
van overgang kennen dan velen de onzekerheid van het afbrokkelen van
hun oud vermogensstatuut. Dit is onaanvaardbaar.
Het tijdstip van intrede van de vemieuwing is inderdaad van belang. Men
moet rekening houden met zekere moeilijkheden bij het opsteilen van een
algemene regel. Men ziet onmiddellijk het belang van de precieze datering,
voor een theorie van de onmiddellijke uitwerking van het nieuwe recht.
Maar het fixeren daarop lijkt wei een drogreden, voor die gevailen waar

(10) GAVALDA, C., o.c., biz. 206; zie eveneens LEVEL, P., o.c., biz. 113-114 en 116-117; maar
GRODECKI, J., o.c., I.e., wijst dgl. onderscheid terecht af.
(11) GRAULICH, P., tw. Conflitde lois dans le temps in Rep. Dallozdr. international (1968) (verder:
Rep. Dalloz), nr. 19, 20 en 25; GRAULICH, P. ,Introduction a /'etude du d.i.p., Luik, 1978 (verder:
Introduction), biz. 85-86 (nr. 55 noot 3); voora!LEVEL, P., o.c., biz. 114-116, zijnendossementvoor
deze beperking illustreert hoe de realiteit van de rechterlijke rechtsvorming wordt verdoezeld.
(12) RrGAUX, F., Droit international prive, I, Brussel, 1977 (verder: Traite), biz. 373.
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het rechtsfeit aantoonbaar onder een oude regel viel en waar de rechter nu
heel duidelijk een nieuwe regel hanteert ( 13). Er is oud, er is nieuw. Waar
de rechter in een periode van overgang kiest voor de nieuwe verwijzing,
weet hij zeer goed dat vroegere feiten onder een andere wet ressorteren.
Slechts bij een langdurige onzekerheid of ten aanzien van gevallen localiseerbaar binnen een periode waarin geeD. welbepaald ,recht" distilleerbaar was, wordt dit alles erg lastig. Strikt binnen de perken van deze
twijfelperiode lijkt het retroactief toepassen van de nieuwe jurisprudentiele regel aanvaardbaar, omdat geen zekere rechtstoestand of geen welbepaalde verwachting verstoord wordt.
6. Roubier zag een uitweg om in de overgangsfase binnen de rechtspraak,
onbillijkheden te vermijden. Hij beschreef hoe de Amerikaanse rechters
het harde impact ontlopen dat een verschuiving met retroactieve werking
zou kunnen hebben op de gevallen die zich toevallig eerst bij hen aandienen. De rechters verklaren zich principieel voorstander van nieuw
recht, dat voortaan geacht wordt te zullen gelden. Op de betwisting voor
hen, pas sen zij nochtans oud recht toe. Dit is de, ,prospective overruling''
- dt> wijziging in het verschiet. De Supreme Court heeft zich niet verzet
tep-.;n een ruimer wordende verspreiding van deze techniek. Roubier ziet
t'J.' ,des avantages pratiques serieux" in(14).
Voor de landen met , ,judge-made law'' geldt nochtans van oudsher de
fictie dat de rechter het recht vindt zoals het altijd had moeten gei:nterpreteerd worden. Grodecki wijst er op dat daardoor een taai vermoeden
werkt ten gunste van terugwerkende kracht. De rechter mag deze regel wel
nuanceren of omkeren zelfs: om onbillijkheid te vermijden ( 15). En hij
doet dit meer en meer. Ret formuleren van een nieuwe rechtsregel gaat dan
vergezeld van een herinnering aan de beginselen van transitoir recht.
Dezelfde werkwijze werd gevolgd in een opmerkelijk vonnis van de
ondervoorzitter van de rechtbank te Luik, dd. 30 december 1977, dat wij
verder bespreken (zie nr. 29).
7. In Nederland aanvaarden de auteurs dat de opvolging van jurisprudentiele regels een intertemporeel probleem doet ontstaan. Franx verwierp het
argument als zou de rechter slechts het recht , vinden" dat altijd in
pasklare vorm heeft bestaan, en dat hij dus zelf niet het recht schept. Men

(13) Zie FRANX, J.K., Wijziging van collisierecht: een intertemporele verkenning, in: 't Exempel
dwinght, Opstellen aangeboden aan KISCH,!., Zwolle, 1975, biz. 173.
(14) ROUBIER, P., o.c., 1960, biz. 29, voetnoot 2.
(15) GRODECKI, J., o.c., biz. 10-12 (nrs. 19-21); zie eveneens de referenties bij FRANX, J.K., o.c.,
biz. 160-161.
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kan niet ontkennen dat binnen het intemationaal privaatrecht de rechtspraak maatgevend is en onderworpen is aan verandering. Daarbij zijn
noch de taak van de rechter noch de invloed van de heersende rechtsleer
van aard om het vraagstuk van de werking in de tijd principieel te
veranderen (16).
Andere Nederlandse specialisten van intemationaal privaatrecht hebben
naar aanleiding van de verschuiving binnen de personele aangelegenheden, van de nationaliteitswet naar een aanknoping bij de eerste gezamenlijke verblijfplaats, het probleem van transitoir recht zonder meer
erkend(17). Veel meer nog: het Hof van Amsterdam heeft beslist, dat,
alhoewel in huwelijksvermogensrecht de verwijzing in Nederland, in de
jaren zestig was verschoven, een echtpaar, gehuwd in 1960, nog onder de
op dat ogenblik geldende wet van de man viel(18). De Hoge Raad
bewandelde andere wegen in het cassatie-beroep tegen het genoemde
arrest. W ellicht werd daar met betrekking tot het overgangsrecht anders
gedacht (19).
De Italiaan Paceheeft kritiek tegen het overtrekken van het formele aspect
van de , ,wet''. Zijns inziens vergeet men dat het gaat om de opeenvolging
van , ,normen''. Wijzigingen van de gewoonte, zegt hij, behoort ook tot
het onderwerp (20). Ook in een belangwekkende Duitse verhandeling
terzake het intemationaal huwelijksrecht wordt gesteld, · dat wijziging in
de rechtspraak rond de verwijzingsregels, het intertemporeel vraagstuk
doet rijzen(21).
In Belgie acht Heyvaert eveneens het transitoir intemationaal probleem
aanwezig bij verandering in de jurisprudentiele verwijzingsregel: , ,Bij
gebreke aan overgangsbepalingen (wat automatisch het geval is wanneer
de wijziging van het conflictenrecht enkel het gevolg is van een wijziging
in de rechtspraak) moet de gestelde vraag opgelost worden volgens de
beginselen die ten grondslag liggen aan het algemeen overgangsrecht" (22).
(16) Zie FRANX, J.K., ibid.
(17) DRION, H., W.P.N.R. 1968, nr. 5020, biz. 521 (zeer duideiijk); JoPPE, I.S., De Nederlandse
rechtspraakinzake huwelijksvermogens- en erfrecht inhet i.p.r. (1963-1973), Zwolle, 1974, biz. 35.
(18) Hof Amsterdam, 10 juli 1975,N.J., 1975 nr. 459. HetHofkreeg de steun van LUBBERS, A. G.,
Een plavuis op weg naar een rui"ne? in Veto over de lex fori, Deventer, 1977, biz. 44, maar niet van
JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., noot bij het arrest, Ars Aequi, 1976, biz. 108.
(19) Zie de noot onder het H.R.-arrest, van SCHULTSZ, J.C., in N.J., 1977, nr. 275.
(20) Gecit. bij GAVALDA, C., o.c., biz. 199 voetnoot 3.
(21) GAMILLSCHEG, F. , VON STAUDINGERS, 1., Kommentar zum B .G.B., [nternationales Privatrecht,
Band II, lle uitg., Berlijn, 1973, biz. 612 (nr. 169, Art. 15 EG) en 115 (nr. 274, Vorbem. zu Art. 13
EG).
(22) HEYVAERT, A., Het Belgisch internationaal huwelijksvermogensrecht, T.P .R., 1978, biz. 580,
nr. 36.
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8. Van zodra een wet (evt. houdende bekrachtiging van een verdrag) een
vroeger geldend(e) verdrag of wet verandert (of eenvoudig opzegt of
opheft) of een costumiere of jurisprudentiele regel wijzigt, moet men dus
uitmaken welk recht slaat op rechtshandelingen en rechtsverhoudingen uit
de periode van het oude recht, en op hun niet daarbinnen afgelopen
gevolgen. Meer speciaal voor het internationaal privaatrecht, moet dezelfde vraag gesteld worden wanneer de rechtspraak (evt. gesteund door
rechtsleer) een nieuwe consensus vindt, tot afwijking van een vaste
ongeschreven rechtsregel.
B.

WELK INTERTEMPOREEL RECHT?

9. Men heeft verschillende theorieen ontwikkeld over de vraag hoe bij
collisieregels het toepassingsgebied in de tijd dient te worden bepaald. Wij
laten deze voorstellen voor wat ze zijn en beperken ons tot de conclusie(23). De algemene beginselen van transitoit recht voor het internationaal privaatrecht zijn dezelfde als voor het intern recht. Dit wordt
vandaag door de meerderheidsopinie in Frankrijk, Nederland, Duitsland(24) en Italie aangenomen. In Belgie worden ook, algemeen, de
intertemporele rechtsbeginselen van intern gemeen recht van toepassing
verklaard (25).

C.

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET OVERGANGSRECHT

10. Niet aileen over het toepasselijke transitoir recht is men het eens; het
blijkt dat op het vasteland de principes zelf van deze leer in grote mate
gelijk lopen. Er bestaat zo iets als een eenvormig gemeen intertemporeel
recht. De met de invoering van het Duitse BGB (1 januari 1900) toegepaste leer en de in de proefschriften van Hymans van den Bergh en
Roubier gei:nitieerde wetenschappelijke systematiek vormen er de basis
van.
Men onderscheidt drie mogelijkheden. Ben nieuwe wet kan retroactief
gelden, d. w .z. met uitwerking op aile rechtsfeiten, in het verleden zo goed
(23) ROUBIER, P.,o.c. Rev. d.i.p., biz. 64-79; ROUBIER, P.,o.c., 1960, biz. 573-576; GAVALDA, C.,
o.c., biz. 99-148; GRAULICH, P.,Rep. Dalloz, gecit., nr. 31-42; GIARDINA, A.,Successionedinorme
di conflitto, Milaan, 1970, biz. 65-97; GOTHOT, P.,recensievanGIARDINA,gecit., inRev. crit. d.i.p.,
1972, biz. 524-525; FRANX, J.K., o.c., biz. 154-158; GRODECKI, J., o.c., b1z. 4-5; GRAULICH, P.,
Introduction, gecit. biz. 89.
(24) SOERGEL, H.T., KEGEL, G.,BGB, VII, Einfiihrungsgesetz, 1970, Art. 29, nr. 30-32; GAMILLSCHEG, F., o.c., biz. 112-116 en 609-613; RAAPE, L., STURM, F., Internationales Privatrecht, I,
Miinchen, 1977, biz. 26. Voor de anderen Ianden zie de vorige voetnoot.
(25) GRAULICH,P.,Rep. Dalloz, gecit., nr. 39-41 (maarschrijvend voorFrankrijk); VANHECKE, G.,
o.c., biz. 401-402; SPANOGHE, Eg., en BOUCKAERT, F., Overzicht van rechspraak (1961-1965),
T.P.R., 1966, biz. 416 (over interlocale conflicten) en 446; RioAux, F., Traite, gecit., biz. 377;
HEYVAERT, A., o.c., biz. 580 (nr. 36); GRAULICH, P., Introduction, gecit., biz. 89.
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als in de toekomst. Een nieuwe wet kan onmiddellijke of ex nunc-werking
(ook exclusieve werking genoemd) hebben en slaat dan enkel op de
rechtsfeiten plaatsgevonden na de invoering van de betreffende wet en op
de nog niet definitief tot stand gekomen gevolgen van rechtsfeiten gesteld
ten tijde van het van-kracht-zijn van de oude wet. Tenslotte kan een
nieuwe wet eerbiedigende werking verlenen, hetgeen betekent dat zijn
uitwerking uitsluitend gaat naar de na zijn invoering gestelde rechtshandelingen. In dit geval wordt ten aanzien van het oude wettenregime
(met reminiscenties naar de ,verworven rechten") zoveel eerbied betoond, dat dit nog altijd de toekomstige rechtsgevolgen zal blijven beheersen van rechtsverhoudingen aangegaan of opgeheven v66r de wetswijziging. De Nederlandse termen gebruikt door Hymans van den Bergh,
drukken volkomen consequent de modaliteiten van uitwerking van de in
de tijd conflicterende wetten uit. Van Gerven kon ze dan ook ovememen
voor Belgie (26). De in het Frans gebruikte aanduidingen zijn respectievelijk: , effet retroactif ', , effet immediat" of , effet exclusif' ', en , effet
differe" of (vanuit een ander oogpunt) ,survie de Ia loi ancienne".
Naar voor Belgie wordt aangenomen, is de algemene regel de onmiddellijke (ex nunc) werking van de nieuwe wet(27). Dit geldt m.n. voor
bepalingen van openbare orde. Voor regelingen van dwingend recht (als
tegengesteld aan-suppletief"recht-), zou men-daarentegen-naar de specifi-citeit ervan moeten kijken(28). Terugwerkende kracht wordt uitgesloten
door art. 2 B. W. De wetgever mag daarvan afwijken. De wil daartoe moet
duidelijk zijn, al kan deze blijken uit aanwijzingen, zoals het openbare
orde-karakter van de wet. Interpretatieve wetten zijn terugwerkend. Ook
de eerbiedigende werking is uitzondering en zou in principe door de
wetgever moeten worden voorgeschreven. Voor contractuele regelingen
neemt men echter wei aan dat de oude regels voortlopen, terwille van de
stabiliteit in de betrekkingen omtrent dewelke de partijen hun eigen
,wet" maakten. Van Gerven neemt daarenboven aan dat suppletieve
regelingen, zelfs buiten de contractuele materie, eerbiedigende werking
bezitten ten overstaan van de oude wet (29).
11. Een duidelijke aanwijzing dat deze beginselen in het Belgisch internationaal privaatrecht, minstens in het interlocaal collisierecht, aanvaard
(26) VAN GERVEN, W., Beginselen van het Belgisch privaatrecht, I, Algemeen dee/, Antwerpen,
1969, biz. 61 e.v.
(27) Zie de vorige voetnoot en DE PAGE, H., Traite elementaire, I, 1962, biz. 321 e.v.
(28) VAN GERVEN, W.,o.c., eenopmerkingop biz. 72kan eenmisverstanddoenrijzen: t.a.v. hetop
contracten dwingend toepasselijk recht valt men terug op onmiddellijke werking.
(29) VAN GERVEN, W., o.c., biz. 72-73; a contrario afgeleid uit de nadruk door de Cassatierechter
gelegd op de onmiddellijke werking van wetten van openbare orde.
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worden, biedt de door de wet gegeven overgangsregelingen naar aanleiding van de opheffing van de toepasselijkheid van Duits recht in de
geannexeerde Oostkantons, en de invoering daar van ons burgerlijk- en
handelsrecht, inclusief ons intemationaal privaatrecht. In het algemeen
bestond, luidens het verslag aan de Koning, afkeer van retroactiviteit en
gold dus exclusieve werking(30). De in de overgangsbepalingen neergelegde eerbiediging van verworven recht, werd slechts ten enunciatieve
titel gegeven, precies voor gevallen waarin men anders kan twijfelen.
Daaruit vloeide voort dat de huwelijkscontracten werden geeerbiedigd,
mits aan de bijkomende publiciteit op het handelsregister werd voldaan.
Contractuele erfstellingen behielden hun geldigheid. In de regel bleven de
echtgenoten onderworpen aan het Duits recht voor wat hun vermogensregeling betrof. Zij kregen wel de gelegenheid om gedurende een beperkte
tijd samen voor een ander stelsel te kiezen (art. XII van de overgangsbepalingen). De Brusselse rechtbank maakte van dit alles toepassing voor
het intemationaal privaatrecht. Ret Duits recht (meer bepaald het collisierecht daarin, omdat er een vreemd element in de zaak was) ,overleefde", bij afwezigheid van enige overeenkomst van overgang naar een
nieuw vermogensstelsel. De imperatieve collisieregel (niet gesteund op de
vermoede wil) geldig ten tijde van de huwelijkssluiting, bleef op de
echtgenoten van toepassing (31).
Door het Rof van Cassatie werd anderzijds een afwijking op het verbod
van retroactiviteit aanvaard, voor de wet van 27 juni 1960 op de internationale echtscheidingen(32). Deze beslissing, waarvan het motief niet
bekend is, werd niet goed onthaald(33).
D.

EIGEN KARAKTERISTIEKEN VAN HET TRANSITOIR INTERNATIONAAL RECHT

12. Ret zijn de algemene beginselen van overgangsrecht die gelden in het
collisierecht. Specifieke intertemporele rechtsregels uitgevaardigd in het
raam van interne wetswijzigingen moeten niet noodzakelijk getranspo-

(30) K.B. 28 augustus 1926,Pasin., 1926, biz. 946; ziePOULLET, P.,Manuelde d.i.p. beige, Gent,
1947, biz. 276; SPANOGHE, Eg. en BoUCKAERT, F., o.c., biz. 416.
(31) Rb. Brussel, 26 juni 1948, R. P. Not., 1949, 190 (192-193).
(32) Cass., 8 oktober 1964,J.T., 1965,5 ;R.C.J.B. 1965,393, metnootvan VANHECKE, G.,gecit.,
waarin afstand ervan wordt genomen. Zie eveneens GRAULICH, P., Introduction, gecit., biz. 90
noot 7.
(33) De verklaring, aangenomen dater een bestaat, kan liggen in wat VAN GERVEN (o.c., biz. 69)
noemt de onmiddellijke toepassing ,op rechtsverhoudingen die aan het ontstaan of aan het uitdoven
zijn", in ,rechterlijke beslissingen die rechtsscheppend zijn (constitutif de droit) en niet !outer
rechtsverklarend (declaratif de droit)''- waarbij hij de echtscheidingen (nieuwe gronden) signaleert.
Zieeveneens Cass., 29 april1929,Pas., I, 178. Ditis"ookinlijnmetdeopvatting van DE PAGE, o.c.,
biz. 339 en 345. ·
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neerd worden naar het collisierechteiijk niveau. Het internationaai privaatrecht is immers geen eenvoudig aanhangsei van het intern recht.
Roubier stelt nadrukkelijk, dat detailregeiingen waartoe de wetgever, om
bepaalde redenen van opportuniteit, op intern viak besioot, geen uitstraling verdienen (34). Ais voorbeeid van dergeiijke vertraging of versnelling
in de temporeie uitwerking, noemt hij de interne overgangsregelingen
terzake huwelijksgoederensteiseis. Graulich siuit zich hierbij aan (35).
13. Het interne materiele recht heeft een eigen invioed op de verwijzing.
De dwingende of suppietieve aard van de bepaiingen kunnen de quaiificatie bei:nvioeden; het openbare orde-karakter van sommige bepalingen kan
hetzeifde effect bewerken of kan de verwijzing doorkruisen en tot excepties dwingen. Ook een regei ais de onveranderlijkheid van huwelijksvermogenssteiseis (waar deze nog geidt) heeft weersiag op de wetskeuze.
14. De gepriviligeerde positie van het nieuwe recht, moet in het internationaal privaatrecht worden vermeid, zo goed ais eiders(36). Het oude
recht moet geacht worden, achterhaaid te zijn.
Dit aspect wordt door De Page in de voigende context gepiaatst: de idee is
dat de nieuwe wet zijn voile impact moet hebben op de toekomst, en wei
op een niet-discriminatoire wijze. De favor novi voert niet tot retroac-tiviteit, maar wei tot onmiddellijke (exclusieve) werking(37). Langs de
andere kant, wordt geen recht gewijzigd of de wetgever, of de rechters, of
de rechtsgeieerden vinden het nieuwe recht beter, vanuit maatschappelijk
oogpunt. Niet iedere oude wet hoeft automatisch zoveei siechter geacht te
worden. Het verschijnsei van het transitoir recht, minstens dat van de
eerbiedigende werking zou van de tafei geveegd worden(38). Defavor
novi moet met zeifbeheersing gehanteerd worden en teikens opnieuw, per
wetswijziging, worden onderzocht. Siechts waar een ommekeer bewerkt
wordt naar een ,veei betere" regei zai de oude niet mogen voortieven. ·
15. Een wijziging in de qualificatie heeft retroactief gevoig(39). Het
qual_ificeren is het onderbrengen van de rechtsverhouding onder een be(34) ROUBIER, P., o.c., Rev. d.i.p., biz. 78; ROUBIER, P., o.c., 1960, biz. 575, voetnoot 2.
(35) GRAUUCH, P., Rep. Dalloz, gecit., nr. 41, en in zijnlntroduction, gecit., blz. 89. Ook JESSURUN
D'0LIVEIRA, H.U. vindt het strikt argumenteren vanuit een parallellisme met het interne recht ,te
smal" (gecit. noot, biz. 108).
(36) BATIFFOL, H., Conflits de lois dans l' espace et conflits de lois dans le temps, in :Etudes offertes
Georges RIPERT, Parijs, 1950, blz. 292 en in zijn Choix d'articles, Parijs 1976, blz. 185.
(37) DE PAGE, H., o.c., biz. 336 en 345 en zie eveneens F'RANx, J.P., o.c., blz. 159.
(38) GAMILLSCHEG, F., o.c., blz. 114 en 612.
(39) BATIFFOL, H., o.c., biz. 185; GRAULICH, P., Rep. Dalloz, gecit., nr. 26-28; GRAULICH, P.,
Introduction, gecit., biz. 86.
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paalde indeling van de rechtsmaterie. Dit heeftrechtstreeks invloed op de
verwijzing, en vandaar, op het ten gronde betrokken recht. Ret uitbouwen
of afbouwen van een bepaalde rechtssector zowel als een verschuiving in
de benaderingswijze van een onderdeel van materieel recht, kunnen tot
een andere qualificatie van een rechtsverhouding nopen. Meteen kan een
verspringing in het collisierecht worden teweeggebracht, zoals b. v. van de
wet van het huwelijksvermogen naar de wet van de erfenis. Omwille van
de eenvormigheid van methode wordt desgevallend aileen de nieuwe
qualificatie operatief.
16. De opvattingen omtrent de ,conflit mobile" (40) hebben ook een
invloed op het transitoir internationaal privaatrecht. Indien men stelt dat
bij verandering van aanknopingselement het toepasselijke recht onveranderd moet blijven (b. v. door bij huwelijksvermogensrecht de nationaliteit ·
op het tijdstip van huwelijkssluiting te fixeren) moet men inzien dat dit niet
negeerbaar is voor een vergelijkbare opvolging van wetten in de tijd.
Batiffol benadrukt overigens het haast volledige parallellisme tussen de
twee vraagstukken (41).
17. Bij het hanteren van de exceptie van internationale openbare orde
toetsen wij het buitenlands substantieel recht, aan een actueel criterium
van de internationale openbare orde. De vraag of een uit verwijzing
betrokken recht al dan niet strijdig is met fundamentele ordeningsbeginselen van bij ons, moet dus worden beoordeeld naar de meest recente stand
van het eigen recht.
18. Omdat het collisierecht toch een onderdeel van nationaal recht blijft,
heeft men voor het overgangsrecht ervan, weleens op de voorgrond
geplaatst, het onderzoek naar de betrokkenheid van de rechtsverhouding
met het forum-land. Men besloot tot de zinloosheid van het doorwerken
van een oude verwijzingsregel, indien geen band met het betrokken
rechtsstelsel bestond ten tijde van het ontstaan van de rechtsverhouding.
De partijen zullen dan vermoedelijk niet het vooruitzicht van de toepassing van dat nationaal collisierecht hebben gehad. lndien wei een ernstige
band bestond, kan eerbiedigende werking voorkomen, op voorwaarde,

(40) D.w.z. het probieem van ,opvoiging" van statuten, dat ontstaat door verandering in het
ruimteiijk aanknopingseiement. Voor het huwelijksvermogens-statuut neemt men geen verandering
aan: de aanknoping blijft zoais bij de huweiijkssiuiting.
(4i) BATIFFOL, H. ,,Conflits mobiles et droit transitoire, in: Melanges Paul RouBIER, Parijs, i96i en
in: Choix d'articles, gecit., blz. 189-198 en 180; -Anders: GRODECKI, J., o.c., biz. 34 (nr. 57).
Omtrent de onveranderlijkheid in het algemeen, zie NEUHAUS, P.R., Die Grundbegriffe des IPR, 2e
uitg. Tiibingen, 1976, biz. 30i e.v. ;ZieookGRAULICH,P.,Introduction, gecit., blz. 93 ennoot62-2.
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bovendien, dat de verwijzingsregel naar lex fori wees. Men nam in dat
geval nl. aan, dat de zaak ,doordrongen" was van bet recht van de plaats
van inschakeling(42). Dit betrokkenheidsaspect is moeilijk bepaalbaar.
Het werd door Kahn zeker niet consequent gehanteerd ten aanzien van de
later ontstane wijziging in bet forale collisierecht. Daardoor bleef de
voorspelbaarheid van bet aan te wenden recht voor de partijen tenslotte
onzeker(43). Deze benaderingswijze kende maar weinig succes. Een
duidelijk spoor ervan kon nochtans worden gevonden in bet (nu afgeschreven) ontwerp-verdrag van Benelux Eenvormige Wet inzake bet internationaal privaatrecht, m.n. in bet artikel 21 tweede lid (oud art. 25).

HOOFDSTUK 2

HET TRANSITOIR INTERNATIONAAL
HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Uit de algemene leer van bet intertemporeel recht willen wij de lessen
trekken voor de werking in de tijd, van de desbetreffende verwijzingsregel
in bet huwelijksvermogensrecht. Wij zullen daarbij moeten rekening
houden-met-de-bijzondere-invlt>eden-werk-zaam-in -die-seeter-; - - - - -

A.

RETROACTIVITEIT VERWORPEN

19. De algemene retroactieve werking van een nieuwe regel (wij projecteren, als voorbeeld, de verwijzing naar de wet van bet eerste huwelijksdomicilie), mag op bet eerste gezicht, worden uitgesloten. Een dergelijke
werking gaat te zeer in tegen een fundamenteel beginsel van recht. Ook
indien de wetgever voor bet nieuwe Belgische huwelijksvermogensrecht,
de hoogst bedenkelijke stap naar retroactiviteit zet (44), ligt bet nog niet
voor de hand dat bet internationaal privaatrecht volgt (zie nr. 12). De
(42) Zie de opvattingen van KAHN, F. bij de vindplaatsen in voetnoot 23 en van KAHN enRAAPE, L., bij
de bronnen in voetnoot 24.
(43) GRAVLICH,P.,Rep. Dalloz, gecit., nr. 33-35. In 1970blies GIARDINA,gecit., deze theorienieuw
Ieven in door de ,doordringing" te poneren bij eender welke verwijzing. Hierop wees GOTHOT, P.
hem vriendelijk terecht, door op de voortbestaande inconsequentie te drukken, gecit., recensie, biz.
527-528. Zie ookFRANx, J.K., o.c., biz. 156-157. In zijn ,Introduction" noemt GRAULICH, P. deze
idee ,niet ontdaan van iedere grand" (biz. 88, noot 6).
(44) Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en
verplichtingen van de echtgenoten en de huwe1ijksvermogensstelsels, goedgekeurd in de Kamer (met
84 tegen 75 stemmen van 161 aanwezigen op 212), op 27 april1978 (Pari. Hand. 1978, biz. 1809),
waardoor de wens van de Senaat volledig werd omgekeerd. ZieParl. Stukken. Senaat, B.Z. 1977, nr.
33 en Kamer, B .Z. 1977, nr. 36; en zie eveneens HEYVAERT, A., Het overgangsrecht, de rommelzolder van de wet van 14 juli 1976, R.W., 1976-1977, 961 e.v.; HEYVAERT, A.,HetovergangsrechtDe situatie na 27 september 1977, T.P.R., 1978, (verder: Overgangsrecht), biz. 591 e.v.
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probleemstelling in deze tak is immers een andere (toegegeven: de praktische moeilijkheden zijn dit niet). Voor deze tak zou het verbod van art. 2
B. W. onze rechters moeten blijven leiden, ten ware dat de wetgever
tevens voor het internationaal privaatrecht retroactiviteit gebiedt. Hoe
fundamenteel het beginsel van de niet retroactiviteit in het collisierecht
wel is, wordt geillustreerd door Prause rechtspraak. De Tribunal civil de la
Seine oordeelde dat de internationale openbare orde zich verzet tegen het
toepassen van het Russische erfrecht, omdat dit op een retroactieve wijze
verworven rechten teniet deed op goederen uit een nalatenschap (45). In de
Verenigde Staten werd de eventualiteit van het ontnemen van verworven
rechten als ongrondwettelijk afgewezen. De rechtsvormen en vergoedingen, bij de wet voorzien, dringen zich immers op. De uitspraken betreffen
precies de verwijzingsregel in het huwelijksvermogensrecht. Bij verandering van huwelijksvermogensstelsel t.g.v. de verschuiving in de aanknopingsfactor ,domicilie" (en het aldus ontstane ,conflit mobile"),
werd elke aanspraak op retroactieve gelding vanwege het nieuw statuut,
op bestaande rechten en verplichtingen, beslist ontzegd(46).
B.

0NMIDDELLIJKE WERKING

20. De oplossing die zich, krachtens de algemene intertemporele beginselen aandient, is de exclusieve, d.w.z. de onmiddellijke werking. Dit
impliceert het toepassen van het uit de oude verwijzing aangeduide recht,
op rechten en verplichtingen ontstaan ten tijde van het gelden van de oude
verwijzing; en tegelijk, het toepassen van het in de nieuwe opvatting
betrokken vermogensstelsel, op het patrimoniaal rechtsgebeuren van na
de ommekeer. Hiervan zouden, wel te verstaan, de huwelijkscontracten
moeten worden onderscheiden. De Nederlander Franx beveelt deze oplossing aan(47).
Voor een bepaald echtpaar volgen, in deze optiek, bij transitoir conflict,
twee vermogensstelsels mekaar op. Hier werd het beeld opgeroepen van
een trein die de echtgenoten met zich meetrekken, waaraan zoveel wagons
vasthaken als er in. de tijd vermogensstelsels op hen van toepassing
(45) Trib civil de 1a Seine, 19 juni 1929, Clunet 1930,407 en zieGRAULICH, P.,Rep. Dalloz, gecit.,
nr.l04;GRODECKI,J.,o.c., b1z.16(nr. 29);GRAULICH,P.,lntroduction, gecit., b1z. 98(noot66-1).
V andaag zou retroacti viteit op zich niet vo1staan om verwerping te rechtvaardigen : de gevolgen ervan
moeten storend zijn. Zie HofParijs, 2juli 1954,Rev. crit. d.i.p., 1954, 810 met nootBATIFFOL, H.
(46) Zie RABEL, E., The conflict of laws, I, Ann Arbor, 1945, b1z. 356-357 en de daar geciteerde
Californische zaken Drishaus' Estate (1926) en Thornton's Estate ( 1934). Men verge1ijke met dit a11es
de ondu1dbare en onbegrijpe1ijke aantasting van verworven rechten door het , ,systeem'' van overgang
naar het nieuw Belgisch huwelijksvermogensrecht, tenminste indien men daarin de retroactieve
gelding of de even erge ,continulteitstheorie" aanneemt. ZieHEYVAERT, A., Overgangsrecht, gecit.,
b1z. 611-616 (nr. 33-34).
(47) FRANX, J.K., o.c., b1z. 172-173.
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waren (48). Zulk een hallucinante vaart loopt het wel niet, zolang men niet
de veranderbaarheid aanneemt, zowel d.m.v. de wilsvrijheid, als ten
gevolge van een ,conflit mobile". Maar de moeilijkheden van dien zijn
deze voorkomend in het intern recht bij de opeenvolging van wettelijke
vermogensregelingen. Daar dringt de ontbindingstheorie zich op, hetgeen
problemen oplevert van het bepalen en van het bewijzen van het tijdstip
van het volkomen verwerven of van het afstaan van een recht.
Deels behoort deze moeilijkheid tot de kern van de intertemporele techniek: welke rechtsfeiten kregen al hun beslag, welke gevolgen van
rechtsfeiten waren definitief tot stand gekomen ten tijde van de ombuiging
in de rechtsontwikkeling?
21. In het Belgisch internationaal privaatrecht lijkt een verschuiving van
de regel, op de koop toe, uitsluitend van de rechtspraak te zullen afhangen.
Een breekpunt- een ogenblik waarop de patrimoniale rechtstoestand kan
worden gefotografeerd- zal niet precies aanwijsbaar zijn. Hier ontstaan
twee soorten problemen. Er is dit van .de rechters die de eersten zijn om te
vernieuwen. In deze hypothese moeten de rechters in hun motivering ook
uitsluitsel geven omtrent het tijdstip van verandering in het recht. Zij
interpreteren, resp. bepalen immers zelf, door hun creatieve tussenkomst
het Belgische reehk Bijontstentenis van aanduidingen terzake, is de
datum van de beslissing richtinggevend.
Een tweede, en neteliger probleemstelling ontstaat voor hen die zich op
een reeds verwezenlijkte wending in de rechtspraak willen beroepen
(rechters, maar meer nog, practici en commentatoren).
De vraag naar het tijdstip van , ,overgang'' van het recht heeft veel te
maken met de algemene bronnen-leer van het internationaal privaatrecht.
In elk geval is duidelijk dat men maar in retrospectie van , ,overgang'' kan
gewagen. Consolidatie van de nieuwe rechtspraak moet aanwijsbaar geworden zijn. Wij signaleerden al de opinie van Graulich, dat een nieuwe
princiepsbeslissing van het hoogste gerechtshof toelaat een ommekeer te
fixeren in de tijd. Maar het blijft onbetwistbaar: tot een preciese localisering in de tijd zal men zelden komen.
22. Anderzijds is het een feit, dat zelfs bij een formele wetswijziging, in
huwelijksvermogensrecht, problemen van gelijke aard opduiken, bij het
verlenen van , ,onmiddellijke werking''. Een gedeelte van het vermogens-

(48) VoN OVERBECK, A.E., Rapport de la Commission Speciale, in Actes et documents de la
Treizieme session, II, Regimes matrimoniaux, Conference de LaHaye de d.i.p., Den Haag, 1978
(verder: Actes et documents, 13e zitting), biz. 147 (nr. 42).

14

stelsel moet immers naar oud recht ontbonden worden. Doordat ook vele
transacties niet precies bepaalbaar zijn op de tijdslijn, ontstaat rond de
wetswijziging, in zekere zin, ook de ,twilight zone" waarin de rechter
zijn licht moet laten schijnen.
Het kan, inderdaad, een zware opdracht zijn bewijskrachtig aan te tonen
tot welke ,wagon" een recht, verbintenis of goed behoort. Zo rijzen er
complicaties n.a.v. het vereffenen en verdelen van een oud vermogensstelsel, lange tijd na het ideele tijdstip van ontbinding.
Vooral het sluipende karakter van de verandering in de verwijzingsregel
-met het gevolg dat de partijen nooit maatregelen kunnen nemen voor de
verandering van stelsel- is hier storend. Dit aspect doet Jessurun d'Oliveira ertoe besluiten dat juist de exclusieve werking de minst verdedigbare
oplossing lijkt. Ze levert nl. technisch de grootste problemen op. , ,Bij een
Dauerstatut als het huwelijksvermogensregiem komen daarom bij opvolging van ongeschreven collisieregels aileen de extreme oplossingen in
aanmerking: eerbiedigende werking of terugwerkende kracht; met tussenoplossing werkt men zich hier hopeloos in de nesten'' (49).
Dit belet niet dat de onmiddellijke werking een niet helemaal onbillijke en
alleszins rationele oplossing is. Zelfs wat de praktische moeilijkheden
betreft zijn er relativerende geluiden. In de Verenigde Staten slaagt men
er, naar het schijnt in, te leven met de daar veroorzaakte opeenvolging van
vermogensstelsels na veranderingen van het huwelijksdomicilie(50). En
daar kan een nasleep van meer dan twee treinwagons ontstaan.

c.

HET VERDRAG vAN DEN HAAG vAN 14 MAART 1978- ONMIDDELLIJKE WERKING EN
WILSAUTONOMlE

23. De Haagse Conferentie koos in 1976 in grote lijnen voor de onmiddellijke werking. Tengevolge van de ruime werking van de wilsautonomie
van de partijen, kunnen daarop uitzonderingen ontstaan. Indien Belgie het
huwelijksvermogensrecht-verdrag ratificeert(51), is er een sterk argument om de uniformiteit daarmee, op dit punt van het gemeen recht, te
verzekeren.

(49) JESSURUN o·OuvEIRA, H.U., o.c., biz. 108.
(50) BEITZKE, G., Recensie van BAXTER, I. ,Marital property", 1973, in:RabelsZ, 1976, biz. 333.
BATIFFOL, H., ,La treizieme session de Ia Conference de Ia Haye de d.i.p." ;Rev. crit. d.i.p. 1977,
biz. 463, stelt echter dat liquidatie er in der minne geregeld wordt- wellicht de kortste pijn voor aile
belanghebbenden.
(51) Spaarons. ZieERAUW, J., Wetskeuze inhet internationaal huwelijksvermogensrecht, volgensde
Coriferentie van Den Haag, T. Not. 1979, biz. 9 e.v.; KEGEL, G., lnternationales Privatrecht,
Miinchen, 1977, biz. 376.
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Ret verdrag werkt, luidens artikel 21 ervan, slechts voor de toekomst.
Echtgenoten gehuwd v66r de inwerkingtreding, krijgen er niettemin de
faciliteit om voortaan, door contract, de toepasselijke wet te verleggen.
Hetzelfde artikel stelt de ondertekenende Ianden in de gelegenheid het
toepassingsveld ook retroactief uit te breiden, door een eenvoudige verklaring n.a.v. de ratificatie. Te oordelen naar de ingediende werkdocumenten, zullen enkele kandidaat-lidstaten dit wei doen.
24. De automatische wijzigingen van toepasselijke wet, ingebouwdinhet
verdrag (art. 7), werken in de regel slechts voor de toekomst. Artikel 8
stelt, dat goederen die de echtgenoten v66r de verspringing toebehoorden,
niet getroffen worden. Met verbintenissen zal het waarschijnlijk net zo
verlopen. Op ieder later tijdstip echter (b. v. wanneer de echtgenoten zich
van de verandering goed en wei bewust worden), mogen de echtgenoten,
met naleving van enige vormvoorwaarden, onderling akkoord gaan om de
nieuwe vermogensregeling, retroactief, hun hele huwelijksduur te doen
bestrijken. Dit belet weer niet dat zij onroerende goederen (gei:ndividualiseerd of in globo) van dit regime mogen isoleren, om ze aan de lex rei sitae
te onderwerpen. Hiertegenover staat, dat daarbij de rechten van derden
niet geschaad mogen worden. Hoe deze beveiliging dient opgezet- of zij
€€n e€nvoudige toetsingsgrond-opleverLv:oor eenJatere_concrete_beoordeling (met de onzekerheden vandien)- wordt niet gezegd. Terecht werd
benadrukt dat de toepasselijke wet over de verhoudingen met derden
beslist(art. 9). Wij nemen graag aan dat, bij overgang, de oude verwijzing
hier maatgevend is. De tekst bevestigt dit niet - laat het omgekeerde
vermoeden. De ondertekenende Ianden kunnen immers verklaren de
tegenstelbaarheid van een regime tegenover derden, af te wijzen, wanneer
een echtgenoot of de derde op hun grondgebied verblijft, en zolang de
derde niet duidelijk kennis had van het stelsel of verondersteld werd dit te
hebben (art. 9, 2e lid). Hier worden actuele criteria gebruikt; en de
verblijfplaats van de echtgenoten (oorzaak van de meeste automatische
verspringingen) wordt vermeld. Deze (gebrekkige) bescherming van derden moet ook worden doorgetrokken naar personen in niet-lidstaten verblijvend, want het verdrag houdt een uniforme verwijzingsregel in.
25. Minder duidelijk is het lot van de vermogensstelsels die worden
verlaten door een tussen de echtgenoten overeengekomen wijziging van
toepasselijke wet (overeenkomstig art. 6). Ter herinnering: het gaat hier
niet om de eenvoudige keuze van een nieuw stelsel, maar wel van een
andere wet (incluis de dwingende bepalingen); en ook in bestaande
huwelijken zou, na de toetreding, dergelijke wetskeuze toelaatbaar worden.
16

De verslaggever dacht dat de echtgenoten verondersteld werden het geheel
van hun goederen te willen onderwerpen aan de nieuwe toepasselijke
wet(52). De exclusieve werking in het artikel 8 vervat, blijft in deze
opvatting tot de objectieve aanknoping beperkt. Zij treft dus niet de
subjectieve verwijzing. Artikel 8 moest alleen maar verrassingen bij de
echtgenoten voorkomen. Dit werd hier overbodig. Ter gelegenheid van
het wegstemmen van de voorstellen voor algemene terugwerkende kracht,
werd genoteerd dat de genoernde veronderstelling ook bij de afgevaardigden leefde. Toen kwam de discussie echter los. De strekking daarvan was,
om de subjectieve verwijzing, wat dit betreft, geen bijzondere plaats voor
te behouden(53). Retroactiviteit zou dan expliciet gestipuleerd kunnen
worden, maar net zo goed werden overeenkomsten mogelijk, die uitsluitend op een toekomstig tijdperk in de huwelijksrelatie zouden slaan.
Een ontbinding volgens de oude regels drong zich dan op. Hiervoor
deinsde men in dit geval terug. Iedere wilskeuze qua toepasselijke wet
moet dan maar op het geheel slaan, en wordt dus noodzakelijkerwijs
retroactief. Wij durven niet denken dat daarmee de bescherming van
derden, voor de besproken subjectieve verwijzing, ook van de tafel
geveegd werd. De zinsnede dienaangaande zat wel in het ontwerp van
artikel dat men in deze wraakte, maar de discussie betrof niet precies de
derden. Artikel 9, met zijn algemene gelding, zal hier werken.
In de huidige stand van het Belgisch vermogensrechtelijk collisierecht is
een regeling als deze onaanvaardbaar. De wil van de partijen heeft er een
te grote invloed. Voor het overige laat zij een schadelijke opsplitsing toe.
D. OUD HUWELIJK- OUDE VERWIJZING
26. Een drietal elementen doen, bij nader inzien, ertoe besluiten de oude
rechtsregel te laten overleven (eerbiedigende werking). Huwelijken aangegaan ten tijde van de geldigheid van de ondertussen vervangen verwijzingsregel, vallen dan onder de oude verwijzing. Dit geldt ook voor de
door de betrokken echtgenoten gestelde nieuwe rechtshandelirigen van
na de affirmatie van het nieuwe recht.
In de Duitse leer wordt dit principe gehuldigd en gebald verwoord in de
regel: ,oud huwelijk, oude verwijzing" (54). In Nederland stuurt Drion

(52) VoN OVERBECK, A.E., in Actes et documents, 13e zitting, gecit., biz. 257 en in Collection
complete des proces-verbaux et documents de travail, P.V. nr. 10, tussenkomst nr. 13.
(53) Actes et documents, 13e zitting, gecit., biz. 260-261 en in de geciteerde verzameling van de
processen-verbaal, P.V. nr. 10 tussenkomsten, 45-59.
(54) GAMILLSCHEG, F., o.c., biz. 112 en 609.
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hierop aan, en met hem Joppe(55). Giardina ziet dit principe van het
overleven als gangbaar op het Europees continent en in enkele Zuid-Amerikaanse Ianden, onafhankelijk van de contractuele of wettelijke oorsprong van het stelsel(56). Voor Frankrijk wijst Droz erop, hoe dit
beginsel werd toegepast door de hoogste rechtspraak, voor de uitwerking
van de verwijzingsregel uit het oude Raagse verdrag(57).
Reyvaert raakte voor Belgie het transitoir probleem van internationaal
huwelijksvermogensrecht kort aan, in een algemene uiteenzetting. Zijn
formulering laat aile ruimte voor een oplossing door eerbiedigende werking. Maar een duidelijke voorkeur mogen wij er niet in lezen(58).
Graulich maakt ondubbelzinnig de keuze voor de verwijzingsregel zoals
die bij de huwelijkssluiting geldt. Rij acht het transponeren van het intern
overgangsrecht naar het niveau van collisierecht geraden. De wilsautonomie is daarin een belangrijke schakel(59).
De bedoelde argumenten voor de eerbiedigende werking, zijn deze uit de
wilsautonomie, uit de afkeer voor veranderlijkheid en uit het statutair
karakter van de vermogensregeling.
1o Wilsautonomie

27. Uit respect voor de vrije wil van de contracterenden, wordt aan het
contracteiiiechf een bijzonderepraats in het ·trailsitoir rechtgegeven-(:lie
boven, nr. 10). De onmiddellijke werking maakt hier onbetwist plaats
voor eerbiedigende werking. Ret oude, wettelijke referentiekader, dat de
partijen hadden, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, overleeft.
Concreet: huwelijkscontracten van gisteren vallen onder de verwijzing
naar de wet van de man (voor echtgenoten die van nationaliteit verschillen). Ret is deze wet - op imperatieve wijze aangewezen - die is
geroepen de grenzen van de wilsautonomie te bepalen en om, voor zover
partijen zich niet uitspreken, de suppletieve bepalingen aan te dragen ter
vervollediging van het stelsel; respectievelijk, om een rol te spelen in de
interpretatie van onduidelijke wilsverklaringen.
28. Eerbied voor de wilsautonomie vereist echter meer. Niet allen die
huwen zonder huwelijkscontract, zijn geblinddoekt of ongei:nformeerd in
het bootje gestapt. Men moet wei degelijk aannemen dat het recht op de
dag van het huwelijk bij de betrokkenen een zekere verwachting heeft
(55). Zie de vindplaatsen geciteerd in voetnoot 17.
(56) GIARDINA, A., o.c., biz. 173.
(57) DRoz, G.A.L., Tw. Regimes matrimoniaux in Rep. Dalloz Dr. Int., nr. 129-132.
(58) HEYVAERT, A., o.c., T.P.R., 1978, biz. 580, (nr. 36).
(59) GRAULICH, P., Rep. Dalloz, gecit., nr. 47.
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gecreeerd. Vele echtparen hebben ongetwijfeld rekening gehouden met
een wetskeuze voor de nationale wet van de man. Zij kunnen er hun
wensen in teruggevonden en daardoor een contract overbodig geoordeeld
hebben. Indien zij zelf niet aan die verwijzingsregel dachten, hebben
derden dit misschien gedaan. Met deze ,gerechtvaardigde prospectieve
verwachtingen" (60) van de doorsnee burger moet de rechter, die later
terugblikt op het huwelijk, rekening houden.
Met de subjectieve wil van de echtgenoten mag echter niet worden
gedweept. Het motief voor onze verwijzing heeft, in tegenstelling met de
Franse leer, nooit daarin gelegen. De bovenvermelde verwachtingen van
partijen zijn een vermoeden, ,de iure''. Rechtshandelingen die in de loop
van het huwelijk door het paar worden gesteld, en die wijzen op een
ommekeer in de verwachtingen, mogen niet voor decisief worden aanzien. Naar een erkenning van de wilsautonomie op het vlak van de
verwijzingsregel schijnen wij in Belgie niet te evolueren (tenzij het
Haagse verdrag bekrachtigd wordt).
In verband met een wijziging in de verwachtingen, dient nog te worden
nagegaan, in hoeverre de vormelijke aspecten vereist. voor een verandering van vermogensstelsel- in de veronderstelling dat deze toelaatbaar
is (61)- werden nageleefd. Dergelijke vormen bieden bescherming voor
de echtgenoten zelf, de kinderen zowel als voor derden.
29. Het past hier melding te maken van een beschikking, gegeven door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op 30 december
1977 (62). Er was verzocht, een notariele akte te homologeren, waarbij
echtgenoten verklaarden hun vermogensstelsel te willen handhaven. Het
betrof een Belgische vrouw en een man van Italiaanse nationaliteit.
Aannemende dat zij onder het Italiaans huwelijksvermogensrecht vielen,
wou men tegemoetkomen aan de ltaliaanse overgangsbepalingen n.a.v.
de invoering daar, op 19 mei 1975, van nieuw huwelijksvermogensrecht.
De rechter boog zich echter eerst over de Belgische verwijzingsregel. Hij
maakte duidelijk voorbehoud t. a. v. het gebruik van de nationaliteit als
aanknopingsfactor.
In de beschikking wordt melding gemaakt van het arrest van het hof te
Bergen (,dat op een evolutie schijnt te wijzen"); en van het feit dat de
(60) De Nederlandse Proc.-Gen. VAN OosTEN in zijn conclusie voor Hoge Raad, I 0 december 1976,
N.J., 1977, nr. 275; en zie Hof Amsterdam, 10 juli 1975, gecit.
(61) De daarop toepasselijke wet is de normaal aangewezene, behalve wellicht na ,conflit mobile",
in welk geval de billijkheidsoplossing van RrGAUX, F. kan worden gevolgd (Precis de d.i.p., Brussel,
1968, biz. 463-464). Breder nog dan het veranderingsconflict, mag voor vluchtelingen het statuut van
hun verblijfplaats beslissen (zie ook RIGAUX, F., Traite, I, gecit., biz. 378 en 385).
(62) J. Liege, 1977-1978, 196.
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verwijzing naar de wet van de man ook in Italii! wordt verlaten. De rechter
vervolgt dan ( met zijn cursivering): ,Attendu que tout en inclinant
davantage vers le critere du domicile et de la loi du pays de !'integration
preponderante des epoux (cfr. Hugues Born, J.T., du 12 mars 1977), le
Tribunal constate qu' en depit de 1' apparante integration du mari en Belgique a l'heure actuelle, les deux epoux paraissent cette fois bien d'accord
pour estimer que la loi qui leur etait applicable al' epoque de leur mariage
etait effectivement celle du mari, a savoir la loi italienne ... ''
, ,Que des lors, en presence de 1' accord clairement exprime et confirme par
les epoux, le Tribunal n'estime pas opportun dans le cas d'espece- de
rechercher un autre facteur de rattachement que celui propose par ceux -ci,
facteur qui parait d' ailleurs avoir effectivement regi leur union jusqu' ace
jour''.
Hierbij geeft de ondervoorzitter te Luik als zijn opinie te kennen dat
vandaag de aanknoping is veranderd zoniet moet veranderen. In het
concrete geval meent hij nochtans aan de oude verwijzing eerbiedigende
werking te moeten doen toekomen. Het essentieel element daarbij is de
bevestiging, door de partijen, dat zij ten tijde van hun huwelijkssluiting (te
Antwerpen, in juni 1965 - zonder huwelijksvoorwaarden) van oordeel
waren dat zij voor hun vermogensregime onder het ltaliaans recht van de
manvielen.- Dit-is-e~n-voorbeeldige beslissing~De-verdere-nadruk-op-de
individualiteit van het geval, meer bepaald i. v .m. de hier volgehouden wil
in de loop van het huwelijk, lijkt, anderzijds, niet meer volkomen terecht.
Het accent moet inderdaad liggen waar de rechter het eerst legde: op de
verwachtingen ten tijde van de huwelijkssluiting.
2° Afkeer van veranderbaarheid
30. Het is nuttig in het bestek van een uiteenzetting over het transitoir
collisierecht van de huwelijksvermogensregimes, te herinneren aan de
meer algemene beginselen terzake de veranderbaarheid.
Het , , conflit mobile'' werd buiten de uiteenzetting gehouden (maar zie
boven, nr. 16). Tach moet nu worden gezegd, dat de verandering van
statuut ten gevolge van dit ,veranderings-conflict" sterk afgewezen
wordt. Men houdt zich, in het huwelijksvermogensrecht, aan de
duurzaamheid van de oorspronkelijke aanknoping. Hetis bijna uitsluitend
in gevallen i.v.m. vluchtelingen, dat men deze strakheid als nadelig
aanvoelt.
De invoering, in 1976, van de veranderbaarheid van het vermogensstelsel
bij overeenkomst tussen de echtgenoten, staande het huwelijk, nodigt niet
uit tot een herziening van het standpunt inzake de ,conflit mobile". Dit
gaat immers niet om de verandering van een bepaald vermogensregime
20

naar een ander, maar wel om de verandering van de toepasselijke wet. Dit
wettenstelsel omvat bet imperatief recht terzake de patrimoniale rechtstoestand van de partners, dat a.m. precies de verandering van regime
normeert en afremt (b.v. ter bescherming van derden). Rigaux stelt
eveneens dat de wet van 14 juli 1976 niet een grotere mutabiliteit in de
verwijzing suggereert(63).
De veranderbaarheid van de verwijzing, a fortiori de onderwerping aan de
wilsautonomie, dient vermeden. De reden daartoe is de moeilijkheid van
opvolging van vermogensstelsels, wanneer dit niet gepaard gaat met
vereffening en verde ling van bet oude stelsel, met een duidelijke overgang
van de vermogensbestanddelen. De rechten van derden moeten bovendien
worden beschermd. Een eenvoudige mutatie van de toegepaste aanknopingsfactor is niet van aard om de daartoe vereiste rechtsvormen op te
roepen.
Er is geen rede om deze overwegingen opzij te schuiven voor een statuutswijziging voof!:vloeiend uit de opvolging van collisieregels in de tijd.
N.a.v. de beschrijving van de exclusieve werking (zie boven, nr. 22)
·
stipten wij al een en ander aan.
3° Het statutair karakter

31. Dicht bij de argumenten voor bet respect van de geprojecteerde
verwachtingen en voor de ruimst mogelijke handhaving van de eenmaal
betrokken wet, ligt de beschouwing dat de vermogensrecqtelijke regeling
als een ,Dauerstatut" (een voortdurende rechtsverhouding) over bet
huwelijk hangt. In ruime zin regelt deze tak vooral de verdeling van
eigendom tussen echtgenoten, bet beheer van deze goederen en de wijze
waarop deze derden bet onderpand van hun schuldvorderingen zijn. Omdat deze patrimoniale rechtsverhoudingen tussen echtgenoten onderling
en tussen echtgenoten en derden, dit statutair karakter bezit, moeten zij
worden geacht onveranderbaar te zijn(64).
Een door Neuhaus daartoe aangehaald motief dat wij voor de onveranderbaarheid nog niet inriepen, is bet bevorderen van de billijkheid en de
doelmatigheid van de opbouw van rechtsverhoudingen, door aan deze een
betrouwbare, stabiele vermogensrechtelijke fundering te geven.
(63) RioAux, F., Quelques reflexions sur Ia loi du 14 juillet 1976- Droit interne et d.i.p., Rev.
Trim. Dr. Fam., 1978, biz. 20en21; enzieBoRN, H.,Ferments nouveauxd'evolutiondesconflitsde
lois concernant les regimes matrimoniaux, J.T., 1977, biz. 186 (nr. 78) en Rb. Brussei, 21 december
1977,Rev. Trim. Dr. Fam., I978, 76. -Anders: HEYVAERT, A.,o.c., T.P.R., 1978, biz. 579, nr.
35.
(64) NEUHAUS, P.H.,o.c., biz. 301; zie eveneens GAMILLSCHEG, F., o.c., biz. 612 (nrs. 169 en 171,
art. 15), die sterk de nadruk Iegt op de vastheid van de verrnogensrechtelijke verhouding tussen
echtgenoten, en de zekerheid en het vertouwen die daaruit voortvioeien.
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E.

BELGISCHE RECHTSPRAAK

32. Wij konden er al op wijzen dat de rechtspraak onze voorkeur voor een
eerbiedigende werking terzake het internationaal huwelijksvermogensrecht steunt. Uitspraken uit 1949 en 1977 (hierboven vermeld resp. onder
nrs. 11 en 29) besloten in deze zin. Het eerste vonnis past Duits recht toe
op een huwelijk aangegaan ten tijde van de geldigheid van het Duitse recht
(inclusief de verwijzingsregel) in de Oostkantons. De recente, eerder
besproken beschikking van de Luikse voorzitter, maakt toepassing van het
Italiaans recht als nationale wet van de man, t.a.v. een echtpaar in Belgie
gehuwd, midden 1965.
Veel vroeger al had het Brussels hof zich op hetzelfde standpunt geplaatst,
in een arrest van 17 juni 1914(65). Daarin werd bevestigd dat het verdrag
van Den Haag van 17 juli 1905 niet kon worden toegepast op het huwelijk
waarvan het vermogensstelsel ter discussie stand, omdat dit huwelijk
dateerde van voor de inwerkingtreding van het verdrag in Belgie. Deze
opvatting strookt met een toepassing, later gemaakt door het Franse Hof
van Cassatie. Nadat in Frankrijk het Haags verdrag van 1905 was opgezegd, werd dit nog toegepast op een huwelijk gesloten in de periode toen
het verdrag geldingskracht had(66).
Hieraan mogen, bij ons weten, minstens twee vonnissen worden toegevoegd. Er is dit van de rechtbank te Charleroi van 3 llbVember 1965,waarbij werd afgeweken van de nationale wet van de man, omdat hij, in
casu, zijn ware nationaliteit verborgen had gehouden (67). De vrouw was
tegen de toepassing van de oude verwijzingsregel opgekomen met inroeping van de gelijkheid van man en vrouw voor de wet, zoals deze haar
in de Wet van 30 april1958 vastgelegd leek. De rechtbank antwoordde dat
de genoemde Belgische wet niet zo verging, maar ook, ,que le regime
matrimonial ne peut etre determine en fonction d'une loi qui n' etait pas en
vigeur au jour du mariage".
Hiermee kan niet anders bedoeld zijn dan dat nieuwe interne wetten (men
denke dan aan deze van 14 juli 1976) en de wijziging die zij in de
verwijzing teweeg brengen, niet kunnen slaan op huwelijken onder de
oude wetgeving aangegaan(68). Daarna kregen we het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, dd. 30 juni 1967 (69). Hier werd
(65) B.J. 1919, 1180 en zie GIARDINA, A., o.c., b1z. 173 voetnoot 15 en bij KOSTERS, J. en
BELLEMANS,F. ,Les conventions de LaHaye de 1902 en 1905 surled.i.p., Haarlem, 1921, biz. 832.
(66) Cass., Fr., 22 juli 1929, D.H. 1929, 490 en zie GRAULICH, P., Rep. Dalloz, gecit., nr. 47.
(67) Rb. Charleroi, 3 november 1965, J.T., 1966, 208.
(68) Ibid. enR. P. Not. 1967, 51. OokHEYVAERT, A:i, o.c., T.P.R., 1978, biz. 580 (nr. 36 voetnoot
66) trekt dit besluit.
(69) ZieR. P. Not., 1967, 432 met noot F.L.
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het (oude) ltaliaanse stelsel van scheiding van goederen toegepast op een
huwelijk, in 1948 te Luik gesloten, tussen een ltaliaanse man en een
Belgische vrouw. De rechter vermeldt de objectieve werking van de
aanknoping bij de nationale wet op het tijdstip van de huwelijkssluiting,
~et klemtoon op de onveranderbaarheid. Hij stelt daarenboven, dat nu het
huwelijk dateert van v66r de wet van 30 april 1958 (hier klaarblijkelijk
aangezien als wending in de verwijzing) er geen reden is, om de aanknoping aan de wet van de man, opzij te zetten.

F.

NuANcEs IN HET vooRTBESTAAN vAN DE ouoE VERWIJZING

33. De, ,favor novi'' hebben we eerder al als algemeen argument gerelativeerd (zie nr. 14). Hoe staat het nu, concreet, met de verlating van de
verwijzing naar de wet van de man? De gelijkheidsgedachte is van
fundamentele aard. Maar de genoemde regel kan op dat punt nauwelijks
als duidelijk storend worden bestempeld. De erin gevonden ongelijkheid
is meer symbolisch dan reeel(70). Wij maken, wat dat betreft, zonder
schroom, bezwaar tegen het radicaal verwerpen van dit (verouderde)
rechtsprincipe. Sommigen krijgen vandaag pas oog voor de voordelen van
een aanknoping bij de wet van de man(71). De verwijzingen die kans
maken het nieuwe recht te vormen, zijn niet zoveel beter dat de argumenten voor doorwerking van het oude recht zouden vervallen.
Voor Duitsland plaatste Gamillscheg de aanknoping aan de wet van de
man tegenover het grondwettelijk gesanctioneerd gelijkheidsbeginsel.
Het gevoel van onbehagen tegenover de als verouderd aanziene regel,
moest zijn inziens terugtreden voor de rechtszekerheid van de echtgenoten. Terugwerking van de nieuwe rechtspraak moest nadrukkelijk worden
afgewezen (72).
Aan het respect voor een aantal principes, die de uitwerking zijn van de
gelijkheidsgedachte, moet wei de hand worden gehouden. lndien het uit
de oude verwijzing betrokken recht (of, wat dat betreft, uit eender welke
verwijzing) ingaat tegen deze garantie van substantiele aard, moet de
verwijzing d.m.v. de exceptie van openbare orde worden afgebroken, en
komt het Belgische principe de bres dichten. Deze exceptie is relatief. Zij
(70) POLAKIEWICZ, A. en VANDERELST, R.,Le regime matrimonial en d.i.p. beige, Ann. Not. Enr.,
1962, biz. 141-142; VAN HECKE, G. en RroAux, F., Examen de jurisprudence (1961-1964),
R.C.J.B., 1965, biz. 347; SPANOGHE, Eg. en BOUCKAERT, F., o.c., biz. 441; VANDER ELST, R.,
R.P.D.B., Compl. II, Tw. Conjlits de lois, nr. 43 en 46; lVANDER"ELST, R.,R. Not. B., 1976, biz.
527; VAN HouTTE, H., l.p.r. en huwelijksvermogensregime. Nationaliteit ofwoonplaatsbeginsel ?,
R.W. 1975-1976, 1928-1929; BORN, H., o.c., biz. 186.
(71) GAUDEMET-TALLON, H., Les conjlits de loi en matiere de regimes matrimoniaux: tendances
actuellesendroitcompare, in: Trav. com.fr. d.Lp., 1969-1971, biz. 212; MAYER, P.,D.i.p., Parijs,
1977, biz. 548, voetnoot 25.
(72) GAMILLSCHEG, F., o.c., biz. 612 (nrs. 169 en 171, art. 15).
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moet met grote terughoudendheid worden gehanteerd, maar treft, tenslotte, vanuit haar meest actuele inhoud aile toepassingsgevallen. Dit is de
verdediging (zie nr. 17) die de eis van ,gelijkheid" op fundamentele
punten biedt- een betere verdediging, dan door de verschuiving van de
verwijzingsregel kan worden teweeggebracht.
34. Wij willen nog vermelden dat het betrokkenheidsaspect (zie nr. 18)
ons aanspreekt. Vooral bij het verlenen van eerbiedigende werking komt
het accent nogal zwaar te liggen op de onveranderbare aanknoping en op
de in het verleden gecreeerde verwachtingen. Daarbij kan men met recht
opwerpen dat de partijen in wier hoofde geen band bestond met het
forum-land of met een land dat dezelfde verwijzing hanteerde, ten tijde
van de huwelijkssluiting, toch door het oud collisierecht onaangenaam
verrast kunnen worden. Hoe de afwezigheid van dergelijke emstige verbondenheid met ons oud intemationaal privaatrecht, in de rechtspraktijk
moet vertaald worden, is geen uitgemaakte zaak. Met Giardina willen wij
echter aannemen dat het geraden is de voorkeur aan die verwijzingsregel
van het forum te geven die gold ten tijde dat de echtgenoten de sterkste
vermogensrechtelijke contacten met ons land hadden(73).
G. ·TunsTIP vAN-OVERGANG---·-

---

35. Boven (zie nr. 21) werd ook al gewezen op de technische moeilijkheid van het bepalen van hettijdstip van de ommekeer in het recht, in geval
van rechterlijke rechtsvorming. De mogelijkheid van een volkomen retroactieve gelding buiten overweging gelaten, worden, op dit punt, de
minste praktische problemen opgeroepen met de oplossing van eerbiedigende werking van het oude recht.
Niet iedere titel van recht en niet iedere verbintenis moet in de tijd worden
gesitueerd tegenover de verandering van recht. Slechts het ene feit van de
huwelijkssluiting speelt een rol. Valt dit feit, op de tijdslijn, precies in de
,twilight zone" (in het slechtste geval - waar geen arrest van het
Hoogste Gerechtshof trancheert) dan kan de rechter zich in zijn oordeel
Iaten inspireren door een aantal van de hierboven aangehaalde overwegingen.

(73)
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GIARDINA,

A., o.c., biz. 156.

HOOFDSTUK

3

SAMENVATTING

36. Als hypothese aannemend dat de oude verwijzingsregel terzake het
huwelijksvermogensrecht afsterft en een opvolger krijgt, hebben wij het
intertemporeel vraagstuk willen stellen.
Wij aanvaarden niet het argument dat een transitoir recht van ongeschreven regels niet mogelijk is - waardoor de nieuwe regel met terugwerkende kracht op alle huwelijken moet slaan. De op~envolging van
normen roept de intertemporele conflictenregeling van gemeen recht op.
De beginselen hiervan brachten wij in herinnering, om precies in verband
met het internationaal privaatrecht de nodige nuances te kunnen formuleren. De algemene beginselen van het gemeen intertemporeel recht gelden
er; een transpositie van de uitzonderingen is niet geraden. Het materieel
recht kan een invloed hebben, en de , ,Javor novi'' heeft een beperkt
belang. V erder kunnen de qualificatie, de opvattingen omtrent de , conflit
mobile'' en de openbare orde een weerslag hebben. De betrokkenheid met
het forum-land zou o.i. wel mogen in acht genomen worden, maar geen
enkele formule voor de uitwerking daarvan, kon tot nu toe op een gunstig
onthaal rekenen.
De toepassing hiervan op het internationaal huwelijksvermogensrecht
bracht ons ertoe de voordelen van de onmiddellijke werking te signaleren.
De afzonderlijke vereffening en verdeling van opeenvolgende stelsels
roept echter een aantal praktische moeilijkheden op. Een ontleding werd
gegeven van de overgangsregeling van het Haags verdrag over het huwelijksvermogensrecht, waarin de wilsautonomie een bijzondere plaats inneemt.
Wij hebben dan voor de ruimste eerbiedigende werking geopteerd - ook
buiten het contractuele vlak. Als argumenten hebben we daartoe aangehaald, 1. de verwachtingen van partijen op het ogenblik van de huwelijkssluiting; 2. de afkeervoorveranderingen vanregime-alleszins wanneer
deze een sluipend karakter bezitten - i.v.m. de moeilijkheden van
afwikkeling van opeenvolgende stelsels; 3. het statutaire, zo men wil, het
standvastigste karakter van de vermogensregeling. Noch de ,favor
novi'', noch het fundamenteel principe van de gelijkheid voor de wet
kunnen daar iets aan afdoen. Het discriminatoire karakter van de oude
verwijzing is erg relatief- de mogelijke nieuwe verwijzing is niet vee/
beter. Een veel betere bescherming tegen discriminatie is het hanteren van
de exceptie van openbare orde, waar nodig.
De ,oude" verwijzing naar de nationaliteit blijft dus doorwerken (ook
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voor getrouwden met ongelijke nationaliteit- waar de nationale wet van
de man wordt gekozen- voor huwelijken gesloten ten tijde van de geldigheid van deze verwijzing. Wij hebben kunnen aantonen dat dit principe
aanvaard werd in de Belgische rechtspraak. Een voorbehoud werd geformuleerd: indien de band van het echtpaar met ons land meer betekenisvol
was na de verandering van verwijzingsregel dan voordien, zou de nieuwe
regel heel hun patrimoniale verhouding mogen beheersen.

SOMMAIRE
LE DROIT TRANSITOIRE INTERNATIONAL ET SON APPLICATION
AUX REGIMES MATRIMONIAUX

Admettant qu'a l'ancienne regie de rattachement en matiere de regimes matrimoniaux
succedera une nouvelle, I' auteur aborde le probleme de !'application dans le temps.
II rejette !'argument qui considere comme impossible un droit transitoire de regles non
ecrites et qui reclame 1' application retroactive de la nouvelle regie a tous les mariages. Pour
les problemes poses par la succession de normes jurisprudentielles, des regles transitoires
sont prevues par le droit commun interne. L'auteur en rappelle les principes dans le but
bien precis de formuler les nuances qu'appelle la nature particuliere du droit international
prive.
Les principes generaux du droit commun en la matiere sont applicables ; une transposition
des dispositions particulieres n' est pas indiquee. Le droit materiel peut avoir son influence
et la <<favor novi » a une importance limitee. Par ailleurs, la qualification, les conceptions
en matiere de << conflit mobile>> et 1' ordre public peuvent avoir une incidence. Selon
1' auteur, le lien avec lefor pourrait etre pris en consideration mais, jusqu' a present, aucune
formule prevue pour !'application de cette regie n'a rencontre un accueil favorable. Tels
sont les developpements de la tMorie generale.
Son application au droit international prive des regimes matrimoniaux amene I' auteur a
souligner les avantages de 1' effet irnmediat. La liquidation et le partage dis tincts de regimes
successifs sus cite cependant certaines difficultes pratiques. A ce propos, 1' auteur procede a
une analyse des principes de droit transitoire prevus dans la convention de La Haye
concernant les regimes matrimoniaux.
L'auteur opte alors pour une large application differee de la regie ancienne, meme en
dehors de la sphere contractuelle. Comme arguments, il avance: l.les previsions legitimes
des parties lors de la conclusion du mariage; 2. 1' aversion pour les changements de regimes
- certainement lorsqu 'il ont un caractere automatique ~ en ce qui concerne les difficultes
de liquidation des regimes successivement applicables; 3. le caractere statutaire ou, si 1' on
veut, fixe des relations patrimoniales.
Ni la <<favor novi>> , ni le principe fondamental de 1' egalite devant la loi ne peuvent rien y
changer. Le caractere discriminatoire de la regie de rattachement depasse est des plus
relatifs; le nouveau rattachement envisage n'est pas bien meilleur. Une meilleure protection contre les discriminations est offerte par 1' application- Ia oil cela s' avere necessaire
- de 1' exception tiree de 1' ordre public.
L'ancien rattachement ala nationalite continue a s'imposer, meme pour les conjoints de
nationalite differente -lorsqu'est choisie la loi nationale du marl- pour les mariages
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conclus au temps oil cette regie de conflit etait applicable. L'imteur demontre que la
jurisprudence beige a admis ce principe. 11 formule une seule reserve: si le lien des epoux
avec notre pays est plus significatif apres la modification de la regie de rattachement
qu'avant, la nouvelle regie pourrait regir I' ensemble de leurs relations patrimoniales.

SUMMARY
THE INTERTEMPORAL CONFLICT OF LAWS AND THE LAW APPLICABLE
TO MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES

On the assumption that the old conflict rule concerning matrimonial property law, will be
succeeded by a more fashionable one, we wished to draw attention to the problem of the
intertemporal conflict of laws. We cannot accede to the argument according to which a
transitional set of rules cannot possibly come into existence, and which holds that the
amending judicial conflicts rule is to be appied retrospectively to all previously-existing
marriages. The succession of judicial rules requires a set of rules governing the transitional
conflict of laws. We recalled to mind the general principles of this branch of the law
precisely in order to be able to differentiate between the various aspects of private
international law.
Here, the general principles of intertemporal law apply; it does however not appear
advisable to effect a transposition of those rules which apply by way of exception.
Substantive law can exert influence, and the ,favor novi" is of some consequence. Factors
such as characterization, the various interpretations of the concept of , ,conflit mobile'' and
public policy could possibly have an effect. Consideration should be given to the relationship with the. territory of the forum, but then an acceptable formula to implement this
doctrine has never been elaborated. That is the position as regards general legal doctrine.
The application of this doctrine to the private international law of matrimonial property
prompted us to draw attention to the advantages inherent in the immediate application
theory. However, to make separate settlements for every successive property regime
would be an exercise fraught with difficulties of a practical order. At this point in the
article, an analysis is given of the transitional provisions as laid down in the Convention of
The Hague on the law applicable to matrimonial property regimes.
This led us to opt for the subsistance of the old rule, even beyond the contract level. This
point of view was substantiated by arguments for 1. the legitimate expectations of the
parties at the moment the marriage is concluded; 2. the general aversion to changes in
the matrimonial property regime - especially when this is done in an automatic and
unconscious way- in view of the difficulties involved in settling the successive systems;
3. the statutory and stable nature of the law governing matrimonial property relations.
Neither the ,favor novi", nor the basic principle of equality before the law can change
this. The discriminating nature of the old choice-of-law rule- pointing to the law of the
husband- was only a relative one. Any possible new rule would not improve this aspect
that much. If the exception based on public policy were to be used where appropriate, this
would constitute a much more adequate protection against discrimination.
The old conflict rule whereby the law ofthe parties' nationality was applied in the absence
of a marriage settlement remains valid, even if husband and wife have different nationalities- in which case the husband's nationality is decisive- for marriages celebrated at the
time when this conflict rule was valid. We have illustrated that this principle has been
accepted by the Belgian courts. One reservation however, needs to be made: if the link
between the spouses and this country were to become more significant after the
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choice-of-law rule has been amended than before, it would be appropriate that the new rule
govern all of their financial and property relations.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS INTERTEMPORALE KONFLIKTENRECHT UND DESSEN ANWENDUNG
AUF DAS INTERNATIONALE EHEGUETERRECHT

Davon ausgehend, dass die ehemalige Verweisung hinsichtlich des Ehegiiterrechts absterbt und eine Nachfolge bekommt, wollten wir die Frage der intertemporalen Wirkung
stellen.
Wir akzeptieren nicht das Argument, ein Ubergangsrecht ungeschriebener Regeln sei nicht
moglich, wodurch sich die neue Regelung mit riickwirkender Kraft auf aile Ehen bezieht.
Die Abwandlung von Normen kraft Richterrecht ruft die intertemporale Konfliktenregelung des gemeinen Rechtes herauf. Wir erinnerten an deren Grundsatze, gerade urn in
Bezug auf die Eigenart des intemationalen Privatrechtes die erforderlichen Nuancen in
Worte fassen zu konnen.
Hier gelten die allgemeinen Prinzipien des gemeinen intertemporalen Rechtes ; eine
Transposition der Ausnahmen ist nicht zu empfehlen. Das materielle Recht kan einen
Einfluss ausiiben, und der ,favor novi'' hat eine beschrankte Bedeutung. Weiter konnen
die Qualifizierung, die Betrachtungsweisen des , ,conflit mobile'' und der , ,ordre public''
eine Rolle spielen. Die Beziehungen zu dem Territoriurn des Forums (cfr. , ,die Pragungstheorie' ') sollten unseres Erachtens beachtet werden. Keine einzige Formel fiir die Ausarbeitung in diesem Sinne konnte jedoch bis jetzt mit einem giinstigen Empfang rechnen.
-Soweit-die--allgemeine-behre-.-- - - ---- ----- - - - - - - - - - Deren Anwendung auf das intemationale Ehegiiterrecht fiihrte uns dazu die V orteile der ex
nunc-Wirkung zu erwiihnen. Die getrennte Begleichung und Verteilung aufeinanderfolgender Regelungen bringt allerdings eine Reihe praktischer Schwierigkeiten mit sich. Hier
haben wir eine Analyse der intertemporalen Vorschriften gegeben hinsichtlich des
Haager Abkommens tiber das Ehegiiterrecht.
Wir haben uns dann fiir eine moglichst weite Anwendung der friiheren Verweisungsnorm
entscheiden- auch ausserhalb der kontraktuellen Ebene. Als Argumente haben wir dazu
angefiihrt, 1. die berechtigten Erwartungen der Ehepartner im Augenblick der Eheschliessung; 2. die Unwandelbarkeit des Giiterstatuts- gewiss wenn diese Abwandlungen einen
verborgenen Charakter haben- in Bezug auf die Abwicklungsschwierigkeiten aufeinanderfolgender Regelungen; 3. den Charakter eines Dauerstatuts d. h. die Bestandigkeit der
vermogensrechtlichen Beziehungen.
Weder der , ,favor novi'' noch der Grundsatz der Gleichberechtigung iindem eti.vas daran.
Der diskriminatorische Charakter der alten Verweisung ist sehr relativ, die vorausgesetzte
neue Verweisung ist nicht viel besser. Einen besseren Schutz vor Diskriminierung bietet
die Anwendung der Vorbehaltsklausel, wenn erforderlich.
Die ehemalige Ankniipfung mit der Staatsangehorigkeit gilt weiter, auch fiir eheleute mit
unterschiedlicher Staatsangehorigkeit- in welchem Fall das Personalstatut des Mannes
massgeblich ist- fur Eheschliessungen wiihrend der Giiltigkeitsfrist dieser Verweisung.
Wir haben nachweisen konnen, dass dieser Prinzip in der belgischen Rechtsprechung angenommen worden ist. Einen einzigen Vorbehalt mochten wir angeben: Wenn die Beziehungen der Eheleute nach der Abiinderung der V erweisungsnorm starker von unserem
Recht gepragt sind als vorher, sollte die neue Regelung ihr ganzes patrimoniales Verhiiltnis
beherrschen.
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