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HET HUWELIJK VAN DE SCHULDENAAR:
EEN ONGELUKSTIJDING VOOR DE SCHULDElSER?
door
H. TIELEMANS
Assistente U.I.A.
Master of Laws (Harvard)

1. De Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels (hiema
,de Wet")(1) is nu bijna vijf jaar oud. In die tijdspanne werden er talloze
commentaren aan gewijd(2). De meeste van deze commentaren waren
erop gericht advokaten en notarissen bij te scholen en hen in een minimum
van tijd zoveel mogelijk met de nieuwe wet vertrouwd te maken. De tijd is
wellicht rijp om, na deze eerste kennismaking met de nieuwe wet, sommige deelaspecten ervan vanuit een andere invalshoek te benaderen.
2. In dit artikel wordt een eerste poging ondernomen met betrekking tot
de rechten van de schuldeisers en de wijze waarop de wetgever hun
belangen heeft bekeken. De directe aanleiding voor dit artikel zijn twee
Franse artikelen die omwille van hun intrigerende titel rnijn aandacht
getrokken hebben(3). De auteurs van deze artikelen verwijten de Franse
wetgever van 1965 dat hij de belangen van de persoonlijke schuldeisers en
dan vooral deze van de voorhuwelijkse schuldeisers schromelijk verwaarloosd heeft. Voortaan kunnen de echtgenoten door een listig inspelen
op zekere wettelijke vermoedens en, een bewust doch niet foutief niet
naleven van bepaalde wettelijk voorgeschreven formaliteiten, het tegen(1) B. Staatsbl., 18 september 1976.
(2) Zie o.m. DELVA, W., H et nieuwe Belgische huwelijksvermogensrecht, Seminarie Burgerlijk
Recht RUG, 1978; CASMAN, H., en VAN LOOK, M., Huwelijksvermogensrecht, CED Samsom,
Brussel, 2976; DILLEMANS, R., Huwelijksvermogensrecht, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij,
Antwerpen, Amsterdam, 1977; BAUGNIET, J., e.a., La rejorme des droits et devoirs respectifs des
epoux et des regimes matrimoniaux, Ed. du Jeune Barreau, Brussel, 1977; RAUCENT, L., Droit
patrimonial de lafamille, Les regimes matrimoniaux, 2e ed., Bruylant, Brussel, 1978 ; UNIVERSITE DE
LIEGE, FACULTE DE DROIT, D'ECONOM!E ET DE SCIENCES SOCIALES, Sept legons sur [a reforme des
regimes matrimoniaux, Luik, 1977 (referaten van de recyclagecyclus te Luik op 8 en 15 oktober
1976); Verslagen van het colloquium te Gent op 22 en 23 oktober 1976, T.P.R., 1978, 151-680;
Recyclagecyclus aande U.C.L.,Ann. Dr., 1977, nr. 1-2; TRAEST, G., CASMAN, H., BOUCKAERT, F.,
Het nieuw huwelijksvermogensrecht, T.P.R., 1976, 775-977.
(3) Het betreft SCHROEDER, F .M. ,La ruine des creanciers organisee par la loi, les droits du creancier
anterieur au mariage dans le nouveau regime matrimonial Legal, J.C.P ., 1969, I, 229; CHEVALIERDuMAS, F., Lafraude dans les regimes matrimoniaux, R. Trim. Dr. Civ., 1979, 40-70.
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woordige en het toekomstige pand van hun voorhuwelijkse schuldeisers
gevoelig verkleinen (4). V aak zullen deze laatsten hierop machteloos
moeten toezien. Omwille van de gemeenschappelijke oorsprong van de
Franse en de nieuwe Belgische wetgeving inzake huwelijksvermogensrecht, leek het mij aangewezen om te onderzoeken of de situatie van de
voorhuwelijkse schuldeiser in Belgie voortaan even precair is als in
Frankrijk.
De studie beperkt zich tot de drie door de wetgever zelf uitgewerkte
huwelijksstelsels: de wettelijke gemeenschap, de algehele gemeenschap
en de scheiding van goederen. Tevens wordt nagegaan of de positie van de
voorhuwelijkse schuldeiser wiens schuldenaar in het huwelijk treedt beter
of slechter is dan deze van een chirografair schuldeiser wiens schuldenaar
besluit om tijdens het huwelijk van huwelijksstelsel te veranderen. Tenslotte nag dit: in deze studie wordt ervan uit gegaan dat de schuldeiser
geen zakelijke zekerheden bekomen heeft en dat hij betaling van de schuld
tracht te bekomen staande het huwelijk, dus voor de ontbinding van het
huwelijksstelsel.
INLEIDING

3. Bij het tot stand komen van de nieuwe wetgevirrg op het huwelijksvermogensrechtwerd de Belgische wetgever van 1976 gedwongen een
aantal beleidsopties te nemen en een aantal prioriteiten vast te leggen. Zo
moest hij a.m. bepalen ofhij de belangen van het gezin belangrijker achtte
dan deze van de schuldeisers. Verder ofhij de gemeenschapsschuldeisers
voorrang wenste te verlenen op de persoonlijke schuldeisers.
wat de eerste keuze betreft - gezin versus schuldeisers - kan gerust
gesteld worden dat de Belgische wetgever de belangen van het gezin hager
heeft gesteld dan deze van de schuldeisers. De mogelijkheid om tijdens het
huwelijk het huwelijksstelsel te wijzigen is hiervan een duidelijke aanwijzing. Deze innovatie is uiterst handig en voordelig voor de echtgenoten en
voor het gezin maar voor de schuldeisers levert zij onvermijdelijk, hoe
efficient en degelijk de door de wetgever uitgewerkte beschermingsmaatregelen oak mage zijn, gevaren en bijkomende onzekerheden op.
Binnen de groep van de schuldeisers drong een tweede beleidskeuze zich
op: de gemeenschappelijke schuldeisers versus de persoonlijke schuldei-

(4) Het Franse huwe1ijksvermogensrecht werd grondig gewijzigd door de wet van 13 juli 1965, J. 0.,
14 ju1i 1965. Voor een overzicht van de nieuwe Franse wet, zie o.m. PoNSARD, A., Commentaire de
la loin" 65-570 du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, D., 1966, Ug.,
111-182; CORNU, G.,La reformedes regimes matrimoniaux, J.C.P., 1966, I, 1968 en 1977 ;J.C.P.,
1967, I, 2128; J.C.P ., 1970, I, 2333 en 2368.
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sers. Zoals gekend kunnen de gemeenschappelijke schuldeisers hun vordering verhalen op het eigen vermogen van de echtgenoot-schuldenaar, op
het gemeenschappelijk vermogen en, met uitzondering voor de in artikel1414 B.W. opgesomde schulden, op het eigen vermogen van de
echtgenoot-niet schuldenaar(5). De persoonlijke schuldeisers daarentegen kunnen hun vordering enkel verhalen op het eigen vermogen van de
echtgenoot-schuldenaar en op diens inkomsten(6). De gemeenschap kan
door hen slechts worden aangesproken in zover ze zich verrijkt heeft door
opneming van eigen goederen van de echtgenoot-schuldenaar(7).
Ret spreekt voor zichzelf dat de belangen van de gemeenschappelijke
schuldeisers en die van de persoonlijke schuldeisers diametraal tegenover
elkaar staan. Hoe groter het gemeenschappelijk vermogen, hoe minder het
aantal eigen goederen van de echtgenoot-schuldenaar en hoe kleiner dus
een belangrijk deel van het onderpand van de persoonlijke schuldeisers.
De wetgever werd dus ook hier tot een keuze gedwongen. Zijn antwoord is
klaar en duidelijk: de belangen van de gemeenschapsschuldeisers hebben
prioriteit op de belangen van de persoonlijke schuldeisers. Dit komt o.m.
tot uiting bij de ontbinding van het wettelijke stelsel waar de gemeenschapsschuldeisers worden uitbetaald voor de persoonlijke schuldeisers(8).
4. De Belgische wetgever heeft dus de belangen van de gemeenschappelijke schuldeisers hoger gesteld dan deze van de persoonlijke schuldeisers. Deze vaststelling moet evenwel in zijn juiste perspektief worden
geplaatst. Hiertoe dient de relatieve belangrijkheid van de categorie van de
persoonlijke schuldeisers te worden vastgesteld. Ret moge volstaan hiervoor te verwijzen naar de opsomming in de artikelen 1406 en 1407 B.W.
Rieraan dient evenwel meteen toegevoegd dat sommige van de daar
vermelde schulden in feite geen zuiver eigen schulden zijn omdat ze een
ruimer onderpand hebben dan zou kunnen verwacht worden. Dit is o.m.
het geval voor de schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of
uit een onrechtmatige daad door een der echtgenoten begaan. Krachtens
artikel 1412 B. W. kan het gemeenschappelijk verniogen hiervoor worden
aangesproken ten belope van de helft van zijn netto-baten. Bovendien
kunnen sommige persoonlijke schuldeisers hun onderpand verruimen
door de handtekening van beide echtgenoten te vragen. Dit is o.m.
mogelijk voor een schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan in
(5)
(6)
(7)
(8)

Art. 1414 B.W.
Art. 1409 B.W.
Art. 1410 B.W.
Art. 1439 B.W.
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het uitsluitend belang van zijn eigen vermogen aismede voor een schuld
ontstaan uit een persoonlijke of een zakelijke zekerheid door een der
echtgenoten gesteld in een ander belang dan dat van het gemeenschappelijke vermogen. Tengevolge van deze beide handtekeningen verliest de
schuld haar persoonlijk karakter en wordt zij een gemeenschappelijke
schuld(9).
5. Een categorie van persoonlijke schuldeisers blijft echter in de kou
staan: de voorhuwelijkse schuldeisers. V oor hen bevat de Wet geen
correctief. Zij kunnen zich evenmin beschermen door twee handtekeningen te eisen aangezien hun schuldvordering per definitie van voor het
huwelijk dateert. Voor hen betekent het huwelijk van hun schuldenaar in
vele gevallen een gevoelige verkleining van hun toekomstige pand en
soms zelfs van hun tegenwoordige pand(lO).
Deze vaststelling is belangrijk om meer dan een reden. In de eerste plaats
betekent de tegenwoordige ongunstige positie van de voorhuwelijkse
schuldeisers een drastische positieverslechtering in vergelijking met
vroeger(ll). Onder de oude wettelijke gemeenschap van roerende
goederen en aanwinsten kon de voorhuwelijkse schuldeiser van de man
immers zowel de persoonlijke als de gemeenschappelijke goederen beslaan en dit omwille van de vermenging van het patrimonium van de man
met dat van de gemeenschap. Voortaan zal de voorhuwelijkse schuldeiser
zich in principe moeten tevreden stellen met de eigen goederen van de man
en zijn inkomsten. Wei zal het aantal eigen goederen nu belangrijker zijn
dan vroeger, aangezien aile voorhuwelijkse goederen, zowel roerende ais
onroerende, voortaan eigen blijven. Een noodzakelijk maar neutraliserend
werkend correlatief is evenwel dat voortaan ook aile voorhuwelijkse
schulden eigen zijn.
Een tweede reden waarom deze vaststelling tot nadenken stemt is het feit
dat het aantal voorhuwelijkse schuldeisers in vergelijking met vroeger
gestadig toeneemt. De voor de hand liggende oorzaken hiervan zijn een
latere huwelijksleeftijd onder jongeren aismede een toenemend aantai
echtscheidingen gevolgd door tweede huwelijken waarbij aile schulden uit
het eerste huwelijk alsmede schulden aangegaan tussen de twee huwelijken in, voorhuwelijkse schulden zijn t.a.v. de tweede gemeenschap.
(9) Art. 1408, 1" lid B.W.
(10) Met uitzondering van het alomgeldende artikel 1410 B. W. Hiervoor dient de schuldeiser echter
te voldoen aan een zeer zware bewijslast (zie infra nr. 20); De term , ,tegenwoordig pand'' slaat op de
goederen die de echtgenoot bezit op de dag van zijn huwelijk. Het toekomstige pand daarentegen
omvat de nog te verwerven goederen zoals bv. toekomstige inkomsten.
(11) Zie hierover RENAULD, J., Droit patrimonal de lafamille, dl. I, Les regimes matrimoniaux,
Larcier, Brussel, 1971, 571 e.v.
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BESCHERMING VAN DE VOORHUWELIJKSE SCHULDEISER BURET IN
RET HUWELIJK TREDEN VAN DE SCHULDENAAR

AFDEUNG

1

ONDER DE WETTELIJKE GEMEENSCHAP

6. Het is op dit ogenblik nog niet mogelijk om volledig de gevolgen te
overzien voor de voorhuwelijkse schuldeiser van het in het huwelijk
treden van zijn schuldenaar onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap. V eel hangt af van de juiste draagwijdte die de rechtspraak zal
geven aan de artikelen 215 en 1409 B.W. Wei kan nu al gezegd worden
dat dit stelsel aan de schuldenaar met belangrijke voorhuwelijkse schulden
de meeste mogelijkheden biedt om aan de vervolgingen van zijn schuldeisers te ontsnappen.
Onder dit stelsel behoudt de schuldeiser in principe zijn volledig tegenwoordig pand. Krachtens artikel 1399 B. W. blijven immers aile goederen
die de echtgenoten bezitten op het ogenblik van het aangaan van het
huwelijk, eigen. De schuldeiser zou dus door het huwelijk van zijn
schuldenaar geen echt nadeel kunnen ondervinden. Hij zou enkel teleurgesteld kunnen zijn in zijn verwachtingen omdat tengevolge van dit
huwelijk een aanzienlijk deel van zijn toekomstige pand overgeheveld
wordt naar het gemeenschappelijk vermogen en dus voor hem, als persoonlijk schuldeiser, norma/iter onbereikbaar wordt.

§ 1.

HET TOEKOMSTIGE PAND

7. In verband met het toekomstige pand dient een woord gezegd over de
inkomsten van de echtgenoten. De wetgever onderscheidt twee soorten
van inkomsten: de beroepsinkomsten en de inkomsten uit eigen goederen.
In Belgie zijn beide soorten inkomsten aan hetzelfde regime onderworpen: zij behoren tot het gemeenschappelijk vermogen en dit vanaf hun
ontvangst(12) of zelfs vanaf het ogenblik dat zij verschuldigd zijn(13).
(12) CASMAN, H., Le regime Legal, composition active des trois patrimoines, in: La reforme des
droits et devoirs respectifs des epoux et des regimes matrimoniaux, Ed. du Jeune Barreau, Brussel,
1977, 235; CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.c., ill/4, 8; DILLEMANS, R., o.c., 90, nr. 33 en 92,
nr. 34; DILLEMANS, R., Het wettelijk stelsel. Eaten van het eigen en van het gemeenschappelijk
vermogen, wederbelegging en bewijsvoering, T.P.R., 1978, 368, nr. 22 en 370, nr. 23; RAUCENT,
L., Le regime Legal: nature, repartition des biens entre les trois patrimoines, gestion et dissolution,
Ann. Dr., 1977, 169, nr. 32 en 171, nr. 36.
(13) Dit zou evenwel enkel gelden voor de beroepsinkomsten. De inkomsten uit eigen goederen
zouden slechts gemeenschappelijk zijn vanaf de ontvangst. In die zin: RAUCENT, L., o.c .,Ann. Dr.,
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In Frankrijk is de juiste kwalificatie van de inkomsten lange tijd een
controversieel en fel bediscussieerd onderwerp geweest ( 14). Op dit ogenblik schijnt de meerderheid van de rechtsleer(l5) alsmede de rechtspraak(16) te aanvaarden dat beroepsinkomsten vanaf het begin tot het
gemeenschappelijk vermogen behoren. Inkomsten uit eigen goederen
daarentegen zijn eigen bij hun ontvangst; zij worden slechts achteraf
gemeenschappelijk voor zover ze niet opgebruikt zijn(17).
8. Ondanks het feit dat de inkomsten behoren tot de baten van het
gemeenschappelijke vermogen, maken zij in Belgie krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling(l9) deel uit van het onderpand van de persoonlijke schuldeisers. Zoniet zou het huwelijk een middel zijn om zich
onvermogend te maken, hetgeen in strijd is met de artikelen 7 en 8 van de
hypotheekwet(20).
De Franse wet bevat geen dergelijke bepaling. Deze vergetelheid van de
Franse wetgever blijkt zeer vergaande gevolgen te hebben, vooral t.a.v.
de beroepsinkomsten. Deze laatste worden immers geacht vanaf hun
verschuldigd zijn tot het gemeenschappelijk vermogen te behoren. Over-

1977, 170, nr. 34; CORNU, G., o.c.,J.C.P ., 1967, I, 2128, nr. 35; LEFEBVRE, D., J.Cl. Civil, V"
Communaute legale, composition, art. 1401-1403, fasc. A 3, 5, nr. 22; PATARIN, J., en MoRIN, G.,
La rejorme des regimes matrimoniaux, dl. I, 3" uitgave, Parijs, 1974, 105, nr. 103.
(14) Zie o.m. BRAZIER, M., A propos de Ia rejorme des regimes matrimoniaux: Ia communaute
,fantome", J.C.P., 1966, I, 1984; COLOMER, A., La suppression du droit de jouissance de Ia
communaute sur les biens propres des epoux ou: le danger d'innover. Reflexions sur Ia loi du
13 juillet 1965, D., 1966, Chron. VI, p. 23-28; MAZEAUD, H., La communaute reduite au bon
vouloir de chacun des epoux, Reflexions sur le nouveau projet de loi portant reforme des regimes
matrimoniaux, D., 1965, Chron. Xill, 91-94; SAVATIER, R.,Lafinance ou Ia gloire: option pour Ia
femme mariee? Reflexions sur Ia reforme des regimes matrimoniaux, D., 1965, Chron. XXXII,
135-140; VOIRIN, P., La vocation d'acquets dans le droit nouveau des regimes matrimoniaux, D.,
1966, Chron. XXV, 129-132.
(15) BRAZIER, M., o.c., l.c.; COLOMER, A., o.c., 25-26; CORNU, G., o.c., J.C.P., 1967, I, 2128,
nr. 35 ;LEFEBVRE, D.,J.Cl. Civil,o.c .,4, nr. 14 e.v. ;PATARIN, J., en MORIN, G.,o.c., dl. I, p. 104,
nr. 102; VOIRIN, P., o.c ., 132; -contra: MAZEAUD,H.-L., enJ.,Ler;ons de droit civil, dl. IV, I, 3"
uitgave,Parijs, 1971, 158, nr. 130;MAZEAUD, H.,o.c ., 92;PoNSARD, A.,o.c ., 137 ;PRECIGOUT, A.,
Lareformedes regimesmatrimoniaux, J.C.P., 1966, ed. N., 1978, nr. 89; SAVATIER, R.,o.c., 139.
(16) Tr. gr. inst. Bordeaux, 17 juni 1969,Gaz. Pal., 1969,2, 183 metnootBARANGER,D ., 1970, I,
434 met noot MoruN;Rep. Defr., 1970, 833, art. 29621 met noot MoruN;R. Trim. Dr. Civ., 1970,
557 met noot NERSON; J. Not., 1969, 1143, art. 49261 met noot VIATTE; bevestigd door Hof
Bordeaux, 5 januari 1971, D., 1971, 155 met noot MoRIN; J.C.P., 1971, II, 16721 met noot
PATARIN; Rep. Defr., 1971, 771, art. 29893 met noot SAVATIER; R.T.D.C., 1971, 374 met noot
NERSON.
(17) BRAZIER, M., o.c., I.e.; MAZEAUD, H., L., en J., o.c ., 158, nr. 130; PONSARD, A., o.c., 137,
nr. 70; PRECIGOUT, A., o.c ., nr. 90; SAVATIER, R., o.c ., nr. 92; -contra: CoLOMER, A., o.c ., 25,
nr. 5 (overgang geschiedt automatisch; voorkritiek op die visie, zie, ScHROEDER, F .M., o.c., nr. 12.
(18) Zowel de beroepsinkomsten als de inkomsten uit eigen goederen. Verslag namens de Commissie
voor de Justitie, Pari. Besch., Sei:Jaat, 1975-1976, nr. 683/2 (hierna ,Verslag Hambye"), 41.
(19) Art. 1409 B.W.
(20) Verslag Hambye, blz. 41.
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eenkomstig artikel 1411 Code civil mag een voorhuwelijkse schuldeiser
echter zijn schuld niet verhalen op het gemeenschappelijk vermogen. Een
en ander leidt noodgedwongen tot de conclusie dat de beroepsinkomsten
van de schuldenaar nooit tot het onderpand van de persoonlijke schuldeisers kunnen behoren (21). Zelfs loonbeslag is niet mogelijk, aangezien de
beroepsinkomsten vanaf hun verschuldigd zijn, dus zelfs voor hun inning
geacht worden tot het gemeenschappelijk vermogen te behoren(22).
Overgebracht op het probleem dat ons hier bezighoudt, betekent dit dat
tengevolge van het huwelijk van de schuldenaar, de schuldeiser voortaan
niet meer kan rekenen op de beroepsinkomsten van zijn schuldenaar. Het
vergt weinig verbeelding om in te zien dat dit systeem tot onaanvaardbare
toestanden leidt.
Zo zou bet onder de Franse regeling bv. mogelijk zijn dat aan het slachtoffer van een verkeersongeval als voorhuwelijkse schuldeiser geen schadevergoeding wordt uitgekeerd omdat de auteur van bet misdrijf onvoldoende ·eigen goederen bezit terwijl deze laatste rustig zijn ganse beroepsinkomsten verder kan innen(23). Het verzuim van de Franse wetgever om een wetsartikel zoals ons artikel 1409 B.W. in de wet op te
nemen, blijkt dus inderdaad vergaande gevolgen te hebben.
9. De inkomsten uit eigen goederen zijn in Frankrijk aan een ander regime
onderworpen dan de beroepsinkomsten. Zij zijn eigen bij de ontvangst
maar worden gemeenschappelijk op een later tijdstip (24). Dit wordt
afgeleid uit artikel 1403 Code civil dat bepaalt dat de gemeenschap recht
heeft op de , ,fruits per~us mais non consommes'' van de eigen goederen.
Deze inkomsten veranderen dus van statuut tussen hun inning en de
ontbinding van het stelsel. Wanneer dit juist geschiedt is niet in de wet
gepreciseerd. Meestal wordt aangenomen dat de overgang van persoonlijk
goed naar gemeenschapsgoed plaatsvindt wanneer de inkomsten
ge1nvesteerd worden, m.a.w. wanneer ze gebruikt worden voor de aankoop van een goed (25). De voorhuwelijkse schuldeisers hebben dus recht
op de inkomsten uit eigen goederen zolang ze niet ge1nvesteerd zijn. Het
volstaat dus dat de schuldenaar met die inkomsten zo vlug mogelijk
goederen aankoopt opdat die inkoms ten geen deel meer uitmaken van het
onderpand van zijn voorhuwelijkse schuldeisers.

(21) SCHROEDER, F.M., o.c., nr. 7.
(22) Ibid.
(23) Ibid.
(24) Zie voetnoot 17.
(25) Ibid.
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10. Samenvattend kan gesteld worden dat in Frankrijk de rechten van de
voorhuwelijkse schuldeisers op de inkomsten van hun schuldenaar erg
onzeker zijn. De toekomstige beroepsinkomsten zouden nooit tot hun
onderpand kunnen behoren omdat zij door de meerderheid der auteurs
alsmede door de rechtspraak vanaf hun ontvangst als gemeenschapsgoed
gekwalificeerd worden. De inkomsten uit eigen goederen behoren tijdelijk
tot hun onderpand totdat zij door de schuldenaar geinvesteerd zijn in een
ander goed. Het lot van de voorhuwelijkse schuldeiser ligt dus volledig in
handen van de echtgenoot-schuldenaar zelf.
11. In Belgie is de positie van de persoonlijke schuldeiser t. a. v. het
inkomen van zijn schuldenaar duidelijk beter. Artikel 1409 B. W. laat er
geen twijfel over bestaan dat zowel beroepsinkomsten als inkomsten uit
eigen goederen tot bet onderpand van de voorhuwelijkse schuldenaar
behoren. Tach zijn hiermee niet aile problemen opgelost. Volgens artikel 1409 B. W. behoren inderdaad de inkomsten tot bet onderpand van
de persoonlijke schuldeisers maar niet de aanwinsten. Het is dan ook van
belang om onderscheid te maken tussen inkomsten enerzijds en aanwinsten anderzijds.
V olgens sommige auteurs kan het begrip inkomsten enkel slaan op nog te
innen inkomsten(26). Eens de inkomsten geind heeft men ofwel ,,penningen" ofwel een nieuwe schuldvordering zo de inkomsten op een bankof postcheckrekening werden gestort. Men heeft echter geen inkomsten
meer in de strikte zin van het woord. Dit heeft o.m. tot gevolg dat de
persoonlijke schuldeisers van de verhuurders verplicht zijn beslag te
leggen op de verschuldigde huurgelden in handen van de huurders alvorens deze op de rekening .van de verhuurders gestort zijn. Eens gestort
behoren de huurgelden immers tot het gemeenschappelijk vermogen.
Hetzelfde zou dienen te geschieden t.a.v. het loon van de echtgenootschuldenaar(27).
De voorstanders van deze theorie halen ter staving vooral redenen van
praktische aard aan. Zo stellen zij zich o.m. de vraag wat dient te
geschieden t.a.v. huurgelden die gestort worden op een bankrekening die
ook door andere inkomsten gevoed wordt en waarmee bovendien regelmatig betalingen gebeuren. Hoe kunnen in deze omstandigheden de
huurgelden nog met zekerheid afgescheiden en vereenzelvigd wor-

(26) DELJEGE, A. ,Le regime legal: le passif et le droit des creanciers, in: Sept leqons sur Ia reforme
des regimes matrimoniaux, o.c., 104, nr. 36; VIEUJEAN, E., Principes generaux des rapports
patrimoniaux entre epoux, in: Sept leqons sur la reforme des regimes matrimoniaux, o.c., 33.
(27) DELIEGE, A., o.c., I.e.
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den (28) ? Verder stellen zij dat niemand betwist dat inkomsten van statuut
veranderen wanneer ze gelnvesteerd zijn, m.a.w. wanneer ze gediend
hebben tot aankoop van een verbruiksvoorwerp. Hetzelfde besluit dient
genomen wanneer met de inkomsten kasbons zijn aangekocht. Men mag
immers geen verschillende regeling uitwerken naargelang de aard van de
aangekochte goederen. Maar waar ligt dan het verschil tussen het aankopen van kasbons en het plaatsen van geld op een termijnrekening (29)? De
demarkatielijn tussen inkomsten en aanwinsten is zo moeilijk te trekken
dat deze auteurs er de voorkeur aan geven om van meet af aan een
duidelijke standaard voorop te stellen: het begrip inkomsten is synoniem
van nog te innen inkomsten.
Andere auteurs gaan minder ver. Voor hen zijn inkomsten of huurgelden
die gestort zijn op een bankrekening nog steeds inkomsten. Zij worden
slechts aanwinsten wanneer ze gelnvesteerd zijn in een ander voorwerp(30). Deze opvatting verdient m.i. de voorkeur, eveneens om redenen van praktische aard. De eerste, meer restrictieve opvatting dwingt de
persoonlijke schuldeiser immers om maatregelen te treffen alvorens de
inkomsten aan zijn schuldenaar zijn uitgekeerd. En een toename van het
gebruik van de procedure van loonbeslag mag dan nog haalbaar zijn, maar
om privaat huurders op ruime schaal te verplichten de huur aan een in hun
ogen totaal vreemd persoon over te maken, lijkt mij administratief en
psychologisch moeilijk realiseerbaar. De ruim verspreide techniek van de
permanente bankopdracht, o.m. inzake het storten van huurgelden, zou
hier trouwens voor de nodige moeilijkheden zorgen.
12. Welke opvatting ook moge gevolgd worden, op het gebied van de
inkomsten is de Belgische wetgeving voor de voorhuwelijkse schuldeiser
beslist gunstiger dan de Franse. Het valt niet te ontkennen dat in beide
wetgevingen het lot van de voorhuwelijkse schuldeiser in grote mate in
handen van de echtgenoot-schuldenaar ligt. Het volstaat dat deze zijn
inkomsten onmiddellijk investeert opdat ze niet meer tot het onderpand
van de persoonlijke schuldeiser zouden behoren. In BelgiC:~ wordt deze
laatste echter tenminste de kans gegeven om op voorhand beslag te leggen
op de inkomsten in de handen van de schuldenaar van de echtgenootschuldenaar. En dit zelfs zo de meest restrictieve opvatting inzake het
eigen of gemeenschappelijk karakter van de inkomsten wordt gevolgd. In
Frankrijk daarentegen zou zelfs deze drastische maatregel niet voldoende

(28) Vgl. SAVATIER, R., La communaute conjugale nouvelle, o.c., 44, nr. 24.
(29) Ibid.
(30) RAUCENT, L., Le regime legal; passif commun et passif propre, T.P.R., 1978, 391, nr. 16.
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zijn t.a.v. de beroepsinkomsten aangezien deze geacht worden tot bet
gemeenschappelijk vermogen te behoren vanaf hun verschu1digd zijn, dus
ze1fs voor hun inning. De Be1gische persoonlijke schu1deiser heeft dus op
dit punt geen reden tot k1agen, temeer daar artike1 7 en 8 van de Hypotheekwet hem enke1 rechtel). toekent op de tegenwoordige goederen van
zijn schu1denaar en hem geen enke1e garantie biedt op diens toekomstige
goederen.

§ 2.

HET TEGENWOORDIGE PAND

13. Tot zover enke1e bemerkingen over de inv1oed van bet huwelijk van.
de schu1denaar op bet be1angrijkste onderdee1 van bet toekomstige pand
van de voorhuwelijkse schu1deiser: bet inkomen van de echtgenootschu1denaar. Wat bet tegenwoordige pand van de voorhuwelijkse schu1deiser betreft, hiervoor is boger geste1d dat onder bet wette1ijk ste1se1 de
voorhuwelijkse schu1deiser in principe zijn volledige tegenwoordige pand
behoudt(31). Krachtens artike1 1399 B.W. blijven immers aile goederen
die de echtgenoten bezitten op bet ogenb1ik van bet aangaan van bet
huwelijk, eigen. Hieraan dienen evenwe1 enke1e bemerkingen te worden
toegevoegd waaruit moge blijken dat bet tegenwoordige pand van de
voorhuwelijkse schu1deiser nier zo veilig is a1s op bet eerste gezicht zou
kunnen vermoed worden.
/. Artikel 215 B.W.

14. Er is eerst de bepaling van artike1 215 B.W. Overeenkomstig dit
artike1 mag een echtgenoot niet aileen beschikken over bet onroerende
goed dat als gezinswoning gebruikt wordt, noch over bet erin aanwezige
huisraad, ze1fs a1 behoort dit goed tot zijn persoonlijk patrimonium. Dus,
een persoon die voor zijn huwelijk een onroerend goed bezit, ziet tengevo1ge van zijn huwelijk en van de gezamenlijke beslissing van de
echtgenoten om in bet goed de gezinswoning te vestigen, de prerogatieven
van zijn eigendomsrecht op dat goed behoorlijk verminderd.
Het principe van artike1 215 B.W. is eenvoudig. De toepassing ervan is
bet evenwe1 niet. Een van de prob1emen (32) die dringend dient opge1ost
betreft de inv1oed van artike1215 B.W. op bet bes1agrecht van de per-

(31) Zie supra nr. 6.
(32) Voor een bespreking van sommige toepassingsproblemen, zie, DE CocK, Y. en DELAT, J.,De
bescherming van de gezinswoning, I Fate., 1976-1977, 355-387, nr. 3; DELYA, W., Doelgerichte vermogens: de gezinswoning en het gezinshuisraad door de wet beschermd, T. Not., 1978,
197-210.
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soonlijke schuldeiser van een der echtgenoten. Dient artikel 215 B. W. zo
geinterpreteerd dat een persoonlijke schuldeiser voortaan de toestemrning
van de medeechtgenoot moet bekomen alvorens beslag te kunnen leggen
op de gezinswoning? Of speelt artikel 215 B. W. integendeel enkel tussen
echtgenoten en kan dit artikel bijgevolg geen nadelige repercussies hebben
voor de persoonlijke schuldeisers?
De Belgische hoven en rechtbanken hebben tot dusver nag geen gelegenheid gehad om zich over bet probleem uit te spreken. Het standpuntvan
onze rechtsleer is duidelijk: de auteurs verwerpen quasi-unaniem de ruime
interpretatie van artikel 215 B.W. (33). Dit artikel kan niet beletten dat
een persoonlijke schuldeiser van een der echtgenoten beslag legt op de
gezinswoning, oak al weigert de medeechtgenoot zijn of haar toestemrning daarvoor te geven. Deze oplossing is uitdrukkelijk in de wet voorzien in geval van faillissement(34). De rechtsleer breidt deze oplossing
dus uit tot gevallen buiten de handelssfeer.

15. Zo de ruime interpretatie van artikel 215 B.W. in Belgie weinig of
geen bijval vindt, in Frankrijk vindt zij die sedert enkele jaren wei en dit
zowel in rechtspraak, rechtsleer als in vooropgestelde wetswijzigingen.
Zo wordt in een recent wetsontwerp voorgesteld om voortaan in gemeenschapsstelsels beroepsschulden, aangegaan door een echtgenoot die
een afzonderlijk beroep uitoefent, voortaan niet meer verhaalbaar te
maken op de gezinswoning. Hetzelfde zou dienen te geschieden t.a.v.
delictuele schulden door een der echtgenoten aangegaan. Het gemeenschappelijk of eigen karakter van de gezinswoning zou hierbij geen
rol spelen(35).
Op bet jurisprudentieel vlak toont vooral bet hof van Parijs zich een
voorstander van een ruime doelgerichte interpretatie van artikel 215 Code
ci vii. In een opmerkelijk en fel bekritiseerd arrest van 197 6 poneert bet hof
bet principe van de onbeslagbaarheid van de gezinswoning door een
persoonlijk schuldeiser van een der echtgenoten(36). Aangezien bet hof
zich in voornoemde zaak in niet geringe mate heeft Iaten beinvloeden door
een aantal specifieke feitelijke omstandigheden, dienen de feitelijke gegevens die tot dit arrest aanleiding geven, omstandig uiteengezet.
(33) BAETEMAN, G., Het primair huwelijksstelsel, T.P.R., 1978, 226, nr. 82; DE COCK, Y. en DE
LAT, J., o.c., 370, nr. 24; DELVA, W., o.c., T.P.R ., 1978, 207, nr. 34; DILLEMANS, R., o.c., 52,
nr. 16;HAMBYE, J.,RepertoireNotarial, dl. V, 1973, 1" editie, 57, nr. 21; PAUWELS, J.M.,Rechten
en plichten van gehuwden, Acco, Leuven, 1977, 156; RAUCENT, L., Droit patrimonial de lafamille,
Les regimes matrimoniaux, Bruy1ant, Brusse1, 1978, 55, nr. 66; VIEUJEAN, E., o.c ., 28; -contra:
CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.c., I/4, 6.
(34) Art. 553 W. Kh.
(35) Zie hierover CHARTIER, Y., noot onder Cass. fr., 12 oktober 1977, D., 1978, Jurispr., 335.
(36) Parijs, 15 oktober 1976, J.C.P., 1977, II, 18726 met noot PATARIN.
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Een man, gehuwd onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap, stelt
zich solidair borg voor een lening aangegaan door zijn broer. De man
bezit, in medeeigendom met zijn echtgenote, een appartement dat gebruikt wordt als gezinswoning. De aankoop van het appartement werd
grotendeels gefinancierd door de vrou w. Alvorens de lening toe te kennen
heeft de schuldeiser schriftelijk bij de borg informatie ingewonnen over
diens onroerende bezittingen, hun venale waarde en of zij met een hypotheek bezwaard zijn. Het kwestieuze appartement blijkt het enige on~
roerende bezit van de borg te zijn. Het is vrij van hypotheek en de waarde
ervan is ongeveer gelijk aan het bedrag van de lening. Op de vervaldag van
de lening blijft de broer in gebreke te betalen. De schuldeiser wendt zich
tot de borg en dreigt beslag te leggen op het appartement zo de borg niet
onmiddellijk betaalt. De echtgenote van de borg neemt dit niet en zij
vraagt aan de rechtbank de nietigverklaring van de borgstelling o.m.
omwille van een schending van artikel 215 Code civil.
In eerste aanleg wordt het verzoek van de vrouw afgewezen. De vrouw
tekent beroep aan en de zaak komt voor het hofvan Parijs. En deze willigt
het verzoek van de vrouw in. Volgens het hof werd, gelet op de omstandigheden van de zaak, in feite het appartement zelf als rechtstreeks
onderpand voor de schuld gegeven, en dit over de persoon van de borg
heen. De borg diende hiertoe de toestemming van zijn echtgenote te
bekomen. Aangezien dit niet gebeurd is, dient de borgstelling als nietig
beschouwd te worden.
Uit de lektuur van het arrest blijkt duidelijk dat een aantal feitelijke
gegevens in deze zaak voor het hof van doorslaggevend belang waren.
Deze gegevens zijn van tweeerlei aard: enerzijds het door de schuldeiser
voorafgaandelijk schriftelijk inwinnen van informatie over het onroerende
bezit van de borg en anderzijds de gelijkwaardigheid ·tussen de venale
waarde van het appartement en het bedrag van de schuld. Dit neemt echter
niet weg dat het hof met dit arrest een gevaarlijk ruim precedent schept. De
theorie van de ,juridische transparantie" (37) kan immers ook op andere
rechtshandelingen dan de borgstelling worden toegepast. Zo men telkens
de onroerende goederen door de handelende persoon heen ziet en telkens
de belofte te betalen gelijkstelt met een waarachtige akte van beschikking,
komt men onvermijdelijk tot een soort handelingsonbekwaamheid van elk
der echtgenoten zodat noch de ene, noch de andere zonder de toestemming
van de medeechtgenoot eenverbintenis kan aangaan(38). In de overgrote
meerderheid van de gevallen zal de gezinswoning immers het meest
waardevolle onderdeel van het pand van de schuldeisers zijn !
(37) Term ontleend aan PATARIN, J., noot onder Parijs, 15 oktober 1976, o.e., I.e.
(38) PATARIN, J., o.e., I.e.
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Een aantal Franse auteurs juicht de beslissing van het hof van Parijs
toe(39). Volgens hen leidt borgstelling in de gegeven omstandigheden
onvermijdelijk tot het te gelde maken van het onroerend goed, net zoals
het hypothekeren of het rechtstreeks vervreemden zou doen. Artikel 215
Code civil zou volkomen dode letter blijven zo het niet op deze situatie van
toepassing kan zijn (40).
Andere Franse auteurs zien de gestadige uitbreiding van het toepassingsveld van artikel 215 Code civil met bezorgdheid aan(41). Aan de
hierboven beschreven wetgevende initiatieven verwijten zij dat zij op
arbitraire wijze een onderscheid maken tussen verschillende categorieen
van schulden door professionele, delictuele en zuiver contractuele schulden aan onderscheiden regelingen te onderwerpen(42). Bovendien geven
zij de echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel voordeel op
deze die voor het stelsel van scheiding van goederen geopteerd hebben(43). Tenslotte creeren zij een ongelijkheid tussen gehuwde en ongehuwde mensen. Enkel de gehuwde mensen zouden immers een deel van
hun vermogen voor hun schuldeisers kunnen veilig stellen(44).
Wat het arrest van het hof van Parijs betreft, dit wordt volgens deze auteurs
veel te ruim ge'interpreteerd. Het hof zou enkel bedoeld hebben die
gevallen van borgstelling te veroordelen waarbij er bedrieglijk samenspel
is tussen de borg en de schuldeisers(45). Dit laatste zou meer veronderstellen dan een eenvoudig op de hoogte zijn door beide partijen dat de
gezinswoning in feite het enige onderpand van de schuldeiser is (46).
Het Franse hof van cassatie sloot zich bij hun visie aan. In een arrest van
21 juni 1978 (4 7) poneert het hof duidelijk het principe van de beslagbaarheid van de gezinswoning door de persoonlijke schuldeiser van een der
echtgenoten zonder dat de medeechtgenoot hiertoe zijn toestemming moet
geven. Het hof sprak zich uit n.a.v. een cassatieberoep ingesteld tegen
hogervermeld arrest van het hof van Parijs. Dit laatste werd niet verbroken
maar het hof van cassatie onderstreept dat er in casu fraude is in hoofde
van de borg. Dus niet de borgstelling als zodanig wordt veroordeeld, wel
(39) NERSON, R. en RuBELLIN-DEVICHI, J., Jurisprudence franr;aise en matiere de droit civil,
Personnes et droits de famille, R. Trim. Dr. Civ., 1978, 136-137; zie ook, SAVATIER, R., noot
onderParijs, lOjuli 1972,D., 1974,173.
(40) NERSON, R. en RuBELLIN-DEVICHI, J., o.c., I.e.
(41) PATARIN, J., o.c., I.e. ; CHARTIER, Y., noot onder Cass. fr., 12 oktober 1977, o.c., 335-336.
(42) CHARTIER, Y., o.c., I.e.
(43) Ibid.
(44) Ibid.
(45) PATARIN, J., o.c., I.e.
(46) Ibid.
(47) D., 1979, Jur. 479 met noot CHARTIER, Y.
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het bedrog dat voortvloeit uit de feitelijke omstandigheden van de
zaak(48).
·
Fraus, en alleen.fratts, vormt dus een beletsel tot het inbeslagnemen van
de gezinswoning. Het is hierbij niet noodzakelijk dat defraus bestaat in
hoofde van de schuldeiser en van de echtgenoot-schuldenaar; fraus in
hoofde van de schuldeiser zou volstaan (49). Volgens sommige Franse
auteurs zou wel frauduleus opzet dienen bewezen te worden(50). De
meerderheid der Belgische rechtsleer en rechtspraak heeft deze vereiste
echter sedert lang verlaten(51).
Samenvattend kan men stellen dat in Frankrijk de hoogste jurisdictie de
beslagbaarheid van de gezinswoning door de persoonlijke schuldeisers
van een der echtgenoten geponeerd heeft, daarbij bepaalde lagere
rechtspraak en zekere strekkingen in de rechtsleer opzij zettend. Het
laatste woord in deze materie berust echter bij de wetgever. Deze zal zich
hierover binnen afzienbare tijd dienen uit te spreken n.a.v. een recent
wetsontwerp waarin gesteld wordt dat in het wettelijke stelsel bepaalde
schulden niet langer verhaalbaar zijn op de gezinswoning.

16. De Belgische rechtspraak heeft zich nog niet over het probleem
uitgesproken. De rechtsleer daarentegen heeft duidelijk stelling ingenomen: de gezinswoning behoort tot het onderpand van de schuldeisers en
kan in beslag genomen worden zonder dat de toestemming van de andere
echtgenoot hiervoor vereist is. Hopelijk bekrachtigt de rechtspraak deze
visie. Zoniet zou het huwelijk(52) het middel bij uitstek zijn om zich op
perfect legale wijze t.a.v. zijn schuldeisers onvermogend te maken! (53).
Op dit ogenblik zijn er geen indikaties die erop wijzen dat onze hoven en
rechtbanken een ruime interpretatie van artikel215 B.W. voorstaan. De
materie is evenwel in niet geringe mate gevoelsgeladen hetgeen de
akuuraatheid van voorspellingen fel in het gedrang brengt. Het weze
hierbij opgemerkt dat ook in Frankrijk de beweging om het toepassingsveld van artikel 215 Code civil uit te breiden(54) slechts op gang

(48) Ibid.
(49) Ibid.
(50) Ibid.

(51) Voor meer details, zie o.m. DE LUYCK, E., Het bedrog vanwege de schuldenaar en de derde
medeplichtigheid in de actio Pauliana. Een onderzoek van het Belgische en Franse recht, J. Fale.,
1979, 627.
(52) Ongeacht onder welk ste!sel want art. 215 B.W. behoort tot het primaire stelsel en is dus steeds
van toepassing.
(53) Vgl. de uitspraak van CHARTIER: ,Verra-t-on des mariages a cause de dettes", o.c., D., 1978,
335.
(54) Zie hierover, CHARTIER, Y., o.c., I.e., PATARIN, J., o.c., J.C.P., 1977, II, 18726.
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gekomen is verscheidene jaren na het van kracht worden van de nieuwe
wet. Hopelijk krijgen onze hoven en rechtbanken in de nabije toekomst de
gelegenheid hun standpunt bekend te maken. De materie is te belangrijk
om in de onzekerheid te blijven, zeker in Belgie waar de traditie van het
,eigen huisje" mogelijk nog sterker bestaat dan in de ons omringende
Ianden.
II. Artikel1405 B.W. en de artikelen 1402-1404 B.W.

17. Tot nu toe ben ik er steeds van uitgegaan dat de echtgenoot-schuldenaar zijn schuldeiser niet wenst te bedriegen, m.a. w. dat hij niets doet
om zich t.a.v. zijn voorhuwelijkse schuldeiser onvermogend te maken.
Het is wellicht realistisch om ook de andere hypothese te onderzoekenm. a. w. de hypothese waarin de schuldenaar naar middelen of technieken
zal zoeken om het pand van zijn voorhuwelijkse schuldeiser in te krimpen.
Twee wetgevende bepalingen zullen hem hierbij van groot nut zijn: ten
eerste, artikel 1405 laatste lid waarin bepaald wordt dat aile goederen
waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten eigen zijn,
vermoed worden gemeenschappelijk te zijn; ten tweede, de artikelen 1402 tot 1404 B.W. over de wederbelegging.
AI Artikel1405 B. W.
18. Wanneer een echtgenoot talrijke voorhuwelijkse schulden heeft en hij
ze niet wenst te betalen, dan zal hij trachten zoveel mogelijk persoonlijke
goederen over te hevelen naar het gemeenschappelijke vermogen. Dit
laatste maakt immers in principe geen deel uit van het onderpand van de
persoonlijke schuldeisers. ·
De echtgenoot-schuldenaar kan zijn doel bereiken door een beding van
inbreng in het huwelijkscontract in te lassen. Overeenkomstig artikel 1452 B.W. zullen dan evenwel ook de voorhuwelijkse schulden ten
laste van het gemeenschappelijk vermogen komen, naar verhouding van
de waarde van de ingebrachte goederen ten tijde van hun inbreng, vergeleken met de waarde van de gezamenlijke goederen bedoeld in artikel 1399
B. W. Langs die weg kan het gestelde doel dus niet bereikt worden. Het
pand van de voorhuwelijkse schuldeisers wordt immers niet verkleind
aangezien zij verhoudingsgewijs ook het gemeenschappelijk vermogen
kunnen aanspreken. Men zou hierbij kunnen opwerpen dat deze methode
wei bruikbaar is wanneer men verwacht dat de ingebrachte goederen met
verloop van jaren sterk in waarde zullen stijgen. Artikel 1452 B.W.
spreekt immers van de waarde van de goederen op de dag van hun inbreng.
Zo deze waarde kleiner is dan de waarde van de goederen op de dag van de
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betaling van de schuld, dan zou de meerwaarde ten goede komen aan het
gemeenschappelijk vermogen en niet aan de persoonlijke schuldeisers.
Hieitegenover staat evenwel dat krachtens artikel 1410 B. W. de persoonlijke schuldeiser op het gemeenschappelijk vermogen beslag mag leggen
in zoverre het verrijkt is door opneming van eigen goederen van een der
echtgenoten. De schijnbare contradictie tussen de artikelen 1410 en 1452
B. W. wordt opgelost door een passage uit het verslag Hambye waarbij
gepreciseerd wordt dat artikel 1452 B. W. enkel geldt tussen echtgenoten(55). T.a.v. derden geldt dus artikel1410 B.W. Zoals ik later zal
aantonen schuilt de moeilijkheid van artikel 1410 B. W. in de uiterst zware
bewijslast die het aan de persoonlijke schuldeiser oplegt (zie nr. 20). Deze
laatste zal en de opneming van een eigen goed in het gemeenschappelijk
vermogen en de verrijking van dit laatste moeten bewijzen. Een clausule
van inbreng in het huwelijkscontract maakt dit bewijs uiteraard veel
gemakkelijker. Vergroting van het gemeenschappelijk vermogen door
inbreng van eigen goederen is derhalve in dit verband geen aangewezen
procede.
19. Het komt er dus voor de echtgenoot-schuldenaar op aan om persoonlijke goederen naar het gemeenschappelijke vermogen over te hevelen
zonder zulke duidelijke sporen achter te laten als een clausule van inbreng
in het huwelijkscontract. De wetgever zelf stelt hem hiervoor een uitstekend instrument ter beschikking nl. het wettelijk vermoeden dat aile
goederen waarvan niet bewezen is dat zij eigen zijn aan een der echtgenoten, geacht worden gemeenschappelijk te zijn (56). Het volstaat dus dat de
echtgenoot-schuldenaar de bewijsstukken nopens de oorsprong van zekere goederen doet verdwijnen opdat deze goederen, bij gebreke aan
tegenbewijs, krachtens artikel 1405 B.W. vermoed zullen worden gemeenschappelijk te zijn. Dit vermoeden geldt zowel tussen echtgenoten
als t.o.v. derden.
Het vermoeden van artikel 1405 B. W. is een tweesnijdend zwaard; tot nu
toe werd meestal slechts een zijde belicht nl. de gunstige effecten voor de
gemeenschappelijke schuldeisers. Immers, door het vermoeden wordt het
gemeenschappelijk vermogen, en dus meteen het belangrijkste onderdeel
van het pand van de gemeenschappelijke schuldeisers, uitgebreid zonder
dat deze laatsten iets moeten bewijzen. Zij kunnen zich gewoon beroepen
op het wettelijk vermoedet1. De echtgenoot die beweert dat zekere goederen hem eigen zijn en niet behoren tot het onderpand van de gemeenschap-

(55) Verslag Hambye, biz. 79.
(56) Art. 1405, 4" lid B.W.
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pelijke schuldeisers, dient hiervoor de nodige bewijzen aan te brengen(57).
De andere daarmee noodzakelijk gepaard gaande zijde is echter een
vermindering van bet onderpand van de persoonlijke schuldeisers. Immers, hoe grater bet gemeenschappelijk vermogen, hoe kleiner bet aantal
persoonlijke goederen. En deze laatste vormen juist bet belangrijkste en
vaak bet enige element van bet pand van de persoonlijke schuldeisers. Het
vermoeden van artikel 1405 B. W. , alsook bet misbruik dat ervan gemaakt
kan worden door de echtgenoten, Ievert dus duidelijk gevaar op voor de
voorhuwelijkse schuldeisers. De wetgever was zich hiervan trouwens
bewust. Zo wordt in bet verslag van de Subcommissie gesteld , , wat men in
elk geval wil voorkomen is dat de echtgenoot-schuldenaar de mogelijkheid krijgt om het pand van zijn schuldeisers te verminderen door van zijn
eigen goederen gemeenschappelijke goederen te maken" (58). Maar ,anderzijds mag de schuldeiser ook niet in staat gesteld worden om zich op bet
gemeenschappelijk vermogen te verhalen naarrede van eeneventuele (59)
verrijking van dat vermogen'' (60). Een afweging van de belangen van bet
gemeenschappelijk vermogen tegen de belangen van de persoonlijke
schuldeisers dus. En de knoop werd zonder veel motivering doorgehakt
ten voordele van bet gemeenschappelijk vermogen en dus meteen van de
gemeenschapsschuldeisers.
20. In dit verband dient een woord gezegd over artikel 1410 B. W. Overeenkomstig dit artikel kunnen de persoonlijke schuldeisers ten uitzonderlijke titel hun schuld verhalen op bet gemeenschappelijk vermogen in
de mate dat bet verrijkt is geworden door opneming van eigen goederen
van een der echtgenoten. Men zoukunnen stellen dat dit artikel een in de
wet ingebouwd correctief is om de mogelijke onbillijke gevolgen van
artikel 1405 B.W. voor de persoonlijke schuldeisers te neutraliseren.
Immers telkens de echtgenoot-schuldenaar bewust of onbewust inspeelt
op bet vermoeden van artikel 1405 B. W. en de overgang van een goed van
bet persoonlijk patrimonium naar bet gemeenschappelijk vermogen bewerkstelligt door bet bewijsmateriaal nopens de oorsprong van dat goed te
verliezen of te verduisteren, blijft bet goed behoren tot bet onderpand van
de persoonlijke schuldeiser, ook al is bet gemeenschappelijk.

(57) O.a. RAUCENT, L., o.c., T.P.R., 1978, 396, nr. 24.
(58) Verslag namens de subcommissie van Justitie, Par/. Besch., Senaat, 1975-1976, nr. 683/2
(bijlage) (hierna: Verslag subcommissie) blz. 135.
(59) Eigen onderstreping.
(60) Zie voetnoot 58.
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Een evenwichtig en waterdicht systeem dus? Neen, want het klassieke
addertje in het gras is ook hier aanwezig. Het neemt de vorm aan van een
uiterst zware bewijslast die op de schouders van de persoonlijke schuldeisers wordt gelegd. Inderdaad, in tegenstelling tot wat ik daarnet gezegd
heb voor de gemeenschapsschuldeisers nl. dat zij zich gewoon op het
vermoeden van artikel 1405 B. W. kunnen beroepen, rust hier de bewijslast op de persoonlijke schuldeisers zelf. Zij kunnen niet gewoon op een
aantal goederen van het gemeenschappelijk vermogen beslag leggen en
afwachten dat de echtgenoten bewijzen dat deze niet tot hun onderpand
behoren. Neen, zij dienen voorafgaandelijk te bewijzen dat aan de voorwaarden van artikell410 B.W. is voldaan. De wetgever drukt zijn voorkeur voor het gemeenschappelijk vermogen en meteen voor de gemeenschapsschuldeisers uit door middel van de techniek van de bewijslast.
Wat deze bewijslast betreft, hiervoor wordt algemeen aanvaard dat de
persoonlijke schuldeisers zowel de opneming van het goed in het gemeenschappelijk vermogen als de verrijking van dit laatste moeten bewijzen (61). In praktijk komt dit neer op een drievoudige bewijsopdracht: het
eigen karakter van een bepaald goed, de opname van dat goed in het
gemeenschappelijk vermogen en tenslotte de verrijking van het gemeenschappelijk vermogen.
Omwille van het vermoeden dat aile goederen waarvan niet bewezen is dat
zij eigen zijn aan een der echtgenoten geacht worden gemeenschappelijk
te zijn(62), dient de persoonlijke schuldeiser die op basis van artikel 1410
B. W. zijn schuld wil verhalen op zekere goederen uit het gemeenschappelijk vermogen, eerst aan te tonen dat die goederen vroeger tot het eigen
patrimonium van zijn schuldenaar behoord hebben. Dit dient te geschieden overeenkomstig de voorschriften van artikel 1399, 2° lid B.W.
Hoewel dit artikel spreekt van een echtgenoot die iets tracht te bewijzen
t.a.v. de mede-echtgenoot of t.a.v. derden, wordt aangenomen dat dit
artikel ook geldt voor derden die iets trachten te bewijzen t.a.v. de
echtgenoten(63). Overeenkomstig artikel1399, 2° lid B.W. zal de voorhuwelijkse schuldeiser dus hetzij doormiddel van een boedelbeschrijving,
hetzij door middel van titels met vaste datum, bescheiden van openbare
dienst of vermeldingen in regelmatig gehouden of opgemaakte registers,

(61) CASMAN, H., en VAN LooK, M., o.c., III/7, 5; Verslag subcommissie, biz. 135; Verslag
Hambye, blz. 47.
(62) Art. 1405, 4" lid B.W.
(63) BoUCKAERT, F., Het wettelijk stelsel, referaat gehouden te Leuven op 11 december 1976, 3;
DELVA, W.,De contractuele en de gerechtelijke scheiding vangoederen, T.P.R., 1978,532, nr. 10;
-contra: RAUCENT, L., o.c., 425, nr. 994.
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bescheiden of borderellen door de wet opgelegd of door het gebruik
bekrachtigd, het persoonlijke karakter van de goederen moeten aantonen.
Slechts zo de schuldeiser in dit bewijs slaagt mag hij de eigenlijke
bewijsvoering van artikel1410 B.W. aanvatten. Zoals gezegd zal de
voorhuwelijkse schuldeiser in het kader van dit artikel zowel de opneming
van het goed in het gemeenschappelijk vermogen als de verrijking van dit
laatste moeten bewijzen. Het eerste onderdeel veronderstelt bv. dat de
schuldeiser in het gemeenschappelijk vermogen zekere goederen aanwijst
waarvan hij meent dat de schuldenaar ze bezat op het ogenblik van het
aangaan van het huwelijk(64). De wetgever gaat er dus van uit dat de
voorhuwelijkse schuldeiser op de hoogte is of kan komen van de bezittingen van zijn schuldenaar ten tijde van het huwelijk. Nodeloos te zeggen
dat dit t.a. v. zeer vele goederen een weinig realistische visie is!
Als tweede onderdeel vari de bewijslast dient de verrijking van het gemeenschappelijk vermogen aangetoond. Dit zal waarschijnlijk weinig
problemen stellen. Tenzij men de opinie zou volgen van sommige auteurs
die voorhouden dat dit onderdeel van de bewijslast vereist dat de schuldeiser de waarde van het goed aantoont op het ogenblik dat het in het
gemeenschappelijk vermogen is opgenomen(65). Dit lijkt mij een moeilijk te verwezenlijken tussenstap met weinig of geen praktisch nut. Moeilijk te verwezenlijken omdat het, zoals de auteurs zelf stellen, veronderstelt dat de schuldeiser precies weet wanneer het goed in het gemeenschappelijk vermogen is opgenomen. Van weinig of geen praktisch
nut omdat de kennis van de waarde van het goed op het ogenblik dat het in
het gemeenschappelijk vermogen is opgenomen, irrelevant ie bij het
bepalen van de verrijking van het gemeenschappelijk vermogen. Deze
verrijking is immers gelijk aan de waarde van het gemeenschappelijk
geworden goed op het moment dat de schuldeiser er beslag wil op leggen.
Vroegere waarden van dit goed dienen hierbij niet in aanmerking genomen.
Dus, van zodra de schuldeiser bewezen heeft dat een persoonlijk goed van
zijn schuldenaar in bet gemeenschappelijk vermogen is opgenomen, zal
hij de verrijking van dit laatste vrij gemakkelijk kunnen aantonen. De
verrijking is immers een noodzakelijk gevolg van de opname van het goed
in het gemeenschappelijk vermogen. Het eerste onderdeel van de bewijslast is echter een zeer zware opdracht(66). En vergeten we niet dat de
voorhuwelijkse schuldeiser er slechts mag mee aanvangen nadat hij eerst

(64)

CASMAN,

H., en

VAN LOOK,

M., o.c., III/7, 5.

(65) Ibid.

(66) In die zin:

DILLEMANS,

R., o.c., 101;

CASMAN,

H., en

VAN LOOK,

M., o.c., I.e.
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een andere bewijslast doorstaan heeft, nl. het bewijs van het gewezen
eigen karakter van het goed dat hij wil beslaan. Dit laatste is op zichzelf al
geen gemakkelijke taak l
Zoals steeds stelt het bewijsprobleem zich het scherpst voor de roerende
goederen. Kan men in alle ernst van de schuldeiser verwachten dat hij het
bewijs levert dat zijn schuldenaar voor het huwelijk een reeks aandelen of
obligaties bezat? Zelfs de Belgische fiscus is vaak niet bij machte dit aan te
tonen. Naar Belgische traditie zullen deze waardepapieren immers vermoedelijk aan toonder zijn. De bank die als tussenpersoon is opgetreden,
is gebonden door het bankgeheim en van de echtgenoten zelf zal de
schuldeiser uiteraard geen hulp kunnen verwachten. Zij zullen integendeel
trachten de schaarse bewijsmiddelen die voorhanden zijn, te verduisteren.
Wel mag de schuldeiser in het kader van artikel 1410 B.W. gebruik
maken van getuigenissen en vermoedens(67). Hij zou zich echter niet
kunnen beroepen op algemene bekendheid(68).
Het lijkt niet overdreven te steilen dat artikel 1410 B. W. in de praktijk
dode letter zal blijven, vooral t.a. v. roerende goederen. De bewijslast ligt
duidelijk in het verkeerde kamp. De echtgenoten, en zij aileen, beschikken over reele mogelijkheden om het vereiste bewijsmateriaal te verzamelen. Op hen zou de bewijslast moeten rusten en niet op de persoonlijke
schuldeisers wier lot aldus in handen van de echtgenoten zelf wordt
gelegd.
21. Inten~ssant in dit verband is de oplossing die door de Franse wetgever
van 1965 werd uitgewerkt. De Franse wet op het huwelijksvermogensrecht bevat eveneens een vermoeden dat alle goederen waarvan niet
bewezen is dat zij eigen zijn, geacht worden gemeenschappelijk te
zijn(69). En onder de Franse wet kan een voorhuwelijkse schuldeiser in
principe zijn schuldvordering oak aileen verhalen op de eigen goederen
van zijn schuldenaar(70). Een en ander brengt met zich mee dat schuldenaars hun voorhuwelijkse schuldeiser op eeneven efficiente manier in
de kou kunnen zetten onder de Franse wet als onder de Belgische wet. De
remedie gekozen door de Franse wetgever is echter wel drastischer dan de
onze: krachtens artikel1411, 2° lid Code civil mag de voorhuwelijkse
schuldeiser zijn schuldvordering verhalen op alle gemeenschapsgoederen
wanneer de voorhuwelijkse roerende goederen of de goederen die tijdens
het huwelijk aan een van de echtgenoten toevallen door erfenis of schen(67) Art. 1410 B.W.
(68) CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.c., I.e.
(69) Art. 1402, 1• lid. Code Civil.
(70) Art. 1411, 1" lid Code Civil.
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king, vermengd zijn met de gemeenschapsgoederen en niet meer kunnen
gei:dentificeerd worden. Het enkele feit van de vermenging volstaat. Het
toevallige of intentionele karakter van deze vermenging doet niets ter
zake.
De echtgenoot-niet schuldenaar staat hiertegen evenwel niet weerloos. Hij
kan met name een aantal goederen aan het beslag onttrekken mits hij slaagt
in de hem opgelegde bewijslast. De juiste inhoud van deze bewijslast is
betwist: volgens sommige auteurs zou het volstaan dat de echtgenoot-niet
schuldenaar bewijst dat de in beslag genomen goederen niet behoren tot
het persoonlijke vermogen van de echtgenoot-schuldenaar(71). Zij kunnen dus behoren tot het gemeenschappelijk vermogen of tot het persoonlijk vermogen van de medeechtgenoot. In beide gevallen zou de persoonlijke schuldeiser er zijn vordering niet kunnen op verhalen. De meerderheid van de auteurs is evenwel van oordeel dat de echtgenoot-niet schuldenaar enkel zijn persoonlijke goederen aan het beslag mag onttrekken (72). Het zou dus niet volstaan dat hij aantoont dat zekere in beslag
genomen goederen tot het gemeenschappelijk vermogen behoren. Hij
moet integendeel bewijzen dat ze tot zijn persoonlijk patrimonium behoren.
Artikel 1411, 2° lid Code civil is een uiterst beschermende maatregel voor
de persoonlijke schuldeiser. In de meerderheidsopvatting zien deze hun
onderpand immers uitgebreid tot het ganse gemeenschappelijke vermogen, zowel roerende als onroerende goederen(73). In elk geval, zowel in
de meerderheids- als in de minderheidsopvatting, ligt de bewijslast bij de
echtgenoten en niet bij de· schuldeisers. Deze oplossing lijkt mij billijker
en realistischer dan ons artikel1410 B.W. Zij sluit trouwens aan bij een
oude traditie in ons huwelijksvermogenrecht alwaar bij het stelsel van de
scheiding van goederen, in geval van feitelijke vermenging de schuldeiser
beslag mag leggen op alle roerende goederen die zich in het huis van zijn
schuldenaar bevinden, onder last voor deze laatste te bewijzen dat zekere
goederen hem persoonlijk toebehoren(74).
22. Zoals gezegd, artikel 1410 B .W. zal in de praktijk dode letter blijven
omwille van de uiterst zware bewijslast die op de schuldeisers rust. Een
aanpassing van deze bewijslast, bv. in de richting van het Franse ar(71) CoLOMER, A.,
ZEAUD, H.-L. en J.,

J.Cl. Civil, V" Communaute legale, art. 1409-1420, fasc. 2, 7, nr. 27; MAo.c., 248, nr. 228; SCHROEDER, F.M., o.c., nr. 20.
(72) CORNU, G., o.c ., J.C.P ., 1967, I, 2128, nr. 99; PATARIN, J., en MORIN, G., o.c ., dl. I, 200;
nr. 227; SIMMLER, P., Le conflit de presomptions en regime de communaute, R. Trim. Dr. Civ.,
1970, 522, nr. 58.
(73) Zie in dit verband de opmerking van SIMMLER, o.c., 522, voetnoot 173.
(74) RENAULD, J., o.c., 922, nr. 1644.
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tikel 1411, zo, al. Code civil zoals dit in de minderheidsopvatting
ge'interpreteerd wordt, dient dringend te geschieden. Omwille van de
duidelijke tekst van artike11410 B.W. is een wetgevend optreden hiervoor noodzakelijk. Ondertussen kan de voorhuwelijkse schuldeiser zelf de
nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Zo zou hij o.m. bij bet aangaan van
de schuld schriftelijk een aantal goederen kunnen identificeren waarvan de
partijen verklaren dat de schuldenaar ze bezit op bet ogenblik van bet
aangaan van de schuld. Dit zou zeker de bewijsvoering voor de schuldeiser achteraf vergemakkelijken. Tevens zou de rechtsleer en de rechtspraak
er moeten toe komen om de strenge bewijsregels van artikel1399, 2° lid
B. W. niet toepasselijk te verklaren op schuldeisers die trachten aan te
tonen dat een goed dat nu schijnbaar deel uitmaakt van bet gemeenschappelijk vermogen, in werkelijkheid een persoonlijk goed van hun schuldenaar is(75). De schuldeisers dienen bier over de meest ruime bewijsmogelijkheden te beschikken. Enkel dan kunnen zij de hen opgelegde
bewijslast vervullen.
B! Artikelen 1402-1404 B.W.
23. Een tweede efficient middel door de wetgever aan de echtgenootschuldenaar geboden om zich t.a.v. zijn persoonlijke schuldeisers onvermogend te maken, ligt vervat in de bepalingen omtrent de wederbelegging(76).
De techniek van de wederbelegging is bedoeld om bet evenwicht tussen de
onderscheiden patrimonia te behouden. Zij laat een echtgenoot toe om
gelden of waarden te beleggen of persoonlijke goederen te vervreemden
en de opbrengst ervan te herbeleggen, zonder dat die gelden of goederen
hun persoonlijk karakter verliezen. De wet voorziet een verschillend
regime alnaargelang de wederbelegging roerende dan wei onroerende
goederen betreft. Voor onroerende goederen dient in de akte van aankoop
zelf een verklaring te worden opgenomen betreffende enerzijds de herkomst van de aankoopprijs en anderzijds de bestemming van bet aangekochte goed. Bovendien moet de aankoop voor minstens de helft gefinancierd zijn met eigen gelden (77). Roerende wederbelegging daarentegen
wordt geacht gedaan te zijn telkens wanneer komt vast te staan dat de
aankoop van een roerend goed voor meer dan de helft(78) gefinancierd
(75) In die zin RAUCENT, L., o.c., 425, nr. 994.
(76) Art. 1402-1404 B.W.
(77) Art. 1402 B.W.
(78) Naar analogie met de onroerende wederbelegging; -contra: RAUCENT, L., Le regime tegal:
nature, repartition des biens entre les trois patrimoines, gestion et dissolution, Ann. Dr., 1977,
t. 1-2, 165, nr. 26.
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werd met gelden of goederen, waarvan het eigen karakter is aangetoond
overeenkomstig de bepalingen van artikel 1399 B.W. De bewijslast rust
op die gene die beweert dat het goed eigen is.
24. Onder de oude wetgeving was wederbelegging steeds facultatief: een
echtgenoot kon maar was nooit verplicht tot wederbelegging over te gaan.
Zo hij er de voorkeur aan gaf om het nieuw aangekochte goed in het
gemeenschappelijk vermogen te doen vallen, dan was dit laatste hem bij
de ontbinding van het stelsel vergoeding verschuldigd. De verklaring van
de man dat de aankoop geschiedde met penningen voortkomende van een
onroerend goed door de vrouw verkocht en om haar tot wederbelegging te
dienen was niet voldoende. De vrouw diende de wederbelegging uitdrukkelijk te aanvaarden. Onder de nieuwe wet is de wederbelegging van
onroerende goederen nog steeds facultatief. Het volstaat dat de echtgenoot
de vereiste verklaring niet aflegt opdat de wederbelegging niet geschiedt(79). Voor roerende goederen daarentegen geschiedt de wederbelegging in principe altijd doch ze zal niet altijd kunnen bewezen worden. Het aktieterrein van de echtgenoot-schuldenaar die het onderpand
van zijn persoonlijke schuldeisers wil verkleinen, situeert zich hier dan
ook op het vlak van de bewijsvoering: het volstaat dat de echtgenoot alle
bewijsmateriaal nopens de transaktie vernietigt opdat de schuldeiser niet
zou slagen in de hem opgelegde bewijslast(80) en er derhalve in de
praktijk geen wederbelegging plaatsvindt. In die omstandigheden kan
men rustig stellen dat onder de nieuwe wet ook de roerende wederbelegging facultatief is !
25. Het is duidelijk dat het niet plaatshebben van wederbelegging t.a.v.
een goed dat de echtgenoot-schuldenaar voor het huwelijk bezat en dat
tijdens het huwelijk vervreemd wordt, nadelig kan zijn voor de voorhuwelijkse schuldeiser van deze echtgenoot. Het goed behoorde immers tot
zijn onderpand. Het in de wet ingebouwde correctief: een vergoeding,
door het gemeenschappelijk vermogen aan de echtgenoot uit te betalen bij
de ontbinding van het stelsel, is de voorhuwelijkse schuldeiser van weinig
praktisch nut. Deze laatste zal dan ook naar middelen zoeken om de
nefaste gevolgen van het niet verwezenlijken van wederbelegging te
neutraliseren. Het voor de hand liggende middel in dit verband is eens te
meer artikel1410 B.W. Door het niet plaatsgrijpen van wederbelegging

(79) <CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.c ., III/3, 7; DILLEMANS, R.,Het wettelijk stelsel; baten van
het eigen vermogen, wederbelegging en bewijsvoering, T.P.R., 1978, 372, nr. 28.
(80) Ik ga er dus van uit dat de schuldeiser van de hele transaktie op de hoogte is, hetgeen
waarschijnlijk a! een optimistische visie is.
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heeft het gemeenschappelijk vermogen zich immers verrijkt ten koste van
het eigen vermogen van een der echtgenoten. Aan de voorwaarde van
artikel 1410 B. W. is dus voldaan. Zoals hager aangetoond rust hier echter
een zware bewijslast op de voorhuwelijkse schuldeiser(81). Deze zal
zowel de opneming van het goed in het gemeenschappelijk vermogen als
de verrijking van dit laatste moeten aantonen. Dit zal weinig of geen
problemen stellen zo een eigen onroerend goed tijdens het huwelijk
verkocht werd en de opbrengst ervan herbelegd in een ander onroerend
goed. Deze transactie zal wellicht aan de hand van officiele en openbare
documenten kunnen gereconstrueerd worden. Ret probleem wordt evenwei nijpender zo de echtgenoot-schuldenaar tijdens het huwelijk een eigen
roerend goed verkocht en de opbrengst ervan herbelegde in een onroerend
goed. Ret voorbeeld bij uitstek is een pakket waardepapieren aan toonder
dat tijdens het huwelijk verkocht wordt. Hoe zal de voorhuwelijkse
schuldeiser kunnen bewijzen dat zijn schuldenaar die waardepapieren
voor het huwelijk bezat en dat de opbrengst van de verkoop ervan gediend
heeft tot aankoop van een onroerend goed? Dit bewijs is echter essentieel
aangezien de schuldeiser de opneming van een eigen goed in het gemeenschappelijk vermogen moet aantonen! De situatie wordt totaal onhoudbaar wanneer de echtgenoot-schuldenaar aan roerende wederbelegging doet. Hier tast de schuldeiser in het duister over het bestaan van zowel
het voorhuwelijkse verkochte goed als het nahuwelijkse aangekochte
goed!
Ret niet vervullen van de vormver'eisten voor de onroerende wederbelegging ofhet niet bewijsbaar maken van roerende wederbelegging blijkt dus
reele mogelijkheden te bieden aan de echtgenoten om het tegenwoordige
pand van hun voorhuwelijkse schuldeisers te verminderen. Hetzelfde
dient gezegd t. a. v. een vervroegde wederbelegging waarbij de echtgenoot
de gemeenschap niet terugbetaalt binnen de twee jaar. Overeenkomstig
artikel 1403 B. W. wordt het nieuw aangekochte goed immers gemeehschappelijk. Aangezien vervroegde wederbelegging echter enkel
mogelijk is voor onroerende goederen zal de voorhuwelijkse schuldeiser,
zoals hager aangetoond, waarschijnlijk de bewijslast van artikell410
B. W. kunnen trotseren en op basis van dit artikel een deel van het
gemeenschappelijk vermogen kunnen in beslagnemen.
26. Zo de voorhuwelijkse schuldeiser er niet in slaagt om op basis van
artikel 1410 B. W. de gevolgen van het niet plaatsgrijpen van wederbelegging te neutraliseren, kan hij dan een beroep doen op de twee rechtsfiguren

(81) Zie supra nr. 20.
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uit het Burgerlijk Wetboek die traditioneel door schuldeisers aangewend
worden ter vrijwaring van het vermogen van hun schuldenaar: de zijdelingse vordering en de pauliaanse vordering? Het antwoord op deze vraag
lijkt mij zowel voor de onroerende als voor de roerende goederen wederbelegging negatief te zijn(82)
27. Zijdelingse vordering noemt men de macht voor de schuldeiser om de
rechten en vorderingen van zijn schuldenaar tegen derden uit te oefenen
wanneer de schuldenaar zelfverzuimt dit te doen (83). Voor de onroerende
wederbelegging zou men kunnen stellen dat de schuldeiser in de plaats van
de schuldenaar de formaliteiten van de wederbelegging kan vervullen.
Ongeacht de vraagtekens die een dergelijk procede zou doen rijzen t.a.v.
artikel 1166 B. W. zelf (84) biedt dit geen oplossing aangezien de vereiste
verklaringen in die omstandigheden per definitie niet geschieden op het
ogenblik van de aankoop van het onroerende goed, hetgeen algemeen
aanzien wordt als een conditio sine qua non voor het plaatsgrijpen van
wederbelegging(85). Zelfs in Frankrijk, waar de figuur van de wederbelegging a posteriori nochtans wettelijk erkend is, brengt artikel 1166
B. W. geen redding aangezien de wederbelegging a posteriori het akkoord
van beide echtgenoten vereist en de mede-echtgenoot, gelet op de gevolgen, allicht niet bereid zal zijn die toestemming te geven (87). Voor de
roerende wederbelegging is het uitoefenen van de zijdelingse vordering
uitgesloten aangezien deze wederbelegging geacht wordt automatisch te
geschieden. De schuldeiser zal hier enkel moeten aantonen dat aan de
voorwaarde van artikel 1404 B.W. voldaan is.
28. Zou de voorhuwelijkse schuldeiser vervolgens kunnen overwegen
om de pauliaanse vordering in te stellen? Dit is de vordering waardoor de
schuldeiser daden welke de schuldenaar verrichtte om zich onvermogend
te maken, te zijnen opzichte ongeldig laat verklaren(88). De vereisten
voor het instellen van de vordering zijn viervoudig : 1) een verarming van
de schuldenaar; 2) wa~it voor de schuldeiser schade vloeit; 3) een

(82) In die zin, SCHROEDER, F.M., o.c., nr. 16; CHEVALIER-DUMAS, F., o.c., 60, nr. 39.
(83) DEKKERS, R., Handboek burgerlijk recht, dl. II, 2° uitgave, Bruylant, Brussel, 1971, 224,
nr. 389.
(84) Zie in dit verband: DEKKERS, R., o.c., 226, nr. 394; VANDEPUTTE, R., De Overeenkomst,
Larcier, Brussel, 1977, 356.
(85) Ibid.
(86) Art. 1434, al. 2 Code Civil.
(87) SCHROEDER, F.M., o.c., I.e.
(88) DEKKERS, R., o.c., 231, nr. 402.

325

_I

schade die de schuldenaar nastreefde en 4) die de derde verkrijger bekend
was(89).
Op het eerste gezicht is in casu aan deze voorwaarden voldaan: de
echtgenoot-schuldenaar die vrijwillig nalaat de formaliteiten voor de
onroerende wederbelegging te vervullen of die bewust de roerende wederbelegging onbewijsbaar maakt, verarmt(90) zich immers ten nadele van
zijn persoonlijke schuldeisers. Toch wordt algemeen aanvaard dat deze
laatsten in de gegeven omstandigheden geen beroep kunnen doen op de
pauliaanse vordering, en dit om verscheidene redenen. Zo meent CHEVALIER-DUMAS dat noch de vervreemding van het eigen goed noch de aankoop van het nieuwe goed op zichzelf genomen, nadelig zijn voor de
schuldeisers. Enkel het niet vervullen van de formaliteiten of het niet
beschikbaar maken van bewijsmateriaal berokkent hen schade. Dit zijn
evenwel loutere onthoudingen waartegen de pauliaanse vordering nooit
kan worden ingesteld(91). Volgens ScHROEDER is bovendien niet voldaan
aan de vereiste van het gelijktijdig plaatsgrijperi van de aangevallen
handeling en het bedrog vanwege de echtgenoot-schuldenaar. De aangevallen handeling is de verkoop van het eigen goed; .deze is op zichzelf
evenwel niet frauduleus. Het bedrog schuilt enkel in het niet vervullen van
de formaliteiten voor de wederbelegging. Dit geschiedt echter slechts
achteraf n.a.v. de aankoop van het nieuwe goed. Van gelijktijdigheid
tussen bedrog en aangevallen handeling kan dan ook geen sprake zijn (92).
Voorst wijst ScHROEDER erop dat de wederbelegging facultatief is: echtgenoten kunnen, maar zijn nooit verplicht tot wederbelegging over te
gaan. In die omstandigheden kan men bezwaarlijk een echtgenoot die
opteert voor het niet plaatsgrijpen van wederbelegging van fraude beschuldigen! (93).
Alhoewel sommige van de naar voor gebrachte argumenten in Belgie
slechts gedeeltelijk opgaan omwille van het automatisch plaatsgrijpen van
de roerende wederbelegging, toch zal de voorhuwelijkse schuldeiser ook
bij ons geen beroep kunnen doen op de pauliaanse vordering. De reden ligt
voor de hand: de koper van het goed zal in de regel niet op de hoogte zijn
van de frauduleuze bedoelingen van de echtgenoot verkoper zodat niet
voldaan is aan de derde-medeplichtigheidsvereiste. Het zal dus in de
praktijk niet nodig zijn de gesofistikeerde redenen van Schroeder of
Chevalier-Dumas aan te halen om de pauliaanse vordering te weren.
(89) DEKKERS, R., o.c., I.e.
(90) Voor de ruime betekenis van die term, zie a.m. V ANDEPUTIE, R., o.c., 360.
(91) CHEVALIER-DUMAS, F., o.c., 60, nr. 39.
(92) SCHROEDER, P.M., o.c., nr. 15.
(93) Ibid.
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29. Samenvattend kan men stellen dat het stelsel van de wettelijke gemeenschap een aantal bepalingen bevat die door de echtgenoten kunnen
gebruikt worden ten nadele van de voorhuwelijkse schuldeisers. Het in de
wet ingebouwde correctief nl. artikel1410 B.W. vormt op papier een
waterdicht systeem maar zal in de praktijk vaak zijn doel missen omwille
van de irrealistische en uiterst zware bewijslast aan de persoonlijke
schuldeisers opgelegd. De situatie in Frankrijk is gedeeltelijk beter, gedeeltelijk slechter dan deze in Belgie. Zij is beter omwille van het meer
efficiente artikel 1411, 2° lid Code civil; zij is slechter omwille van de
volkomel1 onbeslagbaarheid van de beroepsinkomsten.

AFDELING2

ONDER DE ALGEHELE GEMEENSCHAP

30. Het stelsel van de algehele gemeenschap is in Belgie nooit erg in trek
geweest (94). Men treft het vandaag nog voornameliJk aan in het noordelijk deel van ons land en dit omwille van de geografische nabijheid van
Nederland waar dit stelsel het wettelijk stelsel is(95). Wel blijkt in ons
land, en dit in navolging van Frankrijk(96), een trend op gang te komen
waarbij oudere echtparen na een jarenlang huwelijksleven hun huidige
stelsel vervangen door het stelsel van de algehele gemeenschap met een
toebedeling van de ganse gemeenschap aan de langstlevende echtgenoot(97). Dit legt meteen het hoofdmotief van de wijziging bloat: de
belangen van de langstlevende echtgenoot veilig stellen in afwachting of
ter aanvulling van een bevredigende wettelijke erfrechtelijke regeling ter
zake.
Voor de voorhuwelijkse schuldeisers vertoont het stelsel van de algehele
gemeenschap dezelfde nadelen als het stelsel van de wettelijke gemeenschap. Ook hier kunnen de schuldeisers eerst de inkomsten van hun
schuldenaarin beslagnemen(98) en vervolgens, op basis van artikel1410
B. W. de gemeenschap in de mate dat ze zich verrijkt heeft door opneming
van eigen goederen van een der echtgenoten(99). Ook hier zal de schuld(94) Zie de statistieken opgernaakt door de Centrale Administratie van de BTW, Registratie en
Dorneinen (periode 1927-1971), T. Not., 1973, 21.
(95) RAUCENT, L., o.c., 394, nr. 900.
(96) 'coRNU, G., Les regimes matrimoniaux, Presses Universitaires de France, Parijs, 1977, 581.
(97) Dit is o.rn. af te leiden uit de tot nu toe gepubliceerde rechtspraak over de artikelen 1394-1395
B.W.
(98) DELVA, W., De conventionele huwelijksvermogensstelsels, T.P.R., 1978, 523, nr. 31.
(99) Ibid., adde: DEROUAUX, B., Clauses modificatives du regime legal et autres conventions
matrimoniales, in: Sept ler;ons sur Ia reforme des regimes matrimoniaux, o.c., 170.
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eiser en de opneming van het goed in het gemeenschappelijk vermogen en
de verrijking van dit laatste moeten bewijzen(lOO). Aangezien de wet
nergens vereist dat de aanstaande echtgenoten in hun huwelijkscontract
specifieren welke goederen door hen respectievelijk worden ingebracht,
zullen de persoonlijke schuldeisers die een beroep wensen te doen op
artikel 1410 B. W., ook bier voor een uiterst zware bewijslast staan(101).
Ik heb er boger reeds voor gepleit dat de schuldeisers bier niet zouden
gebonden zijn door de bewijsvoorschriften van artikel 1399 B.W. maar
integendeel over de meest ruime bewijsmogelijkheden zouden beschikken(102).

AFDELING 3

ONDER DE SCHEIDING VAN GOEDEREN

31. In principe kan een schuldeiser geen nadeel ondervinden van het
huwelijk ·van zijn schuldenaar onder het stelsel van de scheiding van
goederen. Van oudsher is de basisgedachte van dit stelsel immers dat de
vermogensrechtelijke verhoudingen tussen de echtgenoten onderling en
van de echtgenoten t. o. v. derden aan geen speciale regels onderworpen
zijn en dat het gemene recht van toepassing is, , ,net alsof de echtgenoten
niet gehuwd zijn" (103).
De echtgenoten behouden de eigendom, het beheer, het genot en het
beschikkingsrecht over al hun goederen(104), zowel deze van voor het
huwelijk als deze verworven tijdens het huwelijk(105). Er is geen gemeenschappelijk vermogen en alle goederen, zowel roerende als onroerende, zowel voorhuwelijkse als nahuwelijkse blijven eigen. In principe blijven ook alle schulden eigen, behalve diegene die de echtgenoten
gezamenlijk hebben aangegaan en diegene die ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen zijn aangegaan(106). Deze
(100) Zie supra nr. 20.
(101) Ibid.
(102) Zie supra. nr. 22.
(103) DE PAGE, H., Traite e!ementaire de droit civil beige, dL X, 2, Bruylant, Brussel, 1949, 1101,
nr. 1356; RENAULD, J., o.c., 892, nr. 1583.
(104) BAETEMAN, G., DELVA, W. en VLIEGHE-CASMAN, H., 0verzichtvanrechtspraak(196J.J971),
Huwelijksvermogensrecht, T.P.R., 1972, 565, nr. 246.
(105) Hetgebruikvan de termen ,voor- ennahuwelijkse goederen" is infeite enigszins misplaatstin
een stelsel van scheiding van goederen waar principieel geen enkel onderscheid bestaat tussen
goederen verworven voor en tijdens hethuwelijk; ik blijf evenwe! deze termen gebruiken omwille van
hun duidelijkheid en gevatheid.
(106) Op voorwaarde dat ze niet buitensporig zijn.
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laatste kunnen verbaald worden op bet vermogen van beide ecbtgenoten ( 107). Aile andere scbulden kunnen uitsluitend worden verbaald op bet
vermogen van de ecbtgenoot-scbuldenaar.
Deze beschrijving van de werking van bet stelsel van de scbeiding van
goederen toont aan dat bet buwelijk van de scbuldenaar onder dit stelsel de
positie van de voorbuwelijkse scbuldeiser niet bei:nvloedt. Zijn tegenwoordige pand blijft volledig bebouden; zijn toekomstige pand wordt niet
meer of niet minder bescbermd dan bet toekomstige pand van een scbuldeiser wiens scbuldenaar ongebuwd blijft.
32. Twee el~menten komen deze tbeoretiscbe beschrijving ecbter compliceren. Ten eerste, bet feit dat bet primair buwelijksstelsel ook geldt
t.a.v. ecbtgenoten gebuwd onder bet stelsel van de scbeiding van goederen. Hierbij is vooral artikel 215 B.W. van belang. Ten tweede, bet feit
dat in de praktijk de twee eigen vermogens van de ecbtgenoten bijna altijd
aangevuld worden met een derde vermogen: de goederen die in onverdeeldbeid aan beide ecbtgenoten toebeboren.

§ 1.

ARTIKEL 215

B.W.

33. Wat bet eerste element betreft- de invloed van bet primair buwelijksstelsel en voornamelijk van artikel 215 B.W. op de positie van de
voorbuwelijkse scbuldeiser onder bet stelsel van de scbeiding van goederen - , hierover kan op dit ogenblik nog geen definitieve uitspraak gedaan
worden. Zoals boger aangetoond(l08) dient gewacbt op recbtspraak die
de juiste draagwijdte van artikel 215 B. W. vastlegt. Het is op dit ogenblik
nog niet uitgemaakt of dit artikel de voorbuwelijkse scbuldeiser van een
met scbeiding van goederen gebuwd scbuldenaar, kan beletten om beslag
te leggen op de gemeenscbappelijke gezinswoning die aan zijn scbuldenaar toebeboort. Het enige dat kan gezegd worden, is dat een bijna
unanieme Belgiscbe recbtsleer zicb verzet tegen een dergelijke ruime
interpretatie van artikel 215 B.W. (109). Het is ecbter duidelijk dat dit
artikel een ernstig potentieel gevaar inboudt voor de voorbuwelijkse
scbuldeiser ( 11 0) die, door bet Iouter feit van bet buwelijk van zijn scbuldenaar, een belangrijk onderdeel van zijn pand, mogelijk zelfs van zijn
tegenwoordige pand, dreigt te verliezen.

(107)
(108)
(109)
(110)
lijkse

Art. 222 B.W.
Zie supra nr. 14.
Zie referenties in voetnoot 33.
Art. 215 B.W. bevat geenvoorwaarde van anterioriteit; hetis bijgevo1g ook aan de voorhuweschuldeisers tegenstelbaar.
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§ 2.

0NVERDEELDE GOEDEREN

34. Het tweede element dat de theoretische beschrijving van het stelsel
van de scheiding van goederen compliceert, is de aanwezigheid van
goederen die in onverdeelde eigendom aan beide echtgenoten toebehoren.
Deze onverdeeldheden kunnen gewild of ongewild tot stand komen. Het
meest bekende voorbeeld van een gewilde onverdeeldheid is de beslissing
van de echtgenoten om gezamenlijk een goed aan te kopen. Beide echtgenoten ondertekenen de aankoopakte (Ill) en het goed behoort hen
beiden toe, normaliter elk voor de helft, tenzij anders gespecifieerd (112).
Een tweede vaak gebruik,te methode om een gewilde onverdeeldheid in het
Ieven te roepen, is het opnemen van een clausule in het huwelijkscontract
waarin gestipuleerd wordt dat bepaalde limitatief opgesomde goederen of
een bepaalde categorie van goederen, bv. aile roerende goederen die zich
in de gemeenschappelijke gezinswoning bevinden, in onverdeelde eigendom(113) aan de echtgenoten toebehoren. In Belgie is de rechtsleer en
rechtspraak sedert jaren gevestigd in de zin dat deze clausules geldig zijn
tussen de echtgenoten maar niet aan derden tegenstelbaar(l14). De echtgenoten kunnen er zich dus niet zonder meer op beroepen om goederen aan
het beslagrecht van hun schuldeiser te onttrekken. Hiervoor dienen zij
eerst te bewijzen dat de in het huwelijkscontract opgenomen vermoedens
met de werkelijkheid overeenstemmen. De nieuwe wet treedt deze
zienswijze bij (115).
In Frankrijk daarentegen heeft de rechtspraak sedert geruime tijd aanvaard
dat deze vermoedens wei aan derden tegenstelbaar zijn(116). Deze

(111) De aankoop kan eveneens geschieden door een echtgenoot die in de aankoopakte verklaart
gekocht te hebben voor zichzelf en voor de rnedeechtgenoot voor wie hij zich sterk maakt.

(112) Rb. Brussel, 18 juni 1964,R.C.J.B., 1971, 193 metnootBAErEMAN, G.,Le statutjuridique
des immeubles acquis conjointement par deux epoux separes de bien.
(113) Of in exclusieve eigendom aan een der echtgenoten.
( 114) CASMAN, H., De la propriete indivise entre epoux separes de biens et de ses effets vis-a-vis des
tiers, noot onder Rb. Brussel, 12 oktober 1972, R.C.J.B ., 1974, 552, nr. 9; DE PAGE, H., o.c.,
dl. X, 2, Brussel, 1950, 1068, voetnoot 1; RENAULD, J., o.c., 924, nr. 1647 met daar aangehaalde
verwijzingen naar rechtspraak; RENAULD, J., Examen de jurisprudence (1956-1959), Contrat de
mariage et regimes matrimoniaux, R.C.J.B., 1960, 254, nr. 23; RENAULD, J. en LECLERCQ, N.,
Examen de jurisprudence (1960-1963), Contrat de mariage et regimes matrimoniaux, R.C.J.B .,
1964, 372, nr. 15; -contra: VANISTERBEEK, A., Traite general de Ia separation de biens, Brussel,
1941, 196.
(115) CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.c., III/2, 8;-contra: DJLLEMANS, R., o.c., 74, nr. 26.
(116) Voorrechtspraak daterend van v66r 1965; zie o.rn. HofParijs, 25 rnei 1956, Gaz. Pal., 1956,
II, 248; Hof Parijs, 7 januari 1957, D., 1957, Sornm. 42; Hof Arniens, 15 november 1962, Gaz.
Pal., 1963, I, 105. Voor rechtspraak daterend van na 1965, zie o.m. Cass. fr., 29 januari 1974, J.
Not., 1975,532, art. 52361 metnoot VIAITE;D., 1974,345 metnootSAVATIER; Cass. fr., 4 januari
1977 ,Rep. Dejr., 1977, p. 542 met nootPONSARD;J.C.P., 1977, N, 21; voor een overzichtvan de
oude Franse stelling die, tot vandaag, in Belgie wordt verdedigd, zie SAVATIER, R., Des clauses de
presomption de propriete dans le regime de separation de biens, Rep. Defr ., 1934, art. 24006,
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laatsten mogen ze evenwel omverwerpen met aile middelen van
recht(117), vermoedens inbegrepen(l18). Deze oplossing is sedert 1965
wettelijk bekrachtigd in. het nieuwe artikel 1538, 2° lid Code civil. De
redenering die aan dit artikel ten grondslag ligt is dat deze vermoedens van
medeeigendom of exclusieve eigendom in hoofde van een der echtgenoten, in het huwelijkscontract voorkomen en dat de inhoud van een behoorlijk gepubliceerd huwelijkscontract tegenstelbaar is erga omnes. De derden hadden maar kennis moeten nemen van de huwelijksvoorwaarden van
hun schuldenaar alvorens met hem te contracteren(l19).
Hier blijkt dus meteen een belangrijk verschilpunt tussen de Belgische en
de Franse regeling. Het conventionele vermoeden van medeeigendom of
van exclusieve eigendom(l20) is in Belgie niet tegenstelbaar aan derden,
in Frankrijk wei. Het is duidelijk dat deze situatie voor de Franse persoonlijke schuldeiser zeer gevaarlijk is. Het volstaat inderdaad dat de echtgenoot-schuldenaar in grote hoeveelheden goederen aankoopt die vallen
binnen de categorie van goederen waarvan ofwel de medeechtgenoot
geacht wordt exclusief eigenaar te zijn of waarvan beide echtgenoten
vermoed worden medeeigenaar te zijn, om zich t.a.v. zijn schuldeisers
geheel of gedeeltelijk onvermogend te maken. Hierbij zal men onmiddellijk opwerpen dat dergeljjke vermoedens de voorhuwelijkse schuldeisers
niet tegenstelbaar zijn aangezien hun vordering per hypothese dateert van
voor de publicatie van het huwelijkscontract en zij dus van dit laatste
onmogelijk kennis konden nemen(121). Dit is ongetwijfeld juist. De
Franse voorhuwelijkse schuldeisers zijn evenmin als hun Belgische collega's door deze vermoedens gebonden. Ook voor hen zal het gemene
recht inzake scheiding van goederen van toepassing zijn. Het ironische
van de situatie is echter dat, zoals in de volgende paragraaf wordt aangetoond, het stelsel van scheiding van goederen een wettelijk vermoeden van
medeeigendom bevat dat wei tegenstelbaar is en dat tot precies hetzelfde
741-754; ROSSIGNOL, A., Contrat de mariage, regime de Ia separation de biens, preuve de Ia
proprihe des biens mobiliers, ·presomptions de proprihe, force probante, Rep. Defr., 1953,
art. 27192, 241-253.
(117) Voor een interessante toepassing, zie Cass. fr., 30 november 1976, J.C.P., 1976, IV, 21.
(118) PLANIOL, M., en RIPERT, G., Traite pratique de droit civilfram;ais, dl. IX, Parijs, 1960, 2"
uitgave, bewerkt door BouLANGER, J., 449, nr. 1177-1.
(119) MAZEAUD, H.L. en J., o.c., dl. IV, I, 506, nr. 545.
( 120) De term , ,conventionee1 vermoeden'' staat tegenover , , wettelijk vermoeden''. Een conventioneel vermoeden is een vermoeden dat gebaseerd is op een clausule in bet huwelijkscontract.
(121) De mogelijkheid voor de derde om zich vooraf te informeren over de huwelijksvoorwaarden
van de echtgenoten vormt immers de grondslag van de tegenstelbaarheid van conventionele eigendomsvermoedens. Zie in dit verband de opmerking van CoRNU, G., Les regimes matrimoniaux,
Presses Universitaires de France, Paris, 1977, 654: , ... les pn!somptions de propriete ont effet ... a
l'egard des tiers ... si bien entendu les conditions generales d'opposabilite du contrat de mariage sont
remplies" .
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resultaat leidt als het conventionele eigendomsvermoeden dat niet tegenstelbaar is! (122).
35. Het conventionele vermoeden van medeeigendom, met alle gevaren
voorfraus die het inhoudt, is dus in Belgie niet en in Frankrijk wel(123)
aan derden tegenstelbaar. Betekent dit nu dat de Belgische schuldeisers
beter beschermd zijn dan de Franse schuldeisers ? Helaas niet want de
Belgische echtgenoten kunnen net hetzelfde resultaat bereiken door in te
spelen op het wettelijke vermoeden van medeeigendom van artikel 1468
B. W. In dit artikel voorziet de wetgever dat alle roerende goederen
waarvan niet kan bewezen worden ( 124) dat zij eigendom zijn van een der
echtgenoten, geacht worden onverdeeld aan beide echtgenoten toe te
behoren. Het volstaat bijgevolg dat de echtgenoten het bewijsmateriaal
nopens de oorsprong van zekere roerende goederen niet meer bezitten
opdat deze krachtens het wettelijke vermoeden van artikel 1468 B.W.
geacht worden voor de helft aan de ene echtgenoot en voor de andere helft
aan de andere echtgenoot toe te behoren. En het staat buiten kijf dat dit
vermoeden ook geldt t.a.v. derden(125). Belgische echtgenoten kunnen
dus op basis van het wettelijke vermoeden van medeeigendom gemakkelijk hetzelfde resultaat bereiken als Franse echtparen op basis van het
conventionele vermoeden ( 126).
Wellicht kan men opwerpen dat het conventionele vermoeden van medeeigendom potentieel ruimer is daar het ook kan slaan op onroerende
goederen. Deze opmerking kan echter ontzenuwd worden door erop te
wijzen dat de echtgenoot-schuldenaar die in het conventionele vermoeden
van medeeigendom een ·middel ziet om het pand van zijn persoonlijke
schuldeisers zo klein mogelijk te houden, zich wel zal hoeden om het
vermoeden te gebruiken t. a. v. onroerende goederen waarvan de schuldeisers gemakkelijk het eigen karakter kunnen aantonen. Artikel 1538 Code
civil voorziet immers uitdrukkelijk dat het vermoeden slechts een vermoedenjuris tantum is(127). Ook de Franse echtgenoot-schuldenaar zal
dus dit middel reserveren voor roerende goederen waarvan de ware eigenaar moeilijk te achterhalen is.
(122) Zie infra. nr. 35.
(123) Met uitzondering van de voorhuwelijkse schuldeisers, zoals hoger aangetoond.
(124) Dit bewijs mag geleverd worden hetzij door de schuldeisers van een der echtgenoten, hetzij
door de echtgenoten zelf.
(125) Verslag Hambye, biz. 88.
(126) Merk op dat de Franse wetgeving eveneeris een wettelijk vermoeden van mede-eigendom bevat
(art. 1538, a!. 3 C.c.).
(127) Zie voetnoot 120; adde, CORNU, G., o.c., 670; MAZEAUD, H.L. en J., o.c., dl. IV, I, 506,
nr. 546.
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Er dient overigens op gewezen dat ons recht in voile evolutie is wat betreft
de tegenstelbaarheid aan derden van conventionele eigendomsvermoedens. De traditionele rechtsleer en rechtspraak: houdt voor dat deze vermoedens niet aan derden tegenstelbaar zijn(128). Door zekere
auteurs (129) wordt echter aanvaard dat in welbepaalde omstandigheden
een overeenkomst tussen echtgenoten om t. a. v. bepaalde goederen niet uit
onverdeeldheid te treden, wei aan derden tegenstelbaar is en de schuldeisers van een der medeeigenaars kan beletten om, in naam van zijn
schuldenaar, de verdeling te vorderen. Ik doel hier op de zogeheten theorie
van het bestemmingsvermogen op basis van dewelke zowel roerende als
onroerende goederen aan het beslagrecht van de persoonlijke schuldeisers
van een der echtgenoten zouden kunnen onttrokken worden ( 130).
In het kader van dit artikel hoeft hierop niet verder te worden ingegaan.
Zoals hoger aangetoond kunnen conventionele eigendomsvermoedens
immers nooit aan de voorhuwelijkse schuldeisers worden tegengesteld(131). Per hypothese is immers niet voldaan aan de voorwaarde van
de anterioriteit van het huwelijkscontract. Hetgeen, zoals eveneens hager
aangetoond, geenszins een geruststelling voor deze schuldeisers inhoudt
aangezien de echtenoot-schuldenaar net hetzelfde resultaat kan bereiken
door in te spelen op het wettelijke vermoeden van medeeigendom dat wei
tegenstelbaar is.
36. Het lijkt niet overdreven te stellen dat de persoonlijke schuldeisers
geregeld zullen geconfronteerd worden met het wettelijke vermoeden van
medeeigendom. Hiervoor hoeven de echtgenoten overigens niet steeds te
kwader trouw te zijn. Vaak zal de tussen hen bestaande onverdeeldheid
immers volkomen ongewild tot stand gekomen zijn. Aangezien een huwelijk nu eenmaal geen perfekt georganiseerd bedrijf is met een wettelijk
verplicht te houden boekhouding, zal het merendeel van de echtgenoten na
een aantal jaren huwelijksleven niet meer in staat zijn het eigen karakter
van bepaalde goederen aan te tonen. En zo ook de schuldeisers er dan niet
in slagen om de eigendomstitel van de echtgenoot-schuldenaar te bewijzen, dan worden deze goederen overeenkomstig artikel 1468 B. W. geacht
voor de helft aan elk der echtgenoten toe te behoren.

(128) Zie de referenties in voetnoot 114.
(129) BAETEMAN, G., Le statut juridique des immeubles acquis conjointement par deux epoux
separes de biens, noot onderRb. Brusse1, 18 juni 1964,R.C.J.B ., 1971, 202-215; CASMAN, H. ,De
la propriete indivise entre epoux separes de biens et de ses effets vis-ii-vis des tiers, o.c .• 546-562,
vooral vanaf 552.
(130) Voor meer details, zie de bijdragen geciteerd in voetnoot 131.
(131) Zie supra. nr. 34.
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37. Hoe dient de persoonlijke schuldeiser van een der echtgenoten te
werk te gaan zo hij geconfronteerd wordt met het wettelijke vermoeden
van medeeigendom? Allereerst kan hij trachten het vermoeden omver te
werpen door aan tetonen dat de roerende goederen ( 13 2) waarop hij be slag
willeggen(133) volledig aan de echtgenoot-schuldenaar toebehoren. Ik
heb er hoger reeds voor gepleit dat aanvaard zou worden dat dit bewijs met
alle middelen van recht mag geleverd worden(134).
Er zijn twee mogelijkheden: ofwel slaagt de schuldeiser in de hem opgelegde bewijslast; ofwelis hij niet bij machte de eigendomstitel van zijn
schuldenaar aan te tonen. In de eerste hypothese mag de schuldeiser de
goederen in kwestie verkopen en de opbrengst ervan komt hem volledig
toe(135). In de tweede hypothese worden de goederen krachtens artikel1468 B.W. geacht in onverdeelde medeeigendom aan beide echtgenoten toe te behoren(136). Voor de persoonlijke schuldeiser heeft dit
twee gevolgen: allereerst zal hij verplicht zijn de verdeling uit te lokken
alvorens tot tenuitvoerlegging van het beslag te mogen overgaan; vervolgens, eens de verdeling uitgelokt, zal hij genoegen moeten nemen met de
opbrengst van de goederen toegewezen aan de echtgenoot-schuldenaar.
Als persoonlijk schuldeiser heeft hij geen rechten op de goederen toegewezen aan de medeechtgenoot.
De schuldeiser dient dus eerst de verdeling uit te lokken · alvorens tot
tenuitvoerlegging van het beslag te mogen overgaan(137). Dit is een
volkomen nieuwe regel. V66r het van kracht worden van de nieuwe wet
werd immers zowel in Belgie(l38) als in Frankrijk(l39) algemeen aanvaard dat de schuldeiser alle roerende goederen die zich in het huis van zijn
schuldenaar bevonden, mocht aanslaan. De echtgenoot niet-schuldenaar
die bepaalde goederen aan het beslag wilde onttrekken, diende aan te

(132) Het verrnoeden van art. 1468 B.W. s1aat enke1 op roerende goederen.
(133) Of waarop hij reeds bewarend bes1ag ge1egd heeft.
(134) Zie supra. nr. 22.
(135) Onder voorbehoud van de aanwezigheid van andere schu1deisers.
(136) Er mag immers worden aangenomen dat in de gegeven omstandigheden de echtgenoten ze1f
niet geneigd zullen zijn het tegenbewijs te 1everen.
(137) DELVA, W.,De contractuele en de gerechtelijke scheiding van goederen, T.P.R., 1978, 533,
nr. 11; DEROUAUX, B.,o.c., 180; RAUCENT, L.,Les regimes matrimoniaux, o.c., 425, nr. 994; VAN
HOVE, E., Verde ling en licitatie van onverdeelde goederen in een stelsel van scheiding van goederen,
T. Not., 1979, 169, nr. 7; Verslag Hambye, 88; -contra: CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.c.,
V/2, 13.
(138) Cass., 16 september 1954, Pas., 1955, I, 3 met advies van Procureur Generaal HAYOIT DE
TERMICOURT;Pas., 1955, I, 3 ;J.T., 1954,623 ;R.C.J.B ., 1955, 129 metnootDELVA; RENAULD, J.,
o.c ., 922, nr. 1644 met verwijzingen naar rechtspraak en rechts1eer.
(139) PATARIN, J. en MORIN, G.,o.c., dl. 2, 128, nr. 489;PATARIN, J.,J. Cl. Civil, V"Separationde
biens contractuelle, art. 1536-1541, Fasc. A., 22, nr. 45 met verwijzingen naar cassatierechtspraak.
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tonen dat ze hem persoonlijk toebehoorden. De bewijslast rustte dus op de
echtgenoten en niet op de beslagleggende schuldeiser.
Van deze regeling is nu bewust afgeweken, en dit zowel in Belgie(l40),
als in Frankrijk(141). Tenzij de schuldeiser kan bewijzen dat de in
beslaggenomen goederen volledig aan zijn schuldenaar toebehoren, worden deze goederen voortaan overeenkomstig artikel 1468 B. W. geacht
aan beide echtgenoten toe te behoren. De beslagleggende schuldeiser is
bijgevolg verplicht de regels inzake roerende onverdeeldheden na te
leven. En, alhoewel het gerechtelijk wetboek het uitvoerend beslag op een
onverdeeld aandeel enkel t.a.v. onroerende goederen verbiedt(l42), toch
wordt dit verbod door der meerderheid der auteurs terecht ( 143) uitgebreid
tot de roerende onverdeeldheden(144). Deze oplossing sluit trouwens aan
bij het nieuwe artikel 815-17 al. 3 Code civil waarin uitdrukkelijk gesteld
wordt dat de persoonlijke schuldeisers van een medeeigenaar geen beslag
mogen leggen op het onverdeelde aandeel van hun schuldenaar en dit
zowel voor roerende als voor onroerende goederen(l45).
De persoonlijke schuldeiser zal dus de verdeling moeten uitlokken alvorens tot tenuitvoerlegging van het beslag te mogen overgaan. Hij kan dit
doen in naam van zijn schuldenaar op basis van artikel 1156 B. W. (146).
En, eens de verdeling doorgevoerd zal hij genoegen moeten nemen met de
opbrengst van de goederen toegewezen aan de echtgenoot-schuldenaar(147).
38. Het wettelijke vermoeden van medeeigendom houdt dus voor de
persoonlijke schuldeisers ernstige gevaren in. Vaak zullen de goederen
waarop de schuldeisers hun vordering willen verhalen in werkelijkheid
immers volledig aan de echtgenoot-schuldenaar toebehoren. Maar bij
gebrek aan bewijzen zullen zij geacht worden in onverdeelde eigendom
aan beide echtgenoten toe te behoren. Het volstaat bijgevolg dat de
echtgenoot-schuldenaar het bewijsmateriaal nopens de oorsprong van
(140) Zie de referenties in voetnoot 137.
(141) CoRNU, G.,o.c ., 657 en 672; MAZEAUD, H. L., enJ.,o.c ., dl. N, I., 503, nr. 543 ;PONSARD,
A.,o.c., D., 1966, nr. 165;-contra: PATARIN, J.,J. Cl. Civil,o.c ., 22, nr. 46; volgensdezeauteur
blijft de oude regeling ook na 1965 van kracht.
(142) Art. 1561 Ger. W.
(143) Zie de uitstekende motivering van SAVATIER, R. in zijn noot onder Trib. Gr. Inst. Parijs,
30april1974,D., 1975,16.
(144) Zie de referenties in voetnoot 137; vergelijk Trib. Gr. Inst. Parijs, 30 april1974,D., 1975,
p. 16 met afkenrende noot van SAVATIER; Gaz. Pal., 1974, II, 771 met noot MARTIN.
(145) Zie o.m. CORNU, G., o.c., 671.
(146) Zie o.m. Luik, 31 januari 1972,Rec. Gen. Enr. Not., 1973, nr. 21691; CASMAN, H., en VAN
LOOK, M., o.c., V/2, 13; CORNU, G., o.c., I.e.
(147) VANHOVE, E., o.c., 167, nr. 6.
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zekere persoonlijke goederen verduistert opdat het onderpand van de
persoonlijke schuldeisers zou verminderen.
39. Dit is evenwelniet het enige gevaar dat de persoonlijke schuldeisers
onder het stelsel van de scheiding van goederen bedreigt. Zoals hoger
aangetoond dienen de schuldeisers eerst de verdeling uit te lokken alvorens tot tenuitvoerlegging van het beslag te mogen overgaan. Zij doen
dit in naam van hun schuldenaar op basis van artikel 1166 B.W. (148).
Krachtens dit artikel mogen zij alle rechten en vorderingen van hun
schuldenaar uitoefenen. Dit houdt echter meteen een beperking in: de
schuldeisers mogen inderdaad alle rechten en vorderingen van hun schuldenaar uitoefenen maar dan ook enkel de rechten en vorderingen van hun
schuldenaar. M.a.w. de schuldeisers bezitten niet meer rechten dan deze
waarover de schuldenaar zelfbeschikt. Overgebracht op het probleem dat
ons hier bezighoudt betekent dit dat de schuldeisers nooit de verdeling
kunnen uitlokken in situaties waarin de echtgenoot-schuldemiar zelf dit
niet zou kunnen. Dit zal met name het geval zijn voor de gemeenschappelijke gezinswoning en het erin aanwezige huisraad alsmede voor
goederen die deel uitmaken van een bestemmingsvermogen.
Wat de gemeenschappeiijke gezinswoning en het erin aanwezige huisraad
betreft, hiervoor dient gewacht op rechtspraak die de juiste draagwijdte
van artikel 1469 en artikel 215 B. W. vastlegt. Wei kan vermeid worden
dat zowel in Belgie als in Frankrijk sommige auteurs de stelling verdedigen dat de persoonlijke schuldeisers van een der echtgenoten de verdeling
van de gemeenschappelijke gezinswoning en het erin aanwezige huisraad
niet kunnen vorderen zonder de toestemming van de echtgenoot nietschuidenaar(149). Wei zouden de schuldeisers gebruik kunnen maken
van de machtigingsprocedure waarvan sprake in artikei 215, 3° lid
B.W.(150).
Wat het bestemmingsvermogen betreft, hiervoor zij verwezen naar de
oude rechtspraak ter zake(151) die nog steeds blijft geiden. Artikei 1469
B.W. is immers suppletief en doet geen afbreuk aan de vroegere recht-

( 148) Over de controverse of de schu1deisers een eigen recht hebben om de verdeling te vorderen dan
we1 optreden in naam van hun schuldenaar, zie o.m. VAN REEPINGHEN, Ch., Verslag over de
gerechtelijke hervorming, dl. I, Brussel, 1964, 569 e.v.; Vgl. CASMAN, H., o.c., R.C.J.B., 1974,
553, nr. 12.
(149) CASMAN, H. en VANLOOK,M.,o.c., V/2, 13; RAUCENT, L.,Les regimes matrimoniaux, o.c.,
425, nr: 994; SAVATIER, R., noot onder Trib. Gr. Inst., Parijs, 30 apri11974, D., 1975, 16; id. noot
onderCass. fr., 29 januari 1974,D., 1974,345. Zie ookHofParijs, 10 juli 1972,D ., 1974, 173 met
noot SAVATIER; Gaz. Pal., 1973, I, 146 met noot MARTIN.
(150) RAUCENT, L., o.c., [.c.
(151) Zie referenties in voetnoot 129.
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spraak(l52). De belangrijkste toepassing van de theorie van het bestemmingsvermogen was tot nu toe de voornaamste gezinswoning. Omwille
van de bepaling van het nieuwe artikel 215 B .W. zal deze toepassing in de
toekomst wegvallen. De theorie van het bestemmingsvermogen zou
evenwel nog steeds kunnen worden ingeroepen voor een tweede gezinswoning bv. een appartement aan zee dat door het gezin gebruikt wordt
tijdens de weekends en de zomermaanden(153). Dit kan een probleem
scheppen voor de persoonlijke schuldeisers van een der echtgenoten die
gedwongen kunnen worden de onverdeeldheid te respecteren. Voor de
voorhuwelijkse schuldeisers stelt dit probleem zich niet; hun vordering
dateert immers van voor het ontstaan van de onverdeeldheid. Deze laatste
is hen dan ook niet tegenstelbaar.

AFDEUNG4

BESLUIT

40. Het lijkt niet overdreven te stellen dat het huwelijk van de schuldenaar
onder het wettelijk stelsel, onder het stelsel van de algehele gemeenschap
en onder het stelsel van de scheiding van goederen, de positie van de
voorhuwelijkse schuldeisers verzwakt. De drie stelsels bevatten bepalingen die door de echtgenoten kunnen misbruikt worden ten nadele van de
voorhuwelijkse schuldeisers. Voor de wettelijke gemeenschap schuilt het
gevaar yoornamelijk in artikel 1405, laatste lid B.W. en in de figuur van
de wederbelegging; voor de scheiding van goederen dient vooral het
wettelijke vermoeden van onverdeeldheid vermeld. Het in de wet ingebouwde correctief nl. artikel 1410 B. W. zal in de praktijk zijn doel missen
omwille van de irrealistische en uiterst zware bewijslast aan de persoonlijke schuldeisers opgelegd.
De situatie in Frankrijk is gedeeltelijk beter, gedeeltelijk slechter dan deze
in Belgie. Zij is beter omwille van het meer efficiente artikel 1411, 2° lid
Code civil; zij is slechter omwille van de volkomen onbeslagbaarheid van
de beroepsinkomsten.
Rechtspraak en rechtsleer kunnen in belangrijke mate bijdragen tot de
verbetering van de positie van de voorhuwelijkse schuldeiser. In de eerste
(152) VANHovE, E., D.c., 165, nr. 3.
(153) SWENNEN, L., HuwelijksvermDgensrecht (1977-1979), R. W., 1979-1980, 2432, nr. 61; VAN
HOVE, E., D.c., l.c. Dat het nooit de bedoeling is geweest om de theorie van het bestemmingsvermogen te beperken tot de voomaamste gezinswoning, moge blijken uit de vo1gende uitspraak van
CASMAN, H., , ,La caractere particulier de Ia convention d'indivision existant entre epoux separes de
biens, Iorsqu'elle porte sur un immeuble affecte a une destination commune (et, Ie plus souvent, ii
s'agira de destiner I'immeuble a !'habitation conjugale) ... , D.c., 557, nr. 16.
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plaats door zo vlug mogelijk stelling in te nemen t.a.v. het controversH!le
artikel215B.W. Verderdoorartikell399B.W. aldusteinterpreterendat
het enkel geldt wanneer de bewijsvoering tegen derden gevoerd wordt;
derden zelf moe ten met alle middelen van recht vermoedens juris tantum
of schijntoestanden kunnen doorbreken.
Tenslotte dienen de schuldeisers zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te
treffen zo zij met een ongehuwd schuldenaar contracteren. Zo zouden zij
o. m. bij het aangaan van de schuld schriftelijk een aantal goederen kunnen
identificeren waarvan de partijen verklaren dat de schuldenaar ze bezit op
het ogenblik van het aangaan van de schuld. Dit zou de bewijsvoering van
de schuldeisers achteraf vergemakkelijken.

HOOFDSTUK II

BESCHERMING VAN DE SCHULDEISERS BIJ EEN CONVENTIONELE
WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSSTELSEL(154)

41. In het voorgaande hoofdstuk werden enkele gevaren belicht waaraan
voorhuwelijkse schuldeisers zijn blootgesteld wanneer hun schuldenaar
besluit in het huwelijk te treden. Ret zou evenwel onjuist zijn te beweren
dat het huwelijk van de schuldenaar er vooral de daarmee gepaard gaande

(154) Art. 1394-1395 B.W.; art. 1397 C.c. Zie hierover voor Belgie: CASMAN, H., en VAN LOOK,
M. , o. c., III 5, 3-13; DELV A, W., De veranderbaarheid van het huwelijksvermogensstelsel tijdens het
huwelijk, T.P.R., 1978, 331-350; DILLEMANS, R., o.c., 165-174; PIRET, M., L'etablissement et le
changement du regime matrimonial, Ann. Dr., 1977, 93-139; RENARD, C., Les dispositions generales relatives aux regimes matrimoniaux, in: BAUGNIET, J., o.c., 208-215; THUYSBAERT, M., Wijziging van de huwelijksovereenkomst en controle van de rechter (B.W. art. 1395), T. Not., 1978,
262-266; VANDERLINDEN-POUPART, B., en POVPART, J.M., La modification des conventions matrimoniales et le pouvoir d' appreciation du juge, J. T. , 1978, 625-628; V ANSTRAELEN, I. , De taak van
de rechter bij verandering van huwelijksvoorwaarden, R. W., 1978-1979, 945-954. Zie hierover voor
Frankrijk: CoRNU, G., o.c ., 202-211; DE GENTILE, R., Volante des epoux et role du juge dans Ia
modification du regime matrimonial, J. C .P. , 1973, I, 2558; GOBERT, M., Mutabilite ou immutabilite
des regimes matrimoniaux, J.C.P., 1969, I, 2281; PATARIN, J.,J. Cl. Civil, V" Contrat de mariage,
Modifications posterieures ii Ia celebration du mariage, art. 1396-1397, fasc. G-2, 1-29; PATARIN,
J., en MORIN, G., o.c., dl. II, 51-84; POISSON, E., Le changement de regime matrimonial (article 1397 du Code civil), Rev. Trim. Dr. Civ., 1969, 469-507; SAVATIER, R., L'homologation
judiciaire d' une separation de biens volontaire. Conflits de textes it resoudre par le ltfgislateur, D.,
1973, Chronique XIX, 141-142; THERY, R.,L'Interetde lafamille, J.C.P ., 1972, I, 2485. Vooreen
commentaar op de belangrijkst~ rechtspraak terzake, zie: CHAMPENOIS, G., Chronique de jurisprudence, Liberalites-regimes matrimoniaux successions, Rep. Defr ., 1979,481-487; GUIMBELLOT,
M., noot onder Cass. fr., 23 februari 1972, Rep. Defr ., 1973, art. 30249, 196-200; HoNORAT, A.,
noot onder Hof Grenoble, 27 november 1975, D., 1976, 475-480; NERSON, R., Jurisprudence
.franqaise en matiere de droit civil, personne et droits de famille, R. Trim. Dr. Civ., 1976, 537-544
en 1978, 123-130, PATARIN, J., noot onder Cass. fr., 6januari 1976, J.C.P., 1976, II, 18461;
POissoN, E., noot onder Cass. fr., 23 februari 1972 en Hof Colmar, 9 februari en 8 maart 1972, D.,
1973, 159-161; PONSARD, A., noot onder Cass. fr., 6 januari 1976, D., 1976, 253-256; id., Rep.
Defr., 1976, art. 31122,788-797.
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keuze van een huwelijksstelsel, de enige familiaalrechtelijke gebeurtenis
is die de positie van de schuldenaars kan bei:nvloeden. De ontbinding van
de huwelijksgemeenschap door overlijden of echtschdding alsmede de
gerechtelijke scheiding van goederen kunnen eveneens bet onderpand van
de schuldeisers gevoelig wijzigen. Sedert bet van kracht worden van de
nieuwe wet dienen de schuldeisers bovendien rekening te houden met de
mogelijkheid van een conventionele wijziging van bet huwelijksstelsel
tijdens bet huwelijk. In de navolgende paragrafen zal onderzocht worden
hoe de rechten van de schuldeisers in dat geval gevrijwaard worden.
42. Het hoeft geen betoog dat de beslissing van de echtgenoten om van
huwelijksstelsel te veranderen, de positie van de schuldeisers be'invloedt.
Of deze bei:nvloeding positief dan wei negatief is, hangt in de eerste plaats
af van de aard van de doorgevoerde wijziging. Zo zal bv. de vervanging
van bet wettelijk stelsel door bet stelsel van de scheiding van goederen,
voor de schuldeisers andere gevolgen hebben dan de vervanging van bet
wettelijke stelsel door de algehele gemeenschap(l55). Gelet op de
doelstelling van dit hoofdstuk: een vergelijking uitwerken tussen de
bescherming van de voorhuwelijkse schuldeisers en deze van de bestaande
schuldeisers bij een latere wijziging van bet huwelijksstelsel, lijkt bet
aangewezen om de aandacht toe te spitsen op die situatie waarvan algemeen aanvaard wordt dat ze voor de bestaande schuldeisers de meeste
gevaren inhoudt: de overgang van een gemeenschapsstelsel naar bet
stelsel van de scheiding van goederen(156). Ben bijkomende reden om
deze situatie uit te kiezen is bet feit dat zij in de praktijk bet meest
voorkomt (157).
43. De vervanging van een gemeenschapsstelsel door bet stelsel van de
scheiding van goederen kan in principe(158) de rechten van de bestaande
gemeenschapsschuldeisers niet aantasten. Overeenkomstig artikel 1440,
1° lid B. W. blijft elk der echtgenoten immers metal zijn goederen instaan
voor de gemeenschappelijke schulden die overblijven na de verdeling van

(155) Zie hierover o.m. CoRNU, G., o.c., 207-208.
(156) lndiezino.m. DE GENTILE, R. ,o.c., nr. 26; HoNORAT, A. ,o.c., 475; PATARIN, J., en MORIN,
G., o.c., dl. ll, 67, nr. 412.
(157) CoLOMER, A.,La pratique des regimes matrimoniauxdepuis Ia reforme de 1965, Rep. Diifr.,
1973, art. 30427, 1041 eninhetbijzonder 1076-1078; PATARIN, J. en MORIN, G., o.c., /.c.; CoRNU,
G., o.c ., 203, PorssoN, E., o.c., 471, nr. 4, voetnoot 7. Er dientevenwe1 op gewezen dathetFranse
wettelijke stelsel op verscheidene punten, o.m. wat de beheersbevoegdheden van de echtgenoten
betreft, gevoelig verschilt van het nieuwe Belgische wettelijke stelsel. Echtgenoten in Frankrijk
kunnen dus meer redenen hebben om het stelsel van scheiding van goederen te verkiezen hoven het
wettelijk stelsel.
(158) Uitgezonderd het geval van fraude, zie infra. nr. 44.
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het oude stelsel. Dit neemt niet weg dat voor verscheidene belangrijke
categorieen van gemeenschapsschuldeisers nl. deze opgesomd in artikel 1417, 2° lid B.W. de overgang wel een slechte zaak is. Hun verlies
zal evenwel verschillende proporties aannemen alnaargelang de echtgenoten de wijziging op een correcte dan wel op een frauduleuze manier
doorvoeren. In de eerste hypothese zal de wijziging voor de schuldeisers
nadelig zijn in de zin dat hun onderpand voortaan niet meer gevoed wordt
met de inkomsten van de echtgenoot niet-schuldenaar (159). Hun toekomstige pand zal dus verminderen. Hun tegenwoordig pand, zijnde het
huidige gemeenschappelijke vermogen, blijft evenwel intact. Na de verdeling zullen de schuldeisers immers de helft van hun schuldvordering
kunnen verhalen op het vermogen van de echtgenoot-schuldenaar en de
andere helft op die gewezen gemeenschapsgoederen die aan de echtgenoot
niet-schuldenaar werdentoebedeeld(160). Hun verlies is dus beperkt tot
de toekomstige inkoms ten van de echtgenoot niet-schuldenaar. Aangezien
de schuldeisers t.a.v. die inkomsten geen enkel recht kunnen doen gelden ( 161), kan van een aantasting van hun rechten in deze hypothese geen
sprake zijn(162). De schuldeisers kunnen zich dan ook niet tegen deze
wijziging verzetten(163). De mogelijkheid van een conventionele wijziging van het stelsel tijdens het huwelijk, op voorwaarde dat zij op correcte
wijze is uitgevoerd- behoort -voortaan tot de-normale risico's van de
kredietverlening waarmee schuldeisers rekening dienen te houden.
44. De zaken liggen uiteraard gans anders wanneer de echtgenoten de
wijziging op een frauduleuze manier doorvoeren. Ben onderzoek van de
rechtspraak ( 164) toont aan dat defraus doorgaans plaatsgrijpt in het kader
van de vereffenings- en verdelingsprocedure van het oude stelsel(165).

(159) Art. 1440, 2" lid B.W.
(160) Art. 1440 B.W.; GUIMBELLOT, M., o.c., 197-198; POISSON, E., o.c ., 500, nr. 88.
(161) HofParijs, 11 juli 1978, onuitgegeven doch besproken in CHAMENOIS, G., o.c., 481 e.v.
(162) Cass. fr., 8 november 1976,Rep. Defr., 1977, art. 31467, 944;J.C.P., 1967, IV, 393;D.,
1977, Inf. Rap. p. 39 (inzake gerechtelijke van goederen doch principe is hetzelfde voor de conventionele wijziging tijdens het huwelijk); Hof Parijs, 11 juli 1978, o.c.; Hof Parijs 18 december
1972, onuitgegeven doch besproken in CHAMPENOIS, G., o.c., I.e.; Trib. Gr. Inst., Rouen, 6 april
1974, Gaz. Pal., 1974, II, 507; CHAMPENOIS, G., o.c ., Rep. Defr ., 1979, 484; POISSON, E., o.c.,
Rev. Trim. Dr. Civ., 1969, 501.
(163) Ibid.
(164) Aangezien tot nu toe geen Belgische rechtspraak ter zake werd gepubliceerd heb ik rnij vooral
gebaseerd op de Franse rechtspraak.
(165) In die zin ook: DE GENTILE, R., o.c., nr. 26; DELVA, W., o.c., T.P.R., 1978, 335, nr. 13;
GUIMBELLOT, M., o.c., 197; HONORAT, A., o.c., 476; PATARIN, J., en MORIN, G., o.c., 71, nr. 413;
POISSON, E., o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1969,501, nr. 90 enD., 1973, 161; SAVATIER, R., o.c., I.e.;
TRAEST, G., CASMAN, H., en BOUCKAERT, F., Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, de wet van
14 juli 1976, T.P.R., 1976, 842, nr. 67.
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Een klassieke techniek in dit verband is het grovelijk overschatten van de
gemeenschapsgoederen die aan de echtgenoot-schuldenaar worden toebedeeld en het tegelijkertijd onderschatten van de goederen die in het pakket
van de echtgenoot niet-schuldenaar worden geplaatst(l66); of, het opvullen van het pakket van de echtgenoot-schuldenaar met die gemeenschapsgoederen die gemakkelijk te verduisteren zijn terwijl bv. alle
onroerende goederen aan de echtgenoot niet-schuldenaar worden toebedeeld(167). Onder de Franse wetgeving betekent dit dat zowel het toekomstige als het tegenwoordige pand van de schuldeisers wordt aangetast.
Deze laatsten zullen na de verdeling immers slechts de helft van· hun
schuldvordering op de ,goede" goederen, toebedeeld aan de echtgenoot
niet-schuldenaar, kunnen verhalen. Voor de andere helft zullen zij genoegen moeten nemen met de goederen van twijfelachtige kwaliteit,
toebedeeld aan de echtgenoot-schuldenaar, voor zover deze op de dag van
de beslaglegging nog aanwezig zijn. De Franse rechtbanken hebben dan
ook niet geaarzeld om in deze omstandigheden tussen te komen ten
voordele van de bedrogen schuldeisers(168). Zoals NERSON opmerkt,
schuilt de moeilijkheid in deze materie evenwel in het trekken van de
scheidingslijn tussen datgene wat geoorloofd is : het pand van de toekomstige schuldeisers beperken tot het vermogen van de echtgenoot-schuldenaar, en datgene wat niet geoorloofd is : het pand van de tegenwoordige
schuldeisers aantasten ( 169).
Voor de Belgische schuldeisers zijn de hierboven beschreven vormen van
fraus, ongevaarlijk: krachtens artikel 1440 B. W. kunnen de schuldeisers
immers na de verdeling het hele bedrag van hun vordering op eenieder der
echtgenoten verhalen. Beide echtgenoten zijn na de verdeling hoofdelijk
aansprakelijk voor de gemeenschappelijke schulden (170). Op dit ·punt
zijn de Belgische schuldeisers dus beter beschermd dan hun Franse collega's. Belgische echtgenoten zullen naar andere, minder voor de hand
liggende vormen van fraude moeten zoeken om het pand van hun schuldeisers te verminderen.
45. De conventionele wijziging van het huwelijksstelsel kan voor de
bestaande schuldeisers gevaarlijk zijn. Oneerlijke echtgenoten kunnen
(166) Zie o.m. Cass. fr., 4 oktober 1960, Gaz. Pal., 1960, II, 288.
(167) Zie o.m. Cass. fr., 23 februari 1972, Gaz. Pal., 1972, II, 535; J.C.P., 1972, nr. 17175 met
noot PATARIN, R. Trim. Dr. Civ., 1974, 133 met noot NERSON; D., 1973, 157 met noot POISSON;
Rep. Defr., 1973, 195, art. 30249, met noot GUIMBELLOT;J. Not., 1972, 1661 met noot VIATIE;
Cass. fr., 7 november 1978, J.C.P., 1979, IV, 23.
(168) Ibid.
(169) NERSON, R., o.c., 127.
(170) CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.c., IIl/18, 3.
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hierin een middel vinden om bet pand van hun schuldeisers te verminderen. Gelukkig is de Belgische wetgever realist genoeg geweest om dit in te
zien en heeft liij verscheidene beschermingsmaatregelen in de wet ingeschreven(171). Deze maatregelen kunnen in vier categorieen worden
onderverdeeld: 1) fixatie van het tegenwoordige pand van de schuldeisers
door middel van een boedelbeschrijving; 2) toezicht op bet effectief en
tijdig plaatsgrijpen van de vereffening en verdeling van bet oude stelsel;
3) verplichte tussenkomst van verscheidene professionele juristen; en
4) ruime mogelijkheden van tussenkomst en verzet voor de schuldeisers,
gekoppeld aan uitgebreide publiciteitsvoorschriften.

46. De eerste beschermingsmaatregel betreft bet vastleggen van bet
tegenwoordige pand van de schuldeisers. Dit geschiedt door middel van
een boedelbeschrijving waarin de echtgenoten a1 hun roerende en onroerende bezittingen alsmede hun schulden opsommen ( 172). Derden
kunnen van dit dokument kennis nemen krachtens artikel1314 Ger.
W. (173). Het vormt de basis van een ordelijk en correct verloop van de
vereffenings- en verdelingsprocedure.
47. De tweede beschermingsmaatregel betreft de verplichting om bet
oude stelsel effectief te Vereffenen en te verdelen. Dit dient te geschieden
binnen bet jaar na de bekendmaking van een uittreksel uit de homologatiebeslissing in bet Belgisch Staatsblad. De overdracht van de goederen
van bet ene vermogen naar het andere moet bij notariele akte worden
vastgesteld(174). Op dit punt verschilt de Belgische wetgeving aanzienlijk van de Franse. Deze laatste be vat voor bet geval van de conventionele
wijziging van bet stelsel ( 17 5), geen enkele verplichting om tot de vereffening en verdeling van het oude stelsel over te gaan(176). Dit betekent
dat de echtgenoten officieel de scheiding van goederen kunnen aannemen
zonder verplicht te zijn tussen hen een vereffening van hun oude stelsel
door te voeren. Zij kunnen dus de homologatiebeslissing in reserve
houden als bescherming voor bet ogenblik waarop gemeenschapsschuld(171) Art. 1394-1395 B.W.
· (172) Art. 1394 B.W.
(173) PIRET, M., o.c., 126, nr. 78.
(174) Art. 1395, 4" lid B.W.
(17 5) Wei voor het geval van de gerechtelijke scheiding van goederen; Art. 1444 C. c. Over de vraag
of de echtgenoten de vrije keuze hebben tussen de vrijwillige en de gerechtelijke scheiding van
goederen, zie CORNU, G., o.c., 206-207; DE GENTILE, R., o.c., nr. 36; POISSON, E., o.c. R. Trim.
Dr. Civ., 474, nr. 15; SAVATIER, R., o.c., I.e.
(176) CORNU, G., o.c., 210 met verwijziitgen naar rechtspraak en rechtsleer; adde Cass. fr.,
9 oktober 1979, onuitgegeven doch besproken in CHAMPENOIS, G., Chronique de jurisprudence,
Liberalites, regimes matrimoniaux, successions, Rep. Defr., 1980, art. 32267, 606.
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eisers beslag willen leggen op een gemeenschapsgoed. Omwille van bet
verloop van de tijd en bet daarmee gepaard gaande tenietgaan van bewijzen zal dat goed immers op dat ogenblik, bij een laattijdige vereffening,
gemakkelijk in bet pakket van de echtgenoot niet-schuldenaar kunnen
geplaatst worden ( 177).
Deze toestand is erg genoeg op zichzelf maar hij wordt totaal onaanvaardbaar wanneer men bedenkt dat de termijn voor bet aantekenen van
derdenverzet - procedure waarvan mag aanvaard worden dat zij in
vergelijking met de andere aktiemogelijkheden waarover bedrogen
schuldeisers beschikken ( 178), de meest doeltreffende is - is vastgelegd
op een jaar, te rekenen vanaf de publicatie van bet homologatievonnis(l79). Zoals boger aangetoond(180) zullen de frauduleuze intenties
van de echtgenoten zich doorgaans materialiseren in de vereffenings- en
verdelingsprocedure van bet oude stelsel. Het volstaat dus dat de echtgenoten deze laatste lang genoeg uitstellen opdat de termijn voor bet
aantekenen van derdenverzet tegen bet homologatievonnis, zou verlopen
zijn ( 181). Dit werpt beslist een ander Iicht op de principiele overwinning
die de schuldeisers behaald hebben in bet belangrijke cassatiearrest van
23 februari 1972(182). In dit arrest heeft bet Franse hof in cassatie
verklaard dat de schuldeisers die menen bet slachtoffer te zijn van frauduleuze manreuvers vanwege de echtgenoten, gerechtigd zijn derdenverzet
tegen bet homologatievonnis aan te tekenen, zelfs al heeft de fraude zich
slechts gemanifesteerd tijdens de vereffenings- en verdelingsprocedure.
De schuldeisers mogen dus hun aktie tegen bet homologatievonnis basereo op feiten die slechts achteraf ten tijde van de vereffening en verdeling
hebben plaatsgevonden.
Het is duidelijk dat deze principiele overwinning de schuldeisers in de
praktijk weinig voordeel zal opleveren; op bet ogenblik dat de fraude zich
manifesteert zal de termijn voor bet aantekenen van derdenverzet vaak
reeds verstreken zijn ! In deze omstandigheden resteren de schuldeisers
enkel nog aktiemiddelen die zich situeren in bet domein van de verdelingsprocedure. Aldus kunnen de schuldeisers zich verzetten dat de verdeling zou plaatsgrijpen buiten hun aanwezigheid om(183). In geval van
fraude kunnen zij bovendien de vernietiging van de frauduleuze verdeling
(177)
(178)
(179)
(180)
(181)
(182)
(183)

R., o.c., I.e.
Zieinfra. nr. 49.
Art. 869 en 874 Code de Procedure civile.
Zie supra. nr. 44.
Zie bv. Trib. Gr. Inst. Grasse 30 maart 1979, Rep. Defr., 1980, art. 32299, 726.
Zie voetnoot 167.
Art. 882 B.W.
SAVATIER,
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vragen. Dit laatste aktiemiddel wordt de schuldeisers evenwel ontnomen
zo blijkt dat ze niet zijn tussengekomen in de verdelingsprocedure (184).
De korte termijn voor het aantekenen van derdenverzet, gekoppeld aan het
feit dat de frauduleuze intenties van de echtgenoten zich doorgaans concretiseren na het verstrijken van deze termijn, ontneemt aan de Franse
schuldeisers hun meest .efficiente verweermiddel. De Belgische wetgeving is op dit punt veel evenwichtiger. De termijn voor het aantekenen
van derdenverzet is eveneens kart, nl. een jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking van de homologatiebeslissing in het Belgisch
Staatsblad(185). Maar de echtgenoten zijn verplicht om binnen dezelfde
periode nl. een jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad, over te gaan tot de vereffening en
verdeling van het oude stelsel ( 186). Een en ander heeft voor gevolg dat de
fraude zich in elk geval zal manifesteren op een ogenblik dat de echtgenoten nog derdenverzet kunnen aantekenen. Een goed sluitend systeem dus
dat ons door onze zuiderburen benijd wordt(l87).
48. De derde beschermingsmaatregel betreft de verplichte tussenkomst
van twee categorieen professionele juristen: de instrumenterende notaris
en de homologatierechter. Om deontologische redenen alsmede omwille
van-een uitdrukkelijkverbod vande-wetgever(-188) zullen heiden weigeren hun medewerking te verlenen aan een wijzigingsprocedure waarin de
rechten van derden worden geschonden. De controle van de notaris zal
zich toespitsen op de volledigheid en waarachtigheid van de voorafgaande
boedelbeschrijving en op het correcte verloop van de vereffenings- en
verdelingsprocedure van het oude stelsel. De homologatierechter is verplicht, zelfs zo de betrokken derden niet in de procedure zijn tussengekomen, om te onderzoeken of de voorgenomen wijziging hun rechten niet
schendt(189). In Frankrijk bevat de wet geen dergelijke verplich-

(184) CHAMPENOIS, G., o.c., Rep. Defr., 1980, 606, nr. 33; CoRNU, G., o.c., 209; HONORAT, A.,
noot onder Hof Grenoble, 27 november 1975, o.c., 478; id., noot onder Trib. Gr. Inst. Grasse,
30 maart 1979, Rep. Defr., 1980, 731, art. 32299; GUIMBELLOT, M., o.c., 199; Hof Grenoble,
27 november 1975, D., 1976, 474; contra: Trib. Gr. Inst. Brest, 6 januari 1976, D., 1976, Somm.
55, bevestigd door Hof Rennes, 30 november 1977, D., 1980, Info. Rap. 243.
(185) Art. 1319 bis Ger. W.
(186) Art. 1395, 4• lid B.W.
(187) Zie o.m. HONORAT, A., nootonder HofGrenoble, 27 november 1975, o.c., 480; POISSON, E.,
noot onder Cass. fr., 23 februari 1972, o.c., 161.
(188) Art. 1395, 1• lid B.W.
(189) Ibid.
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ting ( 190). De Franse rechters hebben evenwei het gelukkige initiatief
genomen om dit spontaan te onderzoeken(l91).
De rechtbank dient de homologatie te weigeren wanneer de voorgenomen
wijziging de rechten van derden schendt. Dit criterium dient nader omschreven te worden. Uit de Franse rechtsleer en rechtspraak kunnen de
volgende drie vuistregels gedistileerd worden. Ten eerste, de rechtbank
dient uitsluitend te waken over de eerbiediging van de rechten van de
bestaande schuldeisers. De term ,rechten" is enger dan de term ,belangen'' . Het feit dat de voorgenomen wijziging indruist tegen de belangen
van de schuldeisers is dan ook geen voldoende reden om de homologatie te
weigeren(l92).
Ten tweede, de rechten van de schuldeisers kunnen nooit geschaad worden door het loutere feit van de vervanging van het ene stelsel door het
andere(193). De schuldeisers kunnen zich enkel tegen de wijziging verzetten wanneer deze op een frauduleuze manier wordt doorgevoerd. De
fraude mag in geen geval vermoed worden, zelfs niet wanneer op het
ogenblik van de wijziging, de echtgenoot-schuldenaar zich in financiele
moeilijkheden bevindt (194). De fraude dient door de schuldeisers bewezen te worden. Zo de homologatierechter weigert de wijzigingsakte te
homologeren, dient hij duidelijk aan te tonen waarin de fraude van de
echtgenoten bestaat. Het Franse hof van cassatie aarzelt niet om over te
gaan tot verbreking van homologatiearresten waarin deze motiveringsplicht niet strict is nageleefd (195).
Ten derde, het bestaan van fraude wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden aanvaard. De Franse rechtspraak heeft op dit punt een evolutie
doorgemaakt. Aanvankelijk werd door de lagere rechtbanken en hoven
vrij gemakkelijk aanvaard dat een voorgenomen wijziging tot doel heeft
het pand van de schuldeisers te verkleinen(196). De bedoeling van de
echtgenoten werd vaak gewoonweg afgeleid uit de chronologie der
feiten(l97). Ben recent Frans cassatiearrest bracht hierin evenwel veran-

(190) HoNORAT, A., noot onder Hof Grenoble, o.c., 477; PATARIN, G., en MoRIN, M., o.c., dl. II,
71, nr. 413; POISSON, E., o.c., D., 1973, 160.
(191) Ibid.
(192) Zie arresten geciteerd in voetnoot 162; in die zin ook, VANDERLINDEN-POUPART, B., en
Po(JpART, J.M., o.c., 627.
(193) HofParijs, 18 december 1978, o.c., CHAMPENOis, G., o.c., Rep. Defr., 1980,605, nr. 33;
.GUIMBELLOT, M., o.c., 197.
(194) Cass. fr., 4januari 1977, J.C.P., 1977, IV, 52; Cass. fr., 8 november 1976, o.c.; Hof
Colmar, 8 maart 1972, D., 1973, 157 met noot POISSON; Hof Parijs, 18 december 1978, o.c.
(195) Cass. fr., 4 januari 1977, o.c.
(196) NERSON, R., o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1978, 128.
(197) Zie o.m. Hof Colmar, 9 februari 1972, D., 1973, 158 met noot POISSON.
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dering(198). De feiten van het arrest zijn vrij typisch: een echtpaar,
gehuwd onder het wettelijke stelsel, wenst over te gaan tot het stelsel van
de scheiding van goederen op een ogenblik dat de man zich in ernstige
financiele moeilijkheden bevindt. De wijzigingsprocedure wordt ingeleid
na de ingebrekestelling van de echtgenoot~schuldenaar maar voor diens
dagvaarding in betaling. De wijzigingsakte wordt gehomologeerd en de
echtgenoten, alvorens tot vereffening en verdeling van het oude stelsel
over te gaan beginnen stelselmatig al hun onroerende goederen te verkopen. De vrouw doet bovendien haar wettelijke hypotheek inschrijven. De
schuldeisers tekenen derdenverzet aan tegen de homologatiebeslissing en
eisen dat deze hen niet tegenstelbaar zou zijn. Het hof van Nime willigt
hun eis in. Volgens het hof zijn de inschrijving van de wettelijke hypotheek en de stelselmatige verkoop van alle onroerende goederen, voldoende indicaties van de bedoeling van de echtgenoot-schuldenaar om
zich onvermogend te maken. Het hof van cassatie verbreekt evenwel het
arrest van het hof van Nii:ne. Het verwijt het hof niet duidelijk te hebben
aangetoond waar het verband ligt tussen de inschrijving van de wettelijke
hypotheek, de verkoop van de onroerende goederen en de wijziging van
het stelsel. Dit laatste vormt op zichzelf immers geen indicatie van fraude.
Het Franse hof van cassatie toont zich dus zeer streng wat het bewijs van
de fraude betreft; zelfs zo streng dat NERSON zich afvraagt of de schuldeisers nog iets kunnen ondernemen tegen de echtgenoten dan wel of zij
voortaan machteloos moeten toezien op de uitholling van hun onderpand(199).
In praktische termen omgezet betekenen deze vuistregels dat onder de
Franse wetgeving de overgang van een gemeenschapsstelsel naar het
stelsel van de scheiding van goederen, steeds zal gehomologeerd worden,
tenzij de echtgenoten zich schuldig hebben gemaakt aan fraude. Wanneer
een van de echtgenoten zich op het ogenblik van de wijziging in financiele
moeilijkheden bevindt, dan zal de homologatierechter de voorgenomen
wijziging wel met de nodige omzichtigheid benaderen (200). Insolventie
van een der echtgenoten is op zichzelf evenwei geen beletsel (20 1). Omwille van de zeer strenge houding van het Franse hof van cassatie inzake
het bestaan van fraude, mag worden aangenomen dat de homologatie
voortaan nog slechts in uitzonderlijke omstandigheden zal worden geweigerd. Dit zou o.m. het geval zijn wanneer tijdens de verdelingsprocedure alle ,goede" goederen aan de echtgenoot niet-schuldenaar worden
(198)
(199)
(200)
(201)
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Cass. fr., 4 januari 1977, o. c.
NERSON, R., o.c., R. Trim. Dr. Civ., 1978, 127.
CoRNU, G., o.c., 207.
Zie o.a. arresten geciteerd in voetnoot 162; CHAMPENOIS, G., o.c., Rep. Defr ., 1980, 605.
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toebedeeld terwijl het pakket van de echtgenoot-schuldenaar wordt opgevuld met waardeloze of gemakkelijk te verduisteren goederen (202).
49. De vierde beschermingsmaatregel tenslotte betreft de ruime mogelijkheden van tussenkomst en verzet door de wet aan de schuldeisers
geboden. Deze maatregel vormt een noodzakelijke aanvulling van de
derde beschermingsmaatregel: de schuldeisers, de instrumenterende notaris en de homologatierechter staan samen in voor de bescherming van de
rechten van de schuldeisers.
Het eerste aktiemiddel waarover de schuldeisers beschikken is de mogelijkheid van tussenkomst in de homologatieprocedure bij toepassing van
het gemene gerechtelijk recht(203). Vervolgens kunnen de schuldeisers,
overeenkomstig artikelll22 Ger. W., derdenverzet tegen het homologatievonnis aantekenen. Zij dienen hierbij aan te tonen dat, hetzij de wijziging van het stelsel, hetzij de wijze waarop de verdeling van het oude
stelsel werd doorgevoerd (204), hun rechten schendt. Zo de rechter hun
verzet gegrond oordeelt, is het homologatievonnis en de verdeling die
erop volgt niet tegenstelbaar aan de verzetaantekende schuldeiser(s)(205). Tenslotte kunnen de schuldeisers tussenkomen in de verdeling van het oude stelsel. Krachtens artikel 822 B. W. mogen zij zich
verzetten dat de verdeling buiten hun aanwezigheid om zou plaatsgrijpen.
Zo dit dan toch gebeurt, ondanks hun verzet, kunnen zij de vernietiging
van de verdeling aanvragen. Hiervoor dienen zij geen fraude aan te tonen.
Deze wordt in de gegeven omstandigheden juris et de jure vermoed te
bestaan (206).
De hierboven geschetste preventieve aktiemiddelen hebben uiteraard enkel zin wanneer ze gekoppeld zijn aan uitgebreide publiciteitsvoorschriften. Het is van belang dat de schuldeisers zo vlug mogelijk worden
ingelicht over de voorgenomen wijziging zodat zij van meet af aan in de
procedure kunnen tussenkomen. Ook het aantekenen van derdenverzet
binnen de gestelde termijn veronderstelt tijdige en doeltreffende informatie. Op kwantitatief vlak kunnen de schuldeisers in dit verband beslist
niet klagen: de wet bevat zeer uitgebreide publiciteitsvoorschriften t. a. v.
elke stap in de procedure. Het moge volstaan hiervoor te verwijzen naar de

(202) Zie o.m. Cass. fr., 7 november 1978, J.C.P., 1979, IV, 23.
(203) DELVA, W., o.c., T.P.R .., 1978, 342, nr. 24; HONORAT, A., noot onder Hof Grenoble, o.c.,
477 met verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak.
(204) Cass. fr., 23 februari 1972, o.c.
(205) Voor een bespreking van het relatieve karakter van dit derdenverzet, zie o.m.: POissoN, E.,
noot onder Cass. fr., 23 februari 1972, o.c., 160.
(206) CHAMPENOIS, G., o.c.,Rep. Defr., 1980,605, nr. 33.
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tekstvandeartikelen 1394,1395 en 1396B.W. 1319Ger. W. en 12 tot 15
W.Kh. De efficientie van deze publiciteit is evenwel een gans andere
vraag ! (207).
Ondanks het voorhanden zijn van uitgebreide publiciteitsvoorschriften en
preventieve aktiemiddelen, gebeurt het niet zelden dat de schuldeisers
zich slechts na het voltrekken van de vereffening en verdeling realiseren
dat de.doorgevoerde wijziging hun rechten schendt. In principe is deze
toestand voor de betrokken schuldeiser fataal: krachtens de uitdrukkelijke
bepaling van artikel 882 B.W. mogen de schuldeisers in deze omstandigheden de verdeling niet meer aanvallen, ook al gebeurde ze met
bedrieglijke benadeling van hun rechten (208). In de eeuwige strijd tussen
rechtszekerheid en billijkheid opteerde de wetgever hier duidelijk voor de
rechtszekerheid: eens de verdeling voltrokken, kan zij niet meer worden
aangevallen, tenzij zij plaatsgreep buiten de schuldeisers om en met
miskenning van een door hen gedaan verzet. De verdeling verkrijgt aldus
een stabiel en definitief karakter hetgeen de rechtszekerheid ten goede
komt.
De algemene verbodsbepaling van artikel 882 B.W. kent evenwel twee
uitzonderingen. De rechtspraak aanvaardt nl. dat bedrogen schuldeisers
mogen opkomen tegen 1) een verdeling die met uiterste spoed werd
voltrokken teneinde de schuldeisers geeri karis te geveil om derdenverzet
aan te tekenen(209) en 2) een fictieve verdeling. Dit laatste werd onlangs
door het Franse hof van cassatie (21 0) bevestigd in een zaak waarin tijdens
de vereffenings- en verdelingsprocedure alle ,goede" gemeenschapsgoederen aan de vrouw werden toebedeeld en alle waardeloze goederen
aan de man. Volgens het hof mogen de schuldeisers van de man in deze
omstandigheden de pauliaanse vordering instellen en de vernietiging van
de verdeling ten hunnen opzichte eisen. De rechtshandeling in kwestie is
immers geen verdeling maar een schenking vermomd onder de vorm van
een verdeling. De verbodsbepaling van artikel 882 Code Civil is niet van
toepassing op deze fictieve verdeling. De pauliaanse vordering mag hiertegen dan ook worden ingesteld. Alhoewel dit arrest op het vlak van het
schenkingsrecht wellicht niet volledig vrij van kritiek is (211), tach dient
het te worden toegejuicht. Het belet nl. dat echtgenoten die weten dat hun
(207) Vgl. dekritische houding vanPorssoN, E. inhaar noot onder Cass. fr., 23 februari 1972, o.c.,
161.
(208) Zie referenties geciteerd in voetnoot 183.
(209) CHAMPENOIS, G., o.c ., 606, nr. 33 met verwijzingen naarrecente rechtspraak; HoNoRAT, A.,
noot onder Trib. Gr. Inst. Grasse, 30 maart 1979, Rep. Defr., 1980, 732, art. 32299.
(210) Cass. fr., 29 mei 1979, D., 1979, I.R., 497; Rep. Defr ., 1980, 605, art. 32267, nr. 33.
(211) Zie deopmerkingvan CHAMPENOIS, G., o.c., 607, nr. 33 i.v.m. hetbewijs vanhetbestaan van
de animus donandi in hoofde van de man.
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schuldeisers geen verzet tegen de verdeling hebben aangetekend, tijdens
de verdelingsprocedure de rechten van hun schuldeisers op al te grove
manier met de voeten treden.
50. Het staat buiten kijf dat de overgang van een gemeenschapsstelsel
naar het stelsel van de scheiding van goederen, gevaren inhoudt voor de
bestaande gemeenschapsschuldeisers. De wetgever was zich hiervan bewust en hij heeft uitgebreide beschermingsmaatregelen in de wet opgenomen. De toekomst zal moeten uitwijzen of deze maatregelen voldoende
drastisch zijn. Zo men de toestand in Frankrijk mag beschouwen als een
voorspelling van water over enkele jaren in Belgie zal gebeuren, dan is het
antwoord op deze vraag waarschijnlijk negatief(212). De uiterst strenge
houding van het Franse hof van cassatie inzake het bestaan van fraude
geeft de echtgenoten in zeer ruime mate vrij spel. De ergste wantoestanden
kunnen gelukkig verholpen worden door een beroep te doen op de theorie
van de fictieve verdeling waardoor de werking van artikel 822 B.W.
wordt uitgeschakeld. De Belgische wetgeving bevat evenwel twee niet te
ontkennen pluspunten: ten eerste, de verplichting om binnen het jaar na de
publicatie van een uittreksel van de homologatiebeslissing in het Belgisch
Staatsblad, over te gaan tot de vereffening en verdeling van het oude
stelsel; ten tweede, artikel 1440 B. W. krachtens hetwelk de schuldeisers,
na de verdeling het gehele bedrag van hun vordering op elk der echtgenoten mogen verhalen.
De conclusie van de Franse rechtsleer is in elk geval zeer negatief. Getuige
hiervan zijn de volgende bemerkingen van MARTIN naar aanleiding van het
aanvaarden door het Franse hof van cassatie van de theorie van de fictieve
verdeling: , ,La reaction s 'organise! Voici qu' enfin des efforts serieux et
meritoires sont tentes pour rem6dier, a posteriori, aux fraudes criantes
suscitees par la mutabilite des regimes matrimoniaux. Bien que cette
mutabilite soit, theoriquement, controlable nul n'ignore plus que, dans
leur grande majorite, les juges se contentent d'enteriner sans examen les
conventions modificatives de regimes matrimoniaux. Chacun sait meme
des cas ou ce laxisme judiciair tourne a1' aveuglement coupable, au grand
dommage des creanciers conjugaux dont il eut pourtant ete simple de
preserver les interets en dejouant la grossiere manreuvre de leurs debiteurs
indelicats" (213).
Een aansporing voor onze rechters om het beter te doen dan hun Franse
collega's!
(212) Zie o.m. HoNORAT, A., noot onder Trib. Gr. Inst. Grasse, 30 maart 1979, o.e., 730; MARTIN,
D., noot onder Cass. fr., 29 mei 1979, D., 1979, I.R., 497; POISSON, E., o.e., I.e.
(213) MARTIN, D., o.e., I.e.
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SOMMAIRE
LE MARIAGE DU DEBITEUR

Le present article a pour but d' examiner I' influence du mariage du debiteur sur les droits de
ses creanciers existants. La question est examinee sous la nouvelle loi beige sur les regimes
matrimoniaux (1976) ainsi que sous 1a loi franc;:aise de 1965. L'article compare egalement
la position du creancier avant-mariage lors du mariage de son debiteur acelle du creancier
dont le debiteur decide de changer son regime matrimonial durant le mariage.
L' auteur exailline la question sous les trois systemes de regimes matrimoniaux elabores par
le Legislateur lui-meme, a savoir, la communaute legale, la communaute universelle et la
separation de biens.
Pour la communaute legale l' article attire I' attention des lecteurs sur les articles 215, 1402
a 1404 et 1405 du Code civil ainsi que sur le sort des revenus.
Pour la separation de biens, il s'avere que surtout les biens appartenant en propriete
indivise aux deux epoux, poseront des problemes aux creanciers personnels d'un des
epoux.
La protection que I' article 1410 du Code civil devrait fournir aux creanciers personnels ne
sortira pas d'effets en vue de I' extreme lourde charge de preuve pour les creanciers.
L'auteur exprime l'espoir acet egard que les stipulations de I' article 1399 du Code civil
seront interpretees de fac;:on restrictive et ne seront applicables que dans le cas des epoux
qui essaient de prouver envers Ies tiers qu'un bien leur appartient. Les creanciers devraient
etre libre a utiliser n'importe quel moyen de preuve.
L'article finalement examine les dangers auxquels les creanciers sont exposes lors du
changement de systeme matrimonial durant le mariage. Les quatres mesures protectatrices
inscrites dans la loi sont decrites et commentariees. L' expression « droits des tiers ,, comme
utili see dans 1' article 1395 du Code civil est clarifiee sur base de la jurisprudence franc;:aise.
La France connait en effet la possibilite d'un changement de regime durant le mariage
depuis plus de 15 ans.
L'auteur n'est pas convaincue de l'efficacite des quatres mesures protectatrices inscrites
dans la loi. Surtout la mauvaise experience en France ne donne pas grand espoir. Laloi
beige differe cependant sur certains points de laloi franc;:aise. L'on ne peut qu'esperer que
le mauvais exemple franc;:ais incitera les juges belges a faire mieux.

SUMMARY
MARIAGE OF A DEBTOR

The present study aims at examining the influence of a debtor's mariage on the position of
his existing creditors. The question is examined under the new Belgian matrimonial
property law of 1976, as well as under the 1965 French matrimonial property law. The
study finally compares the position of a creditor whose debtor gets married to the position
of a creditor whose debtor decides to alter his matrimonial property system during the
mariage.
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The study focusses on the three matrimonial property systems which the Belgian Legislator
has himself worked out in the Statute, to know the statutory community of property, the all
embracing community of property and the separation of property.
For the statutory community of property the author examines the sections 215, 1402 to
1404 and 1405 of the new Statute as well as the destiny of wages and other forms of
remuneration.
For the separation of property, it is mainly the goods belonging in common and undivided
property to both man and wife that will prove troublesome to the personal creditors of either
man or wife.
The statutory protection granted to creditors in section 1410 of the Statute will probably
have little or no effect because of the extremely heavy and irrealistic burden of proof it puts
on the creditors.
The autor pleads in this respect for a restrictive interpretation of section 1399 of the Statute.
Its application should be limited to the situation that a particular good belongs to them
personally. It should not be extended as to include the creditors. The latter should be able to
use all possible forms of proof to satisfy the heavy burden of proof put on them.
The study finally examines the dangers creditors are exposed to when their debtor decides
to alter his matrimonial property system during the mariage. These dangers mainly exist
when the present community of property system is replaced by a separation of property
system.
The author describes and comments upon the four protection measures the Legislator has
built in in the Statute. The expression 'rights of third parties' as used in the sections 1394
and 1395 of the Statute are clarified on the basis of French case law, France having a similar
provision on the books for over fifteen years. The author is sceptical about the effectiveness
of the built in protection measures. Especially the evolution in France is not very hopeful.
There are, however, substantial differences between the Belgian and French statute on this
issue and the author expresses the hope that the bad experiences in France will prove an
incentive for Belgian judges to do a better job.

ZUSAMMENFASSUNG
DER VOREHELICHE SCHULDNER

Untenstehender Artikel versucht den Einfluss von der Ehe des Schuldners auf die Stellung
des vorehelichen Gliiubigers zu erforschen. Das Problem wird behandelt unter den Bestimmungen der neuen belgischen Gesetzgebung hinsichtlich des Ehevermogensrechtes
aus 1976 sowie unter den Bestimmungen des franzosischen Ehevermogensrechtes aus
1965. Schliesslich wird die Lage des vorehelichen Gliiubigers dessen Schuldner die
Absicht hat zu heiraten, mit derjenigen eines Gliiubigers dessen Schuldner wiihrend der
Ehe das Ehesystem wechselt verglichen.
Der Artikel behandelt besonders die drei vom belgischen Gesetzgebers ausgearbeiteten
Ehesysteme: die gesetzliche Gemeinschaft, die vollige Gemeinschaft und die Trennung
der Giiter.
Hinsichtlich der gesetzlichen Gemeinschaft wird der Einfluss von der Ehe des Schuldners
auf die Bestimmungen der Art. 215, 1402bis, 1404 und 1405 des BGB sowie auf das Los
von Einkiinften und anderen Formen der Entgeltung untersucht.
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Hinsichtlich der Trennung der Giiter erscheinen vor allem die Giiter die im unverteilten
Miteigentum beiden Ehepartnern gehoren, fiir die personlichen Gliiubiger von einem der
Ehepartner gefiihrlich.
Der ins Gesetz eingebaute Schutsmechanismus des Art. 1410 des BGB wird in der Praxis
wahrscheinlich ein toter Buchstabe bleiben wegen der sehr schwierigen und unrealistischen Beweislast die er dem Schuldner zufiigt. Der Autor pliidiert in diesem Zusammenhang fiir eine restriktive Interpretation des Art. 1399 des BGB. Die in diesem Artikel
aufgenommene Beweisreglung soll auf den Fall der Ehepartner beschriinkt werden, die den
Gliiubigern gegeniiber zu beweisen versuchen, dass ein Gut ihnen personlich gehort.
Gliiubiger hingegen sollen, der ihnen auferlegten schweren Beweislast entsprechend, zur
Vollziehung dieser Beweislast alle Rechtsmittel anwenden diirfen.
Der Artikel untersucht schliesslich die Gefahren, denen Gliiubiger bei einem Wechsel des
Ehesystems wiihrend der Ehe ausgesetzt sind. Diese Gefahren sind am grossten bei dem
Ubergang von einer Gemeinschaftssystem zu einem System von Trennung der Giiter.
Die vier im Gesetz vorgesehenen Schutzmassnahmen werden auseinandergesetzt. Der
Ausdruck ,Rechte Dritter" wie angewendet in den Art. 1394 und 1395 des BGB wird
anhand der franzosischen Rechtspflege ausgearbeitet. Frankreich hat niimlich seit etwa
15 Jahren eine iihnliche Bestimmung in seine Gesetzgebung aufgenommen.
Der Au tor ist von der Zweckmiissigkeit der im Gesetz vorgesehenen Schutzmassnahmen
nicht iiberzeugt. Die Entwicklung in Frankreich bietet wenig Hoffnung dazu. Dennoch
gibt es in dieser Hinsicht zwischen der belgischen und franzosischen Gesetzgebung
erhebliche unterschiede und der Autor hofft schliesslich, dass das schlechte Beispiel
Frankreichs fiir die belgischen Gerichtsh6fe ein Anreiz sei urn es besser zu tun als ihre
franzosischen Kollegen_._
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