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INLEIDING
1. De laatste belangrijke studie die Professor W. DELVA publiceerde
droeg als titel ,Doelgerichte vermogens: de gezinswoning en het
gezinshuisraad door de wet van 14 juli 1976 beschermd"(1).
Die bijdrage was, zoals hij me toen schreef, ,op enkele nuances na"
bet Belgisch verslag dat hij indiende voor het Xe Congres van de
Academie internationale de droit compare, dat doorging te Budapest
van 23 tot 28 augustus 1978. Ben sectie van dat congres bestudeerde
op rechtsvergelijkend vlak ,Le statut juridique du logement familial"(2). Sedertdien is de algemene belangstelling voor dit tweede
belangrijke deel van het primair huwelijksstelsel- het eerste, traditioneel zijnde, de bijdrage in de lasten van het huwelijk(3)- toegenomen. In de laatste decennia zijn in de gemoderniseerde huwelijkswetgevingen van de meeste westerse landen bijzondere rechtsregelingen daaromtrent opgenomen, die onderling vergelijkbaar zijn. De
rechtsleer heeft er veel aandacht voor opgebracht, zo in eigen land
als internationaal. Onlangs verscheen een verzameling verslagen in
het kader van de ,Journees me:xicaines" van de Association H.
Capitant, o.m. het belangrijke Belgisch verslag van Professor M.
Verwilghen(4).
Vanzelfsprekend heeft de rechtspraak sedert 1976 heel waJ aspecten
van de nieuwe wettelijke regeling belicht en toegelicht en zijn er
(1) T. Not., 1978, 197-210.
(2) DELv A, W., , ,Le statut juridique du logement familial en droit Beige'', in Rapports belges
au Xieme congres international de droit compare, CENTRE UNIVERSITAIRE DE DROIT
coMPARE (ed.), Brussel, Bruylant, 1978, 93-106.
(3) · CAPARROS, E., Les regimes matrimoniaux au Quebec, Montreal-Quebec Wilson en
Lafleur Ltee, 1981, nr. 51, p. 30.
(4) , ,Le logement et Ia famille'', Travaux de !'Association H. Capitant, Le Droit au Logement,
Journees Mexicaines, T.XXXIII, Paris, 1982, Economica, 1984, 339-494; VERWILGHEN, M.,
,Rapport beige", o.c., 353-397. Ook verschenen als VERWILGHEN, M., ,Le logement et Ia
famille en droit beige", Ann. Dr. Louvain, 1982, 65-119.
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nieuwe problemen gerezen(5). Tenslotte heeft de wetgever een erfrechtelijke toebedeling van de gezinswoning ingevoerd in de wet van
14 mei 1981. Dit alles verklaart waarom het onderwerp ,de bescherming van de gezinswoning'' gerekend wordt tot de , ,actuele preblemen van het familierecht" in de huidige ,postuniversitaire lessencyclus W. DELVA".
De hiernavolgende uiteenzetting is een herwerking van het onderdeel
,De bescherming van de gezinswoning en het huisraad" van ,Het
primair stelsel", dat in de Postuniversitaire lessenreeks in 1977 over
,,Het nieuwe Belgische Huwelijksvermogensrecht'' opgenomen
werd(6): die tekst is geactualiseerd, bijgewerkt, aangevuld en een
aantal standpunten werden bijgeschaafd of herzien.
Er zijn twee delen: de bescherming van de gezinswoning is rechtstreeks geregeld door bijzondere bepalingen tijdens het huwelijk, van
toepassing ongeacht het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten; ze is het onrechtstreeks, naar voorwerp en mogelijkheden bij de
ontbinding het huwelijk en de daarmee verbonden regels van de
verdeling in het wettelijk stelsel of van het erfrecht(7).
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DE GEZINSWONING TIJDENS HET HUWELIJK
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HET BEGRIP GEZINSWONING
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1

SAMENWONING, ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS, DE WOONPLAATS EN
GEZINSWONING

§ 1. De samenwoning, de echtelijke verblijfplaats en de woonplaats

2. De samenwoning is de eerste en voornaamste verplichting van de
echtgenoten: er is, geen huwelijk, geen blijvende levenslang gewilde
leefvereniging zonder samenwoning.
(5) DILLEMANS, R., De Rechtsgids, Burgerlijk Recht, D.ll, BAETEMAN, G., ,Het prirnair
stelsel", B.61.
(6) BAETEMAN, G., ,Het prirnair huwelijksstelsel", in Het nieuwe Belgische
Huwelijksvermogensrecht, DELVA. W. (ed.), Gent, Serninarie van Burgerlijk Recht, 1978, nr.
76-107, p. 69-103 en T.P.R., 1978, nr. 76-107, p. 219-253.
(7) Over dit onderscheid tussen rechtstreekse en onrechtstreekse bescherrningsregels:
CAPARROS, E., Les !ignes deforce de !'evolution des regimes matrimoniaux en droits compare
et quebicois, Montreal, Les presses de l'Universite de Montreal, 1975, nr. 107 e.v., p. Ill e.v.
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Die samenwoning wordt juridisch georganiseerd en gelokaliseerd in
de echtelijke verblijfplaats. Die plaats van samenwoning wordt vastgesteld in onderling overleg door de echtgenoten en daar worden de
andere persoonlijke verplichtingen, zoals de hulpverplichting (art.
213 B.W.) en de verplichting van bijdrage in de lasten van het
huwelijk nagekomen (art. 221 B.W.). Het is daar ook dat de echtgenoten als gehuwden bereikt kunnen worden in verband met die
huwelijksverplichtingen. De regeling omtrent de echtelijke verblijfplaats is de juridische uitwerking van de persoonlijke wederzijdse
verplichting van de echtgenoten tot samenwoning: in hun persoonlijke verhoudingen vertolkt ze de juridische gelijkheid of ongelijkheid
van de echtgenoten. Die regeling is thans vervat in artikel214 B.W.:
ze werd ingevoerd door de wet van 30 april1958. De vaststelling van
de echtelijke verblijfplaats gebeurt door de echtgenoten in onderlinge
overeenstemming en bij gebreke daarvan door de vrederechter. Die
regeling betreft aldus rechtstreeks de inhoud van de persoonlijke
rechtstoestand van de echtgenoten.
De woonplaats is een civielrechtelijk begrip: elke echtgenoot heeft
een woonplaats die bepaald wordt overeenkomstig artikel102 B.W.
Wat betreft de uitoefening van zijn burgerlijke rechten, is de woonplaats van een persoon waar hij zijn hoofdverblijf heeft. De woonplaats van de gehuwde is zoals van iedere enkeling, zijn eigen
afzonderlijk belangencentrum. Ze is principieel niet huwelijksgebonden. Elke echtgenoot kan een afzonderlijke woonplaats hebben,
buiten de echtelijke verblij fplaats; ze kan voor een of beide echtgenoten daarmee samenvallen.
§ 2. De gezinswoning

a. Omschrijving
3. Door de wet van 14 juli 1976 wordt in artikel 215 B.W. een
bijzondere regeling ingevoerd m.b.t. de bescherming van de voornaamste gezinswoning. Naast de woonplaats - civielrechtelijk begrip m.b.t. de rechtssituatie van de enkeling - naast de echtelijke
verblijfplaats- begrip van het huwelijksrechtm.b.t. de persoonlijke
verhoudingen van de echtgenoten - is er de gezinswoning, het
feitelijk georganiseerd levenskader niet van de echtgenoten aileen,
maar van het gezin.
Het gezin is in onze bestaande maatschappelijke opvatting de groepering van echtgenoten-ouders en kinderen. Het gezin kan ruimer
begrepen worden en dan omvatten al degenen die gewoonlijk samen337

Ieven onder hetzelfde dak en die verbonden zijn door huwelijk,
bloed- of aanverwantschap of adoptie(8). Zo kunnen van het gezin
dee! uitmaken, de ouders en voorouders en kinderen(9), de gescheiden inwonende dochter en haar kinderen(lO), enz ... Het gezin kan
echter herleid worden tot de samenwonende echtgenoten en een
echtgenoot aileen kan geacht worden in bepaalde omstandigheden
het gezin voort te zetten(11).
De woning is een goed, waarin een persoon of personen in feite en
werkelijk onderdak vinden en een georganiseerd levenskader uitbouwen. De gezinswoning is dan het goed, waarin de echtgenoten,
eventueel met andere met hen verbonden personen, op blijvende en
georganiseerde wijze samenleven. Essentieel is het feitelijk gegeven,
het wonen. Dit is niet noodzakelijk zo: dat samenleven kan opgevat
worden, als wettelijk samenwonen in de juridische zin, wat het geval
is in het Nederlands recht (art. 88 N.B.W. wordt ge'interpreteerd in
het licht van artikel 10 e.v. ( = art. 102 B.W.)(12).
Luidens artikel215 § 1 en 2 wordt het goed beschermd dat het gezin
tot voornaamste woning dient. Daarmee wordt niet bedoeld het goed
dat het belangrijkste is onder de verschillende goederen van de
echtgeno(o)t(en), of het meest waardevolle, of het goed dat overeenkomstig de inzichten van de leden van het gezin als dusdanig wordt
aangemerkt, doch wei een goed dat meestentijds in feite de effectieve
woning van het gezin is.
Aldus slaat de wettelijke beschermingsregeling in essentie op een
vermogensbestanddeel dat een bepaalde feitelijke bestemming heeft,
met name het verschaffen van onderdak aan een wettelijk erkende,
blijvende groepering van personen. Zo wordt ten deze de nadruk
gelegd niet op het civielrechtelijke uitzicht van de vestiging van een
persoon (d.i. de woonplaats), niet op het persoonsrechtelijke aspect
van de samenwoning der echtgenoten (d.i. de echtelijke verblijfplaats), maar op het patrimoniale uitzicht van de werkelijke reele
samenwoning (d.i. de gezinswoning), zij het dater langs de samenwoning der echtgenoten om een duidelijke binding is met de persoonsrechtelijke aspecten van het huwelijk.
De regeling omtrent de bescherming van de gezinswoning tijdens het
(8) VERWILGHEN, M., o.c., Ann. Dr. Louv., 1982, nr. 23, p. 78; Trav. Ass. Cap., 1982, nr.
23, p. 364.
(9) DELVA, W., o.c., T. Not., 1978, nr. 22, p. 203.
(10) Hof Arnhem, 19 maart 1980, N.J.,, 1981, nr. 370, p. 1236.
(11) Infra nr. 41 e.v.
(12) KLAASSEN-EGGENS, Huwe/ijksgoederen- en erjrecht D.I. Huwelijksgoederenrecht,
bewerkt door Prof. LUIJTEN, E.A.A., Zwolle, 1984, W.E.J. Tjeenk Willinck, 38.
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huwelijk is een belangrijk onderdeel van het primair huwelijksstelsel,
zoals dit begrip thans algemeen aanvaard wordt: een algemeen gevolg
van het huwelijk voor echtgenoten en derden met tegelijk persoonsrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten dat op eenvormige en
gebiedende wijze geregeld is met het oog op het verwezenlijken van
essentiele doelstellingen van het huwelijk(13).
Voor de meeste gehuwden, zullen de woonplaats van de echtgenoten
of van een van hen, de echtelijke verblijfplaats en de voornaamste
gezinswoning samenvallen, maar in bepaalde gevallen kunnen woonplaats(en) en echtelijke verblijfplaats verschillen en kan het ook zijn
dater geen echtelijke verblijfplaats meer is, omdat de samenwoning
opgehouden heeft (bv. feitelijke scheiding), terwijl er toch een gezinswoning is ten voordele van de verlaten echtgenoot. Omgekeerd kan
het zijn dat er geen onroerend goed meer is dat tot voornaamste
woning dient (de echtgenoten wonen bij de ouders van een van hen
in), terwijl er toch een echtelijke verblijfplaats is.
b. Preciseringen
1° Onroerende goederen

4. De wettelijke bescherming wordt beperkt tot de voornaamste
gezinswoning krachtens zakelijke rechten gevestigd op een onroerend
goed wat, bij weersomstuit de uitsluiting met zich brengt van woonbarakken, woonwagens, woonboten en caravans, die als woonverblijf worden gebruikt.
2° De tweede woningen

5. Zoals reeds aangestipt, worden beschermd de rechten op het
onroerend goed of het recht op de huur van zodanig goed die het
gezin tot voornaamste woning dienen. De voornaamste gezinswoning
werd omschreven(14). Meteen betekent zulks ook dat van de wettelijke bescherming uitgesloten worden, tweede of andere gezinswoningen: er is immers maar een goed dat voornaamste woning kan zijn.
Uitmaken welke van de verschillende woningen de voornaamste is,
is een feitenkwestie(15).
Op dit punt is onze regeling verschillend van de Nederlandse en de
Franse. Het Nederlandse beschermingsstelsel slaat op ,de door de
echtgenoten tesamen of door de andere echtgenoot aileen bewoonde
(13) BAETEMAN, G., o.c., T.P.R., 1978, nr. 20, p. 174; Infra, nr. 29 en 42.
(14) Supra nr. 3.
(15) DELVA, W., o.c., T. Not., 1978, nr. 23, p. 203; in dezelfde zin maar dan m.b.t. de
gezinswoning: Cass. civ., 8 juli 1981, Bull. Cass., 1981, R. 149, 96.
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woning" (art. 88 N.B.W.), terwijl de Franse regeling betrekking
heeft op de rechten ,par lesquels est assure le logement de la famille
(art. 215, al. 4 C.C.) of ,le droit au bail du local qui sert effectivement a !'habitation de deux epoux (art. 1751 C.C.).
3° Aanhorigheden e.d.

6. De gezinswoning omvat niet alleen de enkele woonruimte, maar
ook de toebehoren, aanhorigheden en bijzaken, ook al zijn ze niet
strikt noodzakelijk en zijn ze te beschouwen als alleen maar nuttig
of aangenaam in verband met de bewoning. De gezinswoning is
derhalve geen begrensde leefruimte, maar wel het normale, als geheel
bestaande en redelijk aanvaardbare levenskader. Tot de medebeschermde accessoria behoren een tuin(16), een afzonderlijke op het
erf staande garage(17), het tuinhuisje en zelfs de gemene gracht(18).
4° De toekomstige gezinswoning

7. Algemeen wordt aangenomen dat de toekomstige voornaamste
gezinswoning- het huis in opbouw bestemd om de gezinswoning
te worden, het huis dat zal worden aangekocht of dat wordt gehuurd
- buiten de actuele bescherming van de wet vallen. Er is dan immers
ofwel nog geen gezin omdat er geen huwelijk is ofwel is er nog geen
bestaande effectief bewoonde gezinswoning(19).
Ben vrederechter van Brugge besliste in de zin van de eenparige
Belgische rechtsleer(20). P. De Loof neemt in een kritische noot een
vrij ingewikkeld standpunt in. In de eerste plaats vindt hij de grondslag van de bescherming van de gezinswoning in de uitdrukkelijke
kenbaarmaking door de echtgenoten van hun wil om een woning als
gezinswoning te huren. Vervolgens meent hij dat wanneer er een
overgangsfase bestaat, - een woning is nog bewoond, de andere is
al gehuurd - er eigenlijk een keuze van bescherming moet gebeuren,
waarbij dan uitgemaakt moet worden welke woning eerder beschermd moet worden. Tenslotte stelt de auteur als oplossing voor
dat, wanneer beide echtgenoten en de verhuurder het contract hebben getekend de gehuurde woning als gezinswoning wordt beschermd. Heeft slechts een echtgenoot getekend dan is de ingebruikneming determinerend.
(16) CREFF, G., Le logement familial en droit civil, Thesis Universite de Rennes, 1975, nr.
97, p. 170.
(17) DELVA, W., o.c., T. Not., 1978, nr. 24, p. 204.
(18) Vred. Tielt, 24 december 1980, T. Not., 1981, 81.
(19) DELVA, W., o.c., T. Not., 1978, nr. 25 in fine, p. 204; CASMAN, H. en VAN LOOK, M.,
Huwelijksvermogensrecht, Brussel, C.E.D.-Samsom, !.4.5; contra kritisch DE CocK, Y. en
DELAT, J., ,De bescherming van de gezinswoning", Jura Fate., 1976-77, nr. 17, p. 365.
(20) Vred. Brugge, 21 december 1979, R. W., 1981-82, 1963, noot DELOOF, P.
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De Nederlandse Hoge Raad besliste in een arrest van 25 februari
1983(21) dat ,naar de strekking van genoemde artikelen (art. 88 en
89 N.B.W.) met een door de echtgenoten tezamen bewoonde woning
de onderhavige (toekomstige) woning op een lijn moet worden
gesteld". In zijn kritische noot stelt Professor E.A.A. LUIJTEN vast
dat die de beslissing van de Hoge Raad op een ,sobere motivering"
steunt, in tegenstrijd met de grote meerderheid van de Nederlandse
rechtsleer. Hij wijst er ook op dat de beschermingsregeling op basis
van bevoegdheidsbeperking geconcipieerd, niet voor extensieve uitleg of analogische toepassing vatbaar is. Hij stelt verder vast dat twee
beperkingen in het arrest zijn ingebouwd: eensdeels is de niet gelijkstelling van de toekomstige met de bestaande woning slechts ,,in haar
algemeenheid" onjuist en anderdeels staat slechts met de bestaande
woning gelijk die toekomstige woning, die ,in de nabije toekomst"
zal worden betrokken. Deze beschouwingen onderlijnen de geschapen rechtsonzekerheid. De toekomstige gezinswoning kan in bepaalde omstandigheden van groot belang zijn voor het gezin zodat ze
voor bescherming in aanmerking zou moeten komen. De bestaande
regeling kan die echter niet geven: als beschermende regeling kan ze
niet afhankelijk zijn van de inzichten van de echtgenoten. De bestaande regeling is geconstrueerd rond de effectieve bewoning. Een
beschermende regeling kan ook niet uitgebreid worden: wanneer is
er immers sprake van een toekomstige woning en hoe moet het dan
met het samenbestaan van twee beschermde woningen? Aileen een
aanvullende wettelijke regeling kan dit reele probleem oplossen.

HOOFDSTUK

II

TECHNISCHE UITWERKING VAN DE BESCHERMING
AFDELING

1

DE RECHTEN, KRACHTENS WELKE DE GEZINSWONING WORDT GEVESTIGD

INLEIDING

8. De bescherming van de gezinswoning hangt af van de rechten,
krachtens welke die gezinswoning gevestigd wordt. Die rechten worden onderscheiden naargelang hun aard - zakelijke of verbintenis(21) NJ., 1983, nr. 696, 2199, conclusie Adv. Gen. BIEGMAN-HARTWIJK, noot LUIJTEN,
B.A. A.
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senrechten - en naargelang hun toebehoren, vastgesteld krachtens
het huwelijksvermogensrecht of het gemeen recht. Zo is de werking
van de bescherming direct of indirect - direct door een bijzondere
algemeen werkende regeling (art. 215 § 1 en§ 2)- indirect, door een
bepaling van het wettelijk stelsel (art. 1418, a en c B. W .) of van een
bijzonder stelsel (art. 1469 B.W.) of van het gemeen recht (art. 577bis
B. W.). Die regelingen kunnen dan nog mekaar aanvuilen, met een
overwegende werking van het primair stelsel.
§ 1. De zakelijke rechten

9. Artikel 215 § 1 B.W. heeft letterlijk aileen betrekking op ,de
rechten die (een echtgenoot) bezit op het onroerend goed dat het
gezin tot voornaamste woning dient". De structuur van het artikel
laat er echter geen twijfel over dat het om zakelijke rechten gaat. Die
zakelijke rechten, die de stabiliteit van het levenskader verzekeren,
zijn: eigendom, vruchtgebruik, gebruik, bewoning, erfpacht en opstal(22).
De tekst betreft eigenlijk aileen de persoonlijke of eigen rechten van
een echtgenoot en op eerste gezicht zou de draagwijdte daartoe
beperkt kunnen worden. Toch moeten daaronder ook begrepen
worden de onverdeelde -reehten die een echtgenoot samen met de
andere echtgenoot heeft verkregen.
De echtgenoot - onverdeeld eigenaar kan niet de licitatie vorderen
zonder instemming van de andere echtgenoot, al is de verdeling geen
daad van beschikking(23).
Krachtens de gemeenrechtelijke regels betreffende de onverdeeldheid
kan een der echtgenoten niet aileen optreden en die bescherming gaat
verder dan artikel224 B.W.: de vordering kan ingesteld worden ook
na een termijn van een jaar. Daarentegen is artikel 215 B.W. wei
toepasselijk op de verkoop van een onverdeeld aandeel: toegelaten
overeenkomstig het gemeen recht, is zulks verboden op grond van
artikel 215 § 1 B.W.(24).
Onder het stelsel van scheiding van goederen bepaalt artikel 1469
eerste lid B.W. uitdrukkelijk dat wanneer artikel215, eerste lid B.W.
(22) De tekst, van art. 215, al. 4. C.C. die spreekt van ,disposer des droits par lesquels est
assure le logement de la famille" is dus breder en kan ook beperkte rechten beschermen, zoals
het commodaat, huurkoop, enz. Zie CREFF, G., o.c., nr. 66, p. 108 e.v.
(23) WATHELET, P ., ,Des droits et devoirs respectifs des epoux" Rec. Gen. Enr. Not., 1977,
nr. 22140, VI, p. 214.
(24) VIEUJEAN, E., ,Principes generaux des rapports patrimoniaux entre epoux"' in Sept
ler;ons sur Ia rejorme des regimes matrimoniaux, Fac. Dr. Liege, 1977, 27.
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van toepassing is, een echtgenoot niet uit onverdeeldheid kan treden,
een belangrijke afwijking van de regels betreffende de onverdeeldheid. Wanneer het zakelijk recht in onverdeeldheid is tussen een
gehuwde en een of meer derden (ingeval van onverdeeldheid na
erfenis) is artikel 215 B.W. toepasselijk, wat gebeurlijk kan leiden
tot beperking van de rechten van de derde(n)(25).
Algemeen wordt tenslotte aanvaard dat artikel215 B.W. van toepassing is op de zakelijke rechten in verband met goederen van het
gemeenschappelijk vermogen, al kan de belanghebbende echtgenoot
zich beroepen op andere beschermingen: het toepassingsgebied van
artikel215 B. W. is immers breder dan dat van artikel1418 B. W. (bv.
terzake huur) en de sanctieregeling van artikel 224 B.W. is meer
verregaand dan deze van artikel1422 B.W.(26). De echtgenoot moet
niet zijn wettig belang aantonen en de derde kan zich niet beroepen
op zijn goede trouw.
Aan het toebehoren zelf van de zakelijke rechten wordt echter niets
gewijzigd: de eigen rechten blijven eigen, de onverdeelde, onverdeeld, de gemeenschappelijke gemeenschappelijk.
§ 2. De huurrechten
A. DE JURIDISCHE KWALIFICATIE: EEN WETTELIJKE ONVERDEELDHEID

10. Om deze kwalificatie goed te begrijpen, moet eerst de rechtssituatie van gehuurde goederen, v66r de wet van 14 juli 1976 in herinnering gebracht worden. Bij scheiding van goederen was de huurder
degene die het contract had afgesloten; had den beide echtgenoten het
contract afgesloten, dan werd het huurrecht een gezamenlijk vorderingsrecht tussen hen.
In gemeenschapsstelsels was het huurcontract als vorderingsrecht een
roerende waarde die in het gemeenschappelijk vermogen opgenomen
werd: in het wettelijk stelsel ongeacht of het v66r of na het huwelijk,
door de man, door de vrouw of door beiden was gesloten; bij
gemeenschap van aanwinsten, indien het tijdens het huwelijk was
afgesloten. Het roerend karakter van het vorderingsrecht was bepalend(27).
(25) DELVA, W., o.c., T. Not., 1978, nr. 31, p. 206.
(26) Pari. Hand., Senaat, 1975-7'6, 1911, verklaring Senator HAMBYE, J.; DELVA, W., o.c.,
T. Not., 1978, nr. 31, p. 206; Rb. Brussel, 11 oktober 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 67.
(27) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite e/ementaire de droit civil Beige, Brussel, 1949, X.2.
nr. 232, p. 299.
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Niettegenstaande enige andersluidende overeenkomst en ongeacht
het tussen de echtgenoten geldende huwelijksvermogensstelsel, behoort voortaan het recht op de huur van het onroerend goed dat een
der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs v66r het huwelijk, en dat het
gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, aan de
beide echtgenoten gezamenlijk (art. 215 § 2 B.W.). Het gaat om elke
vorm van huur of van pacht, hetzij gesloten v66r of tijdens het
huwelijk, hetzij rechtstreeks afgesloten door een echtgenoot, of door
een echtgenoot geerfd, ongeacht of het gaat om een goed dat aanvankelijk niet dan wellater de voornaamste gezinswoning is geworden
of daarvoor geheel of gedeeltelijk dient(28).
Het lot van het huurcontract afgesloten door een echtgenoot wordt
voortaan niet meer geregeld, overeenkomstig het huwelijksvermogensrecht: het wordt een bijzondere onverdeeldheid onttrokken aan
de werking van alle huwelijksvermogensstelsels. In de stelsels met een
gemeenschappelijk vermogen wordt het huurrecht niet meer opgenomen in dat vermogen; in stelsels met scheiding van goederen behoort
dat huurrecht niet meer toe aan een echtgenoot alleen. Het wordt tot
een bijzondere onverdeeldheid met de beide echtgenoten als titularissen, omdat ze betrekking heeft op het huurrecht van het onroerend
goed dat geheel of gedeeltelijk tot voornaamste gezinswoning dient,
omdat ze uit kracht van de wet ontstaat ongeacht of het huurcontract
v66r of na het huwelijk, door de ene of de andere echtgenoot werd
afgesloten en omdat ze een bijzondere inhoud heeft, verbonden aan
de bestemming, voornaamste gezinswoning(29). Deze juridische
kwalificatie is beperkter dan deze welke eerder voorgesteld werd in
een vroeger commentaar(30).
Een bijzonder aspect van de regeling is dat het huurrecht gezamenlijk
toebehoort aan beide echtgenoten, aan de ene uit hoofde van het
contract, aan de andere uit kracht van de wet. De rechtssituatie van
de partijen bij het huurcontract betrokken, wordt zonder meer
gewijzigd: omdat de huurder, huwt of gehuwd is en op grond van
de bestemming van het gehuurde goed - bewoning als voornaamste
gezinswoning - wordt naast de contractuele huurder een wettelijke
huurder ingevoerd in het contract en opgedrongen aan de eigenaar,
(28) DELVA, W., o.c., T. Not., 1978, nr. 30, p. 306.
(29) CoRNU, G., ,Jurisprudence fran~;aise, Contrats speciaux", Rev. trim. Dr. Civ., 1966,nr.
3, p. 106; RIEG, A., ,L'immeuble d'habitation dans le droit patrimonial de la famille" in
L'immeuble urbain ausage d'habitation, CARBONNIER, J. (ed.), Parijs, 1963, nr. 17, p. 462;
GUYON, Y., ,Le statut du logement familial en droit civil", J.C.P., 1966, I, nr. 2041, nr.
10.
(30) BAETEMAN, G., o.c., T.P.R., 1978, nr. 94, 1, p. 238.
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dit ailes buiten elke wilsverklaring van de partijen, buiten elke
mededeling aan de eigenaar.
Het huurcontract moet niet door iedere echtgenoot ondertekend
worden(31). De wettelijke regeling is niet aileen toepasselijk op de
huurcontracten die sedert het van kracht worden van de wet werden
gesloten, maar ook op aile lopende contracten, ongeacht het tijdstip
waarop ze gesloten werden, door welke van de echtgenoten ook
getekend en onverschillig het vroeger ofthans geldende huwelijksvermogensstelsel. Die gevolgen gelden wel enkel vanaf het sluiten van
het huwelijk - en niet vanaf het sluiten van het huurcontract, dit
op grond van de niet retroactiviteit van de wet(32).
B. DE CONVENTIONELE GEZAMENLIJK AFGESLOTEN HUURCONTRACTEN

11. De regeling van artikel215 §2 B.W. geldt alleen voor de huurcontracten van het onroerend goed dat een der echtgenoten heeft
afgesloten. De echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk samen een
huurcontract afsluiten.
Bij uitbreiding of analogie is de wettelijke regeling van artikel 215
§ 2 B. W. die een uitzonderlijke juridische kwalificatie en inhoud
heeft niet toepasselijk op die huurcontracten(33). De geldende regels
van het huwelijksvermogens- en van het verbintenissenrecht zullen
op dit conventionele en aan de eigenaar bekende gezamenlijk recht
toepasselijk zijn. De rechtsbescherming is omzeggens gelijklopend in
huwelijksvermogensstelsels met scheiding van goederen: het huurrecht moet in alle opzichten door hen heiden bestuurd worden en de
eigenaar moet beide huurders bij alle verrichtingen betrekken. In de
stelsels met een gemeenschappelijk vermogen wordt het huurcontract
in dat gemeenschappelijk vermogen opgenomen en valt het onder het
concurrentieel bestuur van artikel 1416, tenzij artikel 1418, 1, c.
toepassing vindt.
Dat dit onderscheid zinvol is, blijkt uit de gevolgen van beide
regelingen en de verschillende duur ervan.

(31) In die zin: DE CocK, Y. en DELAT, J., o.c., Jura Fa/c., 1976-77, nr. 42, p. 376; Contra
VAN HovE, E., ,Bekwaarnheid en beheer der echtgenoten", Antwerpen, Notariele Dagen,
1976, 55.
(32) Vred. Elsene, 4 rnaart 1977 en Rb. Brussel, 18 juni 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980,
noot RENCHON, J.L., nr. 5 en 6, p. 208.
(33) Vred. Brugge, 12 juli 1982, T. Vred., 1983, 106. Zie supra nr. 7 rn.b.t. de toekornstige
gezinswoning, de aangehaalde beschouwingen van Prof. Mr. E.A.A. LUIJTEN.
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C. DE GEVOLGEN EN DE GELDINGSDUUR VAN BEIDE REGELINGEN

12. Moet voor bet bepalen van de gevolgen van de wettelijke onverdeelheid, waarvan sprake in artikel 215 § 2 B. W. een onderscheid
gemaakt worden tussen huurrecht zelf, dat aan beide echtgenoten
gezamenlijk behoort en de rechten en verplichtingen van artikel1722
e.v. B.W. die eruit voortvloeien?
In een vonnis van 20 september 1979 maakt de vrederechter van Tielt
dit onderscheid: de vordering tot betaling van achterstallige huurgelden en van de vergoeding voor ontbinding van de huur en wederverhuur kan ingeleid worden tegen beide echtgenoten omdat het een
huishoudelijke schuld betreft (toepassing van art. 222 B.W.). De
echtgenoot die bet huurcontract niet getekend heeft is volgens hem
niet gehouden tot de huurverplichtingen vastgesteld in de artikelen
1728 e.v. B.W. Die schulden zijn wei in bet wettelijk stelsel gemeenschappeli.ike schulden verhaalbaar op de drie vermogens (art. 1408,
laatste lid en art. 1414, tweede lid, 1-4 B.W.)(34).
Dit standpunt wordt impliciet bijgetreden door de Vrederechter van
Elsene in een vonnis van 4 maart 1977, maar dan m. b. t. een huurcontract afgesloten en beeindigd v66r de inwerkingtreding van de wet
van 14 juli 1976, reden waarom dat vonnis in boger beroep hervormd
werd(35).
In bet verbo ,Regimes matrimoniaux (droit interne)(36) wordt dit
onderscheid- huurrecht- rechten en verplichtingen van de huurder-ondertekenaar - blijkbaar onderschreven met verwijzing naar
beide aangehaalde vonnissen en naar een vonrtis van de vrederechter
van Merksem, dat de toestand terzake huur van concubinerenden
betreft(37). Professor M. Verwilghen meent op grond van de ratio
legis dat de oplossing voor de hand ligt: artikel 215 § 2 B.W. werd
niet geconcipieerd met dergelijke doelstellingen(38).
Ben andere opvatting lijkt juister. De echtgenoot die wettelijk
huurder is, is gedurende de tijd dat de gehuurde woning voornaamste
gezinswoning is, samen met de echtgenoot-huurder die het contract
gesloten heeft, gehouden de twee hoofdverplichtingen van de huur(34) Vred. Tielt, 20 september 1979, T. Vred., 1980, 293, Rec. Gen. Enr. Not., 1980, nr.
22.492. p. 191 e.v. en R. W., 1979-80, 2664.
(35) Vred. Elsene, 4 maart 1977, en Rb. Brussel18 juni 1979, Rev. Trim. Dr. Pam., 1980,
205, noot RENCHON, J.L. ,L'application dans le temps de l'art. 215 §2 nouveau du Code
Civil".
(36) R.P.D.B., Compl. VI, yo Regimes rnatrimoniaux, nr. 431-432.
(37) Vred. Merksem, 5 maart 1981, R. W., 1981-82, 49, noot PAUWELS, J.
(38) VERWILGHEN, M., o.c., Ann. Dr. Louvain, 1982, nr. 72, p. 104 en Trav. Ass. Cap., nr.
72, p. 384.
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der nate komen die vastgesteld zijn in artikel1728 B. W.: de huurprij s
op de bepaalde termijn betalen en het gehuurde goed gebruiken als
een goed huisvader volgens zijn bestemming. Het huurrecht behoort
aan beide echtgenoten gezamenlijk, het is een onverdeeld recht dat
zelfs niet in het gemeenschappelijk vermogen valt, dus zijn ze ook
gezamenlijk gehouden tot de betaling van de huurgelden. Wat meer
is, de schuld aangegaan voor de huisvesting van het gezin is een
huishoudelijke schuld en derhalve zijn de echtgenoten om die reden
hoofdelijk verbonden (art. 222 B.W.)(39). Die ondeelbaarheid en
solidariteit beletten ook het beeindigen van het huurcontract bij
wanbetaling door de echtgenoot-effectieve huurder. De echtgenoten
zijn ook samen gehouden tot het betalen van de huurschade en van
de vergoeding voor wederverhuring. Aldus worden de belangen van
de verhuurder-eigenaar volledig gevrijwaard.
Hierbij moet aangestipt worden dat zulks geldt zolang de gehuurde
woning voornaamste gezinswoning is: bij het einde van de bestemming moet de huurschade vastgesteld worden en vergoed worden
door de beide echtgenoten, ongeacht het tijdstip van het ontstaan van
de huurschade, dus ook al is die ontstaan ten tijde dat de echtgenootondertekenaar aileen het goed in gebruik had(40).
Dat het huurrecht een onverdeeld recht is van beide echtgenoten kan
ook negatieve gevolgen hebben, zo m.b.t. de verplichting van gebruik als een goed huisvader en de eerbied van de bestemming van
het gehuurde goed: indien een echtgenoot de bestemming verandert
door bv. een beroepsactiviteit te gaan uitoefenen in een woongoed,
dan kan zulks uitdrijving van beide echtgenoten tot gevolg hebben(41).
Deze regeling houdt op uitwerking te hebben, niet aileen wanneer de
bestemming ophoudt te bestaan, doch ook wanneer het primair
huwelijksstelsel ophoudt te bestaan door ontbinding van het huwelijk(42). In tegenstelling met wat in ons recht het geval is, is in het
Franse recht een overgang van dit huurrecht uitdrukkelijk geregeld
bij echtscheiding, (art. 1751, al. 2. C.C.). In het Nederlands recht
is ook een bijzondere regeling uitgewerkt in de wet van 21 juni 1979,
ingevoegd onder de artikelen 1623 g en i B.W. bij opheffing van de
(39) Rouen, 22 december 1970, Dall., 1971, 429, noot BELHUMEUR, R., Vred. Tielt, 20
september 1979, gecit.
(40) RENCHON, J.L., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, nr. 6, p. 209.
(41) Parijs, 27 oktober 1971, Rev. Layers, 1970, 282, noot VIATTE, J.; CREFF, G., o.c., nr.
106, p. 192 e.v.
(42) DE CocK, Y. en DELAT, J., o.c., Jura Fa/c., 1976-77, nr. 40, p. 375.
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samenleving en bij overlijden zet de medehuurder(43) de huurovereenkomst voort. Zijn de echtgenoten daarentegen beiden volwaardige gewone huurders zoals eerder aangestipt, dan worden de regels
van het toepasselijk huwelijksvermogensstelsel gevolgd. De verplichtingen van artikel 1728 e.v. B.W. volgen uit het contract voor hen
beiden. Het huurcontract blijft gewoon doorgaan ook al is het
onroerend goed niet meer de voornaamste gezinswoning en het
huurrecht gaat overeenkomstig artikel17 42 B. W. over op de erfgenamen, inbegrepen de andere echtgenoot.
D.

UITZONDERINGEN

1. De handelshuurovereenkomsten en de pachtcontracten
13. Luidens artikel215 § 2, vierde lid van het B.W. zijn de beschermingsbepalingen niet van toepassing op de handelshuurovereenkomsten, noch op de pachtcontracten. Zowel bij de handelshuur als bij
de pacht is het moeilijk het aspect , woning" te scheiden van de
bijzondere bestemming van een gedeelte van het goed voor de handelsbedrijvigheid of voor de landbouwexploitatie en vooral bij het
einde van handels- of landbouwexploitatie moet tevens een einde aan
de gezinsbestemming gesteld worden. Zowel ten aanzien van de pacht
als m.b.t. de handelshuur gelden bijzondere voorschriften(44).
2. De gemengde contracten
14. Er bestaan nog andere gemengde huurcontracten: een onroerend
goed kan gedeeltelijk gezinswoning zijn, gedeeltelijk de uitoefening
bv. van een vrij beroep mogelijk maken. Hier kan gekozen worden
voor de ondeelbaarheid van het huurcontract, met derhalve een
eenlijnige toepassing van de beschermingsregeling van artikel215 § 2
B.W. ofwel kunnen de inzichten van partijen aansluitend bij het
onderscheiden belang van de delen van het onroerend goed voor
bewoning en beroep bepalend zijn(45).
3. De dienstwoning
15. Het goed, dat bet gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste
gezinswoning dient, wordt ter beschikking gesteld door de wer kgever
(43) ,Huur van woonruimten", W.P.N.R., 1979, nr. 5483, p. 380-382; BOEKWINKEL, A.,
,Nieuw Huurrecht: gunstig voor de huurder, ongunstig voor de verhuurder", N.J. B., 1979,
881.
(44) Zie daarover BAETEMAN, G., o.c., T.P.R., 1978, nr. 96.2, p. 242; DE CocK, Y. en DE
LAT, J., o.c., Jura Fa/c., 1976-77, nr. 37, p. 373; DELVA, W., o.c., T. Not., 1978, nr. 30,
p. 206.
(45) CREFF, G., o.c., nr. 68, p. 114.
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en is verbonden aan de uitvoering van de opdracht van de werknemer.
In een bekend arrest van 17 maart 1961 heeft de Nederlandse Hoge
Raad, gesteld dat dergelijke overeenkomst een gemengde overeenkomst is - arbeidsovereenkomst - huurovereenkomst. Het zal
maar anders zijn wanneer de werkgever een bepaalde woning aanwijst en het bewonen voor de werknemer behoort tot de uit het
dienstverband voortvloeiende verplichtingen: dan is er geen huurovereenkomst(46).
Het einde van het" arbeidscontract betekent dan ook opheffing van
de dienstwoning en het verdwijnen van de gezinswoning. De binding
kan ook minder strak zijn: de ter beschikking gestelde woning is
enkel een voordeel in natura. Is het de werknemer die zelf verzaakt
aan het woonrecht, zonder te veranderen van beroep dan wordt de
wettelijke regeling toepasselijk.
Anders zou het zijn wanneer daardoor een voortzetting van het
arbeidscontract wordt nagestreefd door de werkgever, wat in strijd
komt met de vrijheid van arbeid(47).
De feitelijke toedracht moet nauwkeurig nagegaan worden.
Een gelijkaardige situatie kan ontstaan wanneer een vennootschap
een woning ter beschikking stelt van een beheerder, die ze gebruikt
als gezinswoning, en door een overdracht van aandelen een andere
beheerder wordt aangeduid, die meteen die woning toegewezen
krijgt: de beschermende regeling vervalt(48).

(46) N.J., 1961, 237.
(47) CREFF, G., o.c., nr. 70, p. 117; Over al deze punten THIRY, Y., ,Rapport beige: Le
logement et l'entreprise", in Trav. Ass. Cap. Le droit au logement, T.XXIII, Parijs, 1982,
219-237.
(48) Cass. civ., 4 oktober 1983, Bull. Cass., 1983, R. 217, p. 195, J.C.P., 1983, IV., 339,
J.C.P., 1984, II, nr. 20188, noot CHARTIER, Y. en Rep. Defr., 1983, nr. 33180, nr. 132, p.
1595, noot CHAMPENOIS, G.
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AFDELING

2

DE BESCHERMINGSTECHNIEKEN

§ I. De gezinswoning waaromtrent een of beide echtgenoten een
zakelijk recht heeft of hebben
INLEIDING

16. De algemene regel van artikel 215 § 1 B.W. luidt a.v. ,De ene
echtgenoot kan zonder de instemming van de andere niet onder
bezwarende titel of om niet onder de levenden beschikken over de
rechten die hij bezit op het onroerend goed dat het gezin tot voornaarnste woning dient, noch dat goed met hypotheek bezwaren''.
Volgende punten worden hierna toegelicht: de algemene conceptie
van de regeling, het beschikken onder bezwarende titel, het beschikken om niet onder levenden, de vereiste instemming, de mogelijke
gerechtelijke tussenkomst, de gezinswoning gevestigd in een gemeenschappelijk onroerend goed, de toepassing van de regeling op onverdeelde medeeigendom en de regeling van artikel220 § 1 B. W. in geval
van·afwezigheid,onbekwaamverklaring en onmogelijkheidvan wilsuitdrukking in hoofde van een van de echtgenoten.
§ II. ,De ratio legis en de aansluitende bevoegdheidsregeling
A. DE ALGEMENE CONCEPTIE VAN DE REGELING
17. De regeling van artikel 215 § 1 B. W. verandert niets aan het
toebehoren van de goederen: een eigen goed blijft eigen, een gemeenschappelijk goed blijft gemeenschappelijk; een onverdeeld goed
blijft in onverdeeldheid.
' De regeling werkt gezinsbeschermend: de bedoeling is de voornaamste gezinswoning te beschermen. Omdat het gezin als dusdanig, als
entiteit niet kan optreden, moet de beschermende actie wel gebeuren
langs een echtgenoot om en wel de andere echtgenoot, dus niet
degene die titularis is van het zakelijk recht. De andere gezinsleden
en de echtgenoot-titularis van het zakelijk recht kunnen derhalve niet
de geldigheid van de verrichte rechtshandelingen betwisten. Zo gezien kan het stelsel begrepen worden als een bescherming van de ene
echtgenoot tegen de andere echtgenoot, die dan de gezinsbescherming functioneel verdedigt, en niet een bescherming tegen daden van
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derden - de schuldeisers van de medeechtgenoot of van degene die
verhaal hebben op het gemeenschappelijk vermogen(49).
De ene echtgenoot - titularis van het recht kan aileen rechtsgeldig
optreden, maar de andere echtgenoot- om precies de gezinsbestemming te vrijwaren- heeft een eigen en rechtstreeks recht m.b.t. de
volledige rechtsgeldigheid van de verrichte handeling, zodat die
echtgenoot ook niet partij is bij die rechtshandeling en er niet door
verbonden is. Mede gelet op de aard van de sanctie ontstaat aldus
een beperkte handelingsbekwaamheid in hoofde van de titularis van
het recht(50).
B.

HET BESCHIKKEN ONDER BEZWARENDE TITEL

18. Daaronder moeten ongetwijfeld de echte beschikkingshandelingen onder bezwarende titel in de gemeenrechtelijke en algemeen
gebruikte betekenis, begrepen worden: de rechtshandelingen met
tegenprestatie, waardoor de woningsbestemming verdwijnt, zoals de
verkoop, de ruil, de huur en de inbreng van een vennootschap.
Artikel215 § 2 B.W. stelt daarmee op dezelfdevoet het bezwaren met
een hypotheek, waardoor de gezinsbestemming kan verdwijnen na
de uitdoving van de schuldvordering bij de uitwinning. Zo kan de
hypothecaire inschrijving genomen tot waarborg van een borgstelling
- ongeacht de ondeelbaarheid van de beide verrichtingen - nietig
verklaard worden bij ontstentenis van instemming en al blijft de
borgstelling van haar kant geldig omdat het bedrieglijk karakter
ervan niet bewezen is(51). Artikel215 § 1 B.W. is toepasselijk op de
opdracht of op het mandaat dat aan een makelaar gegeven wordt om
het goed-gezinswoning te verkopen(52). Gelet op de finaliteit van de
beschermingsregeling - de bewoning van de voornaamste gezinswoning -, wordt ,beschikken" ruimer opgevat en wordt daaronder
begrepen iedere rechtshandeling die tot gevolg zou hebben dat het
gezin de woning moet verlaten, of waardoor de vestiging in feite
aangetast wordt, wat eigenlijk een extensieve interpretatie is van een
beperkende en dwingende regeling. Aldus zou verhuren voor een jaar
(49) DELVA, W., o.c., T. Not., 1978, nr. 34; PAUWELS, J., Rechten en plichten van gehuwden.
Het primair stelsel, Leuven, Acco, 1980, nr. 206, p. 156.
(50) Vgl. BAETEMAN, G., o.c., T.P.R., 1978, nr. 81, p. 224-225; BAETEMAN, G., ENGELS,
Chr. en GERLO, J., ,Overzicht van rechtspraak (1976-1981), Huwelijksvermogensrecht",
T.P.R., 1982, nr. 18, p. 992-993.
(51) Cass. civ., 17 november 1981, Da/1., 1982, I.R. 475, nootMARTIN, D., J.C.P. 1981, IV,
48 en Bull. Cass. 1983, R. 337, 285.
(52) Cass. civ. 13 apri11983, Rep. Defr. 1983, nr. 33158, nr. 104, p. 1339, noot CHAMPENOIS,
G.; Namen, 19 januari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 117, noot F'ERRHUS-BANNEUX, D., La
Basoche, 1983, nr. 4-5, 18, Info Jura, 1983, 236 en Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 288, noot A. C ..
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in het huwelijksrecht, beschikken zijn en niet beheren overeenkomstig het gemeen recht(53). Zo wordt het beschikken uitgebreid tot
handelingen, die het bewoningsrecht in gevaar brengen: het eigen
goed wordt verkocht met onmiddellijke inhuring(54) of met voorbehoud van vruchtgebruik(55). De bestaande vestiging kan ook aangetast worden door de gezinswoning zelf aan te tasten(56) of door de
omvang van de bewoonbare ruimte te verminderen, door kamers van
de gezinswoning te verhuren of te vervreemden(57). Het is de bestaande zekerheid van samenwoning en de stabiliteit van vestiging
van het gezin die bepalend is.
,Beschikken" kan nog ruimer opgevat worden, en de vermogensrechtelijke gevolgen van rechtshandelingen omvatten. Aangegane
verbintenissen zijn verhaalbaar op het vermogen (art. 7. H.W.).
Door de schulden wordt het vermogen verbonden, gedwongen uitvoering wordt mogelijk en aldus ,beschikt" de echtgenoot over zijn
vermogen. ,Beschikken" zou aldus niet aileen slaan op het positief
optreden van de echtgenoot-titularis, maar ook op zijn ,non-facere", de gevolgen van de nalatigheden in het bestuur van zijn vermogen en de negatieve gevolgen van aangegane verbintenissen zouden
er kunnen onder begrepen worden. Zo ver gaat de beschermingsregeling echter niet: laat de echtgenoot-eigenaar na de afbetalingen te
betalen van een hypothecaire lening, dan kan de verkoop vervolgd
worden, ongeacht de omstandigheid dat de gezinswoning daardoor
vervreemd moet worden(58).
Meer algemeen, geldt de regeling aileen tussen echtgenoten: tegen
(53) VIEUJEAN, E., o.e., in Sept le{:ons... , C., 3°, a, 1, 27; DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F.,
, ,Le regime primaire ou les droits et devoirs respectifs des epoux' ', in La rejorme des droits
et devoirs respeetifs des epoux et des regimes matrimoniaux J eune Barreau (ed. ), Brussel, 1977,
nr.18, 26, 5°, llO;PAUWELS, J., o.e., nr. 206, p.155-156; GITs,A., enLETERME, B., ,Nieuwe
huwelijksvermogensrecht, Toepassingsproblematiek' ', Jura Fate., 1976-1977, 302.
(54) De verandering van de aard van het woonrecht is dan duidelijk minder verregaand. In
die zin GUYON, Y., o.e., J.C.P., 1966, I, nr. 2041, nr. 6 in fine; CREFF, G., o.e., nr. 96, 168
e.v.
(55) In die zin VIEUJEAN, E., o.c., I.e.; contra T.G.I. Parijs, 16 december 1970, Gaz. Pal.,
1971, I, 116 en Da/1. 1971, somm. 61. G. CREFF maakt terzake een gerechtvaardigd
onderscheid: indien het vruchtgebruik toegestaan is ten voordele van de andere echtgenoot dan
is er geen vermindering van de bewoningsstabiliteit, wel indien het vruchtgebruik vervalt bij
het overlijden van de echtgenoot-eigenaar. Zie CREFF, G., o.e., nr. 96, p. 169.
(56) Zie supra nr. 6 m.b.t. de aanhorigheid.
(57) CREFF, G., o.e., nr. 97, 171; T.G.I. Valenciennes, 29 september 1970, A.J.P.I., 1974,
216, noot VIATTE, J. Toch moet daarbij de feitelijke situatie onder ogen genomen worden.
Zo kan de gezinswoning te groot geworden zijn na het vertrek van de kinderen. Zie het
genuanceerde standpunt van Professor W. DELVA, o.e., T. Not., 1978, nr. 24, p. 204.
(58) VERWILGHEN, M., o.c., Ann. Dr. Louvain, 1982, nr. 59, p. 97 e.v. en Trav. Ass. Cap.,
nr. 159, p. 360; AuBRY en RAu, Droit civiljran{:ais, door PoNSARD, A., VIII, Parijs, 1979,
nr. 28, p. 163.
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rechtshandelingen van derden wordt de gezinswoning niet beschermd. Wordt op het goed beslag gelegd door een schuldeiser van
de echtgenoot-eigenaar, dan moet de schuldeiser de instemming van
de andere echtgenoot niet hebben om het goed te verkopen, noch hem
in de zaak betrekken(59). Dit geldt ook in Frankrijk voor de syndic
van de massa die de schuldeisers van de echtgenoot-eigenaar vertegenwoordigt(60).
Aldus zal de geldig verleende borgstelling van een echtgenoot, de
schuldeiser toelaten de betaling te vervolgen op het eigen onroerend
goed- gezinsworiing van de echtgenoot- borg. Dat zal echter niet
het geval zijn wanneer de echtgenoot-borg - bedrieglijke handelingen heeft gesteld, en met name de gezinswoning - gemeenschappelijk goed heeft aangewezen als aanspreekbaar(61). Naar Belgisch
recht zou die borgstelling ook vernietigbaar zijn met toepassing van
artikel 224 § 1, 4 B.W.
Artikel555 W. Kh. bepaalt uitdrukkelijk dat het beschikkingsverbod
van artikel215 § 2 B. W. niet tegen de curator kan ingeroepen worden
ingeval van faillissement, omdat de curator dan de schuldeisers van
de gefailleerde zelf vertegenwoordigt(62).
C.

BESCHIKKINGEN OM NIET ONDER LEVENDEN

19. De beschikkingshandelingen om niet die bedoeld worden in
artikel215 § 1 B.W. zijn schenkingen onder levenden. De beperkende
regeling heeft geen uitwerking t.a. v. de testamentaire beschikkingen:
tegen het ogenblik van de uitvoering van het legaat bestaat het
huwelijk niet meer. Zo mag de echtgenoot-eigenaar in beginsel bij
testament beschikken over de gezinswoning, maar hij zal dan wei
rekening moeten houden met het bepaalde van artikel915 B.W.: de
langstlevende heeft recht op een reserve die in elk geval slaat op het
vruchtgebruik van de preferentiele goederen, ook al is de waarde van
dit vruchtgebruik boger dan het vruchtgebruik op de helft van de
nalatenschap(63).
(59) TIELEMANS, H., ,Het huwelijk van de schuldenaar: een ongelukstijding voor de
schuldeiser", T.P.R., 1981, 311-314, met talrijke verwijzingen.
(60) Cass. civ., 12 oktober 1977, J.C.P., 1977, IV, 294, J.C.P., 1979, II, 19205, D., 1978,
333, noot CHARTIER, Y. en Rep. Defr., 1978, nr. 31653, nr. 11, p. 374, noot AUBERT, J.L.
(61) Cass. civ., 21 juni 1978 en 4 juli 1979, Dall., 1979, 479, noot CHARTIER, Y., Da/1. 1979,
I.R. 141, noot VASSEUR, M., Rep, Defr., 1979, nr. 31.936, nr. 13, p. 475, noot AUBERT, J.L.
en Dall., 1979, I.R. 75, noot MARTIN, D.
(62) Cass. civ. 12 oktober 1977, Dall., 1978, J. 333, noot CHARTIER, Y.
(63) Cass. civ. 22 oktober 1974, Gaz. Pal., 25 februari 1975, 18, noot VrATTE, J., Rep. Dejr.,
1975, nr. 30954, nr. 15,907, J.C.P., 1975, II, nr. 18401 noot CHARTIER, Y. enDall., 1975,
645, noot FOULON-PIGANIOL, CJ.
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D. DE INSTEMMING VAN DE ANDERE ECHTGENOOT

1. Bepaling
20. De hiervoor omschreven beschikkingshandelingen m.b.t. de
rechten op het onroerend goed van een echtgenoot dat het gezin tot
voornaamste woning dient, inbegrepen het hypothekeren ervan,
kunnen niet tot stand komen dan met de instemming van de andere
echtgenoot.
In hoofde van de echtgenoot-eigenaar ontstaat een beperkte handelingsonbekwaamheid m. b. t. zijn eigen goed dat voornaamste gezinswoning is. De andere echtgenoot heeft een persoonlijk recht om de
beperkte onbekwaamheid tot beschikking van de echtgenoot-eigenaar op te heffen. Krachtens die enkele instemming, verbindt de
echtgenoot zichzelf niet, hij wordt geen partij bij de rechtshandeling
en is dan ook niet gehouden tot enige verplichting van waarborg. Hij
wordt geen medeeigenaar of medecontractant: hij treedt enkel op als
echtgenoot(64). Daaruit volgt dat de door het huwelijk ontvoogde
minderjarige zonder machtiging van de familieraad, gehomologeerd
door de rechtbank, kan instemmen met de verkoop of het hypothekeren van een onroerend goed, eigendom van zijn meerderjarige echtgenoot(65).
2. De vormgeving van de instemming
21. Hoe de instemming, het akkoord met de rechtshandeling moet
gegeven en vastgesteld worden, is niet geregeld. Zulks draagt zeker
niet bij tot de rechtszekerheid. Eigenlijk is het een zaak tussen
echtgenoten- de vervollediging van de handelingsbekwaamheid van
de ene door het akkoord van de andere.
Het al dan niet bestaan van die instemming kan echter belangrijke
gevolgen hebben voor de derde-medecontractant van de optredende
echtgenoot.
De instemming moet bijzonder zijn, in die zin dat het akkoord die
bepaalde rechtshandeling betreft. Het akkoord moet daarbij die
handeling betreffen in haar juridische essentie - dus bij een verkoop, de aanduiding van het goed- niet de prijs en de modaliteiten.
Zo gezien moet de instemming m.b.t. een rechtshandeling, waarvan
(64) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag van de subcommissie blz. 36; i.v.m. het
huurcontract; Cass. soc., 16 juli 1963, J.C.P., 1964, II, 13525, noot J.A.
(65) Rb. Brussel, 8 juni 1977, Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22276, p. 343, R. W., 1977-78,
1058, nootPAUWELS, J. en T. Vred. 1980, 27; Rb. Mons, 26maart 1980,Rec. Gen. Enr. Not.,
1980, nr. 22549, p. 427, noot; LEDoux, J.L. ,Les suretes reelles, Examen de jurisprudence,
(1975-1980)", J.T., 1981, nr. 117, p. 338.
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het bewijs in de regel onder toepassing van artikel 1341 B.W. valt,
bijzonder zijn en in een geschrift vastgesteld worden(66). Logisch
moet de instemming bestaan op het ogenblik van de totstandkoming
van de rechtshandeling waarop ze betrekking heeft(67). Ze kan wei
gegeven worden door een mandataris(68).
De sanctie op de ontstentenis van instemming is een relatieve nietigheid, die aileen kan gevorderd worden door,de beschermde echtgenoot en dan nog binnen het jaar dat hij er kennis van heeft gekregen.
Uit dat gegeven vloeit dan voort dat de instemming stilzwijgend kan
zijn(69) en afgeleid kan worden uit de omstandigheden(70), als ze
maar zeker is, dat geen bijzonder geschrift voorafgaandelijk moet
opgesteld worden(71) en eigenlijk ook dat de instemming achteraf
kan gegeven worden. Aileen de instrumenterende notaris kan aile
twijfel opheffen door in de authentieke akte de vereiste instemming
vast te stellen of door ze vast te leggen in een daaraan aangehecht
onderhands geschrift(72).

3. De tussenkomst van de rechtbank
22. Indien de echtgenoot wiens toestemming vereist is, deze zonder
gewichtige redenen weigert, kan de andere echtgenoot zich door de
rechtbank van eerste aanleg en, in spoedeisende gevallen door de
voorzitter van de rechtbank, Iaten machtigen om de handeling aileen
te verrichten. Terecht wordt t.a.v. de beperkte handelingsonbekwaamheid van de echtgenoot-eigenaar het woord , ,machtigen''
gebruikt(73). De rechtbank moet onderzoeken niet of er gewichtige
en welbepaalde redenen zijn om de echtgenoot te machtigen de
handeling aileen te verrichten, maar wei of de andere echtgenoot
gewichtige redenen heeft om zijn instemming te weigeren(74).
Aile belangen, zowel de vermogensrechtelijke als de morele belangen
van de echtgenoten als langs hen om, van de kinderen - worden
beschermd door de algemene regeling van artikel 214 § 1: de regels
(66) Lyon, 5 november 1980, Dall., 1982, 238, noot MARTIN, D.
(67) CREFF, G., o.c., nr. 101, p. 180.
(68) GREFF, G., o.c., nr. 101, p. 179.
(69) BAX, M. en CASMAN, H., ,Wet van 20 juli 1976 betreffende de wederzijdse·rechten en
verplichtingen van de echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels", R. W., 1976-77, nr. 16,
k. 321; 's Gravenhage, 20 december 1962, N.J., 1963, 448.
(70) PAUWELS, J., o.c., nr. 207 in fine, p. 157.
(71) H.R., 7 maart 1980, N.J.B., 1980, nr. 46, p. 305; Cass. civ., 13 april1983, Bull. Cass.,
1983, C., nr. 120, p. 104.
(72) LUIJTEN, E.A.A., o.c., 45.
(73) PAUWELS, J., o.c., R. W., 1977-78, 1059.
(74) Gedr. St. Sen., 683. (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Subcommissie, 37.
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van andere bepalingen - zoals artikel 1416 e.v. en 577bis B.W.
beogen vooral de bescherming van vermogensrecbtelijke belangen.
Bij de vervreemding van de gemeenschappelijke gezinswoning moet
het bescbermd gezinsbelang voorrang gegeven worden op bet zuiver
materieel belang(75).
De ingeroepen redenen moeten ook een actueel karakter hebben: zo
beeft de wettelijke bescherming niet tot doel de onterving te beletten
van bet kind uit bet huwelijk geboren tot doel, nocb het behoud van
een waarborg voor toekomstige vergoedingen waarop een ecbtgenoot
kan recbt bebben(76).
Ook kan een echtgenoot, die de feitelijke scbeiding heeft uitgelokt,
bet ,lucrum cessans" van een ontbeerde verhuring niet inroepen.
Wei actueel is de reden dat door het beboud van de gezinswoning een
kans op verzoening blijft bestaan en de materH!le en morele belangen
van het kind gediend worden(77). In spoedeisende gevallen wordt de
machtiging verleend door de voorzitter van de recbtbank van eerste
aanleg. De voorzitter zetelt niet in kortgeding, en doet uitspraak over
de grond van de zaak. Het betreft een nieuwe bevoegdbeid van de
voorzitter(78).
E.

DE GEZINSWONING GEVESTIGD IN BEN GOED VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN

23. Algemeen wordt aanvaard dat wanneer de ecbtgenoten gebuwd
zijn onder bet wettelijk stelsel of onder een ander gemeenschapsstelsel en wanneer het goed dat tot gezinswoning dient tot bet gemeenscbappelijk vermogen beboort, de regels van artikel215 § 1 B.W. en
de regels die bet gezamenlijk bestuur van het gemeenscbappelijk
vermogen betreffen (art. 1418-1420 B. W.) cumulatief toegepast worden(79).
Een echtgenoot kan dan de gezinswoning niet vervreemden zonder
toestemming van de andere ecbtgenoot, die dan ook partij is bij de
rechtsbandeling; voor bet toestaan van een buur van meer dan negen
jaren is toestemming vereist, voor het toestaan van een huur van
minder dan negen jaren volstaat de instemming. In geval van weigering van toestemming kan de recbtbank macbtiging verlenen zo de
(75) Rb. Brusse1, 11 oktober 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 67.
(76) Contra Mons, 18 oktober 1977, J .T., 1977, 732 en Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22277,
p. 343.
(77) Rb. Brusse1, 11 oktober 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 67.
(78) CAMBIER, C., Droit judiciaire, II, La competence, Brusse1, Larcier, 1981, 379-380;
R.P.D.B., Compl. VI, yo Regimes matrimoniaux (droit interne), nr. 414.
(79) Rb. Brusse1, 11 oktober 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 67.
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weigerende echtgenoot geen , wettige redenen" heeft, wat eerder
wijst op de bescherming van vooral patrimoniale belangen, terwijl
in geval van weigering van instemming zulks gebeurt wanneer er geen
,gewichtige redenen" zijn, wat meer algemeen duidt op de bescherming van de globale morele en materiele gezinsbelangen.
F.

DE GEZINSWONING, GEVESTIGD IN BEN ONVERDEELD GOED

24. Is de gezinswoning gevestigd in een onverdeeld goed, dan moeten
de regels inzake medeeigendom, die strenger zijn - artikel 577bis
B.W. voorziet de medewerking, d.i. de volwaardige uitdrukkelijke
en actieve medewerking voor aile daden van beheer en beschikking
m.b.t. de medeeigendom - en de regels van artikel 215 § 1 B.W.
cumulatief toegepast worden. Zo zou een echtgenoot naar gemeen
recht zijn aandeel in een onverdeeld goed, dat gebruikt wordt als
gezinswoning kunnen verkopen, zonder toestemming van de andere
echtgenoot volgens de regels inzake medeeigendom. Artikel215 § 1
B.W. belet hem dit echter(80).
Zijn de echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen, dan kan
geen van de echtgenoten de verdeling vorderen (art. 1469 B.W.). Het
probleem van de tegenstelbaarheid van deze onverdeeldheid aan de
derde - schuldeisers van de echtgenoot of van de echtgenoten blijft onopgelost, met name of zij beslag kunnen leggen op het
onverdeeld deel en aldus de verdeling kunnen vervolgen (art. 1561
Ger. W.)(81).
G.

DE TOEPASSING VAN ART.

220 § 1 B.W.

25. Lui dens artikel 220 § 1 B. W. kan een echtgenoot zich door de
rechtbank van eerste aanleg Iaten machtigen om de in artikel215 § 1
bedoelde handelingen alleen te verrichten wanneer de andere echtgenoot afwezig, onbekwaamverklaard of in de onmogelijkheid is zijn
wil te kennen te geven.
,Afwezig" moet volgens de parlementaire voorbereiding worden
begrepen in de gebruikelijke zin van tijdelijke verwijdering van een
van de echtgenoten uit de echtelijke woning(82) en niet zoals voordien in de technische zin van artikel 112 B.W.

(80) DELVA, W., o.c., T. Not., 1978, nr. 30, p. 206; BAETEMAN, G., ENGELS, C. en GERLO,
J., o.c., T.P.R., 1982, nr. 18, p. 993.
(81) Rb. Brussel, 12 oktober 1972, R.C.J.B., 1974, 544, noot CASMAN, H., ,De Ia propriete
indivise entre epoux separes de biens et ses effets a l'egard des tiers"; Cass. Civ., 4 juli 1978,
Dall., 1979, 479, noot CHARTIER, Y. en J.C.P., 1980, II, nr. 19368, noot LABOUR, J.C.
(82) Gedr. St. Sen. 683 (B.Z. 1974) nr. 2, Verslag HAMBYE, J., 15.
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Of die interpretatie in de parlementaire voorbereiding volstaat om
de betekenis van de tekst te veranderen valt wei te betwijfelen(83).
De onbekwaamverklaarde is de persoon die onder toepassing van
artikel 489 B. W. valt en wiens rechtstoestand geregeld is overeenkomstig de regels van artikel 502 e.v. B.W.
De onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven is, in tegenstelling met
de beide vorige juridische begrippen, een feitelijk begrip en kan ruim
gelnterpreteerd worden. Daaronder vallen o.m. de gevallen van
fysische of geestelijke onvolwaardigheid met een blijvende oorzaak
die elke wilsuiting belet(84), maar ook de verwijdering - reis,
gevangenschap, afwezigheid al ofniet in technische zin- die dezelfde gevolgen heeft, ook al is deze vrijwillig(85).
Alsdan kan de rechtbank machtiging verlenen om de voorgenomen
handeling aileen te verrichten. In geval van georganiseerde afwezigheid of ontzetting kan de wettelijke vertegenwoordiger niet optreden,
wat wijst op het persoonlijk karakter van de instemming. Hoe dan
ook is de gerechtelijke machtiging steeds vereist{86). Ze kan echter
niet gegeven worden door de voorzitter(87). De procedure wordt
ingeleid door een verzoekschrift en afgewikkeld overeenkomstig de
artikelen 1026 tot 1034 Ger. W. Behoort de voornaamste gezinswoning tot het gemeenschappelijk vermogen, dan wordt artikel 1420
B.W. toegepast, indien de andere echtgenoot in de onmogelijkheid
verkeert zijn wil te kennen te geven. Deze machtiging geldt dan een
bepaalde handeling en is speciaal(88).
Wat meer is met toepassing van artikel 220, § 2 B.W. en in de
vastgestelde gevallen kan de echtgenoot - niet titularis van een eigen
of persoonlijk recht m.b.t. het goed- gezinswoning- de nodige
bevoegdheden krijgen van de rechtbank om rechtshandelingen daaromtrent aileen te verrichten(89).
(83) DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 12, p. 99; BAETEMAN, G. o.c., T.P.R., 1978,
nr. 122, p. 267.
(84) Rb. Hasselt, 6 september en 8 november 1977, Rev. Trim. Dr. Fam. 1978, 285, noot
CASMAN, H., (blijvende geestesgestoordheid); fysische ziektetoestand, Rb, Brussel, 28
december 1977, R. W., 1978-79,229, adv. O.M. en noot J.M., T. Not., 1978,224, adv. O.M.
MAHIEU, Pas., 1978, III, 28 en Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22450, 453, adv. O.M.
(85) Vred. Marchienne-au-Pont, 10 december 1981, J.T., 1982, 362.
(86) CASMAN, H., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 289.
(87) CASMAN, H., o.c., I.e.; contra HAMBYE, J., Rep. Not., Jl"., Les regimes matrimoniaux,
lie Partie, (La reforme de 1976, I. Premier commentaires), nr. 38, p. 61.
(88) Daaraan mogen geen bijzondere voorwaarden verbonden worden: contra Rb. Hasselt,
6 september en 8 november 1977, gecit.
(89) CASMAN, H., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 291; BAETEMAN, G., ENGELS, Chr. en
GERLO, J., o.c., T.P.R., 1972, nr. 33-34, p. 1004.
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§ 3. De gezinswoning gevestigd in een goed, gehuurd door een echtgenoot
26. De wettelijke regeling heeft betrekking op de huur van het
onroerend goed door een der echtgenoten gehuurd en dat het gezin
geheel of gedeeltelijk tot voornaamste gezinswoning dient. Bepaalde
bestanddelen van de regeling werden reeds besproken: de gezinswo~
ning en de rechten waarop de regeling betrekking heeft(90). Hierna
worden beschermingstechniek zelf en haar gevolgen bekeken.
A. DE ALGEMENE CONCEPTIE VAN DE REGELING
27. De bescherming m.b.t. de zakelijke rechten werkt langs de
beperkte handelingsonbekwaamheid van de echtgenoot, titularis van
het recht. Aan het toebehoren van het recht wordt niets gewijzigd.
Terzake de huurrechten is de technische uitwerking heel anders: de
echtgenoten hebben op de huur van het onroerend goed, dat geheel
of gedeeltelijk een voornaamste gezinswoning is, een gelijk en onverdeeld recht.
Het is wei een bijzondere onverdeeldheid, vermits de echtgenoten
geen privatief aandeel bezitten en niet uit onverdeeldheid kunnen
treden, evenmin als aan die onverdeeldheid een einde kan gesteld
worden door de eigenaar t.a.v. een van de echtgenoten.
Die onverdeeldheid bestaat los van het huwelijksvermogensstelsel.
Beide echtgenoten hebben een persoonlijk recht, de ene door het
contract, de andere uit kracht van de wet(91). Zo is het onmogelijk
dat een echtgenoot opzeg geeft aan de eigenaar en dat daaraan
uitvoering zou gegeven worden(92).
Die onverdeeldheid bestaat zolang de bestemming van effectieve
voornaamste gezinswoning bestaat(93). Ze heeft tot gevolg de ondeelbaarheid der rechten en verplichtingen van de huurders. Het gaat
om een regeling van dwingend recht.
B. GEVOLGEN VAN DIE REGELING

1. lnhoud van het recht op huur
28. Het recht op huur wordt beschermd, doch ook al de rechten die
daaronder begrepen worden: de afstand van het huurrecht, het
(90) Supra, nr. 10 e.v.
(91) DE CocK, Y. en DELAT, J., o.c., Jura Fa/c., 1976-77, nr. 39, p. 374 met een overzicht
van de Franse rechtsliteratuur; BAETEMAN, G., o.c., T.P.R., 1982, nr. 94, p. 88.
(92) Cass. soc., 4 november 1967, Rev. Layers, 1968, 109, noot VIATTE, J.
(93) Supra nr. 12.
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toestaan van een onderverhuring, het verzoek om een recht op
hernieuwing van de huur zijn zoveel aspecten van dit huurrecht. De
omvorming van de aard van een huur - een woonhuur wordt een
gemengde huur of een verhuring met een gedeeltelijk beroepskarakter - valt onder de wettelijke regeling: beide echtgenoten moeten
daaromtrent akkoord zijn met de eigenaar(94).
De ingebrekestelling en de aanmaning moeten op grond van de
ondeelbaarheid, aan beide echtgenoten toegezonden worden. De
medewerking- en niet aileen de instemming of de toestemmingvan beide echtgenoten is vereist, omdat de gelijkheid van rechten
t.a.v. het gezamenlijk huurrecht gelijkheid van bevoegdheden met
zich brengt. In algemene regel worden, overeenkomstig het gemeen
recht, aile daden van beheer en beschikking verricht in onderlinge
samenwerking van beide echtgenoten; daden tot behoud van het
huurrecht en van voorlopig beheer kan ieder van hen aileen stellen.
De ontbinding van de huur moet worden vervolgd door of tegen
beide echtgenoten. De voortzetting ervan zou door een van hen
kunnen verwezenlijkt worden(95).

2. De wettelijk vastgestelde gevolgen
29. Artike1215 § 2, lid 2 B. W. stelt enkele gevolgen van die opvatting
uitdrukkelijk vast, die eigenlijk al voortvloeien uit het gezamenlijk
recht op huur: de opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende de huur moeten gezonden of betekend worden aan elk der
echtgenoten afzonderlijk of uitgaan van beide echtgenoten gezamenlijk.
De duidelijke bepaling van artikel 215 § 2, tweede lid B.W. brengt
met zich dat de opzegging betreffende de huur van de voornaamste
gezinswoning moet gezonden of betekend worden aan elk van de
echtgenoten afzonderlijk - wat inhoudt dat twee brieven - al
hebben ze dezelfde inhoud moeten worden opgesteld en afzonderlijk
aan elk der echtgenoten worden toegezonden. Aan het vereiste van
de wet wordt niet voldaan door een aangetekende brief onder een
gesloten omslag met vermelding ,aan de heer en mevrouw", ook al
bevat .hij twee exemplaren van de opzeg(96).
De dagvaardiging nadien aan elke echtgenoot afzonderlijk betekend,
(94) CREFF, G., o.c., nr. 105, p. 183 e.v.
(95) VIEUJEAN, E., o.c., in Sept leeons... , 3° b, 2.28.
(96) Vred. Tielt, 28 augustus 1980, R. W., 1980-81, 2334 en Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr.
22.677, 422; Vred. Heist-op-den-Berg, 12 juli 1977, T. Vred., 1980, 291 en Rev. Trim. Dr.
Fam. 1981, 228. Vred. Tienen, 8 maart 1982, T. Vred., 1983, 12.
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is geen herhaalde of vernieuwde opzeg(97). De vrederechter van
Deurne acht in een vonnis van 29 augustus 1980 een regularisatie
mogelijk(98).
Toch nemen een aantal vrederechters een minder streng standpunt
in. De opzeg gedaan in een opzeggingsbrief, verstuurd aan beide
echtgenoten is geldig indien beide echtgenoten erkennen de opzegging ontvangen te hebben(99) of is vatbaar voor vernietiging(100).
Artikel 215 § 2 B.W. behoort tot het primair huwelijksstelsel. De
bepalingen ervan beschermen de prive-belangen van de echtgenoten
of ook van de eigenaar: ze zijn niet van openbare orde, maar van
dwingend recht(101). De sanctie kan aileen door de beschermde
echtgenoot - aan wie de opzegging, kennisgeving of exploot niet
verzonden of betekend werd - ingeroepen worden en kan in beginsel
niet ambtshalve door de rechtbank uitgesproken worden(102). Toch
mag die opvatting er niet toe leiden dat de wettelijke regeling onwerkzaam wordt gemaakt. Onzes inziens moet, gelet op de uitdrukkelijke
bepaling van artikel 215 § 2, tweede lid B.W. de rechter nagaan of
de opzegging en de kennisgeving en de exploten regelmatig is gebeurd
of betekend, - zoals hij de bijdrage in de lasten van het huwelijk
moet bepalen op grond van het vermogen van de echtgenoten. Het
initiatief terzake berust dus niet aileen bij de partijen(103).
Wanneer een enkele opzeggingsbrief aan beide echtgenoten is verstuurd, dan is die opzeg eigenlijk ongeldig, ook al erkennen de
echtgenoten de opzegging ontvangen te hebben(104). In die richting
verder redenerend, kan de belanghebbende, gelet op het gebiedend
karakter van die regeling, niet op voorhand verzaken aan de wettelijke bescherming. Hij kan dat wei, eens de bescherming effectief kan
ingeroepen worden en dan nog moet de verzaking uitdrukkelijk of
minstens onbetwistbaar duidelijk zijn. Feiten en handelingen kunnen
(97) Vred. Heist-op-den-Berg, gecit.
(98) Vred. Deurne, 29 augustus 1980, R. W., 1981-82, 2849, noot.
(99) Vred. Brugge, 7 juli 1980, R. W. 1980-81, 2697, noot A.V.O. en Rec. Gen. Enr. Not.,
1981, m. 22676, p. 421; Vred. Namen, 16 december 1977, T. Vred., 1980, 28 en Jur. Liege,
1977-78, 224.
(100) Vred. Brugge, 2 februari 1982, T. Brugse R., Afl. 2, 45.
(101) BAETEMAN, G., o.c., T.P.R., 1978, nr. 24 e.v., p. 176 e.v.
(102) Rb. Antwerpen, 19 december 1978, R. W., 1979-80, 1148, noot en Rec. Gen. Enr. Not.,
1980, nr. 22491, p. 188.
(103) Zoals de vrederechter van Brugge schijnt te stellen: ,een opzegging aan beide
echtgenotel). gedaan is vatbaar voor vernietiging" Vred. Brugge, 2 februari 1982, T. Brugse
R., 1983, afl. 2, 45.
(104) Contra Vred. Brugge, 7 juli 1980, R. W., 1980-81,2697, nootA.V.O. en Rec. Gen. Enr.
Not., 1981, nr. 22676, p. 421; Vred. Namen, 16 december 1977, Jur. Liege, 1977-78, 224 en
T. Vred. 1980, 28.
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op een verzaking wijzen, maar dan moeten ze niet kunnen gei:nterpreteerd worden als iets anders dan een duidelijke wilsuiting in die zin.
Onderhandelingen en voorstellen tot minnelijke regeling tijdens de
procedure in verzoening, voorstellen die niet aanvaard werden, kunnen niet begrepen worden als een verzaking door de echtgenoten aan
hun recht de nietigheid in te roepen(105).
Deze regeling kan wel onaangename verrassingen met zich brengen
voor degene die de kennisgeving en opzeggingen wil doen of een
exploot wil betekenen, indien hij niet in kennis is gesteld van het
opvolgend huwelijk van zijn huurder, de huwelijkse staat van de
huurder, of de bestemmingswijziging naar voornaamste gezinswoning niet kent.
De verhuurder wordt niet wettelijk, maar wel feitelijk verplicht na
te gaan welke de burgerlijke stand is van de huurder en te onderzoeken of het verhuurde goed geheel of gedeeltelijk tot voornaamste
woning dient(106).
Zoals elders voorgesteld werd, zal een verhuurder in een contract met
een huurder-vrijgezel best een bepaling inlassen die de huurder
verplicht hem over een eventueel huwelijk in te lichten(107).
C.

DE BEVOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER

30. De geschillen tussen de echtgenoten omtrent de uitoefening van
het recht op de huur van het onroerend goed dat een der echtgenoten
gehuurd heeft als voornaamste gezinsvorming, - omtrent het nieuwe onverdeelde huurrecht- worden luidens artikel 215 § 2, derde
lid B.W. door de vrederechter beslist.
Dit is een nieuwe bevoegdheid van de vrederechter, verschillend van
deze die hij heeft in verband met de geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen, krachtens artikel591, 1° Ger. W., die
dan betrekking heeft op de geschillen tussen de eigenaar - en de
echtgeno(o)t(en)-huurders.
De bedoelde betwistingen betreffen niet alleen het aldan niet bestaan ,
van het onverdeeld recht op de huur, maar ook het al dan niet
opzeggen van de huur, de onthouding van de vraag tot verlenging,
de afstand van de huur en de onderverhuring.
Zijn toepasselijk op die betwistingen de artikelen 594, 19°, 629, 2°,
1253bis e.v. Ger. w.
(105) Vred. Heist-op-den-Berg, 8 november 1979, T. Vred. 1981, 13.
(106) Rb. Antwerpen, 19 december 1978, R. W., 1979-80, 1148, noot; vgl. Vred. Antwerpen,
30 januari 1979, R. W., 1978-79, 2389.
(107) BAETEMAN, G., ENGELS, Chr. en GERLO, J., o.c., T.P.R., 1982, nr. 22, p. 997.
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D.

DE DOOR BEIDE ECHTGENOTEN TIJDENS HET HUWELIJK AFGESLOTEN HUURCONTRACTEN

31. In tegenstelling met de Franse en Nederlandse regelingen terzake
vallen deze huurcontracten niet onder de bijzondere beschermingsregeling van artikel215 § 2 B.W. Het gemeen recht is daarop toepasselijk met aile gevolgen vandien: het huurcontract behoort tot het
gemeenschappelijk vermogen of is onverdeeld bij scheiding van
goederen. In het wettelijk stelsel zijn de regels van het concurrentieel
of gemeenschappelijk bestuur toepasselijk, behoudens wanneer het
gaat om het afsluiten, verwerven of opzeggen van een huurovereenkomst van Ianger dan 9 jaar: dan moeten beide echtgenoten toestemmen luidens artikel 1418, 1, c B.W. Bike echtgenoot mag derhalve
bestuurshandelingen stellen waarbij hij wei rekening moet houden
met het gemeenschappelijk belang (art. 1415, lid 2 B.W.). De andere
echtgenoot is ook gehouden door die rechtshandelingen (art. 1416
B.W.). De echtgenoten zijn de ene en de andere gehouden door de
huurverplichtingen, zoals die uit de huurwetgeving voortvloeien (bv.
art. 1734 B.W.).
De echtgenoten moeten ook hier - al is er geen bijzondere bepaling
daaromtrent ingevoerd -, de bestemming van het goed-gezinswoning, voor de samenwoning van de echtgenoten, eerbiedigen en ook
de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Zo kan een echtgenoot, niet
aileen een opzegging geven van het door hem medeonderschrevenhuurcontract. Indien het ten zijne opzichte zou beeindigd worden,
zou hij daardoor de uitvoering van de verplichting tot samenwoning
onmogelijk maken(108). De verschuldigde huurgelden zijn in het
wettelijk stelsel gemeenschappelijke schulden; onder aile stelsels zijn
het huishoudelijke schulden, waarvoor de echtgenoten hoofdelijk
aansprakelijk zijn, zulks krachtens een andere regel van het primair
huwelijksstelsel (art. 222 B.W.). Die schulden, voortvloeiend uit
huurverplichtingen zijn gemeenschappelijk en blijven bestaan zolang
het contract bestaat, ongeacht dan de al of niet samenwoning van
de echtgenoten.
Ex contractu moeten opzeggingen, kennisgeving en exploten aan
beide echtgenoten betekend worden.
Deze door de echtgenoten gegeven kunnen geldig zijn, onder de
hiervoor omschreven beperkingen uit de huwelijksverplichtingen en
uit de wet (art. 1418, 1, c, B.W.).
De uitbreiding van de toepassing van artikel215 § 2 B.W. tot deze
(108) CREFF, G., o.c., nr. 109 e.v., p. 183 e.v.
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contracten is niet mogelijk omdat ze niet binnen het toepassingsveld
ervan kunnen vallen en daardoor artikel 1418, 1, c gedeeltelijk
zonder betekenis zou zijn. Dit lijkt paradoxaal, maar toch begrijpelijk.
E.

DE HANDELSHUUR EN DE PACHT

32. De bepalingen omtrent de voornaamste gezinswoning zijn niet
van toepassing op de handelshuurovereenkomsten, noch op de
pachtcontracten (art. 215 §I, lid 4. B.W.)(109). Deze bijzondere
huurovereenkomsten zijn wegens hun economische bestemming speciaal geregeld(110).
AFDELING

4

DE SANCTIE

§ 1. Tussen echtgenoten

33. Luidens artikel224 § 1, 1 B. W. kunnen op verzoek van de andere
echtgenoot en onverminderd de toekenning van schadevergoeding
worden nietigverklaard de handelingen door een der echtgenoten
verricht met overtreding van de bepalingen van artikel 215. De
vorderingen tot nietigverklaring moeten op straffe van verval worden
ingesteld binnen een jaar na de dag waarop de handeling der kennis
is gekomen aan de echtgenoot-eiser (art. 224 § 2 B. W.). De nietigheid
is een betrekkelijke nietigheid: zij kan aileen worden ingeroepen door
een echtgenoot en enkel in verband met een handeling verricht door
de andere echtgenoot. Uiteraard moet de nietigheid zo nodig gevorderd worden tegen de andere echtgenoot en diens medecontractant.
Noch uit het gegeven dat de nietigheid relatief is, noch uit de woorden
,kunnen nietigverklaard worden" evenmin als uit het alternatiefnietigverklaring of schadevergoeding - kan worden afgeleid dat de
rechtbank enig appreciatierecht heeft: de rechtbank moet de nietigheid uitspreken, wanneer ze gevraagd wordt door de belanghebbende
partij. In tegenstelling met wat de tekst van de wet op eerste gezicht
kan doen geloven en wat tijdens de parlementaire voorbereiding in
die zin geschreven werd, gaat het niet om een facultatieve nietig-

(109) Rb. leper, 26 september 1979, R. W., 1980-91, 725, noot.
(110) BAETEMAN, G., o.c., T.P.R., 1978, nr. 96, 2, p. 242 en BAETEMAN, G.,
en GERLO, J., o.c., T.P.R., 1982, nr. 25, p. 998.
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heid(lll). Een verplicht uit te spreken nietigheid lijkt meer op zijn
plaats in geval van overtreding van een wettelijke beschermingsregel,
te meer daar de goede trouw van de derde-medecontractant moeilijk
of niet aanvaardbaar is. Ze is ook niet afhankelijk van de omstandigheid of ze nuttig is voor het gezin of niet(112). De nietigheid hangt
niet af van de omstandigheid dat de eiser de kwade trouw van
derde-medecontractant bewijst(ll3), derde die overigens zeldzaam te
goeder trouw kan zijn.
De schadevergoeding wordt toegekend, indien het uitspreken van de
nietigheid onmogelijk is geworden, wanneer de derde te goeder trouw
is geweest of wanneer de nietigverklaring door eiser ongewenst wordt
geacht. De opzeggingen, kennisgevingen en exploten die moeten
uitgaan van beide echtgenoten en slechts van een van de echtgenoten
uitgaan, zijn ongeldig en kunnen nietigverklaard worden op vordering van de andere echtgenoot, zodat het huurcontract verder zal
doorlopen alsof er geen opzegging of aanzegging geweest is(114). In
beginsel mogen de erfgenamen niet optreden, omdat na het overlijden van een van de echtgenoten geen bescherming van de gezinswoning meer voorzien is(115). Toch is het mogelijk dat de rechten
waaromtrent de erfgenamen aanspraken kunnen hebben aangetast
werden v66r het overlijden en dat ze door de bescherm~ngsregeling
terug in het patrimonium terecht komen met terugwerkende
kracht(116).
§ 2. T .a. v. derde-medecontractanten

34. a. M.b.t. de rechtshandelingen waarvan sprake in artikel215 § 1
B. W. kan de derde-medecontractant een vordering tot schadevergoe(Ill) Vgl. met de regeling van art. 1422 B.W. In de zin van een keuze: Gedr. St. Sen. 683,
(B.Z. 1974) nr. 2. Verslag subcomm. 185. De bevestiging van dat standpunt is te vinden in
een vroeger geschrift. BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., Devoirs et droits des epoux, 1960,
nr. 318 in fine, p. 373; PAUWELS, J., o.c., nr. 266; CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c.,
I, 4, D. 12; HAMBYE, J., o.c., Rep. Not., II, I, nr. 53, p. 66; DELVA, W., o.c., T. Not., 1978,
nr. 40, p. 209. Contra VIEUJEAN, E., ,La sauvegarde des interets familiaux par l'epouse
commun en biens", R.C.J.B., 1964, nr. 19, p. 137 en de voetnoot 113; VIEUJEAN, E., o.c.,
in Sept Ler,:ons.. , nr. 19, p. 30; VIEUJEAN, E., ,Le regime legal, B. Passif et Gestion", in
La rejorme... , o.c., nr. 29, p. 283; BAETEMAN, G., o.c., T.P.R., 1978, nr. 158, p. 143.
(112) Contra RAUCENT, L., Droit patrimonial de Ia famille. Les regimes matrimoniaux,
Louvain-La-Neuve, 1978, nr. 94, p. 64.
(1 13) VERWILGHEN, M., o.c., Ann. Dr. Louvain, 1982, nr. 62, p. 100; Trav. Ass. Cap., 1982,
62, p. 381.
(114) Zulks volgt uit de algemene tekst van art. 224, §I, 1 B.W. zij het dat de wetgever dit
probleem niet heeft onder ogen genomen: Gedr. St. Sen. (B.Z. 1974) 683, nr. 2. Verslag
HAMBYE, 18.
(115) PAUWELS, J., o.c., nr. 215, p. 160.
(116) DELVA, W., o.c., T. Not., 1978. nr. 39, p. 209.
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ding instellen, wanneer door het onwettelijk optreden van de handelende echtgenoot de rechtshandeling vernietigd wordt. Dat kan echter aileen het geval zijn wanneer hij te goeder trouw is - bv. wanneer
die echtgenoot zich sterk gemaakt heeft voor de andere. Dergelijke
vordering is echter uitgesloten wanneer de derde te kwader trouw is,
en dit is het geval wanneer hij wist of moest weten dat het contract
betrekking had op de gezinswoning. Eigenlijk moet de derde het
slachtoffer zijn van bedrieglijke handelingen van de echtgenoten die
tot doel hadden hem te doen geloven dat het contract geen betrekking
heeft op de gezinswoning.
b. De verhuurder kan ook niet de nietigheid inroepen van de opzeg
door een echtgenoot gegeven - tenzij zulks in het huurcontract wordt
voorzien. Dit kan aanleiding geven tot moeilijkheden, wanneer een
echtgenoot de nietigheid vordert van de opzeg door de andere echtgenoot gegeven, maanden nadat de verhuurder de woning aan een
derde heeft verhuurd. Wordt de nietigheid uitgesproken dan zal
schadevergoeding verschuldigd zijn aan de derde-huurder; wordt de
opzeg niet nietigverklaard dan kan schadevergoeding toegekend
worden aan de benadeelde echtgenoot(117).
c. Artikel224 § 1, 1 B.W. heeft geen betrekking op de opzeggingen,
kennisgevingen en exploten gezonden of betekend door de eigenaar
aan een echtgenoot. Principieel en bij ontstentenis van een uitdnik~
kelijke wettelijke regeling zou moeten besloten worden tot de niet
tegenstelbaarheid van de verrichte handeling. Uit de ornstandigheid
dat beide echtgenoten een gelijk en onverdeeld recht op de huur
hebben, leidt het Hof van Cassatie in een arrest van 6 oktober 1978
af dat de opzegging zonder uitwerking zal blijven en dat de eis tot
geldigverklaring van de opzegging die enkel tegen een van hen werd
ingesteld, niet ontvankelijk moet worden verklaard, zoniet zou immers in beide gevallen de huur ten voordele van de andere echtgenoot
en derhalve van het gezin blijven bestaan(118). Ook hier is de sanctie
een betrekkelijke nietigheid, want bij niet-tegenstelbaarheid zou de
opzegging uitwerking hebben voor de andere echtgenoot.
J .L. Renchon stelt in zijn zeer overzichtelijke noot onder dit cassatiearrest, de vraag of de rechtbank de niet-ontvankelijkheid kan vaststellen, zonder afbreuk te doen aan het gebiedend karakter van het
prirnair huwelijksstelsel en de daarbij aansluitende relatieve nietig(117) Op dit punt wordt bet standpunt herzien neergeschreven in BAETBMAN, G., o.c., T.P.R.,
1978, nr. 98, 2, b.
(118) Cass. 6 oktober 1978, R. W., 1978-79, 1461, Pas., 1979, I, 170, Rec. Gen. Enr. Not.,
1980, nr. 22548, p. 485, T. Not., 1979,107 en Rev. Trim. Dr. Fam., 1979,368, nootRENCHON,
J.L.; BAETEMAN, G., ENGELS Chr. en GERLO, J., o.c., T.P.R., 1982, nr. 23, p. 997.
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heid. Uit de ontleding van de beschermingsregeling en haar draagwijdte volgt, onzes inziens, dat de rechtbank moet waken op de
uitwerking van die bescherming, zodat ze bij ontstentenis van uitdrukkelijke verzaking of van zodanige omstandigheden die haar met
zekerheid daartoe doen besluiten, de onontvankelijkheid moet uitspreken(ll9).
J.L. Renehan besluit wei dat de vorderingen m.b.t. de rechten en
verplichtingen die uit het huurcontract volgen niet moeten ingeleid
worden tegen beide echtgenoten.Beide echtgenoten kunnen in rechte
aangesproken worden met toepassing van de wettelijke regeling en
zeker zal dit het geval zijn wanneer het huurcontract door beide
echtgenoten werd gesloten(120).
§ 3. De kennisgeving en haar gevolgen
35. De vordering tot nietigverklaring moet op straffe van verval
worden ingesteld binnen een jaar na de dag waarop de handeling ter
kennis gekomen is van de echtgenoot-eiser (art. 224 § 2, eerste lid
B.W.).
De termijn is een vervaltermijn en niet, zoals in Frankrijk wordt
aangenomen, een verjaringstermijn(121). Die vervaltermijn kan
evenwel lang zijn, want hij is gebonden aan de feitelijke kennisneming van de onwettelijk verrichte handeling, wat dan wei weer niet
zo mag begrepen worden dat die handeling bij vonnis moet vastgesteld zijn: het is onverschillig of het bestaan van de rechtshandeling
aldan niet wordt betwist(122). Het bewijs van deter kennisbrenging
en de daaruitvolgende conclusie, dat de vordering te laat werd
ingesteld moet geleverd worden door de derde-medecontractant(l23).

(119) Supra nr. 29; RENCHON, J.L., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, nr. 6, p. 372.
(120) Vgl. RENCHON, J.L., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, nr. 7, p. 372 en zie supra nr.
12 en 29.
(121) Cass. civ., 2 december 1982, Bull, Cass., 1982, C. 158, 114; in Belgisch recht: Rb.
Namen, 19 januari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 117, noot F'ERHUS-BANNEUX, D.
(122) H.R., 5 december 1980, N.J., 1981, nr. 226, p. 753, noot E.A.A.L.
(123) Rb. Brussel, 27 maart 1981, J.T., 1981, 708, noot GUSTIN, J.L.; Rev. Not. B., 1982,
572, noot STERCKX, D.
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5

DE DUUR VAN DE BESCHERMINGSREGELING

INLEIDING

36. Uit wat voorafgaat blijkt dat voor de bescherming van het
zakelijk of het huurrecht m.b.t. het goed dat het gezin tot voornaamste gezinswoning dient, een vrij complexe regeling in het Ieven werd
geroepen.
Een belangrijke vraag betreft de duur van die beschermingsregeling:
blijft z~ bestaan zolang het huwelijk bestaat en kunnen bij overlijden
van een echtgenoot of bij echtscheiding daaromtrent rechten van
toewijzing bij voorrang of van overname van huur uitgeoefend
worden of kan reeds voordien in bepaalde omstandigheden een einde
komen aan die bestemming omdat ze door de echtgenoten opgeheven
is in feite of juridisch, m.a. w. stellen scheiding van tafel en bed, een
vordering tot echtscheiding, voorlopige dringende maatregelen, feitelijke scheiding, gerechtelijk, conventioneel of feitelijk georganiseerd, een einde aan de hiervoor geschetste regeling?
§ 1. De twee opvattingen en hun grondslagen

37. De eerste opvatting met veel brio verdedigd door J.L. Renchon(124) en bijgetreden door Prof. M. Verwilghen(125) en Prof. L.
Raucent(126) gaat uit van het huwelijksgebonden karakter van de
gezinswoning, waarbij de gemeenschappelijke wil van de echtgenoten, uitzonderlijk vervangen door die van de rechter, centraal staat.
De ratio legis is volgens hen - de bescherming van het levenskader
tegen de wil tot vernietiging van een echtgenoot - wat er toe leidt
dat zolang een echtgenoot leeft in de wooing door de echtgenoten
gekozen als gezinswoning de wettelijke bescherming blijft bestaan.
Aldus blijft de tot samenwoning bestemde voornaamste gezinswoning haar roeping en haar bestemming tot aan het einde van het
huwelijk behouden. In die opvatting heeft het geen zin na te gaan,
(124) RENCHON, J.L., ,L'incidence des regles de droit familial sur certaines operations
conclues entre les banques et leurs clients'', in Le droit bancaire et ses implications sur le droit
de lafamille, Brussel, Fac. de Droit des Fac. Universitaires St. Louis, 1981, 5-22. In Frankrijk
in die zin GRIMALDI, M., ,Le logement de la famille", Rep. Dejr., 1983, nr. 33120, nr. 27,
p. 1044.
(125) VERWILGHEN, M., o.c., Ann. Droit, U .C.L., 1982, nr. 26-27, p. 79-80; Tras. Ass. Cap.,
1982, nr. 26-27, p. 366.
(126) RA.UCENT, L., o.c., 51-52.
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weike de respectievelijke tekortkomingen zijn van de echtgenoten
m.b.t. de feitelijke scheiding, en heeft de aansprakeiijkheid van de
echtgenoot die in die woning blijft geen weersiag. Ook is niet bepaIend dat de kinderen in die gezinswoning verblijven. Zo wordt een
vrij principieie en ongenuanceerde stelling met verdragende gevoigen
voorgesteid. Ze heeft wei het voordeei van de rechtlijnigheid en de
eenvoud.
De andere stelling gaat uit, niet van de huwelijksgebondenheid, maar
van de inhoud van de beschermingsregeling en haar grondsiag, de
samenwoning.
Uit de ontleding van de inhoud van de begrippen , ,zakelijke rechten''
en ,huurrechten" m.b.t. het onroerend goed dat het gezin tot
voornaamste woning dient, is gebieken dat daaruit eensdeeis t.a.v.
de zakelijke rechten een beperkte handelingsonbekwaamheid voigt
of anderdeeis een onverdeeid en gelijk recht van de echtgenoten op
de huurrechten. Deze beschermingsregeling heeft enkei betrekking
op het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning dient,
gezin dat ais een geheei van personen met een zekere binding onder
mekaar voorkomt. Of een goed, tot gezinswoning en meer precies
tot voornaamste gezinswoning dient - een bijzondere wijze van
gebruik van een goed(127) - vergt een concrete benadering(128).
Niet de wil van de echtgenoten terzake is beiangrijk doch wei de
feitelijke bestemming van het goed, het samenwonen en de samenieving van de echtgenoten. Het is de verplichting tot samenwoning en
de uitvoering van die verplichting die de grondsiag zijn van de
wettelijke regeling omtrent de gezinswoning(129).
Wanneer die samenwoning of de feitelijke bestemming opgeheven is,
in feite of in rechte, gewild door beide echtgenoten of opgedrongen
door een van de echtgenoten, dan moet nagegaan worden of er nog
grond is tot het instandhouden van die gezinsbeschermende regeling.
In de geidende regeling is het overigens zo dat de voornaamste
gezinswoning en het huisraad geen echt bestemmingsvermogen met
aigemene verspreiding in ai de huwelijken met eigen actief-passief
een bestuursregeling vormen(l30). Er is aileen een bepaaide van het
gemeen recht afwijkende beschermingsregeling. Daarbij mag de
werking van de regeling niet zodanig uitgebreid worden - door ze
(127) GUINCHARD, S., L 'affectation des biens en droit prive franr;ais, Parijs, 1976, XX en
186.
(128) LABRUSSE, C., ,Propos introductifs au cours de droit patrimonial de Ia famille", in
Etudes dediees ii Alex Weihl, Parijs, 1983, 342.
(129) MARTIN-SERF, A., ,Du domicile a Ia residence", Rev. Trim. Dr. Civ., 1978, 5S5.
(130) LABRUSSE, C., O.C., 344.
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te binden aan het huweiijk aileen en aan de enkeie wil van de
echtgenoten - dat de beiangen van derden gevaar Iopen, wat toch
wei het gevai kan zijn geiet op de verregaande gevoigen van de
beschermende regeling en haar sancties. Als uitzonderingsregeling
moet de geidingsduur ervan concreet en beperkend begrepen worden.
Ze is in essentie gebonden aan de samenwoning.
§ 2. Het overlijden van een van de echtgenoten
38. Bij het overlijden van een echtgenoot eindigt het primair huwelijkssteisei en dus ook de gezinsbeschermende regeling. Het hierbij
in het wettelijk steisei schijnbaar aansiuitend recht van toewijzing bij
voorrang (art. 1446 B.W.) strekt niet tot bescherming van de gezinswoning, doch wei van die van de overlevende echtgenoot(l31). Het
onverdeeid huurrecht eindigt voor de niet-contracterende echtgenoot. Het huurcontract blijft bestaan t.a.v. de echtgenoot die het
gesioten heeft. Bij zijn overlijden, gaan de huurrechten over op de
erfgenamen, inbegrepen de overlevende echtgenoot(132).

§ 3. Bij echtscheiding en tijdens de voorafgaande procedure

a. Bij de echtscheiding zeif
39. Ook bij echtscheiding houdt de gezinsbeschermde regeiing op
uitwerking te hebben. In het kader van de verdeling kan echter de
toewijzing bij voorrang gebeuren van een gezinswoning en het huisraad door de rechtbank ten voordeie van de ene of de andere
echtgenoot (art. 1447 B.W.)(133). Ook hieris het geen gezinsbeschermende regeling meer, maar een beiangenafweging in het kader van
de verdeling.

b. Tijdens de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming
40. Aan de samenwoning wordt een einde gesteid: de grondsiag van
de beschermingsregeling wordt weggenomen en er is geen voornaamste gezinswoning meer. De echtgenoot-tituiaris van het zakeiijk
recht, die de woning betrekt kan aileen daaromtrent rechtshandelin(131) CASMAN, H. en VAN LoOK, M., o.c., I, 9, 5.
(132) CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De langstlevende echtgenote, Antwerpen 1982,
nr. 360, p. 136. Contra RAucENT, L., Les droits successoraux du conjoint survivant, Brussel,
1981, nr. 55, p. 54 die meent dat het onverdeeld recht op huur en art. 215 B.W. verder blijft
bestaan.
(133) Infra nr. 51.

370

gen verrichten en heeft geen instemming van de andere echtgenoot
meer nodig. De echtgenoot niet-titularis van het zakelijk recht kan
de beschermingsregeling niet meer inroepen. De derde-medecontractant kan in kennis gesteld worden van de tussen echtgenoten gesloten
overeenkomst over de opheffing van de samenwoning.
De echtgenoot-huurder doet aileen rechtsgeldig de opzeggingen en
betekeningen en die worden hem ook aileen gedaan.
Verblijft de echtgenoot-niet-eigenaar krachtens de voorafgaande
overeenkomst in het goed - voordien gezinswoning - dan kan hij
daaromtrent geen daden van beschikking stellen; de andere echtgenoot kan dat wei met eerbiediging van de gesloten overeenkomst.
Verblijft de echtgenoot-niet-huurder verder in de gehuurde woning,
dan is zulks mogelijk t.a.v. de eigenaar met diens akkoord. Opzegging en geldigverklaring daarvan kan gedaan worden aan hem.
Waren beide echtgenoten contractuele huurders dan kan de huur
door een van hen voortgezet worden.
c. Tijdens de procedure van echtscheiding op bepaalde gronden of
op grond van feitelijke scheiding
41. Verschillende gegevens moeten hier samen beoordeeld worden,
wat kan leiden tot zeer genuanceerde oplossingen. In de eerste plaats
moet rekening gehouden worden met het toebehoren van het goed
waar de gezinswoning gevestigd was of met het afgesloten huurcontract. Vervolgens speelt de feitelijke situatie een rol: wie is in de
gezinswoning gebleven. Tenslotte kan aldan niet worden uitgemaakt
door wie aan de samenwoning en samenleving op blijvende wijze een
einde werd gesteld. Ook blijft er altijd de beoordeling van de voorzitter van de rechtbank omtrent de opportuniteit en Ide inhoud van de
terzake te nemen maatregelen. Verblijft de echtgenoot-eigenaar of
huurder verder in de gezinswoning en is er een vordering tot echtscheiding hangende waaromtrent duidelijke aanwijzingen betreffende de aansprakelijkheid van de echtgenoot bestaan, die de gezinswoning heeft verlaten en ook omtrent de onomkeerbaarheid van de
nieuwe situatie, dan moet de instemming van de echtgenoot-verlater
niet gevraagd worden overeenkomstig artikel 215 B.W. en kan hij
de nietigverklaring niet vervolgen met toepassing van artikel224 § 1,
1 B.W.(134).
Wordt aan elke echtgenoot een afzonderlijke verblijfplaats toegewezen en wordt de voornaamste gezinswoning door beide verlaten, dan
(134) DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 21, p. 121-122.
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is er ook geen bestaansreden meer voor de beschermingsregeling(135).
Is de breuk tussen de echtgenoten recent(136), is er onzekerheid
omtrent de schuld voor de ontwrichting van het huwelijk(137) of
wordt de bewoning toegewezen aan de niet schuldige echtgenoot,
tevens de echtgenoot-niet-eigenaar of niet huurder, dan kan de
toepassing van artikel 215 B.W. nog zinvol zijn(138).
De voorzitter kan echter ook het verder gebruik van de gezinswoning
toewijzen aan de schuldige echtgenoot-niet-eigenaar ofniet-huurder.
In dat geval zal de beschermingsregeling verder blijven uitwerking
hebben, op grond van die presidentiele beschikking.
§ 4. Bij scheiding van tafel en bed
42. Bij scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk als zodanig
bestaan. Ze heeft steeds de scheiding van goederen ten gevolge (art.
311 B.W.). Bij de daaropvolgende verdeling kan een gezinswoning
en het huisraad bij voorrang toegewezen worden aan de ene of de
andere echtgenoot (art. 1447 B.W.). De verplichting tot samenwoning is opgeheven en na 3 jaar scheiding kan de omzetting in
echtscheiding gevraagd worden. Niet aileen de samenwoning maar
ook het primair huwelijksstelsel verdwijnt: er is geen bijdrage in de
lasten van het huwelijk meer, geen toepassing van de regels omtrent
de inkomsten, de bankrekeningen, de mandaten enz ... Ook de regeling van artikel215 B.W. m.b.t. het onroerend goed of het door een
echtgenoot gehuurde goed verdwijnt.
Hoe kan er nog sprake zijn van een recht op instemming met
rechtshandelingen m.b.t. een zakelijk recht toebehorende aan de
andere echtgenoot of met handelingen omtrent een huurrecht gesteld
door de andere echtgenoot t.a.v. de vroegere, maar nu krachtens een
gerechtelijke beslissing niet meer bestaande samenwoning(139)?
(135) Gedr. St. Sen. 683 (B.Z. 1984) nr. 2. Verslag Subcommissie, 22.
(136) Vred. Tielt, 20 september 1979, Rec. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22492, p. 191.
(137) Rb. Brussel, 11 oktober 1977, J. T., 1978, 67; Cass. civ., 8 juli 1981, J.C.P., 1981, IV,
352.
(138) Colmar, 11 juni 1974, Gaz. Pal., 1974, II, 871, noot VIATTE, J. en Rep. Dejr., 1975,
nr. 30882, p. 379, noot SOULEAU, H.
(139) DE BusscHERE, C., ,Feitelijke scheiding", in Feitelijke scheiding en feitelijk
samenleven, Notariele Dagen, Gent, 1978, 13; DE BusscHERE, C., De feitelijke scheiding,
Gent, 1978, 122; CASMAN, H. en VAN LoOK, M., o.c., 1-4, 6; BAETEMAN, G., o.c., T.P.R.,
1978, nr. 85, p. 228; contra, RENCHON, J.L., o.c., 11; DE COCK, Y. en DELAT, J., o.c.,
nr. 9, 360; PATARIN, J. en MORIN, G., La reforme des regimes matrimoniaux, Parijs, 1971,
nr. 79; NERSON, R., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1975, nr. 1, p. 295; PAUWELS, J., o.c., nr.
195150; VERWILGHEN, M., o.c., Ann. Dr. Louvain, 1980, nr. 24, p. 78 en Trav. Ass. Cap.,
1982, nr. 24, p. 365.
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§ 5. In geval van feitelijke scheiding
43. Wanneer de echtgenoten in onderling overleg feitelijk gescheiden
Ieven, is er geen samenwoning en samenleving meer, zodat de be-

schermingsregeling geen toepassing meer vindt. De echtgenoot-eigenaar oftitularis van het huurcontract behoeft geen instemming meer;
de ·andere echtgenoot kan de nietigverklaring of schadevergoeding
niet meer vervolgen. De echtgenoten kunnen niet volhouden dat ze
de bijzondere huwelijksbestemming die ze voordien aan een goed
gegeven hadden, willen behouden(140).
De wettelijke bescherming kan ook niet meer ingeroepen worden,
wanneer de feitelijke scheiding een hele tijd heeft geduurd en andere
gegevens, als het inleiden door heiden van een echtscheidingsprocedure, de herneming van de samenwoning onwaarschijnlijk maken(141).
Zo geldt ze zeker niet wanneer de feitelijke scheiding twintig jaar
heeft geduurd en de man nooit in het huis heeft gewoond, waar de
vrouw nu woont met de kinderen(142).
De echtgenoot - eigenaar of huurder - die de gezinswoning heeft
verlaten, kan ze niet zonder meer vervreemden: hij moet de instemming van de andere echtgenoot hebben en deze kan ze rechtmatig
weigeren en verder van de beschermingsregeling genieten, indien hij
bewijst dat noch de scheiding noch het voortduren ervan aan zijn
schuld te wijtenis. Met toepassing van artikel215 § 1 tweedelid B.W.
kan de rechtbank van eerste aanleg of de voorzitter machtiging
verlenen. Betreft het een gehuurde gezinswoning dan spreekt de
vrederechter zich uit over de rechtsgeldigheid van de gestelde handelingen op grond van dezelfde gegevens (art. 215 § 2, lid 3 B.W.).
Indien de echtgenoot niet-eigenaar of niet huurder de gezinswoning
heeft verlaten en handelingen van de andere echtgenoot bestrijdt,
moet hij diezelfde gegevens bewijzen(143).
Voor de derde-medecontractant, bestaat in aldie gevallen wei grote
onzekerheid ten gevolgen van de labiele situatie tussen echtgenoten,
maar een bijzondere beschermingsregeling tussen echtgenoten kan
geen eenlijnige en absolute rechtsgevolgen hebben. Behoort het goed
dat tot voornaamste gezinswoning dient tot het gemeenschappelijk
(140) CASMAN, H., o.c., T.P.R., 1974, nr. 17-19, 62; contra PAUWELS, J., o.c., nr. 194, p.
149.
(141) Brussel, 8 juni 1977, J. T., 1978, ll en Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22279, p. 347;
contra Brussel, 13 februari 1980, Rev. Not. B., 1980, 198, noot STERCKX, D.
(142) Rb. Luik, 15 december 1978, Jur. Liege, 1978-79, 342.
(143) Cass. soc., 27 oktober 1964, J.C.P., 1964, nr. 13987 noot R.D. enDall., 1965,237 noot
PREVAULT, G.; CORNU, G., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1961, nr. 3, p. 103.
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vermogen of is het onverdeeld dan zijn de artikelen 1418, 577bis
B.W. en 1469 B.W. onverminderd van toepassing. Is het huurcontract door heiden afgesloten dan moeten ze verder gezamenlijk
optreden, behoudens dringende voorlopige maatregelen.
§ 6. In geval van dringende voorlopige maatregelen

44. Bij toepassing van artikel 223 B. W. kan de vrederechter de
toewijzing van de voornaamste gezinswoning regelen, hetzij wanneer
de verstandhouding tussen de echtgenoten gestoord is, hetzij een
echtgenoot grovelijk zijn huwelijksverplichtingen verzuimt. De vrederechter kan de maatregelen nemen betreffende bepaalde onroerende goederen en dus o.m. specifieke verbodsmaatregelen nemen betreffende het onroerend goed dat tot voornaamste gezinswoning
dient.
Hij kan ook in zijn beschikking het verder gebruik van de gehuurde
gezinswoning toewijzen aan de ene of de andere echtgenoot onder
de voorwaarden die hij vaststelt.
Indien hij daaromtrent geen uitdrukkelijke regeling heeft getroffen,
dan gelden dezelfde oplossingen als ingeval van feitelijke scheiding,
met dien verstande dat uit de heschikking. van de. vrederechter. de
vaststelling van de ernstige tekortkoming kan blijken, meer bepaald
t.a.v. de verplichting tot samenwoning.

TITEL

II

DE GEZINSWONING BIJ HET EINDE VAN HET HUWELIJK
lNLEIDING

45. Bij het einde van het huwelijk door het overlijden van een van
de echtgenoten of bij echtscheiding en ook bij scheiding van tafel en
bed eindigt de werking van het primair huwelijksstelsel, inbegrepen
de beschermingsregeling m.b.t. de voornaamste gezinswoning.
Hetzij met het oog op de belangen van de overlevende echtgenoot
hetzij bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of scheiding van
goederen met het oog op de vrijwaring van economische, sociale,
persoonlijke belangen van een echtgenoot kan de toewijzing bij
voorrang van bepaalde goederen geregeld worden. Eigenlijk gaat het
niet meer om de bescherming van de gezinswoning, maar om de
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bescherming van de belangen van een echtgenoot langs de (voornaamste) gezinswoning om. De toewijzing bij voorrang is het onttrekken van een onverdeeld goed aan de niet voorzienbare gevolgen
van de verdeling (verdeling, licitatie, loting) om het toe te wijzen aan
een van de deelgenoten uit hoofde van het overwegende sociaal,
economisch of familiaal belang dat het goed voor hem heeft(144).
T.a.v. de gezinswoning en het huisraad is er een dubbele regeling:
deze van het huwelijksvermogensrecht (wet van 14 juli 1976), die
geldt voor een van de onroerende goederen die tot gezinswoning
dient, samen met het aldaar aanwezige huisraad en alleen in het
wettelijk stelsel, en dan nog alleen bij ontbinding van het huwelijk
door overlijden van een echtgenoot, door echtscheiding, scheiding
van tafel en bed en scheiding van goederen - niet door echtscheiding
bij onderlinge toestemming of verandering van huwelijksvermogensstelsel, de andere die voortvloeit uit de wet van 14 mei 1981 en die
geldt m.b.t. het erfrecht van de overlevende echtgenoot t.a.v. de
preferentiele goederen, o.m. het onroerend goed dat het gezin op de
dag van het overlijden tot voornaamste gezinswoning diende, evenals
het daarin aanwezige huisraad (art. 915bis 2 en art. 745 § 4 B.W.).
AFDELING 1

HET RECHT VAN TOEWIJZING BIJ OVERLIJDEN

§ 1. In bet wettelijk stelsel met toepassing van artikel 1446 B.W.

1. De regel
46. De langst levende echtgenoot kan zicb in het kader van de
verdeling bij bet einde van het wettelijk stelsel bij voorrang doen
toewijzen: een van de onroerende goederen die tot gezinswoning
dient, samen met bet aldaar aanwezige huisraad, en het onroerend
goed dat dient voor de uitoefening van zijn beroep, samen met de
roerende zaken die aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden.

2. De kenmerken van het recht van toewijzing bij voorrang
47. a. Het recbt van toewijzing komt van rechtswege toe aan de
langstlevende ecbtgenoot(145) of indien hij overlijdt na de ontbinding aan zijn erfgenamen.
(144) GRIMALDI, M., ,Le logement de la famille", Rep. Defr., 1983, nr. 33120, nr. 35, p.
1109.
(145) Gedr. St. Sen. 683 (B.Z. 1974) nr. 2 (bijlage) Verslag Subcomm. 249.
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b. Het recht van toewijzing is een facultatief recht van de overlevende echtgenoot: hij is niet verplicht het recht uit te oefenen en hij kan
er afstand van doen.
c. Het is een wettelijk recht van vooruitneming op schatting: de
voorafgenomen goederen worden aangerekend op zijn deel en in
voorkomend geval moet er opleg betaald worden. De hoegrootheid
van de opleg speelt op zichzelf geen rol en de toewijzing kan slaan
op alle goederen, indien er geen andere dan de bedoelde zijn.
d. De toewijzing geschiedt in valle eigendom(l46).
e. Het recht van de toewijzing krachtens artikel1446 B.W. sluit de
andere soortgelijke regelingen krachtens andere bepalingen- artikel
767, II, § 2 en artikel 915bis § 2 B.W. niet uit.
f. De toewijzing is definitief: zij maakt de echtgenoot tot een volwaardige eigenaar met volledig en onbeperkt beschikkingsrecht.
Behoudens het geval van de scheiding van goederen, verdwijnt
meteen de gezinsbestemming. De economische belangen verdringen
de gezinsbelangen.
g. De toewijzing gebeurt eenmalig en ten bezwarende titel: de opleg
zal vaak zo belangrijk zijn en ongelegen komen, zodanig dat de
mogelijke beneficiair er in vele gevallen geen nuttig gebruik van zal
kunnen maken(147).

3. Toewijsbare goederen
48. a. De langslevende echtgenoot kan zich twee onroerende goederen doen toewijzen: een van de goederen dat gezinswoning is en het
onroerend goed dat voor de uitoefening van zijn beroep dient.
De langstlevende echtgenoot is niet verplicht de voornaamste gezinswoning over te nemen: hij kan ook het tweede verblijf overnemen(148), water wei op duidt dat zijn persoonlijke belangen doorslaggevend zijn.
b. Het recht van toewijzing bij voorrang is een bijzondere wijze van
uitoefening van het recht om uit onverdeeldheid te treden, dat
voortvloeit uit het recht van medeeigendom van de betrokken partijen. Het ontstaat derhalve op hetzelfde ogenblik als de ontbinding van
het huwelijk(l49). Het heeft betrekking op de verdeling van het
gemeenschappelijk vermogen in het wettelijk stelsel en slaat dan ook
CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., III, 20, 45.
CREFF, G., o.c., nr. 195, p. 386.
Gedr. St. Sen. 683 (B.Z. 1974) nr. 2, Verslag HAMBYE, J., 76.
Cass., 21 september 1979, Pas., 1980, I, 120, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 380, noot
RENCHON, J.L., R. W., 1979-80, 2648, noot CASMAN, H. en T. Not., 1980, 248, noot.
(146)
(147)
(148)
(149)
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alleen op goederen die behoren tot het gemeenschappelijk vermogen(l50).
c. De toewijzing van een gezinswoning gebeurt, samen met de aldaar
aanwezige huisraad. De toewijzing kan dus niet betrekking hebben
op de gezinswoning zonder het huisraad, maar ook niet op het
huisraad alleen. Blijkbaar heeft de wetgever die soorten toewijzing
niet willen toestaan, wat wei blijkt uit de verwerping van ruimere
formuleringen tijdens de parlementaire voorbereiding(151). Dit leidt
tot de uitsluiting van de toewijzing van het huisraad wanneer de
echtgenoten geen eigenaars zijn van een gezinswoning. Zo lijkt de
wettelijke regeling wei onlogisch en bovendien strijdig met persoonlijk belang van de overlevende echtgenoot en met de opvatting, , ,qui
peut le plus, peut le moins"(152), maar wat dan met de duidelijke
tekst? Er is geen regeling voor de toewijzing van het recht op de huur
van de voornaamste woning(153).
4. De opleg
49. De waarde van de goederen waarvan de toewijzing wordt gevraagd moet worden geschat op de dag van de verdeling. Is de waarde
ervan groter dan het aandeel van de echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen dan is een opleg verschuldigd ten belope van het
verschil. In de regel is die opleg onmiddellijk eisbaar, behoudens
overeenkomst daaromtrent met de andere erfgena(a)m(en).

§II. De erfrechtelijke regeling van de wet van 14 mei 1981
50. De doelstelling van deze regeling is het levenskader van de
overlevende echtgenoot te behouden door hem het genot van de
preferentiele goederen ,te verzekeren". De reserve van de langstlevende echtgenoot slaat op het vruchtgebruik van de helft van de
goederen van de nalatenschap, maar die omvat minstens het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot
voornaamste woning diende en het daarin aanwezige huisraad, (art.
915bis § 1 en 2 B.W.). Wanneer de helft van de nalatenschap niet
volstaat om daarin het vruchtgebruik van de gezinswoning en het
huisraad te begrijpen, dan wordt de reserve uitgebreid tot het vrucht(150) Poitiers, 7 maart 1974, Rev. Not. B., 1981, 451; Rb. Dendermonde, 5 februari 1981,
J.T., 1981, 329 en Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22673, p. 416.
(151) CASMAN, H. en VAN LooK, M., o.c., III, 20,5 en het aangehaalde Gedr. St. Sen. (1974)
683, nr. 2 bijlage 250.
(152) R.P.D.B., Compl. VI, yo Regimes matrimoniaux (droit interne), nr. 1370.
(153) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., Ill, 20, 5.
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gebruik van die preferentiele goederen. Die preferentiele goederen
zijn de voornaamste gezinswoning en het huisraad, zoals bedoeld in
artikel 215 B.W. Hier kan de preferentiele toewijzing gevraagd
worden ook zowel t.a.v. eigen goederen als t.a.v. onverdeelde rechten of van rechten behorend tot het gemeenschappelijk vermogen na
vereffening en verdeling, tenzij voor het laatste vermogen toepassing
gemaakt werd van artikel 1446 B.W.(154).
AFDELING

II

HET RECHT VAN TOEWIJZING BIJ ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN TAFEL
EN BED EN SCHEIDING VAN GOEDEREN

1. De regel
51. Wanneer het wettelijk stelsel eindigt door echtscheiding, scheiding van tafel en bed of scheiding van goederen, kan elk der echtgenoten in de loop van de vereffeningsprocedure aan de rechtbank de
toewijzing bij voorrang zoals geregeld in artikel 1446 B.W. vragen.
De toewijzing bij voorrang is niet mogelijk na echtscheiding of
scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming: in deze
procedure zijn voorafgaande akkoorden daaromtrent noodzakelijk.
Het voorkeurrecht k:an wei toepassing vinden bij scheiding van
goederen, alhoewel dan de samenwoning niet ophoudt te bestaan wat wei bewijst dat deze regeling geen deel uitmaakt van de gezinsbescherming.
2. De kenmerken
52. Naast de kenmerken van de toewijzing bij voorrang na overlijden zijn er hier nog volgende bijkomende kenmerken:
a. Het facultatief karakter wordt uitgebreid tot beide echtgenoten
- de ene of de andere echtgenoot kunnen ze vragen.
b. De toewijzing gebeurt nooit van rechtswege, ook al wordt ze maar
door een echtgenoot gevraagd. De rechtbank kan de toewijzing
weigeren, op zicht van beide vragen of een vraag.

(154) VERWILGHEN, M., o.c., Ann. Dr. Louvain 1982, nr. 87-88, p. 110-111 en Trav. Ass.
Cap., 1982, nr. 87-88, p. 389. CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., o.c., nr. 361, p. 136.
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3. De beoordelingselementen
53. De rechtbank moet haar uitspraak doen met inachtneming van
twee elementen:

a. De maatschappelijk en gezinsbelangen
Dit gegeven werd overgenomen uit artikel1751, lid 2 van de Franse
Code Civil zoals het gewijzigd werd door de wet van 4 augustus 1962.
Daaronder worden bedoeld de wederzijdse materiele en morele belangen van de echtgenoten en die van de kinderen die deel uitmaken
van het gezin(155). Zo kan in geval van scheiding van goederen de
gezinswoning toegewezen worden aan de echtgenoot die de scheiding
heeft bekomen om ze meteen aan de schuldeisers te onttrekken wier
rechten nadien ontstaan zijn(l56). Bij echtscheiding of scheiding van
tafel en bed of scheiding van goederen mag de rechtbank zich in de
regel niet laten leiden door de tekortkomingen van de echtgenoot die
aanleiding zijn geweest tot bet instellen van de onderscheiden vorderingen. Wel kan de rechtbank rekening houden met bepaalde feitelijke gegevens, zoals de omstandigheid dat de verzoekende echtgenoot
in de woning is blijven wonen en het hoederecht over de kinderen
heeft(157).
b. De vergoedingsrechten van de andere echtgenoot
De toewijzing bij voorrang heeft geen vergoedend karakter en brengt
op zichzelf geen materieel voordeel met zich voor de beneficiaris. De
rechtbank moet er derhalve rekening mee houden dat de toewijzing
niet de betaling van de schulden of de vergoedingen in gevaar brengt,
zo bv. wanneer de opleg te groot is, moet rekening worden gehouden
met andere schulden of vergoedingen of, omgekeerd, dat ze de
betaling ervan vergemakkelijkt(158).
4. De procedure
54. De toewijzing kan niet gevraagd worden bij de eis tot echtschei-

(155) CASMAN, H., en VAN LOOK, M., o.c., III, 20, 6.
(156) Gedr. St. Sen., (1974) 683, nr. 2.77.
(157) CASMAN, H., en VAN LoOK, M., o.c., III, 20, 7; R.P.D.B., Compl. VI, yo Regimes
matrimoniaux (droit interne), nr. 1389; T.G.I. Seine, 12 februari 1962, Gaz. Pal., 1962, II,
28 en Rev. Trim. Dr. Civ., 1962, 677, noot SAVATIER, R.; Aix, 30 januari 1962, Gaz. Pal.,
1962, I, 196 en Rev. Trim. Dr. Civ., 1962, 368, noot SAVATIER, R.; T.G.I. Chaumont, 10
juni 1963, Gaz. Pal., 1964, I, 19 en Rev. Trim. Dr. Civ., 1964,354, nootSAVATIER, R.; CREFF,
G., o.c., nr. 224, p. 439-440; Rb. Antwerpen, 18 juni 1981, T. Not., 1981, 304.
(158) R.P.D.B., Compl. VI, yo Regimes matrimoniaux (droit interne), nr. 1390.
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ding(159). De bestemming van het onroerend goed moet vaststaan
op het ogenblik van het inleiden van de eis(160).
Vooraleer te beslissen over de toepassing van de regeling m. b. t. de
toewijzing bij voorrang kan de rechtbank een deskundige (in casu een
notaris) aanstellen om de waarde van de over te nemen goederen vast
te stellen, waarmee partijen over de opleg e.d. met kennis van zaken
kunnen beslissen(161).
5. De opleg

55. De rechtbank bepaalt de datum waarop de eventuele opleg
opeisbaar wordt (art. 1447, derde lid B.W.).
Daarbij houdt de rechtbank er rekening mee dat de opleg in beginsel
opeisbaar is vanaf de ondertekening van de akte van verdeling, dat
de maatschappelijke en gezinsbelangen aileen kunnen toelaten die
datum te verschuiven en dat zulks meteen er toe zal aanzetten t.a.v.
de schuldvorderingen en vergoedingen het gemeen recht toe te passen(162).
ALGEMEEN BESLUIT

56. De bescherming van de gezinswoning in een bijzondere wettelijke regeling, is een van de grote nieuwigheden ingevoerd door de wet
van 14 juli 1976.
Ze is de uitbouw van de vermogensrechtelijke aspecten van de
verplichting tot samenwoning, naast de andere juridische aspecten
ervan, de woonplaats en de echtelijke verblijfplaats. Die regeling is,
samen met de bijzondere regelingen van de bijdrage in de lasten van
het huwelijk, technisch uitgewerkt in de delegatie van sommen en van
de voorlopige dringende maatregelen, een van de peilers van het
primair stelsel.
De nieuwe regeling is vrij complex omdat ze twee onderdelen bevat,
de ene m.b.t. de zakelijke rechten, de andere m.b.t. de huurrechten,
die dan bij mekaar aansluiten omdat ze het goed betreffen dat het
gezin tot voornaamste gezinswoning dient. De regeling .is ook niet
technisch volledig uitgewerkt. De inhoud ervan is niet op alle punten
(159) Cass. civ., 15 december 1975 en 11 februari 1976, Rep. Defr., 1976, nr. 31.220, noot
MORIN, G.
(160) Cass. civ., 14 mei 1969, Dall., 1969, 577, noot BRETON, A. en Rev. Trim. Dr. Civ.,
1970, 744, noot NERSON, R.
(161) Rb. Antwerpen, 18 juni 1981, T. Not., 1981, 304.
(162) R.P.D.B., Compl. VI, yo Regimes matrimoniaux (droit interne), nr. 1391.
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duidelijk, de uitwerking is niet met zekerheid vast te stellen - is ze
eenvoudig huwelijksgebonden dan wel verbonden aan de samenwoning? - en de sanctieregeling is ook niet een voorbeeld van wat
daaromtrent verwacht mag worden, meer bepaald t.a.v. de rechtszekerheid.
Bij de ontbinding van het huwelijk is er een overdracht van de
gezinswoning langs het huwelijksvermogensrecht en in geval van
overlijden daarenboven langs het erfrecht. Eigenlijk gaat het niet
meer om de bescherming van de gezinswoning, maar wei om de
vrijwaring van economische of persoonlijke belangen van een van de
echtgenoten. De wetgever hanteert daarbij verschillende begrippen
- een gezinswoning, de voornaamste gezinswoning - samen met
het huisraad - die niet doen blijken van een doordachte structuur.
Er is dus een belangrijke innovatie terzake gezinsbescherming m.b.t.
de gezinswoning, maar van een statuut - als een samenhangend
geheel van rechtsregels omtrent een gezinsvermogen - is er nog geen
sprake.
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