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INLEIDING

1. Jan is met Marie gehuwd. Hij is eigenaar van een woning die
bestemd is om als ,gezinswoning" in de zin van art. 215, § 1 B.W. te
dienen. De wet verbiedt aan Jan om zonder de instemming van Marie
de gezinswoning te verkopen. Dit geldt ook wanneer de gezinswoning
door Jan werd geerfd. Maar Jan is een eigenzinnige man. Op een dag
wordt hem een interessant aanbod gedaan en verkoopt hij het huis
zonder het akkoord van Marie. De koper is zich van geen kwaad
bewust, omdat de woning leegstaat. Vier maanden later vemeemt
Marie wat er is gebeurd. Zij is het daar niet mee eens en stapt naar
de rechter. Zij eist dat de verkoop wordt tenietgedaan. Van zijn kant
werpt de koper op dat hij te goeder trouw was en dat hij ondertussen
allerlei schikkingen heeft getroffen, kosten heeft gemaakt, enz. Met
die argumenten van de koper houdt de tekst van de wet echter geen
rekening. Er ontstaat dus een (resterend) belangenconflict dat de
rechter moet oplossen.(2)
2. In de wet staat geschreven dat elke echtgenoot schulden kan
aangaan ten behoeve van de huishouding (art. 222 B.W.). De leverancier van goederen en diensten kan beide echtgenoten hoofdelijk
aanspreken voor de betaling van die schulden. Voorwaarde is wel dat
de schuld niet buitensporig is ,gelet op de bestaansmiddelen van het
gezin". Winkelier Waterpret verkoopt een zwembad van 90.000 F.
aan een vrouw, Mevr. V., vergezeld door haar drie enthousiaste
kinderen. Waterpret levert het begeerde voorwerp drie dagen later
ten huize van Mevr. V. Dat blijkt een riante villa te zijn met een mooie
tuin waarin het zwembad perfect past. Maar nu komt het: Mevr. V.
betaalt niet binnen de overeengekomen termijn. De leverancier wil
zeker spelen en keert zich tegen de echtgenoot van Mevr. V. om
betaling te bekomen. Hij steunt zich op de zonet genoemde wettelijke
regel. Maar de echtgenoot van Mevr. V. bijt van zich af. Hij zegt dat
hij, gelet op de bestaande feitelijke scheiding, niet langer opdraait
voor de buitensporige uitgaven van zijn vrouw. Winkelier Waterpret
gaat naar de rechter. Zijn argument is dat hij niet op de hoogte was van

(2) Vgl. de feitelijke gegevens in HR, 25 februari 1983, NJ, 1983, nr. 696, concl. Adv.Gen.
noot EAAL; daarover nog, kritisch, BAETEMAN, G., ,De bescherming van
de gezinswoning", T.P.R., 1985, (335), nr. 7, p. 340-341.

BIEGMAN-HARTOGH,

7

de geringe ,bestaansrniddelen' ', noch van de feitelijke scheiding van
Mevr. V. Ondertussen werd het zwembad de grond ingegraven en kan
het dus niet meer worden teruggegeven. De enige oplossing is de
betaling van de prijs, betoogt de leverancier. Maar over de bescherrning van de derde-medecontractant op grond van zijn goede trouw in
dit geval zegt de wet niets. Ook in dit tweede geval gaat het bijgevolg
om een (resterend) belangenconflict waarvoor de rechter een oplossing zal moeten vinden.(3)
3. De hierbovengenoemde twee voorbeelden zijn maar een greep uit
het aanbod conflicten dat de recente (Belgische) huwelijksvermogensrechtelijke rechtspraak ons biedt. Telkens gaat het om drie
partijen: enerzijds twee echtgenoten, van wie de ene een rechtshandeling stelt of een overeenkomst sluit (,contracterende echtgenoot' ')en
de andere niet optreedt (,niet-contracterende echtgenoot"). Anderzijds is er een derde persoon met wie de contracterende echtgenoot
handelt (,derde-medecontractant' '). Ook de structuur en het probleem zijn in al deze gevallen dezelfde : wanneer een echtgenoot
door zijn medeechtgenoot wordt gepasseerd, ontstaat er een conflict
tussen het belang van de niet-contracterende echtgenoot en dat van de
derde-medecontractant. Dan rijst de vraag of de rechter beide tegenstrijdige belangen kan verzoeiien en zo ja, hoe hij ze tegen elkaark~m
afwegen.
Gelet op deze bevindingen lijkt het opportuun op zoek te gaan naar
een model, een instrument aan de hand waarvan al die resterende
belangenconflicten op een eenvormige (doch daarom niet identieke)
wijze kunnen worden opgelost.
4. Voorgesteld wordt om de toepassing van het vertrouwensbeginsel
als instrument van belangenafweging voor te dragen(4). Dit is op het
eerste gezicht geen voor de hand liggende keuze. De toepassing van
het vertrouwensbeginsel is nu nog(5) een controversiele aangelegen-

(3) Vgl. o.a., m.b.t. de aankoop van een set tuinmeube1en, Vred.Menen, 7 december 1983,
R. W., 1984-85, kol. 2080, noot PAUWELS, J.M.
(4) Wat het huwelijksvermogensrecht betreft, zie o.a. DELNOY-MARGREVE, Cl., noot onder
Luik, 18 juni 1966, J.T., 1966, (408), nr. 10, p. 411.
(5) H. DE PAGE waarschuwde er reeds voor dat een ongebreide1de toepassing van het adagium
'error communis facit jus' tot het omverwerpen van de bestaande rechtsorde zou 1eiden (Traite
elementaire de droit civil beige, I, Brusse1, Bruy1ant, 1962, nr. 45, p. 58).
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heid in het Belgische recht(6), zeker in het familiale vermogensrecht(7). Ook de stelling dat er in het (huwelijksvermogens)recht
aan ,belangenafweging' '(8) moet worden gedaan, klinkt pro vocerend. Moet het recht dan niet hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend, worden herleid tot de toepassing van de wettelijke regels door de rechters?
Belangenafweging roept het beeld op van de rechter die zich niet meer
aan de wettelijke regels stoort, doch eigenmachtig de regels herschrijft
op grand van zijn eigen perceptie van de maatschappelijke belangenverhoudingen en waarderingen (,Freirechts' '-beweging(9), ,Gouvernement des Juges")(lO). Erger nog, het doet ook onmiddellijk
denken aan de rechter die de concrete belangen van de partijen
tegenover elkaar afweegt en derhalve naar billijkheid oordeelt(ll),
wat uit den boze is(l2).
Kortom, voorzichtigheid is geboden. Het komt er vooreerst op aan
nauwgezet te onderzoeken wat die belangenafweging precies inhoudt
(Hfdst. I.) en hoe het met de toepassing van het vertrouwensbeginsel
in het huwelijksvermogensrecht is gesteld (Hfdst. II.). Pas dan is het
mogelijk een objectieve en stevige rechtvaardiging te geven voor de
stelling dat het vertrouwensbeginsel als instrument van belangenafweging kan dienstdoen en hoe dat in zijn werk gaat.

(6) Wat bet verbintenissenrecht betreft, zie b.v. CORNELIS, L., Beginselen van het Belgische
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, I, in Aansprakelijkheidsrecht, 7, Antwerpen,
Maklu, 1989, nr. 77 e.v., p. 132 e.v.
(7) Wat bet huwelijksvermogensrecht betreft, zie o.a. BAETEMAN, G., GERLO, J., Guwrx, E.,
DE MULDER, W. en LUYPAERS, P., ,Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht
(1982-1988)", T.P.R., 1990, (153), nr. 98, p. 223-224.
(8) Ret begrip 'belangenafweging' is in bet Be1gische recht nagenoeg onbekend. In bet Duitse
recht is dat anders. Zie ook de rechtspraak van bet E.H.R.M., aangehaald infra, nr. 12.
(9) Vgl. HECK, Ph., Interessenjurisprudenz, Gastvorlesung an die Universitiit Frankfurt a.M.,
gehalten am 15. Dezember 1932, in Recht und Staat, In Geschichte und Gegenwart, nr. 97,
Tiibingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1933, 36 p.
(10) Vgl. DE PAGE, H., A propos du gouvernement des juges, L'equite en face du droit,
Brussel, Bruylant, 1931, 198 p.
De doorbraak van het vertrouwensbeginsel in het Belgische verbintenissenrecht werd in
verband gebracht met de tendens waarbij de rechter over een alsmaar ruimere beoordelingsbevoegdheid beschikt (zie o.a. de lezing gegeven door wijlen Prof. R. KRUITHoF, in bet raam
van bet C.B.R. op 12 maart 1990 (,Actuele tendensen in het verbintenissenrecht"); zie verder
KRUITHOF, R., ,Naar een 'Gouvemement des juges' in bet Belgische verbintenissenrecht?", in
Hulde aan Prof Dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 1992, 27 e.v.
(11) Vgl. DE PAGE, H., o.c., I, 1962, nr. 13, litt. C., p. 27-28.
(12) Zie o.a. CARBONNIER, J., Droit civil. Introduction, Parijs, PUF, 1988, nr. 9, p. 34 e.v. en
nr. 14, p. 41 e.v.
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I.

BELANGENAFWEGING IN RET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

§ 1. De belangenafwegingsproblematiek

A. De belangenafwegingsproblematiek in het huwelijksvermogensrecht

5. De belangenafweging is inherent aan het recht(13), en aan het
huwelijksvermogensrecht in het bijzonder. De rechtsregel vloeit voort
uit een belangenconflict en komt tot stand door een afweging van de
respectievelijke belangen(14). De rechtsregels en de daaruit voortvloeiende subjectieve rechten zijn dan ook eerder het product van een
belangenafweging, dan door het recht beschermde belangen(15).
6. Het huwelijksvermogensrecht telt twee basisverhoudingen of belangenconflicten: de verhouding tussen de echtgenoten onderling
en de verhouding tussen de echtgenoten en de derden(16). Wat de
laatste verhouding betreft, kan men nog een onderscheid maken
naargelang de echtgenoten met elkaar contracteren -en zodoende de
rechtspositie van een derde kunnen aantasten(17)- dan wei met een
derde contracteren. Hierna wordt uitsluitend aandacht besteed aan de
hypothese waarin een eehtgenoot(18) ingevolge een eontract of een
rechtshandeling ten aanzien van de· derde-medecontractant is gerechtigd of zich heeft verbonden(19).

(13) In de zin dat het recht een 'belangenafwegingsproduct' is, zie o.a. ScHOLTEN, P.,
Algemeen dee[, in Mr. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk
Recht, Zwolle, Tj.Willink, 1954 (2° druk), 264 p., 36; MEIJERS, E.M., De taak der rechtswetenschap ten aanzien der vrije rechtspraak, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
hoogleraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Leiden op 2 november 1910, in Verzamelde
Privaatrechtelijke Opstellen, I, Leiden, Univ.Pers Leiden, 1954, (p. 3), 10.
(14) Het geschil wor9t beslecht, hetzij door aan een van de tegengestelde belangen de
voorkeur te geven, hetzij -met name wanneer alle betrokken belangen beschermenswaardig
zijn- door het treffen van een soort compromis, een vergelijk, dus door het zoeken naar een
evenwicht (BOEHMER, G., Grundlagen der Burgerlichen Rechtsordnung, II/1, Tiibingen, J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), 1951, 195).
(15) HEcK, Ph., Interessenjurisprudenz, 13.
( 16) Dit neemt niet weg dater tussen beide verhoudingen een wisse1werking kan bestaan. Men
denke aan het verband tussen de artt. 221, lid 1 en 222, lid 1 B.W. die elkaars spiegelbeeld zijn.
(17) Schoolvoorbeeld is de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tijdens het huwelijk.
(18) Treden beide echtgenoten op, dan is het contract meestal rechtsgeldig en het recht van
verhaal maximaal. Een specifiek (huwelijksvermogensrechtelijk) conflict zal in dat geval
zelden ontstaan.
(19) Zie de twee voorbeelden aangehaald supra, nrs. 1 en 2.
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7. In dat geval staan twee belangen tegenover elkaar: die van de nietcontracterende echtgenoot en die van de derde-medecontractant.
Volledigheidshalve moet worden aangestipt dat de belangen van de
contracterende echtgenoot in deze conflictsituatie ook een rol spelen,
zij het onrechtstreeks(20). Vervolgens moet worden vermeld dat het
belangenconflict als ,onecht'' kan worden bestempeld, wanneer
huwelijksvermogensrechtelijke bepalingen door de echtgenoten als
reddingboei(21) worden aangewend om op faliekant afgelopen transacties terug te komen(22). In de laatstgenoemde hypothese spannen de
echtgenoten als het ware samen of bestaat er een zekere verstandhouding, zodat er van een driehoeksrelatie geen sprake is. Kenmerkend is
dat de collusie wordt vermoed, doch zelden met harde bewijzen kan
worden aangetoond(23).
8. De onmiddellijke oorzaak van het ontstaan van de belangena.fwegingsproblematiek in het huwelijksvermogensrecht, is de toename van
het aantal beperkingen van de bestuursbevoegdheid der echtgenoten(24). De diepere oorzaak is de recente(25) doorbraak van de
gelijkheidsgedachte in de man-vrouw relatie, en de daarbijbehorende
beklemtoning van enkele fundamentele waarden, zoals daar zijn de
bescherming van het gezin, de vrijwaring van de autonomie van elke
echtgenoot en de tegemoetkoming aan de eisen van het rechtsverkeer.

(20) De rechter is er soms toe gehouden met diens concrete belangen rekening te houden, b. v.
bij de vraag of de rechtshandeling moet worden nietigverklaard (art. 1422 B.W. - daarover
infra, nr. 89). Belangrijker is dat de contracterende echtgenoot een waarde belichaamt, met
name de autonornie. Bij de uitwerking van de belangenafweging in de verhouding nietcontracterende echtgenootlderde-medecontractant heeft de wetgever daar rekening mee gehouden.
(21) Vgl. BOULANGER, Fr., noot onder Lyon, 30 mei 1973, J.C.P., 1974, II, nr. 17.681, in fine;
zie ook MARTIN, D., noot onder hetzelfde arrest, Gaz.Pal., 1974, 1, Jur., (35), 36; vgl. LUIJTEN,
E.A.A., noot onder HR, 31 mei 1991, NJ, 1991, nr. 777, p. 3393, sub 1 en sub 3, in fine.
(22) De rechtspraak bevat talrijke voorbeelden. Zie o.a. de befaamde zaak 'Edberg/Banque
Rothschild' (Cass.fr., ass.plen., 4 juli 1985, D., 1985, Jur., 421, concl. eerste Adv.Gen.
CABANNES, J., noot MARTIN, D., en de aangehaalde retroacten in deze zaak).
Zie verder, m.b.t. art. 215 C.civ. (= art. 215 B.W.), Cass.fr., 13 april 1983, Rep.Defr., 1983,
art. 33.158, p. 1339, noot CHAMPENOIS, G.; m.b.t. art. 222 B.W., zie b.v. Kh.Kortrijk, 9 april
1981, T.Not., 1982, 47; vgl. Vred.Menen, 7 december 1983, aangeh. supra, voetnoot 3.
Wat het oude Belgische huwelijksvermogensrecht betreft, zie reeds BAETEMAN, G., De
hervorming van het huwelijksgoederenrecht in West-Europa, I, in Verhandelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, letteren en schone kunsten van Belgii!,
Klasse der letteren, XXVI, nr. 50, Brussel, 1964, nr. 155, in fine.
(23) Zie b.v. Hof Arnhem, 27 november 1962, NJ, 1963, nr. 213, p. 511.
(24) Vroeger was de man een 'betrouwbare contractspartner'. Thans zijn er twee 'onbekwamen'.
(25) Ingevolge de wetten van 30 april 1958 en (vooral) van 14 juli 1976.
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Maar belangenafweging is, zoals het woord het suggereert, vooral een
proces, een mechanisme. Na de vaststelling en de omschrijving van de
afwegingsproblematiek, komt het er dus op aan dit mechanisme te
ontleden.
B. Het belangena.fwegingsmechanisme

9. Over welke belangen gaat het? Het begrip belang dat in het
(huwelijksvermogens)recht wordt gebezigd(26), wijst eerder op het
,concrete belang'' van het rechtssubject. Verder onderscheidt men in
het (huwelijksvermogens)recht de patrimoniale en extra-patrimoniale
belangen. Dit onderscheid maakt geen summa divisio uit(27).(28)
Toch is deze kwalificatie niet zonder belang voor de belangenafweging, omdat extra-patrimoniale belangen nu eenrnaal op een andere
manier worden gevrijwaard(29).
Vervolgens maakt men -vooral in de Nederlandse litteratuur(30)- een
onderverdeling tussen individuele, groeps- en algemene belangen.
Daarbij valt het accent vooral op de kwantiteit, met name de vraag
door hoeveel personen het belang wordt gedeeld. Er bestaat niet
noodzakelijk een correlatie tussen deze kwantiteit en het beschermenswaardige karakter van het belang.

10. Belangrijker en fundamenteel is het onderscheid tussen abstract
en concreet belang.
Het eerstgenoemde is het belang dat eigen is aan of wezenlijk is
voor de beoogde categorie contractspartijen (,de niet-contracterende echtgenoot" (in het algemeen)(31 ), ,de derde-medecontrac-

(26) B.v. het begrip 'rechtmatig belang', de artt. 17 en 18 Ger.W., het begrip 'wettig be1ang' in
art. 1422 B.W., enz.
(27) Vgl., m.b.t. het onderscheid tussen patrimoniale en extra-patrimoniale rechten, HAGECHAHINE, F., ,Essai d'une nouvelle classification des droits prives", Rev.Trim.Dr.Civ., 1982,
(705), 708.
(28) Be1angen hebben dikwijls een gemengd karakter (zie b.v., in het familiale vermogensrecht, de afzonderlijke tussencategorie van de patrimoniale rechten met een hoogst of
overwegend persoon1ijk karakter; daarover BLONDEL, P., La transmission a cause de mort
des droits extrapatrimoniaux et des droits patrimoniaux caractere personnel, in B.D.P.,
m. 95, Parijs, LGDJ, 1969, 191 p.; wat het huwelijksvermogensrecht betreft, zie ook AUDIER,
J., Les droits patrimoniaux acaractere personnel, in B. D.P., nr. 159, Parijs, LGDJ, 1979, 7-8).
(29) Verlies van goederen met een affectieve waarde, kan enkel door herstel in de oorspronkelijke toestand worden goedgemaakt.
(30) Zie o.a. DOMMERING, E.J., Algemene belangen in het burgerlijk recht, in Monografieen
Nieuw BW, 7/A-Serie, Deventer, Kluwer, 1982.
(31) Daarover infra, m. 14 e.v.

a
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tant"(32))(33). Het stemt meestal met een ,waarde" overeen(34).
Het belang wordt als het ware veralgemeend(35), geobjectiveerd,
gedepersonaliseerd, geabstraheerd(36).
Het concrete belang daarentegen is dat van die bepaalde contractspartij in die bijzondere situatie.
Tussen beide belangen bestaat een verband. Het gezinsbelang is in
abstracto een ,waarde-vol" iets. Doch de mate waarin het gezinsbelang in concreto in het gedrang kan komen, varieert naargelang de
omstandigheden(37).
11. Uit het onderscheid tussen abstract en concreet belang, volgt het
onderscheid tussen de zgn. ,abstracte belangenafweging"(38) en
,concrete belangenafweging' '(39).
De abstracte belangena.fweging behoort vooral tot het domein van de
wetgever, die algemene regels voor algemene gevallen moet formuleren. Het huwelijksvermogensrecht, zoals dit door de wet van 14 juli
1976 is hervormd, steunt op een abstracte belangenafweging(40).

(32) Daarover infra, nr. 18 e.v.
(33) LANGEMEIJER, G.E., De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht, in Studiepockets
privaatrecht, nr. 14, Zwolle, Tj.Willink, 1983, 135 p., 5-6; VAN GERVEN, W., Het beleid van de
rechter, Antwerpen, Standaard, 1976, nr. 32, p. 136-137; WIARDA, J., ,Be1ang en be1angenafweging in bet privaatrecht", R.M.Themis, 1952, (421), nr. 11, p. 431-432.
(34) Vgl. HECK, Ph., o.c., 10; vgl. VAN GERVEN, W., Het beleid van de rechter, nr. 32, p. 136 en
p. 140 (tot v1ees en b1oed geworden waarden).
(35) Voor de nuance tussen 'algemeen belang' en 'abstract belang of waarde', zie de tussenkomst van J. WIARDA tijdens de algemene vergadering van de Vereniging voor administratief
recht dd. 19 mei 1950 (Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht, XX,
Haarlem, Tj. Willink, 1950, p. 21 e.v., i.h.b. p. 24). De auteur maakt een onderscheid tussen
ideiHe en stoffelijke belangen. Ret belang dat elke burger heeft bij de (niet-)verhoging van de
personenbelasting, kan als een algemeen belang worden aangemerkt. Daarnaast of daarachter
treft men echter ook een waarde aan: inkomsten uit arbeid kunnen slechts in een beperkte mate
ten behoeve van de gemeenschapslasten worden opgeeist.
(36) Vgl. KLEEREKOPER, S., Defictie van het 'algemeen belang', Deventer, Kluwer, 1964, 12.
(37) V gl., in bet algemeen, VON }HERING (Geist des Romischen Rechts, ill, Leipzig, 1888, §60,
p. 341) aangehaald door VAN BAARS, J., Point d'interet, point d'action, Amsterdam, Buijten
Schipperheijn, 1971, 40-41.
(38) Of bet streven naar rechtvaardigheid (vgl. LANGEMEIJER, G.E., De gerechtigheid in ons
burgerlijk vermogensrecht, 1983, 123).
(39) Of 'billijkheidsafweging' omdat de afwijking van de regel op grand van de concrete
belangen geschiedt.
(40) Zie b.v., m.b.t. de Amendementen van de regering bij bet Ontwerp van wet tot vervanging
van titel V van boek ill van bet Burgerlijk Wetboek ,Huwelijkscontract en wederzijdse rechten
van de echtgenoten", Gedr.St., Senaat, 1965-66, nr. 281 (hierna aangehaald als 'Ontwerp
Wigny'), RENAULD, J.G., ,Le projet Wigny de reforme des regimes matrimoniaux",
Rev.Prat.Not., 1966, (353), nr. 9, p. 360.

13

In de mate waarin de rechter aan rechtsvorming mag doen (art. 5
Ger.W.), heeft ook hij de bevoegdheid en zelfs de verplichting om aan
abstracte belangenafweging te doen(41), d.i. de abstracte belangen
van de partijen, de in het geding zijnde waarden, in zijn beslissing
betrekken en eventueel laten doorwegen(42). De rechter is echter
nooit vrij. Hij zal zich zoveel mogelijk aan de wettelijke belangenafweging moeten houden.
Daarnaast gaat de rechter ook over tot een concrete belangenafweging. Hij kan dit enkel wanneer hij daartoe door de wetgever is
gemachtigd(43).(44)
Men kan ervan uitgaan dat een belangenafweging slechts volwaardig
is, wanneer de abstracte belangenafweging verder wordt verfijnd
door een concrete belangenafweging(45).(46) Pas dan kan een precies evenwicht tussen de conflicterende belangen worden verwezenlijkt.

12. Zoals gezegd is het begrip ,belangenafweging" onontgonnen
terrein (in het huwelijksvermogensrecht). Er is derhalve nood aan
een houvast, een voorbeeld, een belangenafwegingsmodel, dat zowel
relevant als dwingend is. De rechtspraak van het Europese Hof voor

(41) De auteurs die menen dat recht het product van een belangenafweging is (supra, nr. 5),
maken geen onderscheid tussen de wettelijke en de jurisprudentiele rechtsvorming.
(42) Zie in dit verband MEIJERS, E.M., De taak der rechtswetenschap ten aanzien der vrije
rechtspraak, 9; HEcK, Ph., o.c., 19 e.v.; GENY, F., Methode d'interpretation et sources en droit
prive positif, II, Parijs, LGDJ, 1932, nr. 173, p. 167; VAN GERVEN, W., Het beleid van de
rechter, 1976, nr. 32, p. 132 e.v., i.h.b. p. 137.
(43) Wat het huwelijksvermogensrecht betreft, en i.h.b. de verhouding tussen echtgenoten en
derden, zie de parlementaire voorbereiding m.b.t. art. 1422 B.W. (Verslag namens de Commissie voor de Justitie van de Senaat, uitgebracht door de Heer Hambye, Gedr. St., Senaat, B.Z.
1974, nr. 683/2, 1-108 (hierna aangehaald als 'Verslag Hambye'), 65: ,de rechtbank moet ieder
geval kunnen beoordelen met afweging van de belangen der betrokken partijen").De machtiging impliceert evenwel ook een verplichting aan het adres van de rechter.
(44) Men tracht we1 het machtigingsvereiste te ontwijken door een beroep te doen op
algemene rechtsbeginse1en bij de toepassing waarvan met de concrete belangen rekening
kan worden gehouden (b.v. het begrip misbruik van recht).
(45) Vgl. LANGEMIJER, G.E., De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht, 1983, 132133; zie ook art. 7 Inleidende titel Ontwerp Nieuw Ned.B.W.
(46) Andermaa1 biedt art. 1422 B.W., zoa1s gei'nterpreteerd in de par1ementaire voorbereiding,
een voorbee1d wat het huwelijksvermogensrecht betreft. Naast de wette1ijke afweging waarin
zowe1 de bescherming van het be1ang van de andere echtgenoot a1s de vertrouwensbescherming is voorgeschreven (artt. 1418-1419 jo. 1422 B.W.), is er de beoordeling van de wederzijdse concrete be1angen door de rechter (Verslag Hambye, 65).
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de Rechten van de Mens kan daartoe dienstdoen(47). Uit die rechtspraak blijkt immers dat het Hof voortdurend de belangenafwegingen
in het recht van de Verdragsluitende Staten aan een toetsing onderwerpt. Dit geschiedt onder meer met betrekking tot de artt. 8(48) en
14(49) E.V.R.M., art. 1 Prot. 1(50) en de positieve verplichting van de
Verdragsluitende Staten in het raam van de artt. 8 e.v. E.V.R.M.(51).
Bij de beperking van fundamentele rechten en vrijheden ten behoeve
van het algemene belang of ter bescherming van de rechten van
derden, moet het evenredigheidsbeginsel worden nageleefd. Dit betekent dat de beperking nodig moet zijn om het geoorloofde doel te
bereiken, en vooral dat er tussen de conflicterende rechten en belangen een ,juist evenwicht'' tot stand moet worden gebracht.
13. Kenmerkend is de aandacht die het Hof schenkt aan de feitelijke
context, de bijzondere omstandigheden van de zaak, alsmede aan het
verfijnde karakter van het te bereiken evenwicht. De verfijning
impliceert onder meer dat soepelheid wordt betracht en dat met de
concrete belangen van de betrokken partijen rekening wordt gehouden(52). Belangrijk zijn tenslotte de factoren die de (beoordeling van
de) belangenafweging be'invloeden. Centraal staan het beschermenswaardige karakter van het fundamentele recht en van het daartegenover staande belang, alsmede het ingrijpende karakter van de beperking. Daarnaast neemt het Hof ook objectiverende factoren in aanrnerking : de exteme en inteme(53) rechtsvergelijking.

(47) Het is relevant, omdat het door het huwelijksvermogensrecht beschermde gezinsbelang in
de toepassingssfeer van art. 8, lid 1 E.V.R.M. valt, en de bescherming van de derden onder die
van art. 8, lid 2 E.V.R.M.
Men denke ook aan art. 1 Prot. 1.
Voor een recente toetsing van het Belgische familiale vermogensrecht door het Europese Hof
(erfrecht van 'natuurlijke kinderen'), zie E.H.R.M., 29 november 1991, inzake Vermeire, Serie
A, nr. 214-C.
(48) Zie, voor de basisarresten terzake, E.H.R.M., 7 december 1976, inzake Handyside, Serie
A, nr. 24, § 48 e.v.; E.H.R.M., 26 april 1979, inzake Sunday Times, Serie A, nr. 30, § 62 e.v.
(49) Zie o.a. E.H.R.M., 13 juni 1979, inzake Marckx, Serie A, nr. 31, §§ 33, 40, 48 en 65.
(50) Voor het basisarrest terzake, zie E.H.R.M., 23 september 1982, inzake Sporrong en
Lonnroth, Serie A, nr. 52, § 69.
(51) Voorhetbasisarrest terzake, zie E.H.R.M., 17 oktober 1986, inzake Rees, Serie A, nr. 106,
§ 35 e.v.
(52) Zie voor een en ander o.a. het arrest inzake Sporrong en Lonnrotb, § 70 e.v. (aangeh. in de
voorlaatste voetnoot) en E.H.R.M., 24 november 1986, inzake Gillow, Serie A, nr. 109, §55
e.v.
(53) Bedoeld wordt de vergelijking met de rechtsregels die in analoge gevallen uit het recht
van de betrokken Verdragsluitende Staat van toepassing zijn.
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Volgt men dit model, dan komt het er eerst op aan de betrokken
belangen en hun beschermenswaardig karakter te omschrijven.
§ 2. De betrokken abstracte belangen

A. (De bescherming van) het belang van de niet-contracterende
echtgenoot
14. Het belang van de niet-contracterende echtgenoot valt uiteen in
drie deelbelangen.
Het eerste deelbelang is het gezinsbelang, dat op zijn beurt in drie
aspecten kan worden opgedeeld, naargelang men vooral oog heeft
voor het materiele dan wel het ideele component(54). Dit deelbelang
is volgens de supra-nationale(55) en de nationale wetgever(56) hoogst
-maar tegelijk ook relatief- beschermenswaardig, omdat het tegen de
andere (beschermenswaardige) waarden uit het huwelijksvermogensrecht moet worden afgewogen (autonomie en belang van de derden).
Het (relatief) beschermenswaardige karakter van het gezinsbelang
blijkt overigens uit de wettelijke en jurisprudentiele beschermingsmaatregelen.

15. Zo wordt de rechtstreekse bestuursbevoegdheid van- de echtgenoten aan banden gelegd(57), doch het recht van verhaal waarover de
derden-medecontractanten in het Belgische huwelijksvermogensrecht
beschikken, is aanzienlijk(58). De rechtspraak en de rechtsleer gaan
soms over tot een niet-restrictieve interpretatie van de bevoegdheids-

(54) Met name: het behoud van de minimale economische bestaansvoorwaarden of van het
'minimale materiele kader voor effectieve gezinsbeleving', de vrijwaring van het vertrouwde
levenskader en tenslotte de medezeggenschap met betrekking tot belangrijke gezinsaangelegenheden.
(55) Zie b.v. art. 8 E.V.R.M. en de positieve verplichtingen die in het raam van deze bepaling
aan de Verdragsluitende Staten wordt opgelegd.
(56) De gezinsbescherming is ongetwijfeld een van de pijlers van het nieuwe (Belgische)
huwelijksvermogensrecht (zie Ontwerp Wigny, 29 en 33; Verslag narnens de Subcommissie
voor de Justitie van de Senaat, uitgebracht door de Heren Baert, Calewaert, Harnbye en Van
Laeys, Gedr. St., Senaat, B.Z. 1974, m. 683/2 (hiema aangehaald als 'Verslag Subcommissie'),
l7 en 58 en Verslag Hambye, 5-6 en 27-28).
(57) Zie de beperkingen van de bestuursbevoegdheid opgenomen in de artt. 215, 223 en 224
B.W. enerzijds en in de artt. 1418, 1419, 1421 en 1426 B.W anderzijds.
(58) Zie vooral art. 1414, lid 1 B.W.
Meer bepaald werd het parallellisme tussen onvervreemdbaarheid en onbeslagbaarheid (van
bestemminggebonden goederen) niet consequent aangehouden. Men denke aan de beslagbaarheid van de gezinswoning (Verslag Hambye, 10) en van de gemeenschappelijke professionele
goederen.
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beperkingen(59), doch zijn veel minder geneigd om de beperking zelf
op analoge gevallen toe te passen(60). De onmiddellijke toepassing
van de gezinsbeschermende beperkingen in de tijd garandeert een
doeltreffende gezinsbescherming. Daarentegen lijkt het moeilijker om
een algemene gelding van die beperkingen in de ruimte te verwezenlijken(61). In crisistoestanden heeft het gezinsbelang extra behoefte
aan een efficiente bescherming(62), doch anderzijds dient ook meer
gewicht te worden toegekend aan het eigen belang van de echtgenoten(63). De nietigheidssanctie waarvoor de wetgever opteerde, maakt
een daadwerkelijke eerbiediging van de wettelijke bepalingen mogelijk, maar ze heeft ook nadelen, zoals de uitvoering van de restitutieplicht. Tenslotte lijkt het niet mogelijk om de toepassing van alle
hinderlijke rechtsfiguren en beginselen uit het gemene verbintenissenrecht -zoals daar zijn de sterkmaking, de algemene zorgvuldigheidsnorm en het vertrouwensbeginsel- zonder meer uit het domein van het
huwelijksvermogensrecht te sluiten. Ook op dat vlak dient er een
compromis met andere belangen, in casu het belang van de derden,
te worden gezocht.
16. Het tweede deelbelang is het behoud door de niet-contracterende
echtgenoot van zijn aandeel in de aanwinsten, d.i. het gezinsvermogen dat de echtgenoten tijdens het huwelijk samen opbouwen(64). Aanwinsten hebben een dubbele functie: tijdens het huwelijk staan ze ten dienste van het gezin en de huishouding. Vervolgens
en in subsidiaire orde zijn ze bestemd om bij de ontbinding van het
huwelijk tussen de echtgenoten te worden verdeeld. De niet-contracterende echtgenoot heeft er belang bij deze laatstgenoemde bestemming en zijn ,gelijk'' medebeslissingsrecht terzake te laten respec-

(59) Men denke aan de ruime, functionele uitleg van de begrippen 'beschikken', 'rechten' en
zelfs 'gezinswoning' in art. 215, § 1 B.W.
(60) Zie de aarzeling in de rechtsleer om art. 215, § 1 B.W. toe te passen op woonboten en
caravans.
(61) Zie Cass., 25 mei 1992, Arr.Cass., 1991-92, 905, waardoor de tendens in de rechtspraak:
en rechtsleer om art. 224, § 1 B.W. als een bepaling van onmiddellijke toepassing of alleszins
als een wet van politie en veiligheid te beschouwen, werd ongedaan gemaak:t.
(62) B.v. door middel van een rechterlijk ingrijpen (artt. 223, 1421 en 1426 B.W.).
(63) Vandaar dat de artt. 215, § 1 en 222 B.W. niet steeds blijven gelden in geval van feitelijke
scheiding.
(64) Hoofdzakelijk door middel van inkomsten (uit arbeid) (vgl. Verslag Hambye, 27);
daarover verder RAUCENT, L., ,Quel droit patrimonial pour quelle famille?' ', in Famille,
Droit et changement social dans les socihes contemporaines, Travaux des VIIIes journees
d'etudes juridiques Jean Dabin, Brussel, Bruylant, 1978, (226), nr. 13.
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teren. Dit deelbelang is hoogst beschermenswaardig(65), gelet op de
huidige socio-economische, culturele en demografische gegevens.
Het aantal ontbindingen van het huwelijk door echtscheiding
stijgt(66). In deze situatie is de behoefte aan posthuwelijkse zekerheid groot en neemt het belang van (het aandeel in) de aanwinsten toe,
zeker voor de niet-inkomstenverwervende echtgenoot(67).(68)
Niettemin is ook dit deelbelang niet absoluut beschermenswaardig.
Tenslotte is de bestemming van de aanwinsten er een in natura. Bij het
uitwerken van de wettelijke regeling werd daar rekening mee gehouden(69).
17. Het derde deelbelang omvat het behoud door de niet-contracterende echtgenoot van zijn eigen vermogen en de vrijwaring van zijn
autonomiesfeer(70), en dit zowel tijdens het huwelijk, als met het oog
op de posthuwelijkse zekerheid. De relevantie ervan is niet aan de
aandacht van de wetgever ontsnapt. Ook de patrimoniale zelfstandigheid van de echtgenoten is een fundamentele pijler van het moderne
huwelijksvermogensrecht(71). Het hoogst beschermenswaardige karakter van dit deelbelang houdt verband met het gewicht dat thans aan
de (gelijke) zelfstandigheid van het individu moet worden toegekend,
_ ook in de farniliale verhoudingen(12)._1n het modeme_huwelijhvermogensrecht komt dit tot uiting in de erkenning van de autonomie-sferen(73), in de verruiming van de omvang van deze domei-

(65) Aldus de wetgever (Ontwerp Wigny, 36). Bovendien is de 'gelijkheid' tussen de echtgenoten de belangrijkste waarde in het nieuwe huwelijksvermogensrecht.
(66) Zie o.a. MATHUS, K., Belgoscopie, De Belgen, de Vlarningen en de Walen. Wie ze zijn,
waar ze wonen en hoe ze leven, Tielt, Lannoo, 1988, 85 e.v.
(67) Die toebedeling neemt dan de vorm aan van een compensatie voor de (in werkelijkheid
niet in te halen) achterstand die deze echtgenoot m.b.t. zijn 'earning capacity' heeft opge1open.
(68) De gelijkaardige ontwikkeling in het Romeinse recht, alsmede in het huwelijksvermogensrecht van enkele gelndustrialiseerde landen (Rusland, Groot-Brittannie, Nederland en
Belgie) bevestigen de correlatie tussen de genoemde gegevens en het toekennen van een
aandeel in de aanwinsten aan de echtgenoten. Een van de grate tendenzen in het modeme
huwelijksvermogensrecht is de groeiende erkenning van het recht van elke echtgenoot op een
deel van de aanwinsten.
(69) Vandaar de door nietigheid gesanctioneerde bevoegdheidsbeperkingen. Telt alleen de
waarde dan volstaat het principe van de zakelijke subrogatie.
(70) Zie reeds RENAULD, J., ,Le projet Wigny de reforme des regimes matrimoniaux", l.c.,
nr. 14, a) en b).
(71) Ontwerp Wigny, 29, 33, 38 en 39; Verslag Subcommissie, 17, 58 en 141 e.v.; Verslag
Hambye, 5 en 28.
(72) Zie o.a. RENCHON, J.-L., ,Reflexions sur l' evolution des droits de la farnille et del' activite
du juriste de la farnille", R.I.E.J., 1989, (55), nr. 13 e.v., p. 64 e.v.
(73) De beroepssfeer, de persoonlijke sfeer en de sfeer van het eigen vermogen.
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nen(74) en ten slotte in de algemene tendens in het moderne huwelijksvermogensrecht om het gemeenschappelijke vermogen tot de
inkomsten en de aanwinsten te beperken. Toch blijft het beschermenswaardige karakter van dit belang relatief, omdat het tegen de andere
betrokken belangen(75) moet worden afgewogen. Tenslotte ontbreekt
een uitgewerkt beschermingssysteem, en onder meer een specifieke
sanctie in geval van miskenning van de autonomie van de andere
echtgenoot.

B. (De bescherming van) het belang van de derde-medecontractant
18. Het abstracte belang van de derde-medecontractant is niets anders dan de (vrijwaring van de) zekerheid van het (contractuele)
rechtsverkeer, d.i. het behoud van de geldigheid van rechtshandelingen en overeenkomsten en van het daarbijbehorende recht van
verhaal. Dit geldt zowel voor degene die met een gehuwde persoon
contracteert, als voor degene tot wie een rechtshandeling -uitgaande
van een gehuwde persoon- is gericht(76), en tenslotte voor derden- en
verdere verkrijgers. Het verstrekken van zekerheid is ongetwijfeld een
van de pijlers van het nieuwe huwelijksvermogensrecht(77), niet ten
onrechte. Het is een hoogst beschermenswaardig goed, vermits elk
menselijk handelen, elke samenleving zonder zekerheid ondenkbaar
is. Wel is de zekerheid in bepaalde domeinen(78) meer beschermenswaardig dan in andere gebieden. Dit geldt ook voor het huwelijksvermogensrecht. De zekerheid heeft er bovendien een specifieke
betekenis en functie. Ze wordt als middel aangewend om belangrijke doelstellingen van de wetgever te realiseren, zoals de gelijkheid, de gezinsbeschermi~g(79) en de autonomie van de echtgeno-

(74) Verslag Subcommissie, 69.
(75) Het gezinsbe1ang en het be1ang van de andere echtgenoot enerzijds (b.v. art. 215, § 1
B.W.) en het be1ang van de derden-medecontractanten anderzijds (b.v. de bes1agbaarheid van
de (gemeenschappelijke) professione1e goederen door de schu1deisers van de andere echtgenoot, art. 1468 B.W., enz.).
(76) Zgn. 'gerichte eenzijdige rechtshandelingen'.
(77) Ontwerp Wigny, 29 en 34; Verslag Subcommissie, 17 en 58; Verslag Hambye, 5-6 en 288.
Voora1 in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht is de derdenbescherrning a1omtegenwoordig.
(78) B.v. bij onroerend goed-transacties, bij schu1den aangegaan ten behoeve van de huishouding, enz.
(79) Een van de voorbee1den is art. 222 B.W. De uiet-inkomstenverwervende echtgenoot moet
schu1den ten behoeve van de huishouding of voor de opvoeding van de kinderen kunnen
aangaan. De derden-medecontractanten zullen enke1 bereid worden gevonden het spe1 mee te
spe1en, wanneer zij over een uitgebreid recht van verhaa1 beschikken.Over de (functionee1)
derdenbeschermende strekking van deze bepa1ing, zie o.a. BAETEMAN, G., ,Het primair
huwelijksste1se1", T.P.R., 1978, (151), nr. 124 e.v., i.h.b. nr. 131, p. 274.
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ten(80). Daardoor wordt het beschermenswaardige karakter nog vergroot. Niettemin komt het er niet op aan een absolute zekerheid na te
streven. Het huwelijksvermogensrecht heeft in eerste instantie tot doel
een aangepaste regeling van de patrimoniale verhoudingen tussen
echtgenoten tot stand te brengen. Wel moet bij de uitwerking van
die regeling een voldoende dosis zekerheid worden ingebouwd.(81)

19. De wetgever en de rechtspraak en rechtsleer hebben daartoe
verscheidene middelen gebruikt. Op domeinen waar de behoefte aan
zekerheid het grootst is en de andere belangen ermee gediend zijn,
wordt door middel van ,exteme bevoegdheden'' absolute zekerheid
geschapen(82). Verder heeft de wetgever de conventionele bevoegdheidsbeperkingen. uitgesloten(83) en de wettelijke beperkingen op een
redelijk aantal gehouden. Bovendien schreef de wetgever een limitatieve interpretatie voor aan de rechtspraak (84), die soms, omwille van
de zekerheid(85), zelfs tot een restrictieve interpretatie van de bevoegdheidsbeperkingen overgaat.
Belangrijk is de kenbaarheid van de bevoegdheidsbeperkingen(86). ·
De zekerheid wordt niet zozeer door het bestaan van de beperking zelf
in het gedrang gebracht, dan wel door de geringe kenbaarheid van het
bestaan- en van- de toepassing -ervan. -Het niet-retroaGtiviteitsbeginsel(87) beschermt de derden-medecontractanten tegen de toepassing

(80) Type-voorbee1d is hier art. 218 B.W.
(81) Voor dit alles zie reeds mijn ,Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwens1eer in het
huwe1ijksverrnogensrecht", T.P.R., 1989, (923), nrs. 3 e.v., 13 e.v. en 28 e.v.
(82) Men denke aan art. 218 B.W. (en het gelijk1uidende art. 221 C.civ .) inzake banktegoeden
en aan het (in het Be1gische recht onbekende) a1gemene verrnoeden van bestuursbevoegdheid
in het Franse en Nederlandse huwelijksvermogensrecht (art. 222 C.civ., art. 92 Ned.B.W.).
Art. 222 B.W. (en de gelijkluidende bepalingen in het recht van de buurlanden) heeft een
gelijkaardige werking op het v1ak van het onrechtstreekse bestuur.
Voor de tekst van deze wetsartike1en, zie infra, nr. 27.
(83) Art. 1451 B.W. In het Nederlandse recht b.v. kunnen de echtgenoten daar bij overeenkomst van afwijken.
(84) M.b.t. art. 1418 B.W. zie o.a. Verslag Subcommissie, 165; Verslag Hambye, 45-46, 49,
52, 55 en 59-60.
(85) DE BRVIJN-SOONS-KLEIJN, Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, Arnhem, Gouda
Quint, 1972, 60.
En niet zozeer omwille van het principe dat de hande1ingsbekwaamheid de rege1 is en de
onbekwaarnheid de uitzondering (m.b.t. art. 215 B.W. zie Brusse1, 10 juni 1988, Pas., 1988, Il,
230; vgl. LUIITEN, E.A.A., noot onder HR, 25 februari 1983, NJ, 1983, nr. 696, sub 3).
(86) Zie daarover reeds mijn ,Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in het
huwelijksverrnogensrecht", l.c., nrs. 19-20, p. 937 e.v. en nr. 32 e.v., p. 948 e.v.
(87) Zie Cass., 6 februari 1989, Arr.Cass., 1988-89, nr. 264, p. 539, concl. Adv.Gen.
DECLERCQ; zie evenwe1 Cass., 28 september 1989, Pas., 1990, I, nr. 65, p. 121.
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van beperkingen waarvan ze het bestaan niet kunnen kennen(88).
Door de bekendmaking van de verschillende soorten beperkingen
en van sommige relevante feiten(89) worden de derden-medecontractanten op de hoogte gebracht van het bestaan en van de toepassing van
bevoegdheidsbeperkingen. Zij kunnen derhalve weten of een of
andere beperking op de voorgenomen rechtshandeling van toepassing is(90). De rechtszekere formulering van de (limitatief opgesomde) beperkingen door de wetgever(91) en de rechtszekere interpretatie ervan door de rechtspraak(92) vervullen een gelijkaardige
functie: de derden-medecontractanten beschermen door de toepassing
van de beperking in concreto kenbaar te maken(93). Daarenboven
interpreteert de rechtspraak de minder rechtszeker geformuleerde en/
of weinig hanteerbare bevoegdheidsbeperkingen dikwijls op een
derdenvriendelijke wijze. De beperkingen worden in die zin uitgelegd, dat de derde-medecontractant de (niet-)toepassing ervan op het
ogenblik van het stellen van de rechtshandeling kan beoordelen(94).
De wetgever heeft ook getracht de ontstane onzekerheid te temperen
door aan de nietigheidssanctie derdenbeschermende correcties aan te
brengen(95). Is de onzekerheid door het uitspreken van de nietigheidssanctie een feit geworden, dan worden de gevolgen ervan ver-

(88) Dit geldt zowel voor de wettelijke als voor de jurisprudentiele (rechtspraak die 'omgaat'),
de rechterlijke (rechterlijk verbod) en de (toegelaten) conventionele beperkingen, en zowel
voor de beperkingen van de bestuursbevoegdheid als voor de beperking van het recht van
verhaal.
(89) B.v. de woonplaats en de feitelijke scheiding die nit het bevolkingsregister blijken.
(90) Zie, in het algemeen, DEMOGUE, R., ,La securite' ', in Les notions fondamentales du Droit
prive. Essai critique, Parijs, Rousseau, 1911, (63), 69. In de par1ementaire voorbereiding van
de wet van 14 juli 1976 wordt de pub1iciteit zelden expliciet als een derdenbeschermende
maatregel erkend.
(91) Zie b.v. art. 1418 B.W.; daarover Verslag Hambye, 50 en 62.
(92) Zie, m.b.t. art. 215, § 1 B.W., BAETEMAN, G., ,De bescherming van de gezinswoning",
l.c., nr. 7, p. 341.
(93) Daarover GEELHAND, N., ,Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in het
huwelijksvermogensrecht", l.c., nr. 37 e.v., p. 951 e.v.
(94) Men denke aan art. 222, lid 1 B.W. en aan de voorwaarde dat de schuld voor de
huishouding moet zijn bestemd. Het criterium is echter niet de daadwerkelijke besteding
achteraf, maar de bestemming op het ogenblik van het ontstaan van de schuld (Kh. Kortrijk,
9 april 1981, T.Not., 1982, 47; wat het Duitse recht betreft, zie o.a. MIKAT, P., ,Verfassungsrechtliche Aspekte der Neuordnung der 'Schliisselgewalt' in § 1357 BGB", in Festschrift for
GUnther Beitzke, SANDROCK, 0. (ed.), Berlijn, De Gruyter, 1979, (293), 301).
Maatstaf voor het buitensporige karakter van de schuld (art. 222, lid 2 B.W.) -een niethanteerbaar criterium (Verslag Subcommissie, 124; Verslag Hambye, 49)- is niet de bestaansrniddelen van het gezin, doch de (voor derden kenbare) uiterlijke levensstandaard (zie o.a.
BAETEMAN, G., ,Het primair huwelijksstelsel", l.c., nr. 129, p. 273).
(95) Zo kan de nietigverklaring enkel in rechte en door de niet-contracterende echtgenoot
worden gevorderd, en zal hij dikwijls een belang moeten kunnen aantonen om het tenietdoen
van de handeling te bekomen. Daarnaast wordt de dunr van de onzekerheid beperkt door het
opleggen van een (verval)terrnijn voor het inroepen van de sanctie.
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zacht door het behoud van de restitutieplicht(96) en vooral door de
toepassing van het vertrouwensbeginsel(97).
§ 3. De belangenafweging of bet ,,juiste evenwicbt" in bet buwelijksvermogensrecbt
A. Het principe

20. Uit het voorgaande blijkt dat in het huwelijksvermogensrecht
twee beschermenswaardige abstracte belangen of waarden tegenover
elkaar staan. In dat geval gaat het niet op -zoals vaak wordt beweerdaan een van beide een absolute voorrang te geven(98). Dat is ook
geenszins de bedoeling van de (huwelijksvermogensrechtelijke) wetgever. Veeleer is het hem om te doen geweest tussen die tegenstrijdige
belangen een compromis, eenjuist evenwicht te vinden. Het moderne
huwelijksvermogensrecht(99), zoals dit door de wet van 14 juli 1976
is hervormd, is een dergelijk compromis tussen autonomie, gezinsbescherming en bescherming van het aandeel van de andere echtgenoot in de aanwinsten, en tenslotte de zekerheid van de derdemedecontractant( 100).
Het afwegen van de abstracte belangen door de wetgever(101) geschiedt op twee manieren. -

B. De afwegingsmethoden
21. De eerste methode bestaat erin het ontstaan van het belangenconflict te vermijden, door het inbouwen van een aantal preventieve
maatregelen die beide tegengestelde belangen volledig tot hun recht

(96) Vgl. art. 1312 B.W. inzake handelingsonbekwaamheid; daarover nog RENARD, Cl., ,Le
regime legal: la gestion' ', in Sept ler;ons sur la reforme des regimes matrimoniaux, Luik,
Univ.Liege Fac.Droit, 1977, (63), 78.
(97) Het beginsel is soms een altematief, vaker een complementaire of residuaire derdenbeschermende maatregel.
(98) BoEHMER, G., o.c., 195; zie ook wei DEMOLOMBE, C., Cours de Code Napol¢on, I, Parijs,
Durand en Pedone, 5e ed., nr. 14, p. 13.
(99) RENARD, Cl., Le regime matrimonial de droit commun, Projets belges de reforrne et droit
compare, in l.C.R. V., Brussel, Bruylant, 1960, 208 en 240.
(100) RENAULD, J., ,Le projet Wigny de reforme des regimes matrimoniaux", l.c., nr. 9,
p. 360; zie ook, wat het in 1965 hervorrnde Franse huwelijksverrnogensrecht betreft, CoLOMER,
A., voorwoord bij ,Le statut patrimonial et la vie economique", in Le statut patrimonial du
franr;ais, 11, Congres des notaires de France, La Baule, 7 tot 10 mei 1978, s.l., 1978, 425.
(101) Ook de rechter doet aan belangenafweging, met name wanneer hij door een gezins- of
derdenvriendelijke interpretatie aan rechtsvorming doet (supra, nrs. 11, 15 en 19) en aldus een
tegengewicht aanbrengt op een wettelijke afweging.
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laten komen: de publiciteit(l02), de notariele tussenkomst(103) en het
formalisme(104). Enerzijds kan de derde vooraf met zekerheid weten
of de voorgenomen rechtshandeling aan beperkingen onderhevig is.
Anderzijds weet de beschermde persoon dat de beperkingen tegenwerpelijk zijn aan de derden, wanneer deze maatregelen zijn getroffen.
22. De tweede methode bestaat erin de tegenstrijdige belangen te
verzoenen door bij de uitwerking van de wettelijke regeling -zoveel
mogelijk en op een evenredige wijze- met beide belangen rekening te
houden. Aldus steunt het (Belgische) huwelijksvermogensrecht op
een systeem van compromissen, waarbij de principiele bescherming
van het ene belang door middel van tegenmaatregelen wordt beperkt
met oog op de behartiging van andere belangen(105). (106)

C. Het resterende belangenconflict
23. Ben volmaakte wettelijke belangenafweging kan in het huwelijksvermogensrecht niet worden gerealiseerd(107). Steeds zullen er
spanningen blijven bestaan tussen het belang van de niet-contracte-

(102) Voor de preventieve functie van de publiciteit in het algemeen, zie o.a. THIEL, J.H., De
goede trouw van derden en hare beseherming tegenover de handelingen van partijen, Proefschrift, Amsterdam, Scheltema, 1903, 114; zie verder nog CALAIS-AVLOY, J., noot onder
Montpellier, 16 juni 1964, D., 1965, Jur., 103.
(103) Over de preventieve functie van de notaris, zie o.a. RAUCENT, L., Fonetion et statut des
notaires. Droit positif et reformes, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1985, nr. 156, p. 112.
De notariele onderzoeksplicht staat borg voor de onaanvechtbaarheid van de geauthentificeerde rechtshandeling, en dus voor de bescherming van het gezinsbelang en van de rechten
van de derden (zie, m.b.t. art. 1418 B.W., Verslag Hambye, 59; m.b.t. art. 215, § 1 B.W., zie
o.a. DE CocK, Y. en DE LAT, J., ,De bescherming van de gezinswoning (nieuw ar):ikel 215
B.W.)", Jura FaZe., 1976-77, (355), nr. 54, in fine, p. 381) ..
(104) Over het preventieve karakter daarvan, zie DEMOGUE, R., ,La securite", i.e., 74-75. In
het huwelijksvermogensrecht is de preventieve functie van het formalisme vooral relevant
m.b.t. het toestemmingsvereiste van de niet-contracterende echtgenoot (zie in dat verband
CHAMPENors, G., noot bij Cass.fr.civ., 13 april1983, Rep.Defr., 1983, art. 33.157, pp. 1342 en
1343).
(105) Aldus dient art. 222 B.W. in eerste instantie de autonomie van de echtgenoten en het
belang van de derden. De beperkingen ('ten behoeve van de huishouding' en 'niet-buitensporig') strekken tot vrijwaring van het gezinsbelang. Hierop wordt (door de rechtspraak en de
rechtsleer) opnieuw een tegenmaatregel getroffen ter bescherming van de derden (derdenvriendelijke uitleg van het begrip 'bestaansmiddelen').
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de bestuursregeling (art. 1415 e.v. B.W.) en voor de
regeling van het recht van verhaal (art. 1414 B.W.) in het wettelijke stelsel.
(106) Ook op het formele vlak worden compromissen gesloten door de limitatief opgesomde
beperkingen met vage normen te combineren of door halfslachtige criteria te gebruiken (b.v.
'gezinswoning'; daarover Verslag Subeommissie, 20).
(107) Vgl. RENARD, Cl., o.e., 287; COLOMER, A., [.e., 425.
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rende echtgenoot en dat van de derde-medecontractant, d.i. ,resterende belangenconflicten' '.
De eerste oorzaak hiervan is het ondoeltreffende karakter van de
preventieve maatregelen. De publiciteit is soms onbestaande(108),
dikwijls gebrekkig en derhalve ontoegankelijk voor de gewone derdemedecontractant(109). De notariele tussenkomst biedt evenmin een
efficiente preventie, vermits de notaris niet bij alle -voor het huwelijksvermogensrecht relevante- rechtshandelingen tussenkomt(110).
Bovendien treedt hij vaak te laat op, met name wanneer de overeenkomst reeds gesloten is(111). Tenslotte zijn de controlemogelijkheden
van de notaris beperkt, zodat hij niet alle geldigheidsgebreken of
andere onregelmatigheden kan opsporen(112). Het formalisme tenslotte heeft ook nadelen(113).
De tweede oorzaak is gelegen in het ontoereikende karakter van de
maatregelen ter bevordering van de zekerheid. Ze hebben nooit een
afdoende werking en los sen niet alle problemen op( 114). Ten derde is
er het onbevredigende karakter van de maatregelen ter bevordering
van het belang van de niet-contracterende echtgenoot. De neiging van
de rechtspraak om dat te verhelpen, doet opnieuw onzekerheid ontstaan(115). Tenslotte doet de complexiteit van de wettelijke belangenafweging een behoefte aan zekerheid ontstaan(116).(117)

(108) B.v. het feit dat het om een gezinswoning of om een buitensporige schuld gaat.
(109) Over de eisen in dat verband, zie DE CoRTE, R., ,Informatie tot zekerheid", T.P.R.,
1983, 343 e.v.
(110) B.v. bij het aangaan van huishoude1ijke schu1den (vgl. Verslag Subcommissie, 164-165).
(111) Talrijke 'voorlopige verkoopovereenkomsten' of 'compromissen' m.b.t. gezinswoningen worden nog buiten het notariskantoor om ges1oten.
(112) Hoe kan hij weten dat de verkochte (leegstaande) woning een 'toekomstige gezinswoning' is?
Zie daarover nog infra, nr. 73.
(113) Naast de praktische bezwaren en het beperkte toepassingsgebied, kan formalisme de
kwade trouw van de echtgenoten in de hand werken (vgl. supra, nr. 7; zie in dat verband Cass.,
22 maart 1991, Arr.Cass., 1990-91, 782 en de antecedenten).
(114) De volledige (onrechtstreekse) bestuursbevoegdheid ex art. 222 B.W. (supra, nr. 19)
biedt slechts zekerheid voor zover de schuld ten behoeve van de huishouding is aangegaan en
niet buitensporig is.
(115) Voorbeelden zijn de uitbreiding van het toepassingsgebied van § 1365 BGB door de
'Einze1theorie' (infra, nr. 29) en van art. 215, § 1 B.W. tot de zgn. 'toekomstige gezinswoning'
(zie HR, 25 februari 1983, NJ, 1983, nr. 696, en vooral de noot van E.A.A. LuiJTEN). Telkens
ontstaat er een bijkomende onzekerheid voor de derden .
(116) Zie b.v., m.b.t. de cascaderegeling in art. 222 B.W., DILLEMANS, R., Huwelijksvermogensrecht, Antwerpen, Standaard, 1983, nr. 15, p. 54.
(117) Hoe verfijnder de afweging, hoe groter de kans op een resterend belangenconflict.
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Kortom, de oorzaak van het resterende belangenconflict is vooral een
gebrek aan zekerheid.
24. In afwachting dat de belangenafweging door de wetgever zelf
wordt bijgestuurd(l18), is het dus zoeken naar een middel om het
resterende belangenconflict op te lossen. Vooreerst kan een beroep
worden gedaan op de risicogedachte(119). Men kan inderdaad een
systeem van risicoverdeling ontwerpen, waarbij het ,resterende risico'' ten laste van de ene of van de andere partij wordt gelegd(120).
Vermits niet alle partijen zich kunnen verzekeren, moet het overblijvende risico maatschappelijk aanvaardbaar blijven. Zoniet zal de
rechtspraak of de rechtsleer het systeem corrigeren(l21).
Naast de risicogedachte lijkt alleen een gemeenrechtelijk, algemeen(122) maar soepel(123), derdenbeschermend(l24) rechtsbeginse1(125) als afwegingsinstrument in aanmerking te kunnen komen. Op
het eerste gezicht geniet het vertrouwensbeginsel(126) de voorkeur(127) boven het zorgvuldigheidsbeginsel, de (objectieve) goede
trouw en het misbruik van recht. De vraag is echter of het vertrou-

(118) Bovendien is de wetgever niet volmaakt. Steeds ziet hij conflicten over het hoofd en
voortdurend ontstaan er nieuwe conflicten.
(119) Zie reeds DEMOGVE, R., ,La securite", l.c., 78-79, tekst en voetoot 2; wat het huwelijksvermogensrecht betreft, zie LANGEMEIJER, G.E., cone!. bij HR, 22 juni 1962, NJ, 1962,
nr. 53, p. 166, linker kol.
(120) Naargelang er a! dan niet werd gepubliceerd, naargelang het om een gezins- of
derdenbeschermende bepaling gaat, enz.
(121) Zie, m.b.t. de publiciteit, het betoog van VANDER BURGHT, Gr., Ongekende wetenschap,
Enige beschouwingen over de rechtsgevolgen van de inschrijving in het huwelijksgoederenregister van bepalingen uit huwelijksvoorwaarden, rede, in Privaatrechtelijke begrippen,
Alphen aan den Rijn, Tj.Willink, 1979; wat het Nieuwe Ned.B.W. betreft, zie VANVEEN,
W.J.M., ,Bescherming tegen bestuursaanmatiging in het huwelijksvermogensrecht", WPNR,
1990, nr. 5.985, p. 817 e.v.
(122) Het moet immers een liefst eenvormige op1ossing bieden voor aile resterende belangenconflicten, in gans het huwelijksvermogensrecht.
(123) Het moet differentiatie mogelijk maken. Het juiste evenwicht hoeft niet steeds identiek
te zijn. Denkbaar is dat de derde die een gezinswoning bekomt, iets minder bescherming
verdient dan de verkoper van een zwembad.
(124) Gelet op de oorzaak van het probleem.
(125) Pas dan kan de rechter optreden zonder dat hij van machtsoverschrijding wordt
beschuldigd.
(126) Het vertrouwensbeginsel impliceert dat de derde-medecontractant wordt beschermd,
wanneer hij op de geldigheid van het contract mocht vertrouwen en wanneer hij op grond van
dit vertrouwen heeft gehandeld (vgl. de definitie bij VAN GERVEN, W., Algemeen deel, in
Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Drr.LEMANS, R. en VAN GERVEN, W. (ed.), Antwerpen,
Standaard, 1973, nr. 78, p. 211.
(127) Hoofdzakelijk omdat het nauw bij de feiten aansluit en een derdenbeschermend beginsel
bij uitstek is.
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wensbeginsel een gedifferentieerde belangenafweging mogelijk maakt
en of het voldoet aan de zware eisen die door de rechtspraak van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden gesteld. Wordt er
wel voldoende met de concrete omstandigheden rekening gehouden?
Laat het een volwaardige afweging toe, waarbij zowel de abstracte als
de concrete belangen worden betrokken? Doorstaat het de toets van de
exteme en interne rechtsvergelijking? Is het vertrouwensbeginsel een
geschikt instrument van belangenafweging(l28) en zo ja, hoe functioneert het?

II.

RET VERTROUWENSBEGINSEL IN RET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

25. Om te kunnen aantonen dat het vertrouwensbeginsel een geschikt
belangenafwegingsinstrument is, moet vooraf een overzicht van de
toepassing van dit beginsel in het huwelijksvermogensrecht worden
gegeven. Een dergelijk overzicht ontbreekt in de recente (Belgische)
rechtsliteratuur. In het raam van deze bijdrage is het echter onmogelijk om zulk een beschrijving te doen, zelfs niet om de besluiten ervan
aan te halen(129).
Hiema worden de algemene richtlijnen die bij het gevoerde onderzoek
werden- vooropgesteld; opgesomd. Vervolgens zullen · ze worden
toegepast op de twee voorbeelden die in het begin van deze bijdrage
werden aangehaald.
§ 1. De vooropgestelde richtlijnen

26. Het beoogde overzicht moet, om doeltreffend te zijn, van rechtsvergelijkende aard zijn. De toepassing van het vertrouwensbeginsel in
het Belgische huwelijksvermogensrecht is immers een te recent verschijnsel(l30). De rechtspraak is schaars en de rechtsleer heeft slechts

(128) Zoals soms wordt beweerd (in het algemeen, zie DEMOGUE, R., ,La securite", I.e., 7677; wat het huwelijksvermogensrecht betreft, en meer bepaald de hoofdelijke aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden, LANGEMEIJER, G.E., ,Alweer artikel 164 B.W.", N.J.B.,
1926, (643), 645).
(129) Voor een exhaustief overzicht, zie de bij1age bij mijn doctoraatsproefschrift, (Rechtsvergelijkend) overzicht van de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het huwelijksvermogensrecht, Antwerpen, 1993, 801 p.), a1smede de samenvatting van de besluiten ervan in de
thesis, o.c., pp. 169-289.
(130) Pas met de hervorming van 1976 kende het een ware doorbraak. Niettemin werd dit
beginsel in sommige 1eerstukken van het oude huwelijksvermogensrecht frequent toegepast, zij
het imp1iciet (met name dat van de bedrieglijke benadeling van de rechten van de gehuwde
vrouw en dat van het huishoudelijke mandaat van de gehuwde vrouw). Wat die hypothesen
betreft, vormt het nieuwe recht s1echts een verlengstuk van het oude recht.

26

een klein deel van de verschillende problemen die in dat verband
kunnen rijzen, besproken. In onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk,
Nederland) daarentegen is de toepassing van het vertrouwensbeginsel
in het huwelijksvermogensrecht al Ianger (soms sinds verscheidene
tientallenjaren) het voorwerp van een uitvoerige bespreking(l31). De
analogie die tussen de Belgische en de gelijkaardige vreemde wetsbepalingen bestaat, laat een vergelijking van de toepassing van het
vertrouwensbeginsel zeker toe. Bovendien zijn het deze vreemde
stelsels die de Belgische wetgever voor ogen had bij de hervorming
van het Belgische huwelijksvermogensrecht in 1976.
27. Nagenoeg alle wetsbepalingen die op de verhouding tussen (een
van) de echtgenoten en de derden-medecontractanten slaan, komen
voor een toepassing van het vertrouwensbeginsel in aanmerking.
Gelet op het belang van de context(132), dient die toepassing artikelsgewijs te worden besproken. Wei kunnen de artikelen of regelirigen
per soort worden gegroepeerd, naargelang ze een bevoegdheidsoverschrijding dan wei een bedrieglijke benadeling of bevoegdheidsafwending viseren, een feitelijke of rechtsdwaling mogelijk maken, tot
het primaire of secundaire stelsel behoren, een derdenbeschermende
of gezinsbeschermende strekking hebben, enz.
Op grond van de net genoemde criteria kan het rechtsvergelijkende
overzicht als volgt worden gestructureerd:
Eerst zijn er de bepalingen uit het primaire stelsel die de derdemedecontractant te goeder trouw beschermen bij het verkrijgen van
een lichamelijk roerend goed of van een recht aan toonder van een
gehuwde persoon(l33). Vervolgens zijn er de (nagenoeg gelijklui-

(131) Vooral in het Nederlandse huwe1ijksvermogensrecht hebben de wetgever (wet van
14 juni 1956), rechtspraak en rechtsleer een aanzienlijke bijdrage geleverd m.b.t. de toepassing, de bespreking en de uitbouw van het vertrouwensbeginsel in het huwelijksvermogensrecht. Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor de Duitse rechtspraak en rechtsieer.
(132) Tot die context behoren de ratio legis, de historiek en de verhouding tot andere
bepalingen.
(133) Art. 222 C.civ. en art. 92 Ned.B.W.
Art. 222. Si l'un des epoux se presente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance
ou de disposition sur un bien meuble qu'il detient individuellement, il est repute, i\ l'egard des
tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n' est pas applicable aux meubles meublants vises i\ l' article 215, alinea 3, non
plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait presumer la propriete de I' autre conjoint
conformement iii' article 1404.
Art. 92. Is aan een derde niet kenbaar wie van de echtgenoten bevoegd is een roerende zaak die
geen registergoed is, of een recht aan toonder te besturen, dan mag hij de echtgenoot die de
zaak of het papier aan toonder onder zich heeft, bevoegd achten. Onder registergoederen wordt
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dende) bepalingen op grond waarvan beide echtgenoten hoofdelijk
zijn gehouden tot betaling van niet-buitensporige huishoudelijke
schulden door een van hen aangegaan(134). Daarna komen de gezinsbeschermende bepalingen uit het primaire(l35) -of daarmee gelijk te

verstaan goederen voor welker overdracht of vestiging een overschrijving of inschrijving in
daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is.
In het Belgische recht bestaat geen gelijkaardige bepaling (vgl. Ontwerp Wigny, 3, 29 en 41;
Verslag Subcommissie, 26-27 en 43).
Genoemde wetsartikelen zijn op het vlak van de bestuursbevoegdheid de tegenhanger van
art. 2279 B.W. op het vlak van de beschikkingsbevoegdheid.
De beoogde derdenbescherming is functioneel, d.i. strekt ertoe aan elke echtgenoot de nodige
autonomie in het rechtsverkeer van roerende goederen te verschaffen.
(134) Art. 222 B.W., § 1357 BGB, art. 220 C.civ. en art. 85, lid 1 Ned.B.W.
§ 1357 (Geschiifte zur Deckung des Lebensbedarfs)
(1) Jeder Ehegatte ist berechtigt, Geschiifte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der
Familie mit Wirkung auch fiir den anderen Ehegatten zu besorgen. Durch solche geschiifte
werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet, es sei denn, dass sich aus den Umstiinden
etwas anderes ergibt.
(2) Ein Ehegatte kann die Berechtigung des anderen Ehegatten, Geschiifte mit Wirkung fiir ihn
zu besorgen, beschriinken oder ausschliessen; besteht fiir die Beschriinkung oder Ausschliessung kein ausreichender grund, so hat das Vormundschaftsgericht sie auf Antrag aufzuheben.
Dritten gegeniiber wirkt die Beschriinkung oder Ausschliessung nur nach Massgabe des
§ 1412.
(3) Absatz 1 gilt nicht, wenndie_Ehegatten_getrenntleben.___ _____ __
____ _ __ _
Art. 220. Chacun des epoux a pouvoir pour passer seulles contrats qui ont pour objet l' entretien
du menage ou !'education des enfants: toute dette ainsi contractee par l'un oblige l'autre
solidairement.
La solidarite n' a pas lieu, neanmoins, pour des depenses manifestement excessives, eu egard au
train de vie du menage, ill'utilite ou ill'inutilite de !'operation, ala bonne ou mauvaise foi du
tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations resultant d'achats it temperament s'ils n'ont ete
conclus du consentement des deux epoux.
Art. 85. 1. De ene echtgenoot is naast de andere voor het geheel aansprakelijk voor de door deze
ten behoeve van de gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen, met inbegrip
van die welke voortvloeien uit de door hem als werkgever ten behoeve van de huishouding
aangegane arbeidsovereenkomsten.
Zoals gezegd, gaat het ook hier om functioneel derdenbeschermende bepalingen.
(135) De artt. 215, 223 jo. 224 B.W., de artt. 215 en 220-1 e.v. C.civ. en de artt. 87 en 88-89
(oud) Ned.B.W.
Laatstgenoemde bepalingen werden (met ingang van 1 januari 1992) gedeeltelijk gewijzigd.
Art. 215. Les epoux s'obligent mutuellement it une communaute de vie.
La residence de la farnille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les epoux ne peuvent l'un sans 1' autre disposer des droits par lesquels est assure le logement de
la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donne son
consentement ill'acte peut en demander l'annulation: l'action en nullite lui est ouverte dans
l' annee it partir du jour oil il a eu connaissance de 1' acte sans pouvoir jamais etre intentee plus
d'un an apres que le regime matrimonial s'est dissous.
Art. 220-3. Sont annulables, ala demande du conjoint requerant, tousles actes accomplis en
violation de !'ordonnance, s'ils ont ete passes avec un tiers de mauvaise foi, ou meme,
s'agissant d'un bien dont !'alienation est sujette it publicite, s'ils sont simplement posterieurs
ala publication prevue par 1' article precedent.
L' action en nullite est ouverte ill' epoux requerant pendant deux annees it partir du jour oil il a
eu connaissance de 1' acte, sans pouvoir jamais etre intentee, si cet acte est sujet it publicite, plus
de deux ans apres sa publication.
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stellen( 136)- stelsel. Aansluitend daarop komen de wetsbepalingen
die een bevoegdheidsoverschrijding in het wettelijke(137) -of daar-

Art. 87. 1. Indien echtgenoten een gemeenschappelijke huishouding hebben kan de ene
echtgenoot slechts met medewerking van de andere echtgenoot zaken die kennelijk ten
behoeve van de huishouding strekken, op afbetaling kopen; beide echtgenoten zijn voor het
gehee1 aansprakelijk. Betreft het een overeenkomst die schriftelijk moet worden aangegaan, en
werkt een echtgenoot niet zelf tot de akte mede, dan is diens schriftelijke volmacht vereist.
2. Indien een echtgenoot afwezig is, in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te verklaren of zijn
medewerking weigert, kan de kantomechter de andere echtgenoot op diens verzoek tot bet
aangaan van een koop op afbetaling machtigen.
Art. 88. l. Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende
rechtshandelingen:
a. overeenkomsten tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en handelingen tot
beeindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot aileen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de inboedel
daarvan behoren. Onder inboedel wordt verstaan het geheel van het huisraad en de tot
stoffering en meubilering van de woning dienende roerende zaken, met uitzondering van
boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard;
b. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige;
c. overeenkomsten waarbij hij, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
2. Is de andere echtgenoot afwezig of in de onmogelijkheid zijn wil te verklaren of weigert hij
zijn toestemming, dan kan de beslissing van de kantomechter worden ingeroepen.
Art. 89. 1. Heeft een echtgenoot een rechtshandeling in strijd met het vorige artikel verricht,
dan kan de andere echtgenoot haar door een tot de wederpartij bij de handeling gerichte
verklaring vernietigen en de uit de nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen, tenzij
de wederpartij te goeder trouw was en de rechtshandeling niet een gift was. Rechten door
derden te goeder trouw anders dan om niet verkregen, worden nochtans geeerbiedigd.
2. De bevoegdheid van de andere echtgenoot tot vernietiging van de handeling vervalt na
verloop van een hem door een onmiddellijk belanghebbende daartoe geste1de redelijke terrnijn,
en in ieder geval een jaar nadat de handeling te zijner kennis is gekomen.
(136) De §§ 1365 en 1369 BGB.
§ 1365 (Einschriinkung der Verftigungsmacht tiber Verrnogen im ganzen)
(1) Ein Ehegatte kann sich nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten verpflichten, tiber sein
Vermogen im ganzen zu verftigen. Hat er sich ohne Zustimmung des anderen Ehegatten
verpflichtet, so kann er die Verpflichtung nur erftillen, wenn der andere Ehegatte einwilligt.
(2) Entspricht das Rechtsgeschiift den Grundsatzen einer ordnungsmassigen Verwaltung, so
kann das Vormundschaftsgericht auf Antrag des Ehegatten die Zustimmung des anderen
Ehegatten ersetzen, wenn dieser sie ohne ausreichenden Grund verweigert oder durch Krankheit oder Abwesenheit an der Abgabe einer Erklarung verhindert und mit dem Aufschub
Gefahr verbunden ist.
§ 1369. (Verftigung tiber Haushaltsgegenstande)
(1) Ein Ehegatte kann tiber ihm gehOrende Gegenstande des ehelichen Haushalts nur verftigen
und sich zu einer solchen Verftigung auch nur verpflichten, wenn der andere Ehegatte
einwilligt.
(2) Das Vormundschaftsgericht kann auf Antrag des Ehegatten die Zustimmung des anderen
Ehegatten ersetzen, wenn dieser sie ohne ausreichenden Grund verweigert oder durch Krankheit oder Abwesenheit verhindert ist, eine Erkliirung abzugeben.
(3) Die Vorschriften der §§ 1366 bis 1368 gelten entsprechend.
Deze bepalingen schrijven voor dat de echtgenoten niet zonder de toestemming van de andere
echtgenoot kunnen (overeenkomen te) beschikken over hun vermogen als zodanig, respectievelijk over de hen toebehorende bestanddelen van het huisraad.
Hoewel deze bepalingen tot het wettelijke stelsel der 'Zugewinngemeinschaft' behoren,
hebben ze een uitgesproken gezinsbescherrnend karakter (BGH, 28 april 1961, BGHZ, 1962,
Bd. 35, (135), 137), zodat zein werkelijkheid tot het primaire stelsel zouden moeten worden
gerekend (zie o.a. FINGER, P., Familienrecht, Konigstein, Athenaum, 1979, 140).
(137) Art. 1422 B.W., art. 1427 C.civ. en art. 98 Ned.B.W.
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mee gelijk te stellen(138)- stelsel sanctioneren, ter vrijwaring van het
gezinsbelang of van het belang van de andere echtgenoot in de
aanwinsten. Het leerstuk van de rechtsdwaling kan, gelet op zijn
specifiek karakter, als een afzonderlijk leerstuk worden beschouwd.
Tenslotte komt het vertrouwensbeginsel ook aan de orde in geval van
bedrieglijke benadeling van de rechten van de andere echtgenoot en
bij bevoegdheidsafwending.
28. Het vertrouwensbeginsel bevat drie belangrijke aspecten : a) de
principiele aanvaarding of verwerping van de toepassing van dit
beginsel; b) de werking, met name de omschrijving van het begrip
,goede trouw' ', het onderliggende beoordelingscriterium, het bewijs
van de goede trouw, het ogenblik waarop zij moet worden beoordeeld,
enz.; c) de gevolgen die aan het rechtmatige vertrouwen van de derdemedecontractant worden gekoppeld.
Per groep wetsbepalingen of rechtsfiguren kan dan ook worden
nagegaan hoe het met deze drie aspecten is gesteld. Daarbij blijkt

Art._l42Z. _SU'un des_epoux a_outrepasse_ses_pouvoirs_s_ur les biens coromuns, 1' autre, iLm_cins
qu'il n'ait ratifie l'acte, peut en demander l'annulation.
Art. 97. 1. Een goed der gemeenschap staat onder het bestuur van de echtgenoot van wiens
zijde het in de gemeenschap is gevallen, voor zover niet de echtgenoten bij huwelijkse
voorwaarden anders zijn overeengekomen of de rechter met toepassing van artike1 90 van
dit hoek anders heeft bepaald. Het bestuur houdt de bevoegdheid in om met betrekking tot dat
goed daden van beheer en van beschikking te verrichten.
Art. 98. 1. Een bestuurshandeling die door een echtgenoot in strijd met het vorige artikel is
verricht, heeft, behoudens de bevoegdheid van de andere echtgenoot om haar te vernietigen,
dezelfde gevolgen als wanneer zij met diens medewerking was verricht.
2. De andere echtgenoot kan de handeling door een tot de wederpartij bij die handeling gerichte
verklaring vernietigen en de uit de nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen, tenzij
de handeling als een daad van gewoon beheer was te beschouwen of de wederpartij te goeder
trouw was. Rechten door derden te goeder trouw anders dan om niet verkregen, worden
nochtans geeerbiedigd.
3. De bevoegdheid van de andere echtgenoot tot vernietiging van de handeling vervalt na
verloop van een hem door een onrniddellijk be1anghebbende daartoe gestelde redelijke termijn,
en in ieder geval een jaar nadat de handeling te zijner kennis is gekomen.
(138) § 1427. (Rechtsfolgen fehlender Einwilligung)
(1) Nimmt der Ehegatte, der das Gesamtgut verwaltet ein Rechtsgeschiift ohne die erforderliche Einwilligung des anderen Ehegatten vor, so gelten die Vorschriften des§ 1366 Abs. 1, 3,
4 und des § 1367 entsprechend.
(2) Ein Vertrag kann der Dritte his zur Genehrnigung widerrufen. Hat er gewusst, dass der
Ehegatte in Giitergemeinschaft lebt, so kann er nur widerrufen, wenn dieser wahrheitswidrig
behauptet hat, der andere Ehegatte habe eingewilligt; er kann auch in diesem Falle nicht
widerrufen, wenn ihm beim Abschluss des Vertrages bekannt war, dass der andere Ehegatte
nicht eingewilligt hatte.
§ 1427 BGB, dat tot het conventionele stelse1 van de 'Giitergemeinschaft' behoort. Het
wettelijke stelsel van de 'Zugewinngemeinschaft' is immers een stelsel van scheiding van
goederen dat bij de ontbinding slechts een verrekening van de aanwinsten in waarde toelaat.
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dat het overzicht onevenwichtig is. Bij de bespreking van sommige
wetsbepalingen wordt de aandacht nagenoeg uitsluitend op het probleem van de principiele aanvaarding van de toepassing van het
vertrouwensbeginsel toegespitst. Bij wetsartikelen waarin die toepassing uitdrukkelijk door de wetgever wordt aanvaard, rijst daarentegen
vooral de vraag hoe het beginsel werkt. De problematiek van de
gevolgen wordt, over het algemeen beschouwd, stiefmoederlijk behandeld.
§ 2. De toepassing van de richtlijnen

A. De vervreemding van de gezinswoning

29. Zowel het Belgische als het Franse en het Nederlandse primaire
stelsel verbiedt met zoveel woorden de vervreemding van de gezinswoning (en van bestanddelen van het huisraad) door een echtgenoot
zonder in- of toestemming van zijn medeechtgenoot. In het Duitse
recht zijn de rechtspraak en de rechtsleer in dezelfde zin gevestigd,
althans voor zover de vervreemde gezinswoning het belangrijkste
bestanddeel van het vermogen van de contracterende echtgenoot
uitmaakt(l39).
Over de aanvaarding van de toepassing van het vertrouwensbeginsel
lopen de meningen uiteen. In het Franse recht komt de vraag -bij
gebreke van enige rechtspraak- nagenoeg niet aan bod(140). Er zijn
geen voorstanders bekend. In art. 89, lid 1 (oud) Ned.B.W. is de
vertrouwensbescherming uitdrukkelijk voorgeschreven(141). In het
Duitse recht werd de vertrouwensbescherming door de heersende
leer aangenomen(142). In het Belgische recht is de rechtsleer verdeeld(143).

(139) D.i. de zgn. 'Einze1theorie' (zie daarover nog infra, nr. 39).
(140) Zie b.v. GRIMALDI, M., ,Le 1ogement de 1a famille", Rep. Defr., 1983, art. 33.120,
p. 1025 e.v.
(141) De nietigheid kan worden bekomen ,tenzij de wederpartij te goeder trouw was en de
rechtshande1ing niet een gift was. Rechten door derden te goeder trouw anders dan om niet
verkregen, worden nochtans geeerbiedigd' '.
(142) BGH, 26 februari 1965, BGHZ, Bd. 43, (174), 177.
Redenen waren de geringe waarueembaarheid van de bevoegdheidsbeperking (met name de
vraag of het onroerende goed nagenoeg het gehee1 van het vermogen van de tegenpartij
uitmaakt), aans1uitend daarop de zekerheid van het rechtsverkeer en de vrijwaring van de
principie1e autonomie van de echtgenoten.
(143) Pro: o.a. CASMAN, H. en VAN LooK, M., Huwelijksvermogensrecht, Brusse1, CedSamsom, 1osbl., 1/13, 1981, p. 4; DE CocK, Y. en DELAT, J., I.e., nr. 51, p. 379 en nr. 56,
p. 382-383; PAUWELS, J.M., Rechten en plichten van gehuwden. Het primair huwelijksste1se1
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30. Ook wat de werking van het vertrouwensbeginsel betreft, is de
regeling uiteenlopend. Naar Nederlands recht wordt de derde-medecontractant enkel beschermd indien hij niet wist, noch behoorde te
weten dat de contracterende echtgenoot de toestemming van zijn
medeechtgenoot behoefde of indien hij meende of mocht menen dat
die toestemming was gegeven(l44). Dit impliceert dat aan de derdemedecontractant een onderzoeksplicht omtrent het kenmerk ,gezinswoning'' wordt opgelegd. De eisen liggen volgens sommigen
hoog(145), maar volgens anderen vrij laag(l46).(147) In het Duitse
recht daarentegen wordt de koper beschermd, zodra hij niet wist
(positieve kennis) dat het aangeboden goed (nagenoeg) het ganse
vermogen van de gehuwde tegenpartij uitmaakte(148). De (Belgische) voorstanders van de toepassing van het vertrouwensbeginsel
eisen een ,niet-weten, noch behoren te weten", en dus een onderzoek
vanwege de derde-medecontractant. Voor- en tegenstanders zijn het er
alleszins over eens dat de derde-medecontractant niet snel(149) te

(art. 212-224 B.W.), Leuven, Acco, 1980, nr. 215, p. 185, sub c) en nr. 226, p. 191-192, sub b)
(telkens op grond van het facu1tatieve karakter van de nietigheid); vgl. RAUCENT, L., Les
regimes matrimoniawc (loi du 14 juillet 1976) et formules d'application, Brussel, Bruylant,
1978, nr. 94, p. 64, sub 2 (ontstentenis van bekendmaking van de bevoegdheidsbeperking); zie
ook wei GERLO, -J.,-Handboek-huwelijksvermogensrecht, Brugge; Die Keure;-1989;-nr~-1'78;
p. 98. Contra: BAETEMAN, G., ,Het primair huwelijksstelsel", i.e., nr. 27, p. 180 (impliciet),
nr. 88, p. 234, 2 en nr. 158, p. 293, sub b (impliciet); in latere geschriften wordt deze opvatting
aangehouden; VIEUJEAN, E., ,Principes generaux des rapports patrimoniaux entre epoux", in
Sept lerons sur la reforme des regimes matrimoniawc, (15), 27; -, ,Le regime legal: passif et
gestion''' in La reforme des droits et devoirs respectifs des epowc et des regimes matrimoniaux,
Brussel, Ed.Jeune Barreau, 1977, (239), nr. 31, p. 286 (deze auteurs wijzen op de mogelijke
uitholling van de gezinsbescherming en op het feit dat het hier om een formele en objectieve
beperking van de bestuursbevoegdheid gaat; een nietigheid van rechtswege is hier op haar
plaats).
(144) HR, 22 juni 1962, NJ, 1963, nr. 53, cone!. Proc.Gen. LANGEMEIJER, noot J.H.B.
(145) LUBBERS, A. G. en HIDMA, T.R., ,Rechten en verplichtingen van echtgenoten", in
Personen- enfamilierecht, I, losbl., Deventer, Kluwer, art. 89, 1989, aant. 2; PrTLO-VAN DER
BURGHTIROOD-DE BoER, Het personen- enfamilierecht, Amhem, Gouda Quint, 1989, 171; zie
ook wel LUBBERS, A.G., Hoofdzaken van huwelijksvermogensrecht, Arnhem, Gouda Quint,
1982, 46.
(146) NoTA-VAN DER BURGHT, Personen- en familierecht, Alphen aan den Rijn, Tj.Willink,
1978, 83.
Een vraag naar de status van het goed zou volstaan, ja zelfs onder omstandigheden te vergaand
zijn.
(147) Wat de toekomstige gezinswoning betreft, zie HR, 25 februari 1983, aangehaald supra,
voetnoot 2. De Hoge Raad neemt er geen standpunt in over de eisen inzake onderzoek.
(148) BGH, 26 februari 1965, BGHZ, Bd. 43, (174), 177. De grote meerderheid van de auteurs
heeft zich daarbij aangesloten.
Contra: zie vooral MOurn, H., ,Zur Verwaltungsbeschriinkung des§ 1365 Abs.l.BGB", AcP,
1962, Bd. 161, (129), 157; volgens deze auteur is er een 'behoren te weten' nodig, doch over de
precieze eisen in dit verband spreekt hij zich niet uit.
(149) D.i. slechts inuitzonderlijke omstandigheden, zoals in geval van bedrieglijke misleiding
door de contracterende echtgenoot.
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goeder trouw zal worden bevonden(150), gelet op de kenbaarheid van
de beperking(l51), de vergelijking met de strenge onderzoeksplicht
vervat in art. 1422 B.W. en tenslotte de notariele tussenkomst. Hij
heeft een ,actieve onderzoeksplicht'' (152).
Over de bewijslast inzake de goede trouw hebben de Belgische
auteurs geen weloverwogen mening. Naar Nederlands recht draagt
de derde-medecontractant de bewijslast(153), naar Duits recht wordt
de goede trouw van de derde-medecontractant vermoed(l54). Tenslotte moet de goede trouw worden beoordeeld op het ogenblik
waarop de overeenkomst definitief wordt gesloten, d.i. bij het ondertekenen van de ,compromis"(l55).
31. Zowel in het Nederlandse(156) als in het Duitse(157) recht wordt
een integrale vertrouwensbescherming toegekend. De gevolgen van
de rechtshandeling worden behouden, alsof ze rechtsgeldig was gesteld.
In het Belgische recht daarentegen wordt, op grond van de facultatieve aard van de nietigheid(158), aan de rechter een beoordelings-

(150) Zie de verwijzingen supra, voetnoot 143; adde: DE GAVRE, J. en LAMPE-FRANZEN, M.-F.,
,Le regime primaire ou 1es droits et devoirs respectifs des epoux'', in La reforme des droits et
devoirs respectifs des epoux et des regimes matrimoniaux, (79), nr. 78, p. 191.
(151) Of bet om een gezinswoning gaat, kan worden nagetrokken.
(152) Vgl. CASMAN, H. en VAN LooK, M., o.c., I/13, 1981, p. 4.
(153) HR, 25 februari 1983, NJ, 1983, nr. 696, concl. Adv. Gen. BIEGMAN-HARTOGH, en vooral
de noot van E.A.A. LUIITEN (ibid., p. 2207, nr. 3).
(154) BGH, 26 februari 1965, BGHZ, Bd. 43, (174), 177-178; hierin bijgetreden door de
heersende leer. De positieve kennis van de derde-medecontractant is immers een constitutieve
voorwaarde voor de toepassing van § 1365 BGB, waarvan de vervulling derhalve door de
eisende partij moet worden bewezen.
Contra: MOLKE, H., l.c., 157 e.v.; bet beroep op de goede trouw is bier een exceptie; bet is
veeleer normaal dat de derde-medecontractant zelf bewijst dat hij de nodige zorgvuldigheid
aan de dag heeft gelegd; ook de gezinsbeschermende strekking van de bepaling eist dit.
(155) De zgn. 'obligatoire' overeenkomst (wat bet Nederlandse recht betreft, zie Hof Amhem,
24 mei 1977, NJ, 1978, nr. 205; PITLO-VAN DER BURGHTIROOD-DE BOER, o.c., 1989, 172; wat
bet Duitse recht betreft, zie BGH, 12 januari 1989, BGHZ, Bd. 106, p. 253, waar de oplossingin navolging van de heersende leer- uitvoerig wordt gemotiveerd, hoofdzakelijk met verwijzing naar de zekerheid van bet rechtsverkeer en de daarmee verband houdende autonomie der
echtgenoten. De zekerheid zou enkel door bet behoud van de zakelijke handeling worden
gevrijwaard).
(156) Zie o.a. LUBBERS, A.G., Hoofdzaken, 1982, 45.
(157) De ontstentenis van goede trouw van de derde-medecontractant is er immers een
constitutieve voorwaarde voor bet verkrijgen van de nietigheid.
(158) En naar analogie met wat de wetgever in de parlementaire voorbereiding m.b.t. art. 1422
B.W. voor ogen had; zie daarover HAMBYE, J., ,Regimes matrimoniaux (deuxieme partie: la
reforme de 1976)", I, Premiers commentaires, mis ajour au 1erjuillet 1980 par P.-E. DE FAYS,
in Repertoire Notarial, V, Brussel, Larcier, losbl., 1981, nr. 53, p. 66.
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bevoegdheid toegekend. De goede trouw is slechts een van de beoordelingsfactoren(159). De rechter is dus niet verplicht de rechtshandeling overeind te houden in geval van goede trouw. De rechter zou ook
kunnen opteren voor de nietigheid met vergoeding van de door de
derde-medecontractant geleden schade. Doorslaggevend bij dit alles
is de afweging van de concrete belangen van de betrokken partijen(160), met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel(161).
B. De aankoop van het zwembad

32. Belangrijke, eenmalige uitgaven, zoals de aankoop van een
(klein) zwembad, kunnen als een ,huishoudelijke'' schuld worden
beschouwd(l62). Doch een verhaal op de niet-contracterende echtgenoot voor het geheel is slechts mogelijk, indien aan een aantal
voorwaarden is voldaan. Onder meer(163) mag de schuld niet buitensporig zijn, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin (164). Hoewel
art. 222 B.W. met geen woord rept van de (aanvaarding van de)
toepassing van het vertrouwensbeginsel, dient dit te worden aangenomen. In aansluiting op de vroegere leer inzake het huishoudelijke
mandaat van de gehuwde vrouw(165) worden de schijninkomsten of
de uiterlijke levenswijze van de echtgenoten als de relevante maatstaf
. besc:llol!.wd. Me!!.pi~t~ic;h i!llfll~rs QQ]let ~t~dpu_nt van de derdenmedecontractanten stellen, van wie niet kan worden verwacht dat zij

(159) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., I/13, 1981, p. 4; DE COCK, Y. en DELAT, J., l.c.,
nr. 56, p. 382-383; PAUWELS, J.M., o.c., 1980, nr. 226, p. 192, sub c); TRAEST, 0., CASMAN, H.
en BouCKAERT, F., ,Het nieuw huwelijksvermogensrecht. De wet van 14 ju1i 1976", T.P.R.,
1976, (775), nr. 51, p. 823 (impliciet); zie ook GERLO, J., o.c., 1989, nr. 179, p. 98.
(160) Cf GERLO, J., o.c., 1989, nrs. 178-179, p. 98.
(161) Vgl. TRAEST, G., CASMAN, H. en BOUCKAERT, F., l.c., nr. 51, p. 823.
(162) Zie vooral PAUWELS, J.M., o.c., 1980, nr. 232, p. 199.
Deze visie wordt door de Belgische rechtspraak bekrachtigd, vermits art. 222 B.W. wordt
toegepast op de aankoop van tuinmeubelen, de bestelling van een keuken, de aanschaf van
huishoudapparaten, enz.
In de Franse en de Nederlandse leer is de verdeeldheid groter.
(163) Naast de verder in de tekst vermelde voorwaarden moet de tegenpartij gehuwd zijn en
moet de schuld 'ten behoeve van' de huishouding zijn aangegaan. In casu was aan beide
voorwaarden voldaan. Vervolgens is art. 222 B.W. evenrnin van toepassing in sommige
gevallen van feitelijke scheiding. Ook op deze voorwaarde wordt niet ingegaan.
(164) Zie art. 222, lid 2 B.W.; in dezelfde zin art. 220, lid 2 C.civ.; vgl. art. 85, lid 1 Ned.B.W.
waar de hoofdelijke aansprakelijkheid is beperkt tot wat tot de 'gewone' gang van de
huishouding hoort; zie tenslotte nog § 1357, lid 1 BOB (,Geschiifte zur angemessenen
Deckung des Lebensbedarf der Familie").
(165) Zie o.a. CASMAN, H., ,Het huishoudelijk mandaat", T.P.R., 1975, (117), nr. 13, p. 123;
CuTs, H., ,Het huishoudelijk mandaat van de gehuwde vrouw", R. W., 1968-69, (1633), 1639,
en de verwijzingen bij deze auteurs.
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die reele inkomsten zouden kennen(166). Welnu, deze derdenvriendelijke interpretatie is niets anders dan de toepassing van het vertrouwensbeginsel. De aanvaarding van de toepassing van het vertrouwensbeginsel wordt dus gerechtvaardigd door de derdenbeschermende strekking van de bepaling, de geringe waarneembaarheid
van de beperking en tenslotte het historische argument(167). Daaraan
zou men het rechtsvergelijkende argument kunnen toevoegen, vermits
art. 220, lid 2 C.civ. -waarop art. 222, lid 2 B.W. is gesteund(168)- het
in aanmerking nemen van de goede of kwade trouw van de derdemedecontractant uitdrukkelijk voorschrijft. Tenslotte kan naar het
Duitse(169) en het Nederlandse(170) recht worden verwezen, waar,
op grond van gelijkaardige overwegingen(171), de bescherming van
de derden-medecontractanten te goeder trouw wordt aanvaard, ook al
is dit niet uitdrukkelijk door de wet toegelaten.
33. Het voorgaande betekent echter niet dat de derde-medecontractant Iouter op de schi]n (uiterlijke levenswijze) mag afgaan. Ook in
deze hypothese staat goede trouw gelijk met het ,niet weten, noch
behoren te weten"(l72). Van de derde-medecontractant wordt weliswaar geen actief onderzoek gevergd, doch wel enige zorgvuldig-

(166) BAETEMAN, G., ,Het primair huwelijksstelsel' ',i.e., nr. 131, p. 274; hierin gevolgd door
Kh.Kortrijk, 9 april1981, T.Not., 1982, 47; zie verderin die zin CASMAN, H. en VAN LooK, M.,
o.c., 1/11, 1977, p. 4; TRAEST, G., CASMAN, H. en BOUCKAERT, Fr., i.e., nr. 46, p. 820.
Voor toepassingen, zie, naast het reeds geciteerde vonnis, Vred.Sint-Kwintens-Lennik, 24 mei
1982, Rev.Trim.Dr.Fam., 1983, 293; Vred.Menen, 7 december 1983, R.W., 1984-85, 2080,
noot; Vred.Menen, 14 mei 1986, T.Vred., 1988,49.
(167) Uit de par1ementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever niet van de leer van het
huishoudelijke mandaat is willen afstappen (Verslag Hambye, 17).
(168) Weliswaar is de verwijzing naar de goede ofkwade trouw van de derde-medecontractant
weggevallen, doch nergens in de parlementaire voorbereiding is er een aanwijzing te vinden
dat het de rechter verboden zou zijn daar rekening mee te houden, integendeel (Verslag
Hambye, 17).
(169) Zie evenwel de rechtspraak van de lagere rechtbanken (LG Saarbriicken, 10 december
1970, NJW, 1971, 626; AG Eschwege, 11 september 1979, FamRZ, 1980, 137; vgl. daarmee
BGH, 13 februari 1985, BGHZ, Bd. 94, 1.
(170) Zie o.a. KLAASSEN-EGGENS-LUIJTEN, Huwelijksgoederenrecht, Zwolle, Tj.Willink,
1984,26.
(171) Wat de derdenbeschermende strekking betreft, zie m.b.t. het Duitse recht, GERNHUBER,
J., Lehrbuch des Familienrechts, Mi.inchen, C.H. Beck'sche Veri., 1980, nr. 6, p. 200-201;
RoLLAND, W., Das neue Ehe- und Familienrecht, l.EheRG, H. Luchterhand Veri., 1977, nr. 13;
m.b.t. het Nederlandse recht, zie AssER-DE RUITER, Personen- en familierecht, IT, Zwolle,
Tj.Willink, 1986, nr. 153, p. 90.
(172) In de Franse rechtsleer lijkt men wei genoegen te nemen met de ontstentenis van
positieve kennis (zie o.a. PATARIN, J. en MoRIN, G., La reforme des regimes matrimoniaux,
I, Parijs, Rep.Not.Defr., 1974, nr. 24, p. 31). Ook in het Duitse recht is het niet duidelijk of een
'behoren te weten' wordt gevergd.
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heid(l73), zodat hij met een oplettendheidsplicht(174) of passieve
onderzoeksplicht( 17 5) wordt opgezadeld.
De goede trouw van de derde-medecontractant wordt vermoed(l76)
en wordt beoordeeld op het ogenblik van het aangaan van de schuld
(177). Dit neemt niet weg dat de rechters vaak rekening houden met
de omstandigheden zoals deze zich achteraf -met name ten tijde van
de levering- voordeden(178).
34. Wat tenslotte de omvang van de vertrouwensbescherming betreft,
leidt de goede trouw in het Nederlandse en in het Belgische recht
blijkbaar(179) tot het behoud van de hoofdelijke aansprakelijkheid.
In het Franse recht daarentegen wordt gesteld dat de rechter in dat geval
over een beoordelingsbevoegdheid beschikt(180). Meer bepaald zal hij
de respectievelijke concrete belangen tegen elkaar afwegen(181).

III.

HET VERTROUWENSBEGINSEL ALS INSTRUMENT VAN BELANGENAFWEGIN:G

35. Het streven naar een ,(zo) juist (mogelijk) evenwicht"(182)
impliceert dat het afwegingsmechanisme of -proces niet eenvoudig
kin zijn. Het speelt zich af in drie Jasen, die overeenkomen met de

(173) BAETEMAN, G., ,Ret primaire huwelijksstelsel", I.e., nr. 131, p. 274.
(174) Hetzelfde gold reeds m.b.t. het leerstuk van het huishoudelijke mandaat van de gehuwde
vrouw; zie b.v. Rb.Brussel, 6 mei 1891, Pas., 1891, ill, 289 en Pand.Per., 1891, nrs. 969-971,
p. 501; wathetNederlandserecht betreft, zie b.v. Kantong.Breda, 17 december 1941,NJ, 1942,
nr. 433; zie ook Arr.-Rechtb.'s-Hertogenbosch, 3 september 1937, NJ, 1938, nr. 729.
(175) Zie de verwijzing in de voorlaatste voetnoot; andermaal geeft de (functioneel) derdenbeschermende strekking van de bepaling de doorslag (BAETEMAN, G., ibid.; Kh.Kortrijk, 9 april
1981, T.Not., 1982, 47).
Wat het Nederlandse recht betreft, zie KLAASSEN-EGGENS-LUIJTEN, 1984, 25-26; NOTA-VAN
DER BURGHT, o.c., 1978, 73; PITLO-VAN DER BURGHT/ROOD-DE BOER, o.c., 1989, 152.
(176) Alleen de Franse auteurs spreken zich daarover uit.
(177) Zie reeds, m.b.t. het leerstuk van het huishoudelijke mandaat, o.a. Rb.Luik, 1 juli 1891,
Jur.Liege, 1891, 322.
(178) Zie de Belgische rechtspraak aangehaald supra, voetnoot 166; zie verder b.v.
Trib.civ.Seine, 9 januari 1897, aangehaald in en bevestigd door Parijs, 17 juni 1899, D.,
1900, 2, 105, noot (tweede zaak); Hof Amsterdam, 6 november 1964, NJ, 1965, nr. 314.
(179) Aan deze problematiek wordt geen aandacht geschonken.
(180) PONSARD, A., Commentaire de la loi du 13 juillet 1965. La reforme des regimes
matrimoniaux (uittreksel uit D., nr. 10, 9 maart 1966), Parijs, Dalloz, 1966, nr. 15, p. 9.
(181) Voor een toepassing zie TGI Parijs, 10 december 1973, D., 1975, Jur., 265, noot
MARTIN, D. en Gaz.Pal., 1974, 1, 216, noot VIATTE, J.
(182) Zie de rechtspraak van het E.H.R.M., aangehaald supra, nr. 13.
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reeds genoemde belangrijke aspecten van het vertrouwensbeginsel.
Het evenwicht wordt bereikt door de combinatie van deze drie afwegingen.
§ 1. De aanvaarding van het principe van de toepassing van het
vertrouwensbeginsel als instrument van belangenafweging

A. De belangenafweging door een selectieve aanvaarding van de
toepassing van het vertrouwensbeginsel

36. Deze afwegingstechniek bestaat erin de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het ene geval (b.v. aangaan van huishoudelijke
schulden) te aanvaarden, en in het andere geval (b.v. vervreemding
van de gezinswoning) te verwerpen. Het is echter moeilijk een
geschikt criterium te vinden om alle hypothesen uit het huwelijksvermogensrecht in twee categorieen onder te verdelen. Bij nader inzien
zijn de in aanmerking komende differentiaties te grof en strijdig met
de huidige stand van het positieve (huwelijksvermogens)recht. Veeleer moet de toepassing van het vertrouwensbeginsel in al deze
hypothesen worden aanvaard, met name zowel bij bevoegdheidsoverschrijding als bij afwending van bevoegdheid(l83), zowel bij feitelijke dwaling als bij rechtsdwaling(184), zowel in het primaire stelsel(185) als in het secundaire stelsel, zowel met betrekking tot
derdenbeschermende bepalingen als met betrekking tot gezinsbe-

(183) Voor dit onderscheid in het huwelijksvermogensrecht, zie b.v. Cass.fr.civ., 6 februari
1979, Bull.cass., I, nr. 43, p. 38.
Vgl. daarmee de artt. 1422 B.W., 89 en 98 (oud) Ned.B.W., 220-3 C.civ. en§ 1365 BGB.
Belangrijker is de ratio legis: bij bedrieglijke benadeling of bevoegdheidsafwending is het
gebrek niet (gemakkelijk) kenbaar. Doch bepaalde bevoegdheidsoverschrijdingen kunnen ook
niet-kenbaar zijn en een vertrouwensbescherming rechtvaardigen (zie, naast de genoemde
bepalingen, art. 484, lid 2 B.W.).
(184) CASMAN, H., ,Het wettelijk stelsel- Bestuursbevoegdheden en sanctieregeling' ', T.P.R.,
1978, (399), nr. 55, p. 448.
Wat de rechtspraak betreft, zie b.v. HR, 22 juni 1962, NJ, 1963, nr. 53, cone!. Proc.Gen.
LANGEMEIJER, noot BEEKHUIS, J.H. (dwaling omtrent het bestaan van de norm); H.R.,
15 december 1978, NJ, 1979, nr. 427, cone!. Adv.Gen. TEN KATE, noot LUIJTEN, E.A.A.
(dwaling omtrent de uitleg van de norm).
Deze zienswijze strookt met de ontwikkelingen in het straf- en aansprakelijkheidsrecht. Het
bestaan en de uitleg van de rechtsregel zijn niet steeds dermate kenbaar dat dwaling uitgesloten
is.
(185) De wetsbepalingen uit het primaire stelsel (zoals gelnterpreteerd door de rechtspraak)
liegen er niet om. Belangrijker is andermaal het argument dat de aanvaarding van de toepassing
van het vertrouwensbeginsel op de niet-kenbaarheid van de bevoegdheidsbeperking steunt. Die
niet-kenbaarheid vindt men ook in het primaire stelsel terug (vgl. art. 224, § 1 met art. 1418
B.W.).
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schermende bepalingen(186), zowel bij handelingen ten bezwarende
titel als bij rechtshandelingen ten kosteloze titel(l87), enz. Het meest
relevante criterium is het onderscheid naargelang er reeds derdenbeschermende maatregelen(l88) werden getroffen. In bevestigend geval
is er geen vertrouwensbescherming meer nodig(189). Doch dit is
enkel aanvaardbaar wanneer de derdenbeschermende maatregelen
steeds zeer doeltreffend zijn, quod non(l90).
37. Anders gezegd, de tendens is in die zin gevestigd dat de toepassing van het vertrouwensbeginsel wordt aanvaard, ook(191) wanneer de bepaling tot bescherming van het gezinsbelang strekt, doch
enkel wanneer en in de mate waarin de derden moeten worden

(186) Twistpunt in het Belgische huwelijksvermogensrecht is de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het raam van art. 224, § 1 B.W. (vgl. BAETEMAN, G., GERLO, J., GULDIX, E., DE
MULDER, W. en LUYPAERS, P., ,Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (19821988)", T.P.R., 1990, (153), nr. 98, p. 224.
De argumenten contra -te weten het gezinsbeschermende karakter van de bepaling, de letter
van de wet (geen uitdrukkelijk voorbehoud voor de rechten van derden te goeder trouw) en de
aard van de sanctie (nietigheid)- zijn niet even overtuigend. De wetgever wilde inrmers ook in
het raam van onderhavige bepalingen de nodige (minimale) zekerheid aan de derden verschaffen, met name in geval van niet-kenbaarheid van de bevoegdheidsbeperking (zie b.v.
art:224;-§l-;-sub-2-RW~):- - - - - · - - - · ------ ------- - - - - - - - - - - - - (187) Volgens de traditionele leer zou de toepassing van het vertrouwensbeginsel in dit geval
worden verworpen (zie b.v. de artt. 89 en 98 (oud) Ned.B.W.); doch vaak wordt geen
onderscheid gemaakt (zie b.v. art. 1422 B.W.). Doorslaggevend is echter dat de verwerping
zich niet op het onderhavige (eerste) niveau situeert, maar op het derde niveau ('qui certat
damno vitando, qui certat lucro captando').
(188) Men denke aan de publiciteit (b.v. art. 224, § 1, sub 2 B.W.) en aan de rechtszekere
formulering van de bevoegdheidsbeperkingen (art. 215 B.W. en de zusterbepalingen in de
vreemde stelsels; de eruit voortspruitende kenbaarheid is een van de argumenten om de
toepassing van het beginsel te verwerpen (supra, voetnoot 143)).
(189) Men kan ook stellen dat de derde-medecontractant steeds te kwader trouw is. Het
vertrouwensbeginsel wordt in werkelijkheid niet genegeerd, doch toegepast.
(190) Inefficiente bekendmaking staat het honoreren van het vertrouwen van de derdemedecontractant niet in de weg (zie o.a. de rechtspraak m.b.t. art. 214j (oud) B.W. (Brussel,
9 juni 1951, R.W., 1951-52, 413; Rb.Brugge, 20 december 1939, T.Not., 1941,71, noot J.V.H.).
Ook de rechtszekere formulering en de hanteerbaarheid van de bevoegdheidsbeperkingen zijn
steeds relatief; zoniet zou de vertrouwensbescherming in het raam van art. 1422, 1° B.W.
onverklaarbaar zijn. Vandaar ook dat de Belgische rechtspraak en rechtsleer vee! eerder
geneigd zijn de toepassing van het vertrouwensbeginsel bij het derde en vierde geval van
art. 224, §I B.W. (persoonlijke zekerheden en schenkingen die het belang van het gezin in
gevaar brengen) aan te nemen dan bij het eerste geval (vervreemding van de gezinswoning)
(zie o.a. BAETEMAN, G., ENGELS, Ch. en GERLO, J., ,Overzicht van rechtspraak (1976-81).
Huwelijksvermogensrecht", T.P.R., 1982, (977), nr. 70, p. 1034; zie ook wei GERLO, J., o.c.,
1989, nr. 178, p. 98; in dezelfde zin Rb.Gent, 24 juni 1985, T.G.R., 1986, 28).
Doch de kwalificatie 'gezinswoning' is niet altijd even kenbaar, b.v. wanneer men daaronder
ook de 'toekomstige gezinswoning' begrijpt. Ook dan is de toepassing van het vertrouwensbeginsel dus gerechtvaardigd.
(191) Niet aileen wanneer de bepaling een derdenbeschermende strekking heeft en de
bevoegdheidsbeperking niet kenbaar is (art. 222, lid 2 B.W.: geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor buitensporige huishoudelijke schulden).
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beschermd(192). De terughoudendheid -ingegeven door het beschermenswaardige karakter van het gezinsbelang- blijft bestaan, doch zal
op het volgende niveau tot uitdrukking komen(193). Er is dus een
verschuiving van het eerste naar het tweede niveau merkbaar.
De algemene toepassing van het vertrouwensbeginsel is in overeensternrning met de aard van dit beginsel, dat (inhoudelijk (194)) een
algemeen rechtsbeginsel is(195).
Tenslotte betekent die algemene toepassing dat aan een conditio sine
qua non voor het hanteren van het vertrouwensbeginsel als instrument
van belangenafweging in het huwelijksvermogensrecht(196), is voldaan.
B. De principiele toepassing van het vertrouwensbeginsel als product
en instrument van belangenafweging

38. Betekent het loslaten van de techniek van de selectieve aanvaarding van de toepassing van het vertrouwensbeginsel dat er op dit
eerste niveau niet aan belangenafweging wordt gedaan? Op deze
vraag kan men antwoorden dat de aanvaarding van de (algemene)
toepassing van het vertrouwensbeginsel in het huwelijksvermogensrecht -globaal beschouwd en als zodanig- een product van belangenafweging is.
Inderdaad, in de gevallen waarin de bescherming van het belang van
de niet-contracterende echtgenoot doorweegt, zou een maximale
bescherrning van het (abstracte) belang van de niet-contracterende

(192) B.v. de vervreemding van de gezinswoning.
(193) De rechtspraak: en de rechtsleer zijn slechts bereid de principiele verwerping van de
toepassing van het vertrouwensbeginsel te laten varen, wanneer ze de garantie krijgen dat de
derden niet te snel te goeder trouw zullen worden bevonden.
Men kan dus stellen dat de derde-medecontractant minder snel te goeder trouw zal zijn bij
bevoegdheidsoverschrijding dan bij bevoegdheidsafwending, bij rechtsdwaling dan bij feitelijke dwaling, bij gezinsbeschermende bepalingen dan bij derdenbeschermende bepalingen, bij
gepubliceerde of rechtszeker geformuleerde beperkingen, dan bij niet-gepubliceerde en vage
beperkingen, enz.
(194) Niet formeel. Er is nog geen erkenning door het Hof van cassatie van het vertrouwensbeginsel als algemeen rechtsbeginsel in het huwelijksvermogensrecht (vgl., in het leerstuk van
het mandaat, Cass., 20 juni 1988, Arr.Cass., 1987-88, 1365; in het fiscale recht, Cass., 27 maart
1982, Arr.Cass., 1991-92, 727, noot).
(195) Zie DEL VECCHIO, G., Les principes generaux du droit, Parijs, LGDJ, 58; ELDERS, J.L.M.,
,De functie van algemene rechtsbeginselen", R & R, 1987, (87), 88-89; SCHOLTEN, P.,
,Rechtsbeginselen", in Verzamelde Geschriften, I, Zwolle, Tj. Willink, 1949, (395), 401;
zie ook, m.b.t. het adagium 'error communis facit jus', BoULANGER, J., ,Principes generaux du
droit et droit positif", in Le droit prive fran(:ais au milieu du XXe siecle, Etudes offertes a
Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, (51), nr. 10, p. 59.
(196) Supra, nr. 24.
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echtgenoot moeten neerkomen op een radicale verwerping van de
toepassing van het vertrouwensbeginsel. Uit het overzicht van het
positieve huwelijksvermogensrecht blijkt evenwel dat de wetgever, de
rechtspraak en de rechtsleer hoe Ianger hoe meer geneigd zijn van dit
extreem af te stappen. Het wettelijke voorbehoud voor de rechten van
de derden te goeder trouw wordt de regel in de moderne huwelijksvermogensrechtelijke wetgeving(197). Daarmee geeft de wetgever te
kennen eerder voorstander te zijn van een compromis aan de hand van
het vertrouwensbeginsel.
39. Opvallend is ook dat de rechtspraak en rechtsleer het beginsel
toepassen, zelfs wanneer dit niet uitdrukkelijk in de (recente) wet is
voorgeschreven(198). Hierbij rijst de vraag naar de verklaring en de
rechtvaardiging van dit rechterlijk optreden. De rechter grijpt naar het
middel van het vertrouwensbeginsel om het door de wetgever beoogde evenwicht te realiseren, met name wanneer er een discrepantie
bestaat tussen de tekst van de wet en de werkelijke bedoeling van de
wetgever(l99). Het middel dient ook om het wettelijke evenwicht bij
te schaven, met name wanneer de wetgever zich heeft vergist omtrent
het doeltreffende karakter van de derdenbeschermende maatregelen(200). Vervolgens dient het vertrouwensbeginsel om het verbroken of s-cheefgettokkefi wettelijK:e evertwicht te herslelleii-of reCline

(197) Zie bv., naast de wetsartikelen aangehaald supra, nr. 27, art. 215, § 2,lid 2 B.W., zoals
gewijzigd door de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek inzake huishuur; zie ook art. 334ter B.W., zoals ingevoerd door de wet van
31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming; wat het
Nederlandse recht betreft, zie art. 88,lid 1, sub djo. 89, lid 1 (oud) Ned.B.W.; zie tenslotte de
artt. 166, lid 3, 174, lid 2 en 3 en 228, lid 2 Nieuw Zwitsers B.W. (in werking getreden op
I januari 1988).
(198) Zie b.v., m.b.t. art. 224, § 1, sub 3 en 4 B.W., Rb.Gent, 24 juni 1985, T.G.J?.., 1986, 28;
zie ook wei Rb.Gent, 9 mei 1983, R. W., 1983-84, 1293, noot J.P.
Wat het Franse recht betreft, zie de rechtspraak i.v.m. art. 1427 C.civ., en o.a. Cass.fr.civ.,
14 december 1976, Bull.cass., I, nr. 403, p. 316; voor een recente toepassing, zie Cass.fr.civ.,
11 maart 1986, Bull.cass., I, nr. 67, p. 63.
M.b.t. § 1365 BGB, zie BGH, 26 februari 1965, BGHZ, Bd. 43, (174), 177; voor een recente
toepassing zie BGH, 16 mei 1990, FamRZ, 1990, 970.
Zie tenslotte, m.b.t. art. 87 (oud) Ned.B.W., HR, 18 april1969, NJ, 1969, nr. 280, concl. Adv.
Gen. VAN 00STEN, noot LUIITEN, E.A.A.
(199) De toepassing van het vertrouwensbeginsel i.h.r. van de artt. 222,lid 2 en 224, § 1, sub 3
en 4 B.W. moet in die zin worden gelezen. De wetgever wilde in het primaire stelsel zekerheid
verschaffen aan de derden in geval van niet-kenbaarheid van de bevoegdheidsbeperking. Hij
zag niet in dat de criteria 'buitensporig gelet op de bestaansmiddelen van het gezin' en 'die het
gezinsbelang in gevaar brengen' weinig hanteerbaar zijn.
(200) B.v. de publiciteit; zie in dit verband de rechtspraak m.b.t. art. 214j (oud) B.W. (supra,
voetnoot 190) en de zgn. 'Lizardi-leer' (infra, nr. 43).
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor rechtszeker geformuleerde bevoegdheidsbeperkingen
die achteraf niet zo rechtszeker blijken te zijn.
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trekken. Met het oog op een meer doeltreffende bescherming van het
belang van de niet-contracterende echtgenoot wordt soms tot een
ruime interpretatie van de bevoegdheidsbeperking overgegaan. Doch
daardoor gaat dikwijls de oorspronkelijk ingebouwde derdenbescherming teloor. Wil men het gewilde evenwicht behouden, dan moet een
bijkomende derdenbescherming worden ingevoerd(201). Tenslotte
kan hei vertrouwensbeginsel worden gebruikt om het wettelijke evenwicht aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden(202).
40. Is dergelijk optreden gerechtvaardigd of gaat de rechter op de
stoel van de wetgever zitten(203)? Op het inhoudelijke vlak kan
worden geantwoord dat de letter van de wet in overeenstemming
mag worden gebracht met de oorspronkelijk bedoelde belangenafweging. De geest van de wet gaat voor(204). Dit is verenigbaar met de
taak van de rechter (art. 5 Ger.W.). Vaak heeft de wetgever zich niet
over de mogelijke toepassing van het vertrouwensbeginsel uitgespro-

(201) Een mooie toepassing vindt men in de 'Einzeltheorie' i.h.r. van§ 1365 BGB. Vrij snel
werd het vereiste 'tiber sein Vermogen im ganzen zu verfiigen' zeer soepel uitgelegd. Het
volstond dat een enkel goed werd vervreemd, op voorwaarde dat dit goed het hoofdbestanddeel
van het vermogen van de contracterende echtgenoot uitmaakte. Doch dit laatste kan de derdemedecontractant niet nagaan. Deze bijkomende onzekerheid werd door de 'Subjektive Theorie' of de toepassing van het vertrouwensbeginsel opgevangen (zie o.a. REINICKE, D.,
,Verwaltungsbeschrankungen im gesetzlichen Giiterstand der Zugewinngemeinschaft", BB,
1957, (564), 565).
De uitbreiding van het begrip 'gezinswoning' tot de zgn. 'toekomstige gezinswoning' rechtvaardigt evenzeer dat met de goede trouw van de derde-medecontractant rekening wordt
gehouden.
(202) B.v. wanneer de nieuwe context de oorspronkelijke derdenbescherming uitholt (aldus
heeft de grote mobiliteit tot gevolg dat een op lokaal vlak georganiseerde bekendmaking thans
ondoeltreffend is (vgl. art. 501 (oud) B.W. en art. 1253 Ger.W.); zo ook is het adagium 'nemo
censetur ignorare legem' niet langer houdbaar (in geval van overregulering); wanneer de
zekerheid van het rechtsverkeer aan belang wint (men denke aan de doorbraak van het
schijnmandaatbeginsel), enz.
(203) Zie o.a. BAETEMAN, G., GERLO, J., GULDIX, E., DE MULDER, W. en LUYPAERS, P., I.e.,
nr. 89, p. 224.
(204) Aldus heeft de rechtspraak geen moeite met de bescherrning van de derden-medecontractanten te goeder trouw in geval van bedrieglijke benadeling, misbruik van bevoegdheid of
bevoegdheidsafwending, en dit hoewel dit voorbehoud niet steeds met zoveel woorden in de
wettekst is opgenomen (vgl. de artt. 1421 en 1413 C.civ.).
Art. 1413. Le paiement des dettes dont chaque epoux est tenu, pour quelque cause que ce soit,
pendant la communaute, peut toujours etre poursuivi sur les biens communs, a moins qu'il n'y
ait eu fraude de l'epoux debiteur et mauvaise foi du creancier, et sauf la recompense due ala
communaute s'il y a lieu.
Art. 1421. Chacun des epoux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en
disposer, sauf a repondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis
sans frau de par un conjoint sont opposables a 1' autre.
L'epoux qui exerce une profession separee a seulle pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition necessaires a celle-d.
Le tout sons reserve des articles 1422 a 1425.
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ken, zodat een leemte of ohduidelijkheid bestaat(205). Aldus vindt
men in de parlementaire voorbereiding geen spoor van een afwijzing
van het vertrouwensbeginsel in het raam van art. 224, § 1 B.W.(206).
Aan de wettelijke belangenafweging zelf kan niet worden geraakt.
Formeel kan men stellen dat het vertrouwensbeginsel in het huwelijksvermogensrecht een algemeen rechtsbeginsel ,in wording" is. De
rechter mag dergelijke beginselen toepassen(207), behoudens wanneer hun toepassing uitdrukkelijk door de wetgever is uitgesloten(208). Daamaast zou ook een beroep kunnen worden gedaan op
de interpretatiemethoden (per analogiam of teleologische interpretatie(209)).

41. In de gevallen waarin de bescherming van het belang van de
derden-medecontractanten doorweegt, zou een maximale bescherming van dit (abstracte) belang tot gevolg moeten hebben dat de
derden steeds worden beschermd, ook in geval zij niet te goeder
trouw zijn. Uit het overzicht van het positieve huwelijksvermogensrecht blijkt echter dat de wetgever en de rechtspraak aarzelen om
,verder te gaan dan de toepassing van het vertrouwensbeginsel" door
zgn. ,exteme bestuursbevoegdheden"(210) te creeren. Dikwijls
wordt vrede genomen met een (zij het zeer soepele) toepassing van
-- li- - - - -·--1 2_1_1·-- ------------ ---- -------- --- ------- ---et vertrouwensuegmse 7\
J·
-----l;;c

(205) Overigens bestaat soms geen verschil tussen een 'derdenvriendelijke' interpretatie en de
invoering van het vertrouwensbeginsel (zie de interpretatie van het begrip 'bestaansmiddelen'
van art. 222, lid 2 B.W. in de zin van 'uiterlijke levenswijze' - supra, nr. 32).
(206) Zie Verslag Subcommissie, 19 e.v. en 32-33 en (in tweede lezing) 34 e.v. en 42-43;
Verslag Hambye, 8-10 en 18-19.
Daarentegen vindt men er wel herhaaldelijk aanwijzingen dat de wetgever begaan was met de
zekerheid van de derden.
(207) Hoe anders kan een formele erkenning door het Hof van cassatie worden afgedwongen?
(208) Zie o.a., in het algemeen, VAN HoECKE, M., ,De algemene rechtsbeginse1en als
rechtsbron: een inleiding", in Algemene rechtsbeginselen, VAN HoECKE, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1991, (1), 5.
(209) VAN HOECKE, M., ibid., 15 e.v.
(210) Daarmee worden bedoeld bevoegdheden die enkel t.a.v. en ten gunste van de derden
bestaan. In de onderlinge verhouding tussen echtgenoten gelden andere regels. De kennis van
deze andere regels schaadt de derde-medecontractant niet (type-voorbeeld is de bevoegdheid
van elke echtgenoot inzake banktegoeden (art. 218 B.W. en het daarmee overeenstemmende
art. 221 C.civ.)).
(211) Zie de artt. 222 C.civ. en 92 Ned.B.W. of de tegenhanger van art. 2279 B.W. op het
gebied van de bestuursbevoegdheid.
Zie ook de jurisprudentiele interpretatie van art. 222, lid 2 B.W. ('uiterlijke levenswijze').
In deze gevallen is er geen 'exteme bevoegdheid'. De derde die weet dat de contracterende
echtgenoot volgens zijn huwelijksstelsel niet bevoegd is over het lichamelijke roerende goed te
beschikken, of die de werkelijke bestaansmiddelen van het gezin kent, wordt niet beschermd.
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Weliswaar bestaat er een hele reeks uitzonderingen(212), zodat het
vooropgestelde principe in vraag wordt gesteld. Doch enerzijds zijn
deze uitzonderingen niet aileen ingegeven door de wens om de
zekerheid te maximaliseren, doch ook om (onrechtstreeks) een ander
belang te dienen(213). Daardoor wordt een bijkomende rechtvaardiging voor het behoud van dit extreem gegeven. Anderzijds komt het
vertrouwensbeginsel langs de achterdeur terug binnen. Exteme bestuursbevoegdheden blijven functionele bestuursbevoegdheden die op
grond van bevoegdheidsafwending kunnen worden aangevochten.
Wei worden de derden-medecontractanten te goeder trouw beschermd tegen de niet-tegenwerpelijkheid van deze onregelmatige
rechtshandelingen aan de gepasseerde niet-contracterende echtgenoot(214). Anders gezegd, er grijpt een verschuiving plaats. De
formele beperking wordt door een inhoudelijke beperking vervangen, doch de tempering aan de hand van het vertrouwensbeginsel blijft
bestaan.
42. Thans kan het vooropgestelde principe worden herhaald: globaal
gezien is de aanvaarding van de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het huwelijksvermogensrecht het resultaat van een afweging,
een juist evenwicht. Inderdaad, de dubbele tendens (aanvaarding van
de toepassing bij gezinsbeschermende bepalingen/niet verdergaan dan
die toepassing bij derdenbeschermende bepalingen) heeft tot gevolg
dat de wetgever en de rechtspraak de extremen mijden en een
compromis realiseren aan de hand van de toepassing van het vertrouwensbeginsel.

(212) Zie de artt. 218 B.W. en 221 C.civ.; zie ook wel art. 1451, lid 1 B.W.; wat het
Nederlandse huwelijksvermogensrecht betreft, zie art. 98, lid 2 (oud) Ned.B.W. ('daden van
gewoon beheer') en, in het Nieuwe Ned.B.W., de bevoegdheid van elke echtgenoot om
obligatoire rechtshandelingen te stellen.
Vgl. de heersende leer in het Belgische internationale privaatrecht die de artt. 218 en 222 B.W.
beschouwt als bepalingen van politie en veiligheid (HEYVAERT, A., ,Het Belgisch internationaal huwelijksvermogensrecht", T.P.R., 1978, (555), nr. 1, p. 555 en nr. 39, p. 582-583) of
zelfs als bepalingen van onmiddellijke werking (zie o.a. W ATTE, N., Les droits et devoirs
respectifs des epoux en droit international prive, Brussel, Larcier, 1987, nr. 158 e.v., p. 119 e.v.
en nr. 166 e.v., p. 124-125, waar art. 218 B.W. evenwel niet wordt genoemd).
(213) B.v. de autonomie van elke echtgenoot (art. 218 B.W.), het gezinsbelang (art. 222 B.W.
en art. 98, lid 2 (oud) Ned.B.W.), de integratie van vreemdelingen in Belgie (artt. 218 en 222
B.W.), enz.
(214) M.b.t. art. 218 B.W., zie o.a. BAETEMAN, G., ,Het primair huwelijksstelsel", I.e., nr. 68,
p. 213; m.b.t. art. 221 C.civ., zie o.a. PATARIN, J. en MORIN, G., o.c., 1974, nr. 56, p. 56; m.b.t.
de concurrente bestuursbevoegdheid van de echtgenoten in het Nieuwe Ned.B.W., zie
SCHOORDIJK, H.C.F., ,Misbruik van contractsbevoegdheid door een in algehele gemeenschap
gehuwde echtgenoot onder het huwelijksgoederenrecht naar Nieuw BW' ',in Een kapitein twee
schepen, (Luijten-bundel), Zwolle, Tj.Willink, 1984, (119), nr. 3 e.v., p. 120 e.v.
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Een voortreffelijke illustratie van deze stelling vindt men in de
evolutie van het internationale privaatrecht met betrekking tot de
handelingsonbekwaamheid van contractspartijen(2l5). Uit art. 3, lid
3 B.W. wordt de regel afgeleid dat de handelingsonbekwaamheid van
de tegenpartij door diens nationale wet wordt beheerst. Deze regel
schept een bijkomende onzekerheid voor de derden in het (grensoverschrijdende) contractuele rechtsverkeer. Om het (abstracte) belang van de handelingsonbekwame met dat van de derden te verzoenen, werden drie theorieen uitgewerkt.
43. Volgens de theorie van het nationale belang primeerde de
plaatselijke wet, telkens wanneer de nationale wet van de vreemde
contractspartij strengere normen inzake handelingonbekwaamheid
hanteerde. Deze uitermate derdenbeschermende oplossing(216)
kende geen aanhangers in Belgie en Frankrijk, doch werd wei de
norm in het gecodificeerde Duitse intemationale privaatrecht (art. 7,
lid 3 (oud) EG BGB)(217).
Volgens de theorie van de verschoonbare onwetendheid (,Lizardileer"(218)) werd de derde-medecontractant pas beschermd, wanneer
hij te goeder trouw was geweest en hem geen enkel verwijt kon
:wQr<i~ILgem_a_a]g,_ d.i. wanneer 1lii nita_wist,__n()~h :Qehoord~~-wet~!l
dat zijn tegenpartij aan strengere normen inzake handelingsbekwaamheid was gehouden. Deze theorie kende wei bijval in de Franse
rechtspraak en bij enkele Franse auteurs(219). Maar in Belgie en
(215) Overigens zijn er duidelijke verbanden met het huwelijksvermogensrecht. De bevoegdheidsbeperkingen uit het primaire stelsel hinderen evenveel het grensoverschrijdende rechtsverkeer als de beperkingen van de handelingsbekwaamheid (vgl. REITHMANN, Ch., ,Beschriinkungen in Geschiiftsfiihigkeit und Verfiigungsbefiignis", in Internationales Vertragsrecht, REITHMANN, Ch. (ed.), Keulen, Otto Schmidt, 1972,426 e.v.; in het algemeen, BATIFFOL,
H., Les contrats en droit international prive compare, Inst.Dr.Comp., Me Gill Univ., 1981, 87).
In de Nederlandse rechtspraak werd art. 11 EVO overigens anticipatief toegepast op dergelijke
beperkingen (zie infra, voetnoot 225).
(216) De derde-medecontractant werd immers beschermd, ook wanneer hij wist dat de
nationale wet van de tegenpartij (verdergaande) beperkingen van de handelingsbekwaamheid
bevatte. Ret ging dus om een echte 'exteme handelingsbekwaamheid' (WoLFF, M., Das
Internationale Privatrecht Deutschlands, Berlijn, Springer Veri., 1954, 102-103; zie ook VON
BAR, Ch., lnternationales Privatrecht, II, Munchen, C.H.Beck'sche Veri., 1991, nr. 55, p. 35).
(217) Zie daarover o.a. WOLFF, M., o.c., 102.
(218) De leer werd voor het eerst duidelijk geponeerd door het Franse Hof van cassatie inzake
'Lizardi' (Cass.fr.req., 16 januari 1861, D., 1861, 1, 306).
(219) Ret Franse Hof van cassatie werd door een paar hoven van beroep gevolgd (zie b.v.
Parijs, 10 juni 1879, Clunet, 1879, 488, noot); de leer werd naar analogie toegepast op personen
die in den vreemde onder gerechtelijk raadsman waren gesteld (zie b.v. Bordeaux, 11 april
1906, Clunet, 1906, 1119, noot).
Wat de rechtsleer betreft, zie vooral DEMOLOMBE, C., o.c., I, nr. 102, p. 118-119; in de meer
recente rechtsleer, zie BATIFFOL, H., Traite elementaire de droit international prive, Parijs,
LGDJ, 1949, nr. 418, p. 434.
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Nederland stuitte die nieuwe rechtspraak op hevig verzet(220), omdat
de theorie strijdig was met de wet en de geldende beginselen inzake IPR
en omdat ze de bescherming van de handelingsonbekwame uitholde.
De Belgische en de Nederlandse leer hielden het bij de theorie van de
exceptie van bedrieglijke misleiding (artt. 1307 en 1310 B.W.). De
derde-medecontractant werd enkel beschermd, wanneer hij het slachtoffer was geworden van listige kunstgrepen uitgaande van de handelingsonbekwame(221 ).
44. In de tweede helft van deze eeuw kwamen er in de verschillende
landen stemmen op om af te stappen van de eerste en de derde theorie
en om zich te scharen achter de tweede theorie(222). De doorbraak
werd vooral verwezenlijkt onder intemationale druk(223) en werd
bevestigd in art. 11 van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst(224). Vooraleer het Verdrag in werking trad, ging de Nederlandse rechtspraak zelfs over tot een anticiperende en analogische
toepassing van deze bepaling op bevoegdheidsbeperkingen uit het
primaire stelse1(225). De Duitse en de Belgische wetgever waren
zelfs bereid om de inhoud van het V erdrag in de nationale wetgeving
in te lijven(226).
(220) Zie vooral LAURENT, F., Principes de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, nr. 97, p. 152.
(221) B.v. Luik, 31 december 1879, Pas., 1880, II, 122; LAURENT, F., o.c., nr. 97, p. 152.
Wat het Nederlandse recht betreft, zie o.a. KosTERS, J., Het internationaal burgerlijk recht in
Nederland, Haarlem, De erven F. Bohn, 1917, p. 166-167 en 252-262.
(222) Wat het Duitse recht betreft, zie o.a. KEGEL, G., Internationales Privatrecht, Munchen,
C.H.Beck'sche Verl., 1977, 257; in het Franse recht drukte H. BATIFFOL zijn stempel op de
evolutie (o.c., nr. 417, p. 432); wat het Nederlandse recht betreft, zie b.v. LEMAIRE, W.L.G.,
Nederlands Internationaal Privaatrecht, Leiden, A.W.Sijthoff, 1968, 89-90.
(223) Zie art. 2, lid 2 van het Benelux-Verdrag houdende Eenvormige Wet betreffende het
intemationaal privaatrecht.
(224) Artikelll. Handelingsonbekwaamheid
Bij een overeenkomst die is gesloten tussen personen die zich in een zelfde land bevinden, kan
een natuurlijke persoon die volgens het recht van dat land handelingsbekwaam is, zich slechts
beroepen op het feit dat hij volgens een ander recht handelingsonbekwaam is, indien de
wederpartij ten tijde van de sluiting van de overeenkomst deze onbekwaamheid kende of
door nalatigheid niet kende.
Over de band met de 'Lizardi-leer', zie GUILIANO, M. en LAGARDE, P., ,Rapport betreffende het
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst", Gedr.St.,
Senaat, 1985-86, nr. 36211, p. 58, voetnoot 50.
(225) Zie o.a. Hof Amhem, 1 oktober 1986, NJ, 1988, nr. 52; Hof Amhem, 21 april 1987,
NIPR, 1987, nr. 423, p. 445; daarover nog PoLAK, M.V., ,Titel 6 boek 1 BW en het
intemationaal privaatrecht", WPNR, 1988, nr. 5.890, nr. 4, p. 581; HENSEN, Chr.A.J.F.M.,
,Artikel1 :88 Burgerlijk Wetboek en het Europees verbintenissen uit overeenkomst-Verdrag",
WPNR, 1989, nr. 5.842, p. 496 e.v.
(226) Zie, respectievelijk, de wet van 25 juli 1986 tot vernieuwing van de IPR-codificatie van
de Bondsrepubliek Duitsland (art. 12 (nieuw) EG BGB) en de wet van 14 juli 1987 houdende
goedkeuring van het in de tekst genoemde Verdrag van Rome.
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Het besluit is dat het vertrouwensbeginsel de meest geschikte theorie
bleek om een juist evenwicht te verwezenlijken tussen de bescherming van het belang van de handelingsonbekwame en dat van de derden of de zekerheid in het grensoverschrijdende rechtsverkeer(227).
45. De stelling dat de aanvaarding van het vertrouwensbeginsel in
heel het huwelijksvermogensrecht het resultaat is van een belangenafweging, moge waar zijn, ze maakt de rechtspracticus niet veel
wijzer. Hij weet enkel dat de extremen worden verlaten en dat de
toepassing van het vertrouwensbeginsel als compromis wordt aanvaard. Maar tussen die extremen ligt een oneindig aantal evenwichtspunten. Zoals gezegd, is de heersende leer enkel bereid het extreem
van de verwerping van de toepassing van het vertrouwensbeginsel bij
gezinsbeschermende bepalingen te verlaten, indien niet snel tot goede
trouw wordt besloten(228). Daartegenover is enkel een soepele toepassing van het vertrouwensbeginsel verenigbaar met de derdenbeschermende strekking van andere bepalingen(229). De belangenafweging aan de hand van het vertrouwensbeginsel moet m.a.w. differentiatie mogelijk maken. Het komt er derhalve op aan de lokalisatie van
al die precieze evenwichtspunten aan te wijzen. Doch dit kan enkel
geschieden aan de hand van de concretisering van de inhoud van het
begrip- ,,goede-trouw'-'-;-Be belangenafweging op-het-eerste niveau-is---dus rudimentair en dient noodzakelijkerwijze te worden vervolledigd
door een belangenafweging op het tweede niveau.
§ 2. De werking of de toepassingswijze van bet vertrouwensbeginsel als factor van belangenafweging

A. De uitleg van het begrip ,goede trouw" als instrument van belangenafweging
46. Centraal staat het begrip ,goede trouw' '. Is dit begrip van aard
om in het huwelijksvermogensrecht ,juiste evenwichten'' tot stand te
brengen op een unieke, doch gediversifieerde marrier?

(227) Zie o.a. DEMOLOMBE, C., o.c., I, nr. 102, p. 119; BATIFFOL, H., Traite, nr. 418, p. 435; zie
ook Hof Arnhem, 21 apri11987, aangeh. supra, voetnoot 225.
(228) Men denke aan de toepassing van het vertrouwensbeginse1 bij de vervreemding van de
gezinswoning (art. 215, § 1 jo. 224, § 1, sub 1 B.W.) en i.h.r. van de bevoegdheidsbeperkingen
in het wettelijke ste1se1 (art. 1418 jo. 1422, 1° B.W.).
(229) Zie de artt. 222 C.civ. en 92 Ned.B.W. en de artt. 222 B.W., 220 C.civ., 85 Ned.B.W. en
§ 1357 BGB.
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Het begrip ,goede trouw'' heeft in het algemeen twee fundamentele
betekenissen. Men onderscheidt de goede trouw van het ,niet-weten''
of ,subjectieve" goede trouw(230) en de goede trouw in de zin van
,goede wil" of ,objectieve goede trouw"(231).(232)
In het huwelijksvermogensrecht dekt het begrip ,goede trouw'' drie
verschillende ladingen. In een eerste categorie gevallen wordt daarmee bedoeld de ,niet-medeplichtigheid'' van de derde-medecontractant aan de bedrieglijke benadeling of bevoegdheidsafwending
door de contracterende echtgenoot(233). De medeplichtigheid lijkt
wel een voorwaarde om de aanvechting van de rechtshandeling te
kunnen bekomen. In werkelijkheid gaat het hier om een exceptie op
grond van de goede trouw(234). De medeplichtigheid lijkt ook eerder
onder de ,objectieve goede trouw'' te ressorteren. Bij nader inzien is
een bedrieglijk inzicht in hoofde van de derde-medecontractant niet
vereist. Zijn bekendheid met het feit dat de tegenpartij met bedrieglijke benadeling handelt, volstaat (235). Er is dus geen verschil met
het ,niet-weten'' in geval van bevoegdheidsoverschrijding. Alleen
het voorwerp van de goede trouw verschilt(236).

(230) Bedoeld wordt de onbekendheid met een rechtsfeit, een subjectief recht of een rechtsnorm, 'Guter Glaube'.
(231) In dit geval wordt de 'loyauteit' bedoeld, 'Treu und Glauben', redelijkheid en billijkheid.
(232) Zie VAN OEVELEN, A., ,De zgn. 'subjectieve' goede trouw in het Belgische materiele
privaatrecbt (in het bijzonder in de materies die bet notariaat aanbelangen)", T.P.R., 1990,
(1093), 1093 e.v.; LYON-CAEN, G., ,De !'evolution de la notion de bonne foi", Rev. Trim. Dr.
Civ., 1946, (75), nr. 1 e.v.; VAN ScHILFGAARDE, P., ,Over de verhouding tussen de goede trouw
van bet bandelen en de goede trouw van het niet weten", in Goeden trouw, (van der Grintenbundel), Zwolle, Tj.Willink, 1984, 57 e.v.
(233) Aldus bij bedrieglijke benadeling van de recbten van de andere echtgenoot (art. 1422, 3°
B.W.), bij misbruik of afwending van een 'exteme bestuursbevoegdheid' (b.v. de artt. 218
B.W. en (het daarmee overeenstemmende) 221 C.civ.).
(234) Zie reeds, m.b.t. de bedrieglijke benadeling van de rechten van de gehuwde vrouw in het
oude huwelijksvermogensrecbt, VIEUJEAN, E., ,La sauvegarde des interets familiaux par
l'epouse commune en biens", noot onder Rb.Luik, 1 februari 1963 en Rb.Hasselt, 26 februari 1964, R.C.J.B., 1964, (111), nr. 14, p. 134.
Overigens is de diepere grondslag steeds dezelfde, met name de bescherming van de derden
tegen niet-kenbare bevoegdbeidsbeperkingen (zie, m.b.t. art. 271 (oud) B.W., Gent, 18 februari
1950, R.C.J.B., 1951, 113, noot BAUGNIET, J.).
(235) Zie b.v., m.b.t. de bedrieglijke benadeling van de rechten van de gehuwde vrouw in het
oude huwelijksvermogensrecbt, Rb.Brussel, 28 april 1966, Ann.Not., 1968, 223.
(236) Vgl., m.b.t. art. 221 C.civ. (=art. 218 B.W.), o.a. PATARIN, J. en MORIN, G., o.c., 1974,
nr. 64, p. 61. De Franse auteurs eisen blijkbaar een 'mauvaise foi caracterisee' van de bank,
docb bedoelen dat de kennis op de bedrieglijke benadeling moet slaan, en niet op de miskenning van de interne bevoegdbeidsregels.
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47. De twee overblijvende betekenissen van de goede trouw in het
huwelijksvermogensrecht zijn het ,niet-weten"(237) of de ontstentenis van positieve kennis, en het ,niet-weten, noch behoren te weten"(238).
Het ,niet-weten'' is als zodanig geen geschikt criterium om als een
veelzijdig afwegingsinstrument te worden gebruikt. Daarvoor is het te
,derdenvriendelijk'', te weinig plastisch en te subjectief. Denkbaar is
wel dat men de gedifferentieerde belangenafweging verwezenlijkt aan
de hand van een selectieve toepassing van de twee betekenissen: bij
bepalingen met een derdenbeschermende strekking zou het ,nietweten'' volstaan. Bij de andere bepalingen zou een ,niet behoren te
weten'' worden vereist(239).
48. Denkbaar is ook dat slechts een criterium wordt aangehouden:
het ,niet-weten, noch behoren te weten' '. Deze zienswijze strookt
met het positieve recht. Wanneer men de huwelijksvermogensrechtelijke bepalingen nauwkeurig analyseert, dan komt men tot de
bevinding dat het ,niet-weten, noch behoren te weten" de norm

(237) Toepassingen zijn de verschillende wetsbepalingen die de tegenwerpelijkheid van een
bevoegdheidsbeperking afhankelijk stellen van de bekendmaking ervan. Is er geen bekendmaking verricht, dan gaat de derde te goeder trouw vrijuit, d.i. de derde die 'onkundig' was (zie
b.v. art. 76, 10° B.W. en de zusterbepalingen in de vreemde stelsels, waarbij de tegenwerpelijkheid van het huwelijkscontract of van een rechterlijk verbod afhankelijk wordt gemaakt van
de publikatie ervan).
Een andere toepassing is art. 215, § 2, lid 2 B.W., zoals aangevuld door de wet van 20 februari
1991. De verhuurder is slechts te goeder trouw, wanneer hij 'kennis heeft van het huwelijk' van
de huurder.
Art. 222 B.W. wordt soms ook als een dergelijke toepassing gezien (de hoofdelijke aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden kan door de schuldeiser niet worden ingeroepen,
wanneer hij op de hoogte was van de feitelijke scheiding).
Een klassieke toepassing tenslotte vindt men bij de rechtsfiguur van de bedrieglijke benadeling
van de rechten van de vrouw in het oude huwelijksvermogensrecht.
Dergelijke toepassingen treft men ook aan in het vreemde huwelijksvermogensrecht. Volgens
de Franse rechtsleer geldt het algemeen vermoeden van bestuursbevoegdheid inzake lichamelijke roerende goederen (l,ll't. 222 C.civ.) pas dan niet, wanneer de derde-medecontractant
persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de onbevoegdheid van de contracterende echtgenoot. In Duitsland wordt de 'niet-wetende' derde-medecontractant door de 'subjektive
Theorie' beschermd (§ 1365 BGB; supra, voetnoot 148).
(238) Deze betekenis vindt men hoofdzakelijk bij bepalingen die de overschrijding van een
formele bevoegdheidsbeperking die in het belang van het gezin of van de niet-contracterende
echtgenootis ingesteld, sanctioneren (b.v. art. 224, § 1, sub 1 B.W. en de zusterbepalingen in de
vreemde stelsels; art. 1422, 1° en 2° B.W. en de gelijkaardige bepalingen in de vreemde
stelsels).
(239) Zie de verwijzingen in de eerste twee voetnoten van dit nummer.
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is(240). In de zeldzame gevallen waarin daarvan echt wordt afgestapt,
klinkt de motivering niet overtuigend(241).
Ret ,niet-weten'' zou dan de oorspronkelijke betekenis zijn geweest(242). Na verloop van tijd zou het ,niet-behoren te weten''
daarmee zijn gelijkgesteld(243).
49. Deze gelijkstelling van het ,niet behoren te weten'' met het ,nietweten" (de verschoonbaarheidseis), is het resultaat van een afweging
van belangen door de rechtspraak en rechtsleer. De bescherming van

(240) De toepassingen van het criterium van het 'niet-weten' (aangehaald supra, voetnoot
237) zijn geen echte uitzonderingen op deze regel.
Bij bedrieglijke benadeling van de rechten van de vrouw in het oude huwelijksvermogensrecht,
wordt soms de eis van het 'behoren te weten' aan de derde-medecontractant gesteld (zie, m.b.t.
271 (oud) B.W., Rb.Kortrijk, 8 april1948, T.Not., 1949, 13, noot; zie ook wei, m.b.t. art. 221
C.civ. (=art. 218 B.W.), PATARIN, J. en MoRIN, M., o.e., nr. 56, p. 56).
Ook in het raam van de wetsbepalingen met een uitgesproken derdenbeschermende strekking
zoals de zgn. 'algemene bevoegdheidsvermoedens' inzake roerende goederen (de artt. 222
C.civ. en 92 Ned.B.W.) wordt van de derde-medecontractant een zekere oplettendheid verlangd (zie, respect., PATARIN, J. en MORIN, M., o.e., 1974, nr. 38, p. 45; PITLO-VANDER BURGHT/
RooD-DE BoER, o.e., 1989, 187).
De niet-tegenwerpelijkheid van de feitelijke scheiding aan de onkundige derde (art. 222 B.W.)
in geval van voortdurende overeenkomsten, is een toepassing van het beginsel vervat in
art. 2005 B.W. Daarbij is elke omzichtigheidsplicht evenwel niet uitgesloten.
Tenslotte is de onderzoeksplicht evenmin uitgesloten i.h.r. van de bepalingen die de tegenwerpelijkheid van een beperking afhankelijk stellen van de bekendmaking ervan. De derde
wordt immers geacht de registers te hebben geraadpleegd en daarin niets te hebben gevonden.
Hij wordt aileen van een 'verder' onderzoek vrijgesteld (vgl. VAN OEVELEN, A., ,De zgn.
'subjectieve' goede trouw ... ",I.e., nr. 46, p. 1140).
(241) Art. 215, § 2, lid 2 B.W., zoals aangevuld door de wet van 20 februari 1991, is een
onevenredige maatregel. Het gaat niet op aan de verhuurder een systematische onderzoeksplicht op te leggen, doch men kan van hem -gelet op het beschermde gezinsbelang- toch een
minimale oplettendheid verlangen.
De strenge 'subjektive Theorie' (§ 1365 BGB) laat weinig ruimte voor de bescherming van het
gezinsbelang. De derde wordt immers beschermd zodra hij 'niet wist' en het moeilijke bewijs
ervan moet door de niet-contracterende echtgenoot worden geleverd (daarover FINGER, P.,
,Sind Einkommen und Arbeitskracht bei der Bewertung der Vermiigensverhaltnisse im
Rahmen des§ 1365 BGB zu beriicksichtigen?", JZ, (461), 464-465). De pertinente argumenten van de tegenstanders van deze theorie (MOurn, H., I.e., 157) werden nooit weerlegd of zelfs
besproken.
(242) Dit blijkt b.v. uit de oude Franse rechtspraak die eist dat de derde-medecontractant te
goeder trouw was en niet lichtzinnig handelde (zie b.v. Cass.fr.req., 16 januari 1861, inzake
Lizardi (aangeh. supra, voetnoot 218).
(243) Die gelijkstelling geschiedt door, naast het 'niet-weten', een bijkomende eis te stellen
(zie de vorige voetnoot) of door het begrip 'goede trouw' in die zin te interpreteren dat het
beide componenten omvat (zie b.v. art. 89, lid 1 (oud) Ned.B.W. en, in het algemeen, art. 11
(3.1.1.12) Boek 3 Nieuw Ned.B.W.).

Art. 11. (3.1.1.12) Goede trouw
Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij
de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook
indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van
onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand
die de feiten of het recht behoorde te kennen.
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de derde-medecontractant te goeder trouw (,securite dynamique")
heeft vaak als gevolg dat de titularis van een recht of bevoegdheid dit
recht ofbevoegdheid verliest (,(in)securite statique"). Een dergelijke
vergaande bescherming kan slechts onder uitzonderlijke omstandigheden worden gerechtvaardigd. Het minste wat men dan van de derdemedecontractant kan verwachten, is dat hij geen schuld heeft, dat hij
niet lichtzinnig op de schijn vertrouwde(244). Daamaast is er de
morele overweging dat in het recht enkel bescherming voor de
derden is weggelegd, wanneer deze zich in het maatschappelijke
verkeer als normaal voorzichtige rechtssubjecten gedragen(245).
Het ,niet-weten, noch behoren te weten'' houdt dus het midden
tussen de maximale bescherrning van het belang van de niet-contracterende echtgenoot (de verwerping van het vertrouwensbeginsel) en
de maximale (onevenredige) bescherming van het belang van de
derde-medecontractant (goede trouw als het ,niet-weten"). Het verschoonbaarheidsvereiste is als het ware een noodzakelijk tegengewicht(246) ten aanzien van de bescherming van de derde te goeder
trouw, die zelf een correctie is op de principiele bescherming van het
belang van de niet-contracterende echtgenoot. Ter illustratie van de
stelling dat de verschoonbaarheidseis het product van een belangenafweging is, kunnen meerdere voorbeelden worden aangehaald(247).
Zo-besliste-het-Hof-van-beroep-te-Leeuwarden-dat-het-honoreren-van- - het ,enkel niet denken aan het bestaan'' van een (gezinsbeschermende) bepaling uit het huwelijksvermogensrecht, de gezinsbescherming volledig zou uithollen en daarom onaanvaardbaar is(248).

(244) THIEL, J.H., o.c., IX, 81; zie ook GORPHE, Fr., Le principe de la bonnefoi, Parijs, Dalloz,
1928, 125.
(245) GoRPHE, Fr., o.c., 120 e.v.; THIEL, J.H., o.c., IX, 82.
(246) Zoniet belandt men in het tegenovergestelde extreem, met name de onverantwoorde
bescherming van de onwetende derden. Zelfs het rechtsverkeer is daar niet mee gebaat (vgl.
THIEL, J.H., o.c., IX, 81).
(247) Wat het gemene recht betreft, zie de doorbraak van de (niet in de wet opgenomen)
verschoonbaarheidsvoorwaarde in de rechtspraak en rechtsleer inzake dwaling (art. 1110
B.W.) (daarover o.a. DE PAGE, H., o.c., I, 1962, nr. 38bis, p. 50 en nr. 46, p. 60).
Zie ook de evolutie van de Duitse leer m.b.t. de bescherming van derden in het grensoverschrijdende contractuele rechtsverkeer (daarover supra, nr. 43).
(248) Hof Leeuwarden, aangehaald in en bevestigd door HR, 22 juni 1962, NJ, 1963, nr. 53.
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B. De werking of toepassingswijze van het vertrouwensbeginsel als
instrument van belangena.fweging
1. De onderzoeksplicht als instrument van belangenafweging
50. Uit het voorgaande is gebleken dat in werkelijkheid slechts een
enkel criterium wordt gebezigd, met name het ,niet-weten, noch
behoren te weten' '. Opnieuw is voldaan aan de voorwaarde dat de
belangenafweging in het huwelijksvermogensrecht best op een eenvorrnige manier, d.i. aan de hand van een uniek criterium, wordt
gerealiseerd. Dit neemt niet weg dat er ruimte voor differentiatie
wordt gelaten, met name door middel van het begrip ,behoren te
weten"(249). Uit het ·overzicht van de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het huwelijksvermogensrecht blijkt irnrners dat de
goede trouw de ene maal sterk bij het ,niet-weten'' aanleunt(250), en
de andere keer sterk bij het ,steeds behoren te weten"(251). Hoe
wordt die differentiatie best verwezenlijkt? Met deze vraag wordt de
kern van het vertrouwensbeginsel aangeraakt. Er bestaan op het eerste
gezicht drie middelen tot differentiatie.
51. Vooreerst kan de differentiatie tot uiting komen op het niveau van
de dwaling. In het ene geval zal slechts een ,verschoonbare dwaling''
of ,erreur legitime" worden vereist, in het andere geval zal een
gemene en onoverwinnelijke dwaling moeten worden aangetoond.
Het ogenschijnlijk opportune karakter van dit middel, dat wel eens
in de Franse rechtspraak en rechtsleer wordt gebruikt(252), moet
worden gerelativeerd. In werkelijkheid bestaat er geen wezenlijk
onderscheid tussen die twee criteria(253), en is er slechts een maat-

(249) Andermaal (vgl. supra, nr. 37) is er dus een verschuiving van de selectieve toepassing
(van het criterium) naar de algemene toepassing (van het meest geschikte criterium), zij het op
een gedifferentieerde manier.
(250) Met name i.h.r. van bepalingen met een derdenbeschermende strekking of wanneer de
bevoegdheidsbeperking niet of nauwelijks kenbaar is (b. v. bij bedrieglijke benadeling) (supra,
nrs. 237 en 240).
(251) Met name in het raam van gezinsbeschermende bepalingen, waarbij tevens aan het
kenbaarheidsvereiste is voldaan.
(252) Bij de 'theorie de l'heritier apparent' wordt het strenge criterium gehanteerd (zie o.a.
Cass.fr.civ., 26 januari 1897, (twee arresten), D., 1900, 1, 33, noot SARRUT, L.); bij schijnvertegenwoordiging wordt genoegen genomen met een 'erreur legitime' (Cass.fr., ass.plen.,
13 december 1962, Bull.cass., 3, en de latere cassatierechtspraak); zie verder o.a. GHESTIN, J. en
GOUBEAUX, G., o.c., 1977, nr. 782 e.v., p. 666 e.v.
(253) Telkens gaat het blijkbaar om de vraag of de derde-medecontractant -gelet op de
omstandigheden- al dan niet is vrijgesteld een verder onderzoek naar de bevoegdheid van de
tegenpartij in te stellen. Het verschil ligt in het al dan niet uitzonderlijke karakter van deze
omstandigheden; zie b.v., m.b.t. de theorie der schijnerfgenamen, Cass.fr.req., 4 augustus
1885, D., 1886, 1, 311.
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staf, een genus, de ,erreur excusable" of ,croyance legitime". Dit
begrip is soepel genoeg om de verschillende gradaties(254) te omvatten(255). Een tweede argument is dat dit middel in het huwelijksvermogensrecht(256) nauwelijks wordt gehanteerd.
Vervolgens kan de differentiatie op het niveau van de onzorgvuldigheid tot uiting komen. Is immers niet te goeder trouw de derdemedecontractant van wie het ,niet-weten" aan zijn eigen onzorgvuldigheid te wijten is(257). Men kan dan een onderscheid maken
naargelang die (onverschoonbare) onwetendheid aan een lichte, dan
wel aan een grove fout te wijten is. Deze techniek, die men in het
Duitse' recht terugvindt(258), is evenmin zonder bezwaren. Een
fundamenteel bezwaar is dat het licht of grof karakter niet op de
fout zelf slaat, maar op de eisen die aan het ,niet-weten" worden
gesteld. Men dringt dus niet door tot de kern van de zaak.
Dat doet het be grip ,onderzoeksplicht'' wel. De nalatigheid van de
derde-medecontractant is het gevolg van de niet-naleving van de
onderzoeksplicht(259). Dit geldt ook voor het huwelijksvermogens-

(254) Ook de tussenvormen: betreft het een schijnmandaat tnssen echtgenoten (vgl.
Cass.fr.civ., 14 december 1976, Bull.cass., I, nr. 403, p. 316 en de kritische commentaren
op dit arrest in de rechts1eer) of s1aat het schijnmandaat op de vervreemding van een onroerend
goed (vgl. Cass.fr.civ., 30 november 1965, D., 1966, Jur., 449, noot CALAIS-AULOY, J.), dan is
het criterium van de 'erreur commune et invincible' te streng, maar dat van de 'erreur h~gitime'
te zwak; wanneer de door de niet-eigenaar gestelde rechtshandeling m.b.t. een onroerend goed
geen daad van beschikking, doch een daad van beheer is, zal een tnssencriterium moeten
worden toegepast (LEROUX, E., ,Recherche sur I' evolution de Ia theorie de Ia propriete
apparente dans Ia jurisprudence depuis 1945", Rev.Trim.Dr.Civ., 1974, (509), nr. 47 e.v.,
p. 536 e.v.).
(255) Voor dit alles zie CoRNU, G., noot onder Cass.fr.civ., 30 november 1965,
Rev.Trim.Dr.Civ., 1966, 831; CALAIS-AULOY, J., noot onder Cass.fr.civ., 3 april 1963, D.,
1964, Jur., 308; -, noot onder Cass.fr.civ., 29 april1969 (twee arresten), D., 1970, Jur., 24, sub II
A; zie ook MoNEGER, J., noot onder Cass.fr.civ., 14 december 1976, J.C.P., 1978, II, nr. 18.864,
nr. 15.
(256) Ook niet in het Franse huwelijksvermogensrecht, precies omdat het vertrouwensbeginsel (schijnmandaatbeginsel) in het huwelijksvermogensrecht een tussenvorm is.
(257) Zie b.v., m.b.t. art. 1422 B.W., Verslag Hambye, 63; vgl. art. 11 EVO (supra, voetnoot
224).
(258) Vgl. § 932, lid 2 BGB (grove nalatigheid) en§ 307 BGB (zoals gei"nterpreteerd door de
heersende leer) (ook Iichte nalatigheid).
Zie ook wei GoRPHE, Fr., o.c., 199 e.v.; wat het huwelijksvermogensrecht betreft, zie, voor het
in aanmerking nemen van een grove fout, o.a. PATARIN, J. en MoRIN, G., o.c., 1974, nr. 39, p. 45
(m.b.t. art. 222 C.civ.) en GusTIN, J.-M., noot onder Rb.Brussel, 27 maart 1981, J.T., 1981, IV,
p. 712 (m.b.t. art. 1422 B.W.).
(259) Het be grip wordt in de rechtsleer gebezigd. Zie o.a. VAN GERVEN, W., Algemeen deel,
nr. 85, p. 229.
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recht(260) waar het begrip ingeburgerd is. De gevarieerde eisen die
aan deze onderzoeksplicht kunnen worden gesteld, maken een differentiatie in de belangenafweging mogelijk.
2. De werking van de onderzoeksplicht als instrument van gedifferentieerde belangenafweging
a) de aard en de omvang van de onderzoeksplicht
52. Het eerste -en meteen meest belangrijke- facet van de onderzoeksplicht waarmee aan een gedifferentieerde belangenafweging kan
worden gedaan, is de dosering, of de aard en de omvang van de
onderzoeksplicht(261).
Het kwalitatieve onderscheid tussen onderzoeksplicht en verificatieplicht(262) is niet wezenlijk en dus niet echt relevant. Verifieren
is niets anders dan onderzoeken of een bepaalde schijn(263) met de
werkelijkheid overeenstemt.
Belangrijker is het onderscheid tussen de passieve en de actieve
onderzoeksplicht. In het eerste geval wordt aan de derde-medecontractant enkel een oplettendheidsplicht opgelegd(264). Hij dient de
nodige attentie of omzichtigheid op te brengen, zodat hij verdachte of
abnormale (bestaande) omstandigheden kan opmerken. Bedoeld worden omstandigheden die twijfel moeten doen rijzen omtrent de
bevoegdheid van de tegenpartij. De passieve onderzoeksplicht houdt
dus het midden tussen het louter afgaan op de schijn en de actieve
onderzoeksplicht. Deze vorm van onderzoek vindt men terug in de

(260) Zie, m.b.t. art. 1422 B.W., Verslag Hambye, 63; zie, m.b.t. art. 89, lid 1 (oud) Ned.B.W.,
DEBRillJN-SOONS-KLEIJN, o.c., 1972, nr. 15, p. 59, sub 3; vgl., m.b.t. art. 1427 C.civ., MONEGER,
J., noot onder Cass.fr.civ., 14 december 1976, J.C.P., II, nr. 18.864, nr. 24 ('devoir de
verification').
(261) Zie bv. VANDER GRINTEN, W.C.L., ,Goede trouw in art. 89 Boek 1 BW en Rechtsdwaling", noot onder HR, 15 december 1978, AA, 1979, (264), 267, toegespitst op de differentiatie
tussen feitelijke en rechtsdwaling.
(262) Dit begrip wordt hoofdzakelijk in het Franse recht (leer van het schijnmandaat) gebezigd
(zie de omschrijving uitgewerkt door Cass.fr., ass.plen., 13 december 1962, Bull.cass., 3), met
inbegrip van het schijnmandaat tussen echtgenoten (zie b.v. Cass.fr.civ., 6 juli 1976, Bull.cass.,
I, nr. 246, p. 200).
(263) Volgens de heersende leer is het bestaan van een 'schijn' de eerste constitutieve
voorwaarde voor de toepassing van het vertrouwensbeginsel (cf ALEXANDRE, D., ,Mandat.
Obligations du mandataire et du mandant. Effets a I' egard des tiers'', in Juris-classeur civil,
Parijs, Ed.Techn., losbl., art. 1991 a 2002, Fasc. 2, 1989, nr. 79, p. 16).
(264) Beide begrippen zijn niet ingeburgerd; vgl. het begrip 'niet-kenbaar' uit art. 87 (oud)
Ned.B.W., dat door de heersende leer wordt vertaald als ,het niet zonder meer voor de
oplettende derde duidelijk zijn ... " (NOTA-VANDER BURGHT, o.c., 1978, 87).
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gevallen waarin de wettelijke bepaling een derdenbeschermende strekking heeft(265) en/of waarin de bevoegdheidsbeperking de nodige
kenbaarheid mist(266).(267)
Bij de actieve onderzoeksplicht heeft de derde-medecontractant de
verplichting om zelf en systematisch inlichtingen in te winnen omtrent de bevoegdheid van de tegenpartij(268). Een dergelijk diepgaand
onderzoek is gebruikelijk bij gezinsbeschermende bepalingen, althans
wanneer de bevoegdheidsbeperking op een rechtszekere wijze is
geformuleerd(269).
53. De passieve en de actieve onderzoeksplicht zijn twee species
van een en dezelfde verplichting(270), de onderzoeksplicht sensu

(265) De artt. 222 C.civ. en 92 Ned.B.W. of de bevoegdheidsvermoedens inzake roerende
goederen (supra, voetnoot 240); vgl. art. 2279 B.W. waar eveneens een passieve onderzoeksplicht aan de derde-medecontractant wordt opgelegd (zie reeds Cass., 12 november 1925, Pas.,
1926, I, 57; voor een recente toepassing, zie Luik, 21 februari 1990, J.L.M.B., 1990, 632).
Art. 222 B.W. en de zusterbepalingen in de vreemde stelsels (hoofdelijke aansprakelijkheid
voor huishoudelijke schulden); zie, wat de voorwaarde van het niet-buitensporige karakter
betreft, BAETEMAN, G., ,Het primair huwelijksstelsel", I.e., nr. 131, p. 274; zie vooral de oude
rechtspraak i.v.m. het huishoudelijke mandaat van de gehuwde vrouw (b.v. Brussel, 8 januari
1851, Pas., 1851, II, 327 (a contrario); Rb.Brussel, 6 mei 1891, Pand.Per., 1891, nrs. 969-971,
p. 501).
-(266)-M~b~t:-art:-8'7-(oud)-Ned~B~W;;-zie-HR;-18-april-1969;-NJ;--1969; nrc-280;-concl:--Adv;Gen;--- VANOOSTEN; zie ook wei, m.b.t. art. 1417, lid 2B.W., RAUCENT, L., Les regimes matrimoniaux,
Louvain-la-Neuve, Cabay, 1986, nr. 128, p. 121.
Men denke vooral aan de gevallen van bedrieglijke beuadeling of bevoegdheidsafwending en
van misbruik van formele bestuursbevoegdheden (PATARIN, J. en MORIN, G., o.c., 1974, nr. 56,
p. 56).
(267) Ook het belangrijke karakter van de rechtshandeling speelt daarbij een rol. De rechtsleer
m.b.t. art. 222 C.civ. (vermoeden van bestuursbevoegdheid inzake roerende goederen) is zeer
duidelijk in dat verband. Bij belangrijke rechtshandelingen, en a fortiori bij schenkingen, kan
de passieve onderzoeksplicht zodanig strenge eisen inhouden, dat ze in een actieve wordt
omgezet (zie b.v. de suggesties van A. PoNSARD, o.c., 1966, nr. 29, c), p. 13 en Droit civil
franrais, Regimes matrimoniaux, in AUBRY en RAu, Parijs, Litec, 1973, nr. 47, p. 88, voetnoot
87 en nr. 48, p. 91, voetnoot 101).
(268) Zie b.v., m.b.t. art. 89, lid 1 (oud) Ned.B.W., VAN ZEBEN, C.J., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Invoeringswet I, Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 1969, 1177.
(269) M.b.t. art. 215, § 1 B.W. (bescherming van de gezinswoning), zie supra, nr. 30; m.b.t.
art. 1422 B.W., zie Verslag Hambye, 63; zie ook ibid., 51.
Is er echter geen redelijke kenbaarheid, dan zal naar een passieve onderzoeksplicht kunnen
worden overgeschakeld. Men denke aan de hypothese van de 'toekomstige gezinswoning', aan
het geval waarbij bestanddelen van het huisraad buiten de gezinswoning worden vervreemd
(art. 215, § 1, lid 2 B.W.- zie o.a. DE GAVRE, J. en LAMPE-FRANZEN, M.-F., I.e., nr. 78, p. 191,
sub a), enz.; zie ook de verwijzingen in de voorlaatste voetnoot).
(270) Er bestaat dus geen wezenlijk verschil. Een actieve onderzoeksplicht staat gelijk met een
zeer strenge passieve onderzoeksplicht. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden zal de
derde-medecontractant van verder onderzoek zijn vrijgesteld (vgl., m.b.t. de dwaling, supra,
nr. 51; zie b.v., m.b.t. art. 1427 C.civ., LE GumEc, R., noot onder Cass.fr.civ., 24 maart 1981,
J.C.P., 1982, nr. 19.745, I; vgl. -, noot onder Cass.fr.civ., 6 juli 1976, J.C.P., II, nr. 18.845, liB;
zie ook, m.b.t. art. 89, lid 1 (oud) Ned.B.W., LANGEMEIJER, G.E., cone!. bij HR, 22juni 1962,
NJ, 1963, nr. 53, p. 166).
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lato(27l), of het ,behoren te weten". Beide vullen elkaar aan(272).
De passieve onderzoeksplicht fungeert als een residuaire plicht. De
vrijstelling van ,enig onderzoek'' door de wetgever of rechtspraak
betekent immers niet dat de derde-medecontractant van elke oplettendheid is bevrijd. Elke deelnemer aan het contractuele rechtsverkeer
is een minimale omzichtigheid verschuldigd.

54. Naast het kwalitatieve is er ook het kwantitatieve aspect. Aan
beide soorten onderzoeksplichten kunnen verschillende eisen worden
gesteld. De passieve onderzoeksplicht gaat in de regel gepaard met
lage eisen, doch dat is niet noodzakelijk het geval(273). Omgekeerd
veronderstelt een actieve onderzoeksplicht strenge eisen, doch onder
omstandigheden kan dit worden afgezwakt(27 4 ). Ret inwinnen van
inlichtingen en het raadplegen van registers kan dan worden vervangen door een minder vergaande vorm van onderzoek, zoals het
ondervragen van de tegenpartij(275) en het beoordelen van diens
antwoord(276).
Ret sleutelen aan de eisen inzake onderzoek biedt de mogelijkheid om
een bredere waaier van juiste evenwichtspunten uit te werken. Ret
onderscheid tussen actieve en passieve onderzoeksplicht wordt verder
verfijnd aan de hand van de precieze eisen inzake onderzoek of
oplettendheid.

(271) Zie de oorspronkelijke versie van art. 11 (3.1.1.12) Boek 3 Nieuw Ned.B.W. in het
Ontwerp van de hand van E.M. MEIJERS, waarin 'op1ettendheid' en 'onderzoek' naast elkaar
worden vermeld.
(272) Zijn er verdachte omstandigheden, dan moet een verder onderzoek worden ingesteld
(zie, m.b.t. het huishoudelijke mandaat van de gehuwde vrouw, Arr.-Rechtb.Rotterdam,
18 januari 1932, NJ, 1933, 35).
(273) Met name wanneer de rechtshandeling een belangrijk karakter heeft en de bevoegdheidsbeperking kenbaar is.
Zo zal, wat de huishoudelijke bestemming van de schuld betreft (art. 222 B.W.), de goede
trouw van de derde minder snel kunnen worden aangenomen bij belangrijke aankopen (b.v.
Rb.Neufchateau, 23 mei 1984, Rev.Not.B., 1984, 366) en bij leningen (vgl. MoNEGER, Fr.,
,L' emprunt contracte par un des epoux pour I' entretien du menage et I' education des enfants' ',
D., 1975, Chron., (165), 168), dan bij courante aankopen van typisch huishoudelijke goederen.
(274) Met name wanneer de rechtshandeling niet zo belangrijk is en de bevoegdheidsbeperking niet zo kenbaar.
(275) D.i. de primaire vorm van onderzoek.
(276) Zie, m.b.t. art. 1417, lid 1 B.W., de stelling van H. Du FAUX (,Het statuut van de
beroepsbedrijvigheid en van het professioneel patrimonium in het wettelijk huwelijksvermogensstelsel", T.Not., 1977, 102), die door vele anderen is overgenomen.
Zie ook, m.b.t. het onderzoek naar het bestaan van conventionele beperkingen van de
bestuursbevoegdheid, KLAASSEN-EGGENS-LUIITEN, o.c., 1984, 134.
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55. Kemnerkend voor de verschillende vormen van onderzoeksplicht
is het beoordelingscriterium. Het gedrag van de derde-medecontractant wordt geobjectiveerd, het wordt vergeleken met dat van een
normaal(277) of redelijk zorgvuldige derde-medecontractant in dezelfde omstandigheden geplaatst(278).(279)
De verwijzing naar de omstandigheden(280) laat een zekere mate van
concretisering toe. Bedoeld worden de exteme omstandigheden.
Daartoe behoort echter ook de socio-professionele categorie waarin
de derde-medecontractant zich bevindt(281). In het huwelijksvermogensrecht wordt dan ook vaak met de professionele hoedanigheid -en
zelfs met andere hoedanigheden- van de derde-medecontractant rekening gehouden(282), wat een zekere mate van subjectiviteit met zich
meebrengt(283). Van de professioneel kan een grotere oplettendheid
en een diepgaander onderzoek worden verlangd(284). Doch de mate
waarin met die persoonlijke kenmerken rekening mag worden gehouden is niet steeds dezelfde(285), zodat ook hierin een instrument van
belangenafweging kan worden gezien.

(277) Niet met dat van de meest of de minst voorzichtige derde-medecontractant; alweer een
compromis.
.
(27S) Zie b.v., m:b.t. rut: 9iNed.B.W., KLEIN, J., ,be betekenfs van aitikdT67 B.W.'';WPNR, 1957, nr. 4.500, (321), 322, sub 2; m.b.t. art. 87 (oud) Ned.B.W., zie PITLO-KASDORP/
RooD-DE BOER, Het personen- enfamilierecht, Arnhem, Gouda Quint, 1979, 134-135; m.b.t.
art. 98, lid 2 (oud) Ned.B.W., zie KLAASSEN-EGGENS-LUIITEN, o.c., 1984, 133.
Voor het vertrouwensbeginsel in het algemeen geldt hetzelfde; zie o.a. VAN OMMESLAGHE, P.,
,L'apparence comme source autonome d'obligations et le droit beige", Rev.Dr.Int. et de
Dr.Comp., 1983, (144), 156; vgl. art. 11 (3.1.1.12) Boek 3 Nieuw Ned.B.W. en vooral de
oorspronkelijke tekst van het 'Ontwerp Meijers'.
(279) Hier komt de (nieuwe) band tussen het vertrouwensbeginsel en het algemeen zorgvuldigheidsbeginsel goed tot uiting.
(280) Die trouwens soms door de wet (art. 11 (3.1.1.12) Boek 3 Nieuw Ned.B.W.) of door de
heersende leer wordt opgelegd (zie b.v., inzake schijnmandaat, Cass.fr., ass.plen., 13 december
1962, Bull.cass., 3).
(281) Zie b.v. CALAIS-AULOY, J., noot onder Cass.fr.civ., 29 april 1969, D., 1970, Jur., 24,
sub liB.
(282) Infra, nr. 70.
(283) Cf, m.b.t. art. 1427 C.civ., MoNEGER, J., noot onder Cass.fr.civ., 14 december 1976,
J.C.P., 1978, II, nr. 18.864, nr. 16; deze auteur wil zo weinig mogelijk factoren eigen aan de
derde-medecontractant bij de beoordeling betrekken.
(284) Een objectivering met een subjectivering naar hoven (PITLO, A., Het systeem van het
Nederlandse privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda Quint, 1990,
210).
Wat het huwelijksvermogensrecht betreft, zie de verwijzingen infra, nr. 70.
(285) Relevant is b.v. de strekking van de bepaling (zie de parlementaire voorbereiding m.b.t.
art. 11 (3.1.1.12) Boek 3 Ned.B.W., aangehaald door VAN ZEBEN, C.J. en DUPON, J.W., m.m.v.
OLTHOFF, M.M., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3,
Vermogensrecht in het algemeen, Deventer, Kluwer, 1981, 106. Men denke aan de gezinsbeschermende strekking van de bepaling. Een te grote subjectiviteit zou die gezinsbescherrning
uithollen (MoNEGER, J., aangeh. supra, voetnoot 283).
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Kenmerkend is vervolgens de uitsluiting van de twijfel(286). Wie
twijfelt, is niet te goeder trouw(287). Bij de actieve onderzoeksplicht
is de twijfel als het ware vooraf gegeven en moet hij door onderzoek
worden uitgesloten(288). Bij de passieve onderzoeksplicht spruit de
twijfel voort uit de omstandigheden(289). Ook de derde-medecontractant die ,behoorde'' te twijfelen, gaat niet vrijuit(290).
56. De bepaling van de aard en de omvang van de onderzoeksplicht
van de derde-medecontractant geschiedt niet in het algemeen(291).
De reden hiervan is dat de (samenhang van) omstandigheden in dat
verband een beslissende invloed uitoefenen(292). Wel is het mogelijk
en wenselijk(293) om deze factoren te omschrijven, te systematiseren
en de relevantie ervan te onderzoeken. In principe komen alle factoren
in aanmerking, althans alle factoren die op het ogenblik van het stellen
van de rechtshandeling bestonden(294). De factoren kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld(295). Wie het over
,omstandigheden'' heeft, denkt onmiddellijk aan de bijzondere, concrete omstandigheden van de zaak(296).

(286) Soms wordt een 'ernstige' of 'gekwalificeerde' twijfel vereist (zie vooral de rechtspraak
m.b.t. art. 2279 B.W., b.v. Brussel, 23 september 1970, R.P.S., 1971, nr. 5.622, p. 106). Doch
de twijfel is ondeelbaar. In werkelijkheid wordt bedoeld dat de omstandigheden gekwalificeerd
moeten zijn.
(287) Zie o.a. DRION, H., De dwaling in het privaatrecht, Preadvies uitgebracht voor de
Algemene Vergadering van de Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1972, nr. 3, p. 6-7
en nr. 37, p. 45.
(288) RENARD, Cl., ,Le regime legal: la gestion", l.c., 80.
(289) Zie b.v., m.b.t. het huishoudelijke mandaat van de gehuwde vrouw in het oude
huwelijksvermogensrecht, Arr.-Rechtb.Rotterdam, 18 januari 1932, NJ, 1933, 35.
(290) Zie in dat verband HR, 15 december 1978, NJ, 1979, nr. 427, concl. Adv.Gen. TEN KATE,
en vooral de noot van E.A.A. LUIJTEN, alsmede het cassatiemiddel.
(291) Zie b.v. LUBBERS, A.G., o.c., 1982, 46.
(292) Zie b.v., m.b.t. art. 89, lid 1 (oud) Ned.B.W.,.Hof 's-Gravenhage, 14 oktober 1971,
houdende bevestiging van Arr.-Rechtb. 's-Gravenhage, 20 april 1970, beide in NJ, 1972,
nr. 124; zie en vgl. Hof 's-Hertogenbosch, 15 december 1977, NJ, 1978, nr. 251 en Hof 'sHertogenbosch, 12 december 1978, NJ, 1979, nr. 330.
· (293) Niet in het minst met het oog op de rechtszekerheid.
(294) Andere factoren kon de derde-medecontractant niet kennen (infra, nr. 77).
(295) Zelden treft men in de rechtspraak en in de rechtsleer een gestructureerd overzicht van
deze omstandigheden aan (zie evenwel, m.b.t. het schijnmandaatbeginsel, Lyon, 26 november
1970, D., 1971, Somm., 69, noot; zie ook, m.b.t. art. 215, § 1, lid 2 B.W. inzake de bescherrning
van het huisraad, het zeer volledige overzicht bij BAETEMAN, G., ,Ret primair huwelijksstelsel", l.c., nr. 107, p. 251).
(296) Zie Hof 's-Gravenhage en Hof 's-Hertogenbosch, aangeh. supra, voetnoot 292.
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57. De belangrijkste omstandigheid(297) is evenwel de strekking van
de wetsbepaling waarin de bevoegdheid of het recht van verhaal wordt
beperkt of omschreven. Zoals uit het betoog reeds gebleken is,
onderscheidt men bepalingen met een overwegende gezinsbeschermende strekking en bepalingen met een (uitgesproken) derdenbeschermende strekking(298). Bij de eerstgenoemde categorie(299) is
een actieve onderzoeksplicht met strenge eisen op zijn plaats(300), en
dit om te vermijden dat de gezinsbescherming wordt uitgehold. Doch
wanneer de bevoegdheidsbeperking niet of nauwelijks kenbaar is en/
of de rechtshandeling vrij onbelangrijk is, kunnen deze strenge eisen
niet zonder meer worden aangehouden(301). Bij de tweede categorie(302) is de onderzoeksplicht in de regel beperkt tot een passieve
onderzoeksplicht met lage eisen. Zoniet zou de (functionele) derdenbescherming veel van haar betekenis verliezen(303). Wanneer echter
de bevoegdheidsbeperking kenbaar is en/of de kwestieuze rechtshan-

(297) De strekking van de wet is echter meer dan een 'omstandigheid'. Ze is de uitdrukking
van de wettelijke afweging zelf.
·(-298)-Hybridisehe gevallen-(.zoals-de bevoegdheidsverdeling in-het Nederlandse wettelijke
stelsel- art. 97 (oud) Ned. B.W.) daargelaten.
(299) Daaronder vallen de bepalingen die de gezinswoning en het huisraad beschermen, die
het gezin tegen gevaarlijke rechtshandelingen beschermen en die de niet-contracterende
echtgenoot beschermen tegen een mogelijke aantasting van het gemeenschappelijke vermogen.
(300) Zie b.v., m.b.t. art. 215, § 1, lid 2 B.W., Rb.Bergen, 14 september 1979,
Rev.Trim.Dr.Fam, 1980, 90.
Zie in het bijzonder, m.b.t. art. 88 jo. 89 (oud) Ned.B.W., HR, 15 december 1978, NJ, 1979,
nr. 427, concl. Adv.Gen. TEN KATE, noot E.A.A.L.; Hof 's-Gravenhage, 14 oktober 1971, NJ,
1972, nr. 124.
(301) Zie de tussenkomst van de wetgever i.v.m. art. 215, § 2 B.W. (supra, voetnoten 237 en
241).
Zie verder, m.b.t. de verkoop van huisraad buiten de gezinswoning, art. 215, § 1, lid 2 B.W.,
CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.e.,I/13, 1981, 4; DE GAVRE, J. en LAMPE-FRANZEN, M.-F., I.e.,
nr. 78, p. 191, sub a); m.b.t. art. 223, lid 3 B.W., zie DE GAVRE, J. en LAMPE-FRANZEN, M.-F.,
I.e., nr. 78, p. 182-183; m.b.t. art. 224, § 1, sub 4 B.W., zie RAUCENT, L., ,Chronique de
jurisprudence. Regimes matrimoniaux (1976-1983). Quelques questions disputees", J.T.,
1984, (505), nr. 20, p. 511; m.b.t. art. 1417, lid 1 jo. 1422 B.W., zie CASMAN, H., ,Ret
wettelijk stelsel- Bestuursbevoegdheden en sanctieregeling", I.e., nr. 9, p. 409.
(302) Met name de zgn. 'bevoegdheidvermoedens' inzake roerende goederen (artt. 222 C.civ.
en 92 Ned.B.W.) en de bepalingen die de hoofdelijke aansprakelijkheid van beide echtgenoten
voor huishoudelijke schulden voorschrijven (artt. 222 B.W., 220 C.civ., 85 Ned.B.W. en
§ 1357 BGB).
(303) Zie b.v., m.b.t. art. 222 C.civ., BOULANGER, Fr., noot onder Lyon, 30 mei 1973, J.C.P.,
1974, II, nr. 17.681, sub II; m.b.t. art. 92 Ned.B.W., zie o.a. NoTA-VAN DER BURGHT, o.e., 1978,
87; m.b.t. art. 222 B.W., meer bepaald wat het buitensporige karakter van de schuld betreft, zie
BAETEMAN, G., ,Ret primair huwelijksstelsel", I.e., nr. 129, p. 273, en, m.b.t. het huishoudelijke mandaat van de gehuwde vrouw onder het oude huwelijksvermogensrecht, Brussel, 8 januari 1851, Pas., 1851, II, 327 (a eontrario); Rb.Brussel, 6 mei 1891, Pand.Per., 1891,
nrs. 969-971, p. 501.
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deling een belangrijk karakter vertoont, zijn rechtspraak en rechtsleer
geneigd de eisen inzake onderzoek op te trekken(304).
58. Kortom, de strekking van de rechtshandeling is een belangrijke
factor, die evenwel moet worden afgewogen tegen twee (andere)
factoren van algemene aard, twee omstandigheden die in het verlengde liggen van de twee betrokken abstracte belangen.
De eerste factor is het (on)belangrijke karakter van de rechtshandeling. Hoe belangrijker de rechtshandeling, hoe reeler de kans
op aantasting van het belang van de niet-contracterende echtgenoot,
en hoe hoger de eisen inzake onderzoek. Het begrip ,belangrijk'' dekt
echter verschillende ladingen. Vooreerst kan men het opvatten als de
tegenpool van ,courant"(305). Courante rechtshandelingen zijn
meestal niet van aard om de belangen van de niet-contracterende
echtgenoot in het gedrang te brengen. De behoefte aan autonomie
en de daarbijhorende bescherrning van de derden weegt hier door,
zodat een passieve onderzoeksplicht met lage eisen aangewezen lijkt.
Bij niet-courante rechtshandelingen geldt het omgekeerde, zodat
norma/iter een actieve onderzoeksplicht op zijn plaats is(306).
59. Het onderscheid moet evenwel om twee redenen worden gerelativeerd. Vooreerst zijn er de grensgevallen(307). Vervolgens steunt
het onderscheid voor een groot deel op de kenbaarheid van de
bevoegdheidsbeperking. Bij belangrijke rechtshandelingen is er vaak
meer tijd en gelegenheid voor de derde-medecontractant om zich
omtrent de geldigheid van de rechtshandeling te vergewissen, a
fortiori wanneer de wet de tussenkomst van een notaris voorschrijft(308). Beide nuanceringen gelden in het bijzonder voor twee

(304) M.b.t. art. 222 C.civ., en meer bepaald het belangrijke karakter van de rechtshandeling,
zie PONSARD, A., aangehaald supra, voetnoot 267; m.b.t. de invloed van de kenbaarheid, zie
PATARIN, J. en MORIN, G., o.c., 1974, m. 31, p. 36. M.b.t. art. 92 Ned.B.W. en het belangrijke
karakter van de rechtshandeling, zie LUBBERS-HIDMA, o.c., art. 92, 1988, aant. 3.
(305) Over dit fundamentele onderscheid in het huwelijksvermogensrecht, zie vooral COLO·
MER, A., Droit civil. Regimes matrimoniaux, Parijs, Litec, 1988, m. 257, p. 128.
(306) Voor een toepassing, zie b.v. Toulouse, 4 januari 1973, Gaz.Pal., 1974, 1, 316, noot
M.M. en D., 1973, Somm. 21, noot en Cass.fr.civ., 6 juli 1976, Bull.cass., I, nr. 246, p. 200.
(307) De regel luidt immers: hoe belangrijker de handeling hoe groter de onderzoeksplicht;
een duidelijke toepassing van deze gedachte vindt men in de rechtspraak en rechtsleer m.b.t.
art. 222 B.W., i.h.b. t.a.v. de voorwaarde van de huishoudelijke bestemming van de schuld; bij
typisch huishoudelijke schulden mag die bestemming nagenoeg steeds worden aangenomen
(Arr.-Rechtb.Rotterdam, 18 januari 1932, NJ, 1933, 35); bij belangrijkere eenmalige aankopen
moet naar de bestemming worden gei'nformeerd bij de contracterende echtgenoot
(Rb.Neufchateau, 23 mei 1984, Rev.Not.B., 1984, 366); bij leningen is men nog strenger.
(308) Aldus wordt het verband tussen de twee factoren van algemene aard duidelijk.
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varianten(309), het onderscheid tussen roerende en onroerende transacties(310) en het onderscheid tussen register- en niet-registergoederen-transacties(311).
Andere subcriteria zijn het onderscheid tussen daden van beheer en
daden van beschikking(312), de kwantitatieve (financiele) omvang
van de rechtshandeling(313), het (ab)normale karakter van de rechtshandeling(314), het (on)gevaarlijke karakter van de rechtshandeling(315), het feit dat de rechtshandeling om baat of om niet wordt
gesteld(316). (317)
60. Uit het vorenstaande blijkt dat het (on)belangrijke karakter van de
rechtshandeling als zodanig geen doorslaggevende factor is. Telkens
moet een tweede factor van algemene aard in aanmerking worden

(309) Ook in het huwelijksvermogensrecht wordt immers nog vaak uitgegaan van de aloude
summa divisio tussen roerende en onroerende transacties. In het Nederlandse recht ziet de
rechtsleer wel in dat bovenop dit onderscheid, een verschil moet worden gemaakt tussen
courante en belangrijke handelingen (zie o.a., m.b.t. art. 89 (oud) Ned.B.W., NoTA-VAN DER
BURGHT, o.c., 1978, 83).
(316) Vgl.~ m.b:t:-de verschoonbare dwaling, supra; -rif. 5T:VgCde onilerzoekspliclitinliet
raam van art. 222 C.civ. en in het raam van art. 1427 C.civ.; voor het verband met de
kenbaarheid van de bevoegdheidsbeperking, zie MoNEGER, J., noot onder Cas.fr.civ.,
14 december 1976, J.C.P., 1978, II, nr. 18.864, nr. 14.
(311) Dit onderscheid wordt in het Nederlandse recht gemaakt. Belangrijk is dater bij deze
transacties niet steeds een notaris tussenkomt, zodat de eisen inzake onderzoek niet zo hoog
kunnen zijn. Zie in dat verband VANVEEN, W.J.M., ,Bescherming tegen bestuursaanmatiging
in het huwelijksvermogensrecht", I.e., 821.
(312) Zie reeds, m.b.t. de verschoonbare dwaling, supra, nr. 51.
De derde-medecontractant zal bij de aankoop van een onroerend goed tot (systematisch)
onderzoek zijn gehouden. Bij het huren van een gemeubelde kamer niet (PITLO-VAN DER
BURGHT/ROOD-DE BOER, o.c., 1989, 172).
Vgl. Toulouse, 4 januari 1973, Gaz.Pal., 1974, 1, 316, noot M.M. en Nlmes, 15 juni 1978,
Gaz.Pal., 1978, 2, Jur., 617.
(313) M.b.t. art. 89 (oud) Ned.B.W., zie NOTA-VANDER BURGHT, o.c., 1978, 83; PITLO-VAN
DER BURGHT/ROOD-DE BOER, o.c., 1989, 171.
(314) De verkoop van de ganse inboedel door een gehuwde persoon is abnormaal (zie b.v.
Rb.Bergen, 14 september 1979, Rev.Trim.Dr.Fam., 1980, 90; VIEUJEAN, E., ,Principes
generaux des rapports patrimoniaux entre epoux", l.c., 28; Arr.-Rechtb.'s-Gravenhage,
20 april1970, bevestigd door Hof 's-Gravenhage, 14 oktober 1971, beide inNJ, 1972, nr. 124).
Voor een andere toepassing, zie Cass.fr.civ., 15 juni 1977, J.C.P., 1978, II, nr. 18.865, noot
MoNEGER, J.
(315) Zie b.v., i.v.m. een vergaande persoonlijke zekerheid, Hof 's-Hertogenbosch, 12 december 1978, NJ, 1979, nr. 330.
(316) Zie o.a., m.b.t. art. 222 C.civ., PONSARD, A., o.c., 1973, nr. 48, p. 91, voetnoot 101, hierin
door andere Franse auteurs gevolgd. M.b.t. art. 98 (oud) Ned.B.W., zie PITLo-VAN DER
BURGHT/RoOD-DE BOER, o.c., 1989, 241.
(317) Bij dit alles bedenke men dat sommige criteria (b.v. de financiele importantie, het
(on)belangrijke karakter) geen objectieve maar subjectieve maatstaven inhouden.
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genomen, met name de (niet-)kenbaarheid van de bevoegdheidsbeperking. Deze factor ligt in het verlengde van het (andere) abstracte
belang, de zekerheid van het rechtsverkeer.
De kenbaarheid van de bevoegdheidsbeperking verhoogt de eisen inzake onderzoek. Wie (gemakkelijk) kan kennen, moet kennen(318).
Er is kenbaarheid wanneer zowel het bestaan en de inhoud van de
bevoegdheidsbeperking als de relevante feiten kenbaar zijn(319), en
wanneer de toepassing ervan in concreto(320) voorspelbaar is. Doch
deze theoretische kenbaarheid moet worden gerelativeerd. Soms is
het immers praktisch onmogelijk, ongebruikelijk(321) of onwenselijk(322) om in geval van (theoretische) kenbaarheid een actieve
onderzoeksplicht op te leggen. Anderzijds kunnen bijzondere omstandigheden de derde vrijstellen de registers te raadplegen(323).(324)

(318) Zie b.v. PITLO-VAN DER BURGHTIROOD-DE BOER, a. c., 1985, 160. Voor een toepassing,
zie Hof 's-Hertogenbosch, 12 december 1978, NJ, 1979, nr. 330.
(319) B.v. omdat ze zijn gepubliceerd.
Eenieder wordt geacht te weten dat een onder het wettelijke ste1sel gehuwde persoon een aanta1
rechtshande1ingen niet zonder de toestemming van zijn medeechtgenoot mag stellen (Verslag
Hambye, 63).
De bekendmaking van een rechterlijk vervreemdingsverbod inzake onroerende goederen in het
hypotheekregister (art. 223 jo. 224, § 1, lid 2 B.W.), brengt een actieve onderzoeksplicht met
hoge eisen met zich mee. De goede trouw van de derde-medecontractant zal zelden kunnen
worden aanvaard (zie o.a. GERLO, J., o.c., 1989, nr. 178, p. 98).
Hetzelfde geldt voor het feit dat het huwelijk in een openbaar register wordt ingeschreven
(m.b.t. art. 89 (oud) Ned.B.W., zie o.a. DE BRUIIN-SOONS-KLEIJN, o.c., 1972, nr. 15, p. 58).
(320) Omdat de beperking op een rechtszekere wijze is geformuleerd en hanteerbaar is.
Zie art. 1418 B.W. (Verslag Hambye, 63; daarover o.a. RENARD, Cl., ,Le regime legal: Ia
gestion", I.e., 70) en vooral art. 1424-1425 jo. 1427 C.civ. (vgl. CHAMPENOIS, G., noot onder
Cass.fr.civ., 6 februari 1979, Rep.Defr., 1980, art. 32.363, p. 959).
(321) Bij courante rechtshande1ingen (zie de vo1gende voetnoot) ofbij rechtshande1ingen die
achteraf door een notarie1e akte worden bekrachtigd (m.b.t. de 'compromis', zie o.a. LUIITEN,
E.A.A., ,Vernieuwing van het nieuwe huwelijksvermogensrecht", WPNR, 1966, nr. 4.913,
(311), p. 314, rechter kol.).
(322) Gelet op de vrijwaring van de autonomie van de echtgenoten. Aldus moet de derdemedecontractant in geva1 van roerende transacties niet informeren naar het huwelijksvermogensstelsel van de tegenparij, hoewel dit stelsel op grond van de registers kenbaar is (zie, m.b.t.
art. 222 C.civ., NERSON, R., noot onder Lyon, 30 mei 1973, Rev.Trim.Dr.Civ., 1974, 401; m.b.t.
art. 98 (oud)' Ned.B.W., zie AsSER-MOLTMAKER, o.c., II, 1986, nr. 269, p. 139; KLAASSEN~
EGGENS-LUIITEN, o.c., 1984, 133).
(323) B.v. het voortgezette karakter van de contractuele relatie : de bekendmaking van de
ontbinding van het huwelijk (door overlijden of door echtscheiding) belet niet dat een derdemedecontractant ook zonder raadpleging van de registers te goeder trouw kan zijn, tenzij hij
persoonlijk op de hoogte is van het verval van de bevoegdheid ((analogische toepassing van)
art. 2009 B.W.); zie b.v., m.b.t. § 1357 BGB, DoLLE, H., Familienrecht, I, Karlsruhe, C.F.
Miiller Veri., 1964, p. 722.
(324) Nog andere factoren spelen bij dit alles een rol (de specifieke sector van het rechtsverkeer, de toegankelijkheid van het register of medium, de hoedanigheid van de derdemedecontractant, enz.).
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61. De niet-kenbaarheid daarentegen verlaagt de eisen inzake onderzoek. Er is absolute niet-kenbaarheid, wanneer de bevoegdheidsbeperking(325) of de feiten waarvan de toepassing van die beperking
afhangt(326), niet eens bestaan op het ogenblik van het stellen van de
rechtshandeling. Frequenter zijn de gevallen van geringe niet-kenbaarheid, de gevallen waarbij het moeilijk is zich omtrent de bestuursbevoegdheid van de tegenpartij te vergewissen. De praktische hindernissen zijn vooral van materiele aard, zoals de beperkte bekendmaking van de bevoegdheidsbeperking of van de feiten die de toepassing
ervan conditioneren(327) en de gebrekkige hanteerbaarheid en rechtsonzekere formulering van de bevoegdheidsbeperking(328).
62. Tot die categorie behoort eveneens de bijzondere aard van de
feiten en criteria die de toepassing van de beperking conditioneren,
zoals de aard van het goed(329), de innerlijke geestestoestanden
(inzichten(330) en bestemmingen(331)) en de weinig hanteerbare

(325) B.v. bij retroactieve toepassing van de wettelijke of rechterlijke beperking.
Doch de (toekomstige) beperking mag op het ogenblik van het stellen van de rechtshandeling
niet voorspelbaar zijn.
(-326)-Rv;-wanneer men-de-toepassing-van-art. 2'2'2-RW-; ~hoofdelijke-aansprakelijkheid-voor- ---huishoudelijke schulden) afhankelijk stelt van het feit dat de ontleende gelden na het sluiten
van de overeenkomst (lening) daadwerkelijk ten behoeve van de huishouding worden besteed
(zie b.v. MONEGER, Fr., ,L'emprunt contracte par.!ln des epoux pour l'entretien du menage et
!'education des enfants",l.c., 169; WACKE, A., ,Anderungen der allgemeinen Ehewirkungen
durch das l.EheRG", FamRZ, 1977, (505), nr. 7, p. 523).
(327) Type-voorbeeld is het rechterlijke verbod tot vervreemding van een roerend goed
(art. 223, lid 3 B.W). Aan de derde-medecontractant kan in dergelijk geval hoogstens een
passieve onderzoeksplicht met !age eisen worden opgelegd (zie DE GAVRE, J. en LAMPEFRANZEN, M.-F., l.c., nr. 73, p. 182-183).
(328) Zie het begrip 'noodzakelijk voor de beroepsuitoefening' in art. 1417,lid 1 B.W. en het
begrip 'voor de normale uitoefening van het beroep ofbedrijf' in art. 97,lid 2 (oud) Ned.B.W.
In beide gevallen brengt de aard van het criterium een vermindering van de eisen inzake
onderzoek met zich mee.
(329) Typisch voor roerende goederen (gelden) is dat hun herkomst niet kan worden gecontroleerd; een onderzoek naar die herkomst kan dan ook niet worden gevergd (m.b.t. art. 92 jo.
98 (oud) Ned.B.W., zie o.a. DE BRmJN-SOONS-KLEIJN, o.c., 1972, nr. 151, p. 290).
(330) Schoolvoorbeeld is het bedrieglijke inzicht van de contracterende echtgenoot dat niet- of
nauwelijks kenbaar is. Hoogstens kan hier een passieve onderzoeksplicht aan de derdemedecontractant worden opgelegd; het volstaat dat hij op de hoogte was van de feiten die
de rechtshandeling verdacht maakten (zie bv. Gent, 3 juli 1947, R.C.J.B., 1948, 233, noot
PIRSON, R.; zie ook Gent, 18 februari 1950, R.C.J.B., 1951, 113, noot BAUGNIET, J.).
(331) Men denke o.a. aan de bestemming als gezinswoning en aan aankopen of leningen ten
behoeve van de huishouding.
Hoogstens zal een passieve onderzoeksp1icht of (a! naar gelang de omstandigheden) een zeer
beperkte actieve onderzoeksplicht worden opgelegd. De derde-medecontractant dient bij de
contracterende echtgenoot naar de bestemrning van het goed of de schuld te informeren en
diens antwoord kritisch te beoordelen (zie b.v., m.b.t. de vraag of de schuld in het uitsluitende
belang van het eigen vermogen is aangegaan, RENARD, CL, ,Le regime legal: Ia gestion' ', I.e.,
77).
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criteria(332). Verder kunnen nog worden genoemd het courante
karakter van de rechtshandeling(333), de voortgezette aard van de
contractuele relatie(334), de hoedanigheid van de derde-medecontractant(335), de afstand tussen de derde en de contracterende echtgenoot(336), de tijdsdruk(337) en de sfeer waarin wordt gehandeld(338).
Tenslotte kan de oorzaak van de geringe kenbaarheid ook van
psychische aard zijn, onder meer(339) wanneer het onderzoek een
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zou uitmaken(340) of wanneer
de contractuele relatie een vertrouwelijk karakter heeft(341).
63. De factoren kunnen eveneens worden onderverdeeld naargelang
de persoon tot wiens sfeer ze behoren. Hierbij komt de nadruk te
liggen op het gerechtvaardigde karakter van het vertrouwen van de

(332) Men denke vooral aan het evenredigheidsbeginsel, zoals in art. 222, lid 2 B.W.
(buitensporig karakter van huishoudelijke schulden), maar ook in art. 224, § 1, sub 3-4 B.W.
(persoonlijke zekerheden en schenkingen die de belangen van het gezin in gevaar brengen). De
eisen inzake onderzoek zullen dus lager liggen dan wanneer andere, hanteerbare criteria
worden aangewend.
(333) In dat geval is een (diepgaand) onderzoek naar de huwelijksvermogensrechtelijke
toestand van de tegenpartij niet haalbaar, noch gebruike1ijk (supra, nr. 60).
(334) Het steeds weer informeren naar de bevoegdheid van de tegenpartij is zowel materieel
als psychisch hinderlijk. Ook in deze hypothese wordt met een passieve onderzoeksplicht vrede
genomen (supra, voetnoot 240).
(335) De relativiteit van de kenbaarheid is ook persoonsgebonden (daarover nog infra, nr. 70).
(336) Aan de derde-verkrijger worden traditioneellagere onderzoekseisen gesteld dan aan de
derde-medecontractant. Er is immers geen rechtstreeks contact met de contracterende echtgenoot, zodat een diepgaand onderzoek niet mogelijk is (m.b.t. art. 89, lid 1 (oud) Ned.B.W.,
zie DE BRUIJN-SOONS-KLEIJN, o.c., 1972, nr. 15, p. 59, sub 3; KLAASSEN-EGGENS-LUUTEN, o.c.,
1984, 47).
(337) Zie de onderzoeksplicht van de geneesheer onder het oude recht (Rb.Luik, 27 december
1911, Rev.Prat.Not., 1912, 214) en vgl. die van de notaris bij een onderhandse en bij een
openbare verkoping (zie de tussenkomst van de Heren PEDE en DE STEXHE in de plenaire
vergadering van de Senaat (Parl.Hand., 28 april 1976, 1969 en 1970).
(338) In sommige sectoren van het rechtsverkeer moeten de transacties nu eenmaal vlotter
verlopen, zodat er voor onderzoek minder ruimte is. Dit geldt voor het stellen van courante
rechtshandelingen; bij belangrijke rechtshandelingen is er in de regel afwezigheid van tijdsdruk (zie b.v ., m.b.t. art. 1427 C.civ ., CHAMPENOIS, G., noot onder Cass.fr.civ., 6 februari 1979,
Rep.Defr., 1980, art. 32.363, p. 959-960; zie reeds supra, nr. 59). Tijdsdruk -en derhalve
rninder hoge onderzoekseisen- is er ook bij rechtshandelingen gesteld in de beroeps- of
handelssfeer (zie b.v. Cass.fr.com., 29 oktober 1973, Bull.cass., IV, nr. 299, p. 267; zie ook,
m.b.t. art. 97, lid 2 (oud) Ned.B.W., DE BRUIJN-SOONS-KLEIJN, o.c., 1972, nr. 151, p. 292).
(339) Andere factoren zijn het gezag van de tegenpartij of van tussenpersonen (infra, nrs. 69
en 72), de aard van de contractuele relatie ('voortdurende contracten'), enz.
(340) Zie o.a. KLEIJN, W.M., ,Het huwelijksvermogensrecht in Nederland", T.P.R., 1978,
(633), nr. 2, p. 635.
Bijkomende factoren zijn de plaats van de handeling en de hoedanigheid van de derde. Een
extreem voorbeeld is de vraag ('bent U gehuwd, gescheiden?') die door de gewone winkelier in
het bijzijn van andere klanten wordt gesteld; zie ook het voorbeeld aangehaald door PITLO-VAN
DER BIJRGHT/ROOD-DE BOER, o.c., 1989, 172.
(341) M.b.t. de relatie arts-patient, zie LG Koblenz, 19 februari 1981, NJW, 1981, 1324.
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derde-medecontractant. Somrnige omstandigheden zijn immers van
aard om het vertrouwen te legitimeren. Andere hebben een negatieve
invloed. Ze moeten de derde-medecontractant aan het twijfelen brengen.
De belangrijkste categorie bestaat uit de factoren die verband houden
met het gedrag van de niet-contracterende echtgenoot. Verrnits
laatstgenoemde de belanghebbende bij uitstek is en vermits hij bovendien dikwijls de onbevoegdheid van de contracterende echtgenoot kan
opheffen(342), kan aan zijn verklaringen, gedragingen of uitingen
veel gewicht worden toegekend. Op al wat van hem afkomstig
is(343), mag de derde-medecontractant afgaan.
64. Vooreerst moet op het onderscheid tussen constitutieve voorwaarde en factor worden gewezen. De ,foutieve schijnverwekking''
door de niet-contracterende echtgenoot is thans -ook(344) in het
huwelijksvermogensrecht(345)- geen voorwaarde meer voor de toepassing van het vertrouwensbeginsel. Zelfs de toerekenbaarheid van
de schijnverwekking(346) aan de niet-contracterende echtgenoot is wat men in het algemeen over dit vereiste ook mag denken(347)- in

(342) Dit moet ruim worden gei:nterpreteerd. Door 'op grate voet te Ieven' b.v. verzaakt de
niet-contracterende echtgenoot aan zijn bevoegdheid de door zijn medeechtgenoot aangegane
schuld op grond van buitensporigheid aan te vechten.
(343) Tot die 'sfeer' behoren niet aileen verklaringen en gedragingen doch ook andere
elementen. Zo wordt rekening gehouden met het feit dat de contracterende echtgenoot
vergezeld is door verwanten van zijn medeechtgenoot (Cass.fr.civ., 14 december 1976,
Bull.cass., I, nr. 403, p. 316), het feit dat goederen in het bezit van de contracterende
echtgenoot worden gelaten (SCHOORDIJK, H.C.F., Het nieuwste huwelijksvermogensrecht,
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970, 28-29 en het voorbeeld aldaar), dat de overeenkomst
ten huize van de niet-contracterende echtgenoot wordt afgesloten en/of voorbereid, enz.Zie
verder nog Hof 's-Hertogenbosch, 12 december 1978, NJ, 1979, nr. 330.
(344) Wat het leerstuk van het schijnmandaat betreft, zie Cass., 20 juni 1988, Arr. Cass., 198788, 1365; Cass.fr., ass.plen., 13 december 1962, Bull.cass., 3.
(345) In het oude huwelijksvermogensrecht werd -zoals elders in het vermogensrecht- de
theorie van de 'apparence-faute' gehanteerd. Toepassingen vindt men vooral in het leerstuk
van het schijnhuwelijk of 'schijn-huishoudelijk mandaat' en in dat van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw.
(346) Daarover o.a. VAN GERVEN, W., Algemeen deel, nr. 85, p. 227; zie verder NIEUWENHUIS,
J.H., ,Toerekening van vertrouwen", WPNR, 1988, nr. 5.885, p. 491 e.v.
(347) De Belgische rechtsleer is dienaangaande verdeeld. De meeste auteurs zijn voorstander
van dit vereiste. Enkelen hebben de opvatting verdedigd dat de zgn. 'toerekenbaarheid' van de
schijn geen autonome toepassingsvoorwaarde is (zie vooral SnJNs, S. en CALLENS, P., noot
onder Kh.Kortrijk, 19 januari 1988, T.R. V., 1989, (68), nr. 17 e.v., p. 74 e.v.; zie verder
CALLENS, P. en STUNS, S., noot onder Cass., 20 juni 1988, T.R. V., 1989, (542), nr. 7, p. 544).
In het Nederlandse gemene recht geldt het toerekenbaarheidsvereiste, doch niet op een
ongenuanceerde wijze. De Franse cassatierechtspraak inzake het schijnmandaat geeft geen
uitsluitsel en de Franse rechtsleer is verdeeld.
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het huwelijksvermogensrecht blijkbaar geen noodzakelijke (algemene) voorwaarde voor vertrouwensbescherrning(348).(349) Daarentegen staat het onomstootbaar vast dat de (foutieve of toerekenbare) schijnverwekking door de niet-contracterende echtgenoot een
zeer relevante factor is bij de beoordeling van het rechtmatige
karakter van de goede trouw van de derde-medecontractant. In
sommige gevallen(350) is die (foutieve) toerekenbaarheid immers
onmisbaar, maar meteen ook voldoende, om het vertrouwen van de
derde-medecontractant te rechtvaardigen. Toch blijft de toerekenbaarheid ondergeschikt aan de rechtmatigheidseis. De toerekenbaarheid
brengt in de meeste gevallen slechts een vrijstelling van enig verder
onderzoek met zich mee. Van de passieve onderzoeksplicht wordt de
derde-medecontractant niet bevrijd. Weet hij dat het slechts schijn is,
of kan de schijn worden doorprikt, dan zal het toerekenbare karakter
van die schijn niet kunnen worden ingeroepen om het behoud van de
overeenkomst of van het recht van verhaal te bekomen.
65. Belangrijk zijn vooral de actieve gedragingen van de niet-contracterende echtgenoot.

(348) Merkwaardig daarbij is dat de toerekenbaarheid geenszins is vereist in de hypothesen
waarin het belang van de niet-contracterende echtgenoot of een ander beschermenswaardig
belang centraal staat, zoals bij art. 1422 B.W., bij rechtsdwaling, enz.
Het vereiste wordt daarentegen wei gesteld in die onderdelen van het huwelijksvermogensrecht
waarin de bescherrning van de derden doorweegt, zoals bij hoofdelijke aansprakelijkheid voor
huishoudelijke schulden (zowel bij het vertrouwen op het 'gehuwd-zijn' (zie reeds VANDENBERGHE, H., Dejuridische betekenis van het concubinaat, Leuven, 1970, nr. 128.1, p. 241, tekst
en voetnoot 1), als bij het vertrouwen op het niet-buitensporige karakter van de schuld (zie b.v.
Lyon, 28 mei 1930, D., 1931, Somm. 45)).
In geval van schijnvertegenwoordiging tussen echtgenoten wordt, in navolging van het gemene
recht, door de heersende Franse en Nederlandse leer eveneens (impliciet of expliciet) melding
gemaakt van het toerekeningbeginsel (zie b.v., m.b.t. art. 98 (oud) Ned.B.W., KLAASSENEGGENS-LUJJTEN, o.c., 1984, 131; doch vgl. PITLO-VANDER BURGHT/ROOD-DE BOER, o.c., 1989,
243).
(349) Uit de vaststellingen in de vorige voetnoot kan ook het besluit worden getrokken dat
vooral het aspect 'rechtmatigheid van het vertrouwen' en niet het aspect 'toerekenbaarheid van
de schijn' in het huwelijksvermogensrecht als instrument van afweging wordt gebruikt (vgl., in
het algemeen, ARRIGHI, J.-P., noot onder Cass.fr.com., 27 mei 1974, D., 1977, Jur., 427).
(350) Hoe kan -uitzonderlijke omstandigheden daargelaten- het geloof van de derde-medecontractant in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de echtgenoot-mandataris gerechtvaardigd zijn, indien dit niet nit enig gedrag van de echtgenoot-mandant blijkt (zie b.v.
Cass.fr.com., 29 oktober 1973, Bull.cass., IV, nr. 299, p. 267)?
Waarom zou de derde-medecontractant twijfelen aan het 'gehuwd-zijn' van de tegenpartij en
aan de daaruit voortspruitende hoofdelijkheid, indien de schijn door de partner zelf wordt
gewekt (zie b.v. Vred.Antwerpen, 11 juni 1969, T. Vred., 1971, 55)?
Is er een betere aanwijzing voor het niet-buitensporige karakter van de schuld dan de uiterlijke
levenswijze van 'beide echtgenoten'? Aileen op die schijn mogen de derden afgaan (DILLEMANS, R., o.c., 1983, nr. 15, p. 55).
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Ze hebben een positieve werking wanneer ze het vertrouwen van de
derde-medecontractant schragen. Voor de hand liggend zijn de uitdrukkelijke (mondelinge of schriftelijke) verklaringen van de nietcontracterende echtgenoot(351) waaruit de derde-medecontractant
redelijkerwijze mag afleiden dat een bevoegdheidsbeperking niet
van toepassing is of dat de laatstgenoemde echtgenoot het met de
geplande handeling eens is. Naast de verklaringen kunnen ook loutere
(actieve) gedragingen tot hetzelfde besluit leiden (352).
Actieve gedragingen kunnen ook een negatieve werking hebben, met
name wanneer ze het vertrouwen van de derde-medecontractant
ondermijnen of behoren te ondermijnen. Het schoolvoorbeeld is het
verzet vanwege de niet-contracterende echtgenoot dat aan de derdemedecontractant ter kennis wordt gebracht(353).
66. In de praktijk hebben ook de passieve gedragingen van de nietcontracterende echtgenoot een aanzienlijke (positieve of negatieve)
weerslag.
Wanneer de contracterende echtgenoot zijn boekje te buiten gaat of ·
dreigt te buiten te gaan, de niet-contracterende echtgenoot daarvan op

(351) Quid wanneer de verklaring niet daadwerkelijk van de niet-contracterende echtgenoot
uitgaat (persoonsverwisseling, vervalste handtekening). Mag de derde-medecontractant ook op
die schijn afgaan? Door de traditionele leer wordt hierop ontkennend geantwoord (zie b.v.
Cass.fr.civ., 6 februari 1979, Bull.cass., I, nr. 43, p. 38 (persoonsverwisseling) en THIEL, J.H.,
o.c., 77 e.v.; CALAIS-AULOY, J., Essai sur Ia notion d'apparence en droit commercial, in
B.D.P., nr. 17, Parijs, LGDJ, 1961, nr. 13, p. 25 en nr. 296, p. 235 (vervalste handtekening)).
In geval van bedrog door de contracterende echtgenoot kan de schijnverwekking imrners niet
aan de niet-contracterende echtgenoot worden toegerekend. Doch in het huwelijksvermogensrecht is die toerekenbaarheid geen algemene constitutieve voorwaarde, zodat de toepassing van
het vertrouwensbeginsel kan worden aanvaard (zie b.v. Hof 's-Hertogenbosch, 15 december
1977, NJ, 1978, nr. 251; vgl. Hof 's-Hertogenbosch, 12 december 1978, NJ, 1979, nr. 330).
(352) Uit het verhuizen uit een gehuurd pand of uit het stopzetten van de inrichting en
verfraaiing van een te betrekken woonst door beide echtgenoten, mag de derde afleiden dat
het onroerende goed niet Ianger bestemd is om als gezinswoning te dienen.
(353) De weerslag van een dergelijk verzet varieert. Is de medewerking, in- of toestemming
van de niet-contracterende echtgenoot door de wet vereist, dan brengt het verzet automatisch
de kwade trouw van de derde-medecontractant met zich mee (b.v., m.b.t. art. 89 (oud)
Ned.B.W., HR, 1 november 1991, NJ, 1992, nr. 623, noot E.A.A.L.).
In de andere gevallen is de contracterende echtgenoot formeel bevoegd, zodat een verzet niet
afdoende is. Men denke aan het verzet op grond van de bewering dat de persoonlijke zekerheid
de belangen van het gezin in gevaar brengt, dat de huishoudelijke schu1d buitensporig is, dater
bedrieglijke benadeling in het spel is, enz. Is het gebrek echter behoorlijk aangetoond, zodat het
verzet gemotiveerd is, dan moet de derde minstens aan de regelmatigheid van de door de
tegenpartij beweerde formele bevoegdheid twijfelen (zie, m.b.t. de buitensporige hnishoudelijke schuld, CoLOMER, A., o.c., 1988, nr. 100, p. 53; PATARIN, J. en MoRIN, G., o.c., 1974,
nr. 24, p. 31).
Alleszins zal een verzet tot gevolg hebben dat de derde-medecontractant zich voorzichtiger en
kritischer zal moeten opstellen.

66

de hoogte is(354), doch laat begaan(355), mag de derde-medecontractant daaruit afleiden dat laatstgenoemde het met de geplande
(gelijkaardige(356)) rechtshandeling eens is. Tot deze factor van het
,niet-reageren door de niet-contracterende echtgenoot'' behoren bij
voorbeeld het dulden van de door de contracterende echtgenoot
gewekte schijn(357), de ontstentenis van verzet tegen de geplande
rechtshandeling(358), de ontstentenis van verzet tegen eerdere gelijkaardige rechtshandelingen van de contracterende echtgenoot(359), de
ontstentenis van intrekking van de bevoegdheid door de niet-contracterende echtgenoot(360), enz.(361)

(354) De vervulling van deze voorwaarde wordt vaak, doch niet altijd, door de rechtspraak
gecontroleerd ('au suet vu').
(355) Hoe Ianger de niet-contracterende echtgenoot passief blijft, hoe groter het gewicht dat
aan die factor toekomt. Zie de Franse cassatierechtspraak aangehaald infra, voetnoot 359.
(356) Ook dit is een voorwaarde. De in- of toestemming van de niet-contracterende echtgenoot
moet immers veelal bijzonder zijn.
Voor toepassingen, zie Cass.fr.civ., 16 juli 1985, Rep.Defr., 1985, art. 33.636, nr. 131, p. 1470
e.v. en vooral de noot van G. CHAMPENOIS.
Zie vooral Hof's-Hertogenbosch, 12 december 1978, NJ, 1979, nr. 330.
(357) Zie b.v. Cass.fr.com., 29 oktober 1973, Bull.cass., IV, nr. 299, p. 267.
Men denke aan het geval waarin een echtgenoot oogluikend toeziet hoe zijn medeechtgenoot
hoven zijn stand leeft (zie, m.b.t. het huishoudelijke mandaat van de gehuwde vrouw in het
oude recht, o.a. Brussel, 8 januari 1851, Pas., 1851, ll, 327).
(358) Toepassing bij uitstek is de aanwezigheid van de niet-contracterende echtgenoot bij het
ondertekenen van de overeenkomst of alleszins bij de voorbereidende besprekingen (zie, m.b.t.
art. 222 C.civ., Lyon, 30 mei 1973, D., 1974, Jur. 264, noot MASSIP, J.; zie evenwel, m.b.t.
art. 1424 jo. 1427 C.civ., Cass.fr.civ., 24 maart 1981, Bull.cass., I, nr. 99, p. 84, doch deze
uitspraak werd door de commentatoren -wat dit aspect betreft- als te streng beschouwd: zie
DURRY, G., Rev.Trim.Dr.Civ., 1981, 854; CHAMPENOIS, G., Rep.Defr., 1982, art. 32.972,
p. 1653, sub I, voetnoot 13 en NERSON, R. en RUBELLIN-DEVICID, J., Rev.Trim.Dr.Civ., 1982,
nr. 27, p. 408).
(359) Daaruit mag de derde-medecontractant afleiden dat de niet-contracterende echtgenootdie nooit enig voorbehoud heeft gemaakt- ook tegen deze rechtshandeling geen bezwaar zal
hebben.
Zie b.v., m.b.t. het schijnmandaatbeginsel in het huwelijksvermogensrecht, Cass.fr.civ.,
18 januari 1977, Bull.cass., III, nr. 26, p. 22; zie ook Cass.fr.com., 15 december 1965,
Bull.cass., III, nr. 651, p. 584; vgl. Rb.Brussel, 6 februari 1967, Pas., 1968, III, 121.
M.b.t. het niet-buitensporige karakter van huishoudelijke schulden, zie o.a. Parijs, 31 juli 1894,
Gaz.Pal., 1894,2,426, noot (huishoudelijk mandaat); BGH, 13 februari 1985, BGHZ, Bd. 94, 1
(§ 1357 BGB).
(360) De derde-medecontractant die uitdrukkelijk van het bestaan van een volmacht (vertegenwoordigingsbevoegdheid) in kennis wordt gesteld, mag op het voortduren ervan vertrouwen, zo1ang hij niet van de intrekking ervan op de hoogte wordt gebracht (art. 2005 B.W.).
Ret gaat hier om een analogische toepassing (zie vooral de rechtspraak i. v .m. de in trekking van
het huishoudelijke mandaat van de gehuwde vrouw in het oude recht).
(361) Daarentegen kan het 'laattijdig optreden of bezwaar maken' van de niet-contracterende
echtgenoot (zie Nfmes, 15 juni 1978, Gaz.Pal., 1978, 2, Jur., 617) logischerwijze geen
relevante factor zijn, vermits die factor per hypothese niet bestaat op het ogenblik van het
stellen van de rechtshandeling.
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67. Een pas sieve gedraging die een belangrijke negatieve weerslag
heeft op het rechtmatige karakter van het vertrouwen van de derdemedecontractant, is de feitelijke scheiding tussen de echtgenoten. lrt
dat geval is de kans op bevoegdheidsoverschrijding en/of afwending
en op aanvechting van de geldigheid van de rechtshandeling grater
dan in normale omstandigheden. De derde-medecontractant die weet
of behoort te weten dat de tegenpartij feitelijk gescheiden leeft, dient
zich voorzichtiger op te stellen(362) en wordt sneller te kwader trouw
bevonden(363).
68. Ten tweede zijn er de omstandigheden die verband houden met de
contracterende echtgenoot(364). De verklaringen en gedragingen
uitgaande van de contracterende echtgenoot(365) hebben een veel
geringere impact. Aldus is een verklaring vanwege de contracterende
echtgenoot dat hij bestuurs- of vertegenwoordigingsbevoegd is, op
zich ontoereikend om de onderzoeksplicht van de derde-medecontractant op te heffen(366). De reden is dat de contracterende echtgenoot -gelet op de potentiele strijdigheid van belangen tussen de
echtgenoten- geen objectieve bran van informatie kan zijn. Het mogen
afgaan op diens verklaringen zou de bescherming van het belang van
de niet-contracterende echtgenoot volledig uithollen. Hetzelfde geldt
voor ·de gedraging'-'m van de-Gontracterende-echtgenoot(36J}en ~oor-- aile elementen die tot diens sfeer kunnen worden gerekend(368).

(362) Hij moet m.a. w. meer oplettendheid aan de dag leggen of nauwkeuriger onderzoeken
(wathet laatste betreft, zie ookHR, 15 december 1978, NJ, 1979, m. 427, concl. Adv. Gen. TEN
KATE, noot E.A.A.L.).
(363) Zie, m.b.t. art. 1427 C.civ., Cass.fr.civ., 6 juli 1976, Bull.cass., I, m. 246, p. 200 en het
arrest a quo, Toulouse, 4 januari 1973, D., 1973, Somm., 21, noot; zie ook wel Cass.fr.civ.,
15 juni 1977, J.C.P., 1978, II, nr. 18.865, en de noot van J. MmffiGER (ibid., nr. 8).
De feitelijke scheiding speelt ook een grote rol in geval van bedrieglijke benadeling van de
rechten van de medeechtgenoot (zie, in het oude recht, o.a. Gent, 18 februari 1950, R.C.J.B.,
1951, 113, noot BAUGNIET, J. (a contrario) (art. 271 (oud) B.W.); Brussel, 2 maart 1927,
Rev.Prat.Not., 1928, 28).
(364) Terloops kan worden aangestipt dat de geestesgesteldheid van de contracterende echtgenoot (goede of kwade trouw) als zodanig irrelevant is. De toepassing van het vertrouwensbeginsel impliceert niet dat ook de contracterende echtgenoot te goeder trouw moet zijn (zie
o.a., m.b.t. § 1365 BGB, BREE1ZKE, noot onder OLG Harnru, 21 maart 1960, NJW, 1960, 1466).
(365) Zie b.v. het (tussen)arrest a quo in HR, 31 mei 1991, NJ, 1991, nr. 777.
(366) M.b.t. art. 215, § 1, lid 2 B.W., zie Rb.Bergen, 14 september 1979, Rev.Trim.Dr.Fam.,
1980, 90; m.b.t. art. 1417, lid 1 jo. 1422 B.W., zie RAUCENT, L., o.c., 1986, m. 119, p. 115;
m.b.t. art. 1424 jo. 1427 C.civ., zie CHAMPENOIS, G., noot onder Cass.fr.civ., 14 december
1976, Rep.Defr., 1977, art. 31.467, p. 930 en het geannoteerde arrest.
Hetzelfde geldt voor het looter informeren bij de contracterende echtgenoot of hij bevoegd is.
(367) Diens uiterlijke levenswijze is b.v. geen afdoende maatstaf om uit te maken of de
huishoudelijke schuld al dan niet buitensporig is.
(368) Hof 's-Hertogenbosch, 12 december 1979, NJ, 1979, nr. 330.
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Meer nog, een dergelijke verklaring uitgaande van de contracterende
echtgenoot zou eerder twijfel moeten doen rijzen of argwaan moeten
wekken(369) en tot een nader onderzoek moeten aansporen(370). Uit
sommige verklaringen moet zelfs zonder meer de onbevoegdheid van
de contracterende echtgenoot worden afgeleid(371).
69. Dit alles neemt niet weg dat de verklaringen en gedragingen van
de contracterende echtgenoot een schijn van bevoegdheid veroorzaken, d.i. een conditio sine qua non voor de toepassing van het
vertrouwensbeginsel. Onder omstandigheden(372) kan een loutere
verklaring(373) uitgaande van de contracterende echtgenoot bovendien een (positieve) weerslag hebben op de aard en de omvang van de
onderzoeksplicht van de derde-medecontractant. A fortiori kan het
gebruik van listige kunstgrepen(374) door de contracterende echtgenoot de eisen inzake ondetzoek temperen(375).
Ook de hoedanigheid van de contracterende echtgenoot kan een
positieve invloed uitoefenen(376). Het gezag en het vertrouwen die
met bepaalde hoedanigheden of functies gepaard gaan, kunnen de

(369) Zie Rb.Bergen, 14 september 1979, aangeh. supra, voetnoot 366.
(370) M.b.t. de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de echtgenoot, zie DE BRUIJN-SooNsKLEIJN, o.c., 1972, nr. 150A, p. 287.
(371) M.b.t. een verklaring van sterkmaking, zie VIEUJEAN, E., ,Le regime legal. Passif et
gestion", I.e., nr. 31, p. 286; zie evenwel Cass.fr.civ., 14 december 1976, Bull.cass., I, nr. 403,
p. 316.
(372) B.v. wanneer de schijnverwekking mede aan de niet-contracterende echtgenoot toerekenbaar is (supra, nr. 64 e.v.), in geval van tussenkomst van een notaris (Cass.fr.civ., 11 maart
1986, Bull.cass., I, nr. 67, p. 63), of wanneer het voeren van een onderzoek redelijkerwijze
onmogelijk is, gelet op het niet-kenbare karakter van hetrelevante rechtsfeit (zie b.v., m.b.t. het
professionele karakter van een rechtshandeling (art. 1417, lid 1 B.W.), het criterium ontwikkeld door Du FAUX, H., , Het statuut van de beroepsbedrijvigheid en van het professioneel
patrimonium in het wettelijk huwelijksvermogensstelsel", T.Not., 1977, 102, overgenomen
door talrijke andere auteurs.
(373) Dit geldt zelfs voor een verklaring van sterkmaking (zie MmffiGER, J., noot onder
Cass.fr.civ., 14 december 1976, J.C.P., 1978, II, nr. 18.864, nrs. 32 en 33).
(374) Op voorwaarde dat het bedrog niet (gemakkelijk) kan worden ontmaskerd. De derdemedecontractant is immers steeds tot een minimale oplettendheid gehouden.
(375) De artt. 1307 (a contrario) en 1310 B.W. -die ook werden gehanteerd in het leerstuk van
de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw- kunnen hier naar analogie worden
toegepast, althans voor zover men bereid is af te stappen van het toerekenbaarheidsvereiste
(daarover reeds supra, nr. 43).
(376) Vgl. TGI Seine, 12 juni 1963, Clunet, 1964, 285, noot PONSARD, A. (aan een (vreemde)
koningin kan bezwaarlijk worden gevraagd hoe het met de hoofdelijke aansprakelijkheid voor
de door haar aangegane schulden staat).
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derde-medecontractant van verder onderzoek vrijstellen(377). De
vreemde nationaliteit van de contracterende echtgenoot is tenslotte
eveneens een factor die een vermindering van de onderzoekseisen met
zich kan brengen(378).
70. In de derde plaats zijn er de omstandigheden die verband houden
met de derde-medecontractant. De aard en de omvang van de onderzoeksplicht hangen af van de (externe) omstandigheden waarin hij
zich bevindt.
Zoals gezegd worden soms ook bepaalde hoedanigheden van de
derde-medecontractant(379) daartoe gerekend. De derde-medecontractant is norma/iter tot strengere eisen gehouden dan de derdeverkrijger(380). De professioneel(381) is eveneens tot hogere eisen
gehouden dan de leek(382). Dit geldt zowel voor de passieve als voor
de actieve onderzoeksplicht. Er wordt ook wel rekening gehouden met
de scholingsgraad en deskundigheid.
Ten tweede spelen de verwantschaps-. of andere banden tussen de
derde-medecontractant en de (niet-)contracterende echtgenoot een
belangrijke rol. Verwanten, vrienden en andere relaties zijn immers

(377) Men denke aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een notaris (zie in dat verband
ook HR, 1 november 1991, NJ, 1992, nr. 623, concl. Adv.Gen. HARTKAMP, noot EAAL).
Zie evenwe1, m.b.t. de hoedanigheid van makelaar in onroerende goederen, Cass.fr.civ.,
24 maart 1981, Bull.cass., I, nr. 99, p. 84; m.b.t. de hoedanigheid van advocaat, zie het
(tussen)arrest a quo in HR, 31 mei 1991, NJ, 1991, nr. 777.
(378) M.b.t. art. 89 (oud) Ned.B.W., zie Hof 's-Hertogenbosch, 21 november 1986, aangehaald in HR, 13 januari 1989, NJ, 1990, nr. 268.
(379) Bedoeld worden hoedanigheden die een weerslag hebben op de kenbaarheid van de
bevoegdheidsbeperking.
(380) Supra, nr. 62.
(381) Doorslaggevend is vooral de bijzondere ervaring of voorkennis waarover de professioneel beschikt.
Aldus zal de professionele derde-medecontractant sneller de toepassing en de inhoud van de
vreemde bevoegdheidsbeperking behoren te kennen (onverschoonbare rechtsdwaling), wanneer zijn normale actieterrein grensoverschrijdend is (Hof Amsterdam, 2 maart 1989, NJ, 1989,
nr. 270; zie ookBATIFFOL, H., Traite, nr. 417, p. 433, met verwijzing naarChambery, 29 januari
1934, Clunet, 1934, 1179, noot J.P.).Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, wanneer het materiele
recht of de regels van het intemationale privaatrecht waaraan de derde onderworpen is,
gelijklopend zijn met die waaraan de contracterende echtgenoot onderworpen is.
(382) Men denke aan de professionele opkoper van huisraad (zie Arr.-Rechtb. 's-Gravenhage,
20 april1970, bevestigd door Hof 's-Gravenhage, 14 oktober 1971, beide inNJ, 1972, nr. 124;
zie ook BAETEMAN, G., ,Het primair huwelijksstelsel", I.e., nr. 107, p. 251). Voor een
makelaar in onroerende goederen geldt hetzelfde.
M.b.t. het huishoudelijke mandaat, zie Brussel, 16 januari 1948, Jur.Comm.Br., 1949, 89;
Rb.Hoei, 26 maart 1958, Jur.Liege, 1958-59, 76; Kantong.Breda, 17 december 1941, NJ, 1942,
nr. 433; zie ook, m.b.t. § 1357 BGB, LG Stuttgart, 14 juli 1965, FamRZ, 1965, 567.
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eerder dan wie ook op de hoogte van relevante feiten zoals de
familiale(383) of vermogenstoestand(384) van de echtgenoten. Zij
zullen dan ook sneller te kwader trouw worden bevonden.
Tenslotte kan de (vreemde) nationaliteit van de derde een positieve
factor uitmaken(385).
71. Tenslotte zijn er omstandigheden die verband houden met de
tussenkomende persoon. Bij tal van rechtshandelingen is de tussenkomst van de notaris wettelijk verplicht of gebruikelijk. Op grond van
zijn raadgevingsplicht en met het oog op het verstrekken van zekerheid in het contractuele rechtsverkeer, is de notaris ertoe gehouden
zich te vergewissen omtrent de geldigheid van de overeenkomst. Hij
dient derhalve de toepasselijke rechtsregel na te gaan, de handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid van de contracterende partijen te
onderzoeken en eventueel bedrog op te sporen. Aan de onderzoeksplicht van de notaris worden strenge eisen gesteld, zeker wat het
onderzoek naar de formele bevoegdheid betreft. Gelet op deze vaststellingen rijst de vraag of de notariele tussenkomst een weerslag heeft
op de beoordeling van de goede trouw van de derde-medecontractant.
Volgens een eerste benaderingswijze treedt de instrumenterende
notaris bij het vervullen van zijn raadgevings- en onderzoeksplicht
op in naam en voor rekening van de derde-medecontractant(386). In
dat geval wordt de goede of kwade trouw van de notaris aan de derdemedecontractant toegerekend(387). Aan de juistheid van deze redenering kan worden getwijfeld, omdat de onderzoeksplicht van de
notaris op de wet steunt.

(383) Deze factor speelde een aanzienlijke rol in het raam van de vertrouwensbescherming bij
bedrieglijke benadeling van de rechten van de gehuwde vrouw in het oude recht. W anneer de
derde een verwant, vriend of kennis van de man was, werd diens medeplichtigheid veel sneller
aangenomen.
(384) Zie b.v., m.b.t. § 1365 BGB, BGH, 28 aprill961, BGHZ, Bd. 35, (135), 146; OLG Celie,
29 januari 1987, FamRZ, 1987, (942), 944.
(385) In dat geval zal men sneller tot de verschoonbaarheid van de rechtsdwaling besluiten.
Zie de analogische toepassing van de 'Lizardi-leer' in de Nederlandse rechtspraak (supra,
nr. 44).
(386) M.b.t. art. 89 (oud) Ned.B.W., zie HR, 15 december 1978, NJ, 1979, nr. 437, concl.
Adv.Gen. TEN KATE, noot EAAL; zie ook KLAASSEN-EGGENS-LUIJTEN, o.c., 1984, 48; zie in dat
verband ook HR, 1 november 1991, NJ, 1992, nr. 623, concl. Adv.Gen. HARTKAMP, noot
EAAL.
(387) Ibid.
De derde-medecontractant heeft wel een recht van verhaal tegen de notaris, indien een fout in
diens hoofde kan worden aangetoond.
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72. Volgens een tweede benaderingswijze is de notariele tussenk:omst
een positieve factor; een (exteme) omstandigheid die het rechtmatige
karakter van het vertrouwen van de derde-medecontractant in de hand
werkt of bevestigt. Vermits de notaris tot een strenge onderzoeksplicht is gehouden, mag de derde er irnmers op vertrouwen dat wanneer de notaris geen bezwaren oppert- de overeenk:omst onaantastbaar is. Het gezag en het vertrouwen dat met de notariele functie
gepaard gaat, maakt het voor de derde ook psychologisch moeilijk te
controleren of de notaris zich naar behoren van zijn taak heeft
gekweten.
Hoewel de rechtspraak in het algemeen weinig geneigd is het rechtmatige karakter van het vertrouwen van de derde-medecontractant op
grond van de notariele tussenkomst te erkennen en te honoreren(388),
zijn er van deze tweede benaderingswijze toch duidelijke toepassingen te vinden. In de Franse rechtspraak(389) is er het cassatiearrest
van 11 maart 1986(390). Wat het Belgische huwelijksvermogensrecht
betreft, kan naar de oude rechtspraak in verband met art. 214j (oud)
B.W.(391) en met de rechtsfiguur van de bedrieglijke benadeling van
de rechten van de gehuwde vrouw(392) worden verwezen.

7). I~e_weel'sla_g. 'Van <ie not~e!e tuss~Il!<:oJ.!l~t op het rec;11t!llat!g~_
vertrouwen van de derde-medecontractant moet evenwel worden
gerelativeerd. Vooreerst heeft de notariele tussenkomst geen vat op
de kwade trouw(393), noch op de eigen onderzoeksplicht van de

(388) Zie, voor een duidelijk geval, Cass.fr.civ., 6 februari 1979, Bull.cass., I, nr. 43, p. 38.
(389) Zie reeds, zij het impliciet, Cass.fr.civ., 14 december 1976, Bull.cass., I, nr. 403, p. 316
en vooral de commentaar van J. MoNEGER onderaan het arrest (J.C.P., 1978, II, nr. 18.864, nrs.
17 en 24).
(390) Bull.cass., nr. 67, p. 63.
I.e. had de contracterende echtgenoot verklaard te handelen (mede) op grond van een volmacht
van zijn medeechtgenote. In de authentieke akte had de instrumenterende notaris deze
hoedanigheid herhaald en bevestigd, met verwijzing naar de beweerde notariele volmacht.
De derden-medecontractanten mochten er volgens het Hof op vertrouwen dat de notaris het
bestaan en de inhoud van die notarie1e vo1macht had gecontro1eerd.
(391) De voorloper van art. 223 B.W.
Zie Brusse1, 9 juni 1951, R. W., 1951-52, 413; Rb.Brugge, 20 december 1939, T.Not., 1941,71,
noot VAN HoUTrE, J.
M.b.t. het onderzoek naar het eventue1e bestaan van een rechterlijk verbod mocht de derdemedecontractant zich volledig op de notaris verlaten.
(392) Gent, 18 februari 1950, R.C.J.B., 1951, 113, noot BAUGNIET, J.; Rb.Antwerpen,
27 september 1951, J.T., 1951, 681.
(393) De kwade trouw van de derde-medecontractant, met name de positieve wetenschap van
de onbevoegdheid van de tegenpartij, kan niet door de notarie1e tussenkomst worden goedgemaakt (zie ook infra, nr. 77 e.v.).
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derde-medecontractant(394). Voor het overige heeft de notariele
tussenkomst -zoals de meeste positieve factoren- enkel een vermindering van de onderzoeksplicht tot gevolg. De derde-medecontractant
blijft wel tot een oplettendheidsplicht gehouden(395).
Het betrekkelijke karakter van de weerslag van de notariele tussenkomst spruit vooral voort uit de beperkingen die eigen zijn aan het
notariele onderzoek. In de eerste plaats moet er een tussenkomst van
de notaris zijn, doch de aard ervan (verplichte of vrijwillige authentificatie(396), authentieke of onderhandse akten(397), schriftelijke of
mondelinge verklaringen en attesten(398)) is als zodanig zonder
belang. Doorslaggevend is immers de vraag of de derde-medecontractant erop mocht vertrouwen dat de notaris in casu tot een raadgevingsplicht was gehouden en dus tot een onderzoek naar de (huwelijksvermogensrechtelijke) geldigheid van de overeenkomst.
De tweede beperking houdt verband met de geringe onderzoeksmogelijkheden van de notaris. Er zijn feiten, bij voorbeeld geestestoestanden(399) zoals bestemmingen(400) en inzichten(401), die de
notaris niet of nauwelijks kan controleren. De derde-medecontractant
kan er dan ook niet op rekenen dat de overeenkomst -zelfs wat dat
aspect betreft- onaantastbaar is.
Ten derde is de tussenkomst van de notaris laattijdig, omdat de
overeenkomst meestal reeds definitief gesloten is. De derde-mede-

(394) In de rechtsleer werd erop gewezen dat de derde-medecontractant (ook) een 'eigen
onderzoeksplicht' heeft (NUYTINCK, A.J.M., Bevoegdheid van echtgenoten in het huwelijksvermogensrecht, Deventer, Kluwer, 1987, 55). Deze onderzoeksplicht, die meer op de
feitelijke gegevens slaat en waarvan de omvang van de hoedanigheid van de derde en van
andere omstandigheden afhangt, blijft zelfs bij notariele tussenkomst bestaan.
(395) Vgl., in het algemeen, BREUKERS, B.J., ,De vertrouwensleer, de notariele akte en de
gastarbeider", WPNR, 1984, m. 5.687, (125 ), p. 130, sub 3.3.
(396) Zie o.a., in het algemeen, BREUKERS, B.J., ,De vertrouwensleer, de notariele akte en de
gastarbeider' ', l.c., p. 130, sub 3.3. In beide gevallen is er immers een raadgevingsplicht.
(397) Ook buiten het verlijden van een authentieke akte is de notaris tot een raadgevings- en
onderzoeksplicht gehouden (zie b.v. Luik, 17 mei 1990, J.L.M.B., 1990, 1419, KoHL, A.).
Voor een toepassing, zie Cass.fr.civ., 14 december 1976, Bull. cass., I, m. 403, p. 316.
(398) Vgl. HARMEL, P. en BouRSEAU, R., Les sources et la nature de la responsabilite civile
des notaires en droit beige de 1830 ii 1962, Luik, Fac.Dr., 1964, m. 160, p. 271.
(399) Klassiek is de opvatting dat het niet tot de taak en de mogelijkheden van de notaris
behoort zekerheid te verschaffen omtrent de gezondheid van geest van de contractspartijen.
(400) Of het verkochte omoerende goed bestemd was om in de nabije toekomst als gezinswoning te dienen, kan de notaris niet met zekerheid nagaan.
(401) B.v. het bedrieglijke inzicht van de contracterende echtgenoot.
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contractant mag er dus niet op vertrouwen dat de overeenkomst
rechtsgeldig is totstandgekomen(402).
b) de bewijsregeling
74. Op het niveau van de werking van het vertrouwensbeginsel kan
ook door middel van de bewijsregeling aan een (gedifferentieerde)
belangenafweging worden gedaan. Een strenge regeling inzake het
bewijs van het rechtmatige vertrouwen komt de bescherming van het
belang van de niet-contracterende echtgenoot ten goede, een soepele
regeling dat van de derde-medecontractant.
Denkbaar is dat de differentiatie aan de hand van een beperking van de
bewijsmiddelen wordt verwezenlijkt(403). Doch meestal geschiedt de
afweging aan de hand van de regeling van de bewijslast. Uit het
overzicht van de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het
huwelijksvermogensrecht blijkt dat -waar aan de problematiek van
het bewij s voldoende aandacht werd be steed( 404)- de toebedeling van
de bewijslast niet lukraak geschiedt, maar dat ze aan wetmatigheden( 405) is onderworpen.
75. Het principe komt erop neer dat de strekking van de bepaling en
de kenbaarheid-van- de-be-voegdheidsbepaldng-d~-bewij slast-eonditioneren(406). Wanneer de wetsbepaling tot bescherming van de
belangen van de niet-contracterende echtgenoot strekt en de bevoegd-

(402) Meestal gaat de notaris wel na of de partijen reeds bij het opmaken van de 'compromis'
over de vereiste bevoegdheid beschikten.
(403) B.v. de artt. 1394, lid 3 en 1397, lid 3 C.civ.; hetbewijs dat de derde daadwerkelijk op de
hoogte is van het bestaan van een niet-bekendgemaakt huwelijkscontract, kan slechts op een
marrier worden bewezen.
Over het algemeen wordt gesteld dat de goede trouw een rechtsfeit is, dat met alle middelen
kan worden bewezen.
(404) Dit gebeurt vrij zelden.
(405) De kwalificatie van de goede trouw als 'exceptie' is alleszins niet beslissend. Aile
toepassingen van het vertrouwensbeginsel maken een dergelijke exceptie uit. Toch is dit
blijkbaar geen beletsel voor een gedifferentieerde bewijslastverdeling.
(406) Onder deze regel schuilt er nog een diepere: vermoedens steunen enerzijds op de
probabiliteit, het quod plerumque fit, en anderzijds op rechtspolitieke overwegingen (daarover JAGGI, P., (kommentaar bij) Art. 3, in Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. 1, Einleitung und Personemecht, Bern, Stampfli Verl., 1966, m. 89 e.v.).
Een toepassing: in het raam van art. 2279 B.W. past het vermoeden van goede trouw; in de
meeste gevallen is het eigendomsrecht van een lichamelijk roerend goed niet kenbaar voor de
derden en zullen dezen vaak te goeder trouw zijn; bovendien wil de wetgever dat het roerende
rechtsverkeer vlot verloopt.
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heidsbeperking kenbaar is(407), zal de derde-medecontractant zelfhet
bewijs van zijn goede trouw moeten leveren(408)(409). Gaat het
evenwel om een derdenbeschermende bepaling en is de bevoegdheidsbeperking niet of nauwelijks kenbaar, dan zal de goede trouw
van de derde-medecontractant worden vermoed(410)(411). In die
hypothese zal de niet-contracterende echtgenoot het tegenbewijs
moeten leveren.
76. Bij nader inzien blijkt dat de bewijslastverdeling dus parallel
loopt met de aard en de omvang van de onderzoeksplicht. Bij een
actieve onderzoeksplicht komt de bewijslast voor rekening van de
derde-medecontractant. Bij de passieve onderzoeksplicht hoort het
vermoeden van goede trouw.(412) Anders gezegd: de verdeling van
de bewijslast heeft in de belangenafweging een gelijklopende, subsidiaire functie.

(407) Is er geen kenbaarheid, dan wordt de goede trouw van de derde-medecontractant
vermoed. Aldus dient de zgn. 'medeplichtigheid' van de derde-medecontractant bij bedrieglijke benadeling, door de niet-contracterende echtgenoot te worden bewezen (zie b.v. Brussel,
2 maart 1927, Rev.Prat.Not., 1928, 28). Daaruit volgt dat de zgn. 'bewijslastornkering' vervat
in art. 1422, in fine B.W., redelijkerwijze niet geldt t.o.v. de hypothese bedoeld in art. 1422, 3°
B.W.
Hetzelfde geldt voor het niet-weten, noch behoren te weten dater niet-gepubliceerde huwelijksvoorwaarden of rechterlijke beperkingen bestaan. Oak die goede trouw wordt vermoed
(zie b.v. KLAASSEN-EGGENS-LUIJTEN, o.c., 1984, 214-215).
(408) B.v. in geval van rechtszeker geformuleerde bevoegdheidsbeperkingen (art. 1422, 1° en
in fine B.W.; m.b.t. art. 89 (oud) Ned.B.W., zie HR, 25 februari 1983, NJ, 1983, nr. 696, cone!.
Adv.Gen. BIEGMAN-HARTOGH, en de noot van E.A.A. LUIJTEN).
Hetzelfde geldt wanneer de conventionele of rechterlijke bevoegdheidsbeperking is bekendgemaakt (art. 1422, 2° en in fine B.W.; zie oak PATARIN, J. en MoRIN, G., o.c., 1974, nr. 87,
p. 88; PITLO-VAN DER BURGHT/ROOD-DE BOER, o.c., 1989, 304).
(409) Art. 1422, in fine B.W. is derhalve geen uitzondering op de regel (van art. 2268 B.W.)
die lirnitatief moet worden gei:nterpreteerd (CUVELIER, A., ,Regimes matrimoniaux. - Regime
legal. - Gestion du patrimoine commun et des patrimoines propres' ', Rec. Gen.Enr.Not., 1978,
nr. 22.249, p. 246, nr. 47), maar een bijzondere toepassing van de meer algemene regel.
(410) Zie b.v., m.b.t. art. 222 B.W. en in het bijzonder m.b.t. het niet-buitensporige karakter
van de schuld, Rb.Namen, 28 januari 1991, J.T., 1991, 316; m.b.t. de feitelijke scheiding, zie
Rb.Veume (appel), 6 januari 1983, BFE, 1983, 20.
(411) Het is dit (aspect van het) principe dat in het zakenrecht door art. 2268 B.W. wordt
vertolkt. Deze wetsbepaling is dus geen algemeen beginsel op zich, doch een bijzondere
toepassing van een ruimer principe.
(412) Een mooie illustratie van dit parallellisme biedt de rechtsleer i.v.m. § 1365 BGB.
Volgens de heersende leer wordt de 'niet-wetende' derde-medecontractant beschermd, zelfs
wanneer hij op grand van enig onderzoek of oplettendheid had kunnen weten. Bovendien
wordt die onwetendheid vermoed (zie b.v. BGH, 26 februari 1965, BGHZ, Bd. 43, (174),
p. 177-178).
Volgens enkele autenrs wordt de derde-medecontractant pas beschermd, wanneer hij niet
behoorde te weten. Precies die auteurs menen dat het de derde is die zijn goede trouw moet
bewijzen.
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De functionele toebedeling van de bewijslast komt duidelijk tot uiting
in sommige ingrepen van de wetgever(413) en rechtsvindingen in de
rechtspraak(414) teneinde het juiste evenwicht tussen de abstracte
belangen te herstellen, te verfijnen of aan te passen.
c) het ogenblik waarop het (rechtmatige karakter van het) vertrouwen
wordt beoordeeld
77. Als regel geldt -ook in het huwelijksvermogensrecht- dat de
goede trouw moet vaststaan en worden beoordeeld op het ogenblik
waarop de rechtshandeling wordt gesteld of waarop de overeenkomst
wordt gesloten. De latere kwade trouw is irrelevant (art. 2269
B.W.)(415).
Bij overeenkomsten die in twee fasen verlopen, zoals de koop-verkoop van een onroerend goed(416), rijst de vraag welk ogenblik in
aanmerking moet worden genomen. De Belgische en de Franse(417),
en vooral de Nederlandse(418) en de Duitse(419) leer antwoorden dat
het sluiten van de overeenkomst het beslissende tijdstip uitmaakt.
De dieperliggende reden is dat de derde-medecontractant zich op dat
ogenblik definitief verbindt. Hij moet dan zekerheid hebben omtrent

(413) Zie de wijziging van art. 215, § 2 B.W. door de wet van 20 februari 1991 houdende
wijziging van de bepalingen van het burgerlijk wetboek inzake huishuur (VAN OEVELEN, A.,
,Het nieuwe huurrecht anna 1991", R.W., 1990-91, (1459), nr. 10, p. 1462-1463). De
onderzoeksplicht van de verhuurder m.b.t. de huwelijkse staat van de huurder werd afgeschaft. De bescherming van de verhuurder vervalt enkel in geval van 'positieve kennis'.
Bovendien wordt die goede trouw vermoed.
(414) Zie, i.v.m. de uitbreiding van de toepassing van art. 88jo. 89 (oud) Ned.B.W. tot de
'toekomstige gezinswoning', HR, 25 februari 1983, NJ, 1983, nr. 696, concl. BIEGMANHARTOGH, noot EAAL. Genoemde uitbreiding werd mogelijk geacht, doch de Hoge Raad
was van oordeel dat de niet-kenbaarheid van de bevoegdheidsbeperking in dat geval een
vermoeden van goede trouw in hoofde van de derde-medecontractant rechtvaardigt.
(415) Zie o.a., in het algemeen, DERRIDA, F. en MESTRE, J., ,Apparence", in Repertoire de
droit civil. Dalloz, Parijs, Dalloz, losbl., V0 Apparence, 1986, nr. 80, p. 9.
(416) B.v. het sluiten van de overeenkomst ('compromis') en het uitvoeren van de contractuele verbintenissen, d.i. de levering van het goed en de betaling (notariele akte).
Hetzelfde geldt bij talrijke overeenkomsten waarbij er geen tussenpersoon aan te pas komt,
zoals de bestelling van een huishoudapparaat dat enkele dagen later wordt geleverd en betaald.
(417) In geen van beide gevallen is er dienaangaande een noemenswaardige discussie
geweest.
(418) M.b.t. art. 89 (oud) Ned.B.W., zie Hof Arnhem, 24 mei 1977, NJ, 1978, nr. 205; PrTLOVAN DER BURGHTIROOD-DE BOER, o.c., 1989, 172.
(419) Deze leer werd bevestigd door enkele recente arresten van het Bundesgerichtshof (BGH,
12 januari 1989, BGHZ, Bd. 106, p. 253; BGH, 16 mei 1990, FamRZ, 1990, 970).
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de onaanvechtbaarheid van de overeenkomst. Is hij op dat tijdstip
voldoende zorgvuldig geweest, dan moet hij aanspraak kunnen maken
op bescherming(420).
Het gevolg van de genoemde regel is enerzijds dat de goede trouw op
het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst bepalend is voor de
rechtsgeldigheid van de ganse transactie(421). Anderzijds impliceert
de regel dat de rechter enkel rekening kan houden met de feitelijke
omstandigheden die op dat ogenblik bestonden(422).
78. Aan de in het vorige nummer genoemde oplossing is evenwei een
belangrijk bezwaar verbonden. Op het ogenblik van het sluiten van de
overeenkomst zijn de onderzoeksmogelijkheden steeds beperkter(423) en/of is een onderzoek minder gebruikelijk(424) dan in
latere stadia. Het logische gevolg van deze vaststelling zou dan
moeten zijn dat de onderzoekseisen laag liggen en dat de derdenmedecontractanten dikwijls te goeder trouw zullen zijn(425), en
bijgevolg dat de overeenkomst vaak overeind zal blijven. Deze gevolgtrekking strookt echter niet met de ratio legis van de bepalingen
die de bescherming van het gezinsbelang en van het belang van de
niet-contracterende echtgenoot beogen.(426)

(420) Voor het verband tussen de keuze ten voordele van dit tijdstip en de behoefte aan
zekerheid, zie vooral de Duitse auteurs (zie o.a. TIEDTKE, Kl., ,Der Zeitpunkt, zu dem die
subjektiven Voraussetzungen des § 1365 BGB vorliegen miissen", FamRZ, 1975, (65), 69).
(421) Die goede trouw geeft imrners een aanspraak op bescherming, water nadien ook moge
gebeuren. Bestaat die aanspraak in het l:lehoud van de overeenkomst, dan staat de geldigheid
meteen op onherroepelijke wijze vast.
(422) De latere omstandigheden kon de derde-medecontractant imrners niet kennen.
(423) De notaris heeft niet de tijd om de registers te raadplegen. Het gebeurt dan ook niet
(m.b.t. art. 98 (oud) Ned.B.W., zie DE BRUIJN-SOONS-Kl.EIJN, o.c., 1972, nr. 151, p. 290).
Voor een leverancier is het gemakkelijker het buitensporige karakter van een huishoudelijke
schuld te beoordelen op het moment van de levering dan op dat van het aangaan van de schuld.
Hetzelfde geldt voor de feitelijke scheiding. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de rechters
vaak met de goede trouw op het ogenblik van de levering rekening houden (supra, nr. 33).
(424) Zo wordt bij het sluiten van een 'compromis' buiten de tegenwoordigheid van een
notaris zelden of nooit naar de huwelijksvermogensrechtelijke bevoegdheid van de verkoper
gelnformeerd (zie o.a. KLEIJN, W.M., Quod licet non domino non licet condomino, rede,
Arnhem, Gouda Quint, 1970, 6, tekst en voetnoten 4 en 5).
(425) M.b.t. art. 98 (oud) Ned.B.W., zie DE BRUIJN-SOONS-Kl.EIJN, o.c., 1972, nr. 151, p. 291,
waar de term 'gebruikelijke goede trouw' wordt gebezigd.
(426) 1n het Duitse huwelijksvermogensrecht (§ 1365 BGB) is er in dit verband geen
probleem, vermits de heersende leer het erover eens is dat de 'niet-wetende' derde-medecontractant moet worden beschermd. Hij hoeft dus niet te onderzoeken.
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Het optrekken van de onderzoekseisen tot op het niveau van de eisen
die in de tweede fase (b.v. de levering) gebruikelijk zijn(427),
garandeert wel een afdoende bescherrning van het belang van de
niet-contracterende echtgenoot. Doch van de door de wetgever gewilde derdenbescherming schiet in dat geval niet veel over. De derdernedecontractant zal in dat geval zelden of nooit te goeder trouw
zijn(428). Andermaal wordt geen ,juist evenwicht" bereikt(429).
Men zou zelfs kunnen zeggen dat het bepalen van het ogenblik
waarop de goede trouw rnoet worden beoordeeld, de gedifferentieerde belangenafweging aan de hand van het vertrouwensbeginsel -die
tot hiertoe rnoeizaarn werd opgebouwd- onrnogelijk rnaakt.
79. Uit het voorgaande blijkt dat noch het ogenblik van het sluiten
van de overeenkornst, noch dat van de uitvoering ervan, optirnaal zijn.
De oorzaak van het dilemma is gelegen in het gebrek aan differentiatie
tussen het principe van de vertrouwensbescherming enerzijds en de
ornvang van de vertrouwensbescherrning anderzijds. De oplossing
van de heersende leer wringt, orndat de derde-medecontractant niet
alleen te snel, doch ook te veel wordt beschermd. De ,gebruikelijke''
goede trouw leidt irnrners automatisch tot het behoud van de overeen- kemst(430). -----------Daarorn rnoet een andere invalshoek worden gekozen. Een juist
evenwichtspunt wordt slechts verwezenlijkt, wanneer de goede trouw
op beide tijdstippen wordt beoordeeld, zij het telkens in een ander
opzicht. Goede trouw op het ogenblik van het sluiten van de overeenkornst is noodzakelijk, doch tevens voldoende, voor de toepassing van
(427) In de Nederlandse leer werd -na de inwerkingtreding van de wet van 3 april1969- voor
deze oplossing gekozen (zie o.a. KLAASSEN-EGGENS-LUIJTEN, o.c., 1984, 135).
(428) De Nederlandse auteurs waren zich daarvan zeer wei bewust. Een ander gevaar bestaat
hierin dat de derden wellicht zullen geneigd zijn steeds de andere echtgenoot te laten
tussenkomen, zodat ook afbreuk wordt gedaan aan de autonomie van elke echtgenoot.
(429) N.a.v. de invoering van Boek 3 Nieuw Ned.B.W. heeft de Nederlandse wetgever
trouwens het systeem gewijzigd. Voortaan is aileen de 'zakelijke handeling' (d.i. de levering) aan de bevoegdheidsbeperking van art. 97 (nieuw) Ned.B.W. onderworpen. De 'obligatoire' handeling (de 'compromis') is geen bestuurshandeling in de zin van die bepaling (zie
o.a. ScHOORDIJK, H.C.F., ,De bestuursbepalingen in het huwelijksvermogensrecht' ',
R.M.Themis, 1983, 249 e.v.).
De goede trouw wordt dus op het ogenblik van de levering beoordeeld. Dit betekent dan weer
dat de derde-medecontractant zich definitief moet verbinden, zonder dat hij op de uitvoering
van de overeenkomst kan rekenen. Hij draagt het risico.
(430) Volgens de Duitse heersende leer is er s1echts 'echte' zekerheid voor de derdenmedecontractanten weggelegd, indien zij bij het sluiten van de overeenkomst erop vertrouwen
mogen dat de overeenkomst geldig is en volledig zal worden uitgevoerd (TIEDTKE, Kl., l.c., III,
sub 3, p. 69, rechter kol.).
Deze opvatting moet worden genuanceerd.
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het vertrouwensbeginsel, d.i. voor het toekennen van ,enige"
vertrouwensbescherming(431). Voor de omvang van de bescherming
dient eveneens rekening te worden gehouden met de goede trouw op
het ogenblik van de uitvoering van de overeenkomst(432).

C. De beoordeling van de toepassingswijze van het vertrouwensbeginsel als instrument van belangenafweging
80. Het vertrouwensbeginsel is -op het niveau van de werking of de
toepassingswijze ervan- een geschikt instrument om aan een gedifferentieerde belangenafweging te doen.
Gelet op de soepelheid die eigen is aan dit beginsel(433), en die tot
uiting komt in het doseren van de eisen inzake onderzoek en in de
daarbijbehorende verdeling van de bewijslast, is het mogelijk om voor
elke hypothese, voor elk resterend belangenconflict, een juist evenwichtspunt aan te wijzen(434). Het instrument is tegelijk ondeelbaar
en veelzijdig(435). In het huwelijksvermogensrecht, waar de tegenstellingen groat zijn en een heel spectrum van conflicten bestaat, is dit
een pluspunt.
De soepelheid, en in het bijzonder het feit dat bij de beoordeling van
de goede trouw rekening kan worden gehouden met de bijzondere
omstandigheden van de zaak(436), staat ook borg voor (rechts)veifijning.
81. De keerzijde van de medaille is evenwel de vaagheid en de
(rechts)onzekerheid(437).
Uiteraard is er rechtsonzekerheid omdat de inhoud van het begrip
,goede trouw'' door de rechter moet worden ingevuld. Zolang dit niet
voor alle hypothesen op een unanieme en definitieve manier is

(431) Die rechtmatige aanspraak op bescherming vervalt niet wanneer de derde achteraf te
kwader trouw wordt.
(432) Het feit dat de derde-medecontractant na het sluiten van de overeenkomst, doch voor het
uitvoeren van de verbintenissen weet of behoort te weten dat de verkopende echtgenoot
onbevoegd is, kan tot gevolg hebben dat de bescherming niet integraal zal zijn.
(433) Zie GHESTIN, J. en GOUBEAUX, G., o.c., 1977, 682; bijgetreden door MONEGER, J., noot
onder Cass.fr.civ., 14 december 1976, J.C.P., 1978, II, nr. 18.864, nr. 11.
(434) Vgl., m.b.t. het eerste niveau, supra, nr. 45.
(435) Vgl. CoRNu, G., noot onder Cass.fr.civ., 30 november 1965, Rev.Trim.Dr.Civ., 1966,
831.
(436) Supra, nr. 55.
(437) Zie b.v., m.b.t. de 'Lizardi-leer', BATIFFOL, H., Traite, nr. 418, p. 434.
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geschied, is er onzekerheid omtrent het objectieve recht(438). Ook in
concreto is er onzekerheid, vermits de beoordeling van het rechtmatige karakter van het vertrouwen aan de hand van de bijzondere
omstandigheden van de zaak gebeurt. De rechterlijke beslissing wordt
daardoor onvoorspelbaar. Kortom, het vertrouwensbeginsel zou aan
de derden-medecontractanten geen voldoende zekerheid verschaffen.
Bovendien zou de toepassing van het vertrouwensbeginsel tot casu1stiek en tot een toevloed van processen leiden.
Deze bezwaren zijn echter inherent aan de aard van de vage norm, en
niet specifiek voor het vertrouwensbeginsel(439). Bovendien is het
vertrouwensbeginsel ,rechtszekerheid in wording"(440). Veel zal
afhangen van de bijdrage die het Hof van cassatie(441) en de rechtsleer bij de uitwerking van een coherent systeem zullen leveren. Ret
gezegde ,onbekend is onbemind'' is hier zeker op zijn plaats.
Tenslotte kan casu1stiek zeer verrijkend zijn en van een toevloed
van processen is -daar waar de toepassing van het vertrouwensbeginsel allanger bestaat- niets gebleken(442).
Anders gezegd, de hierbovengenoemde bezwaren zijn enerzijds onvermijdelijk(443), en anderzijds kunnen zein zekere mate verholpen
·
worden.
82. Daarentegen zijn er wei twee fundamentele bezwaren.
Vooreerst hangt alles af van de gedragingen van de derde-medecontractant(444), meer bepaald van het aldan niet rechtmatige karakter
(438) Zie b.v. DoUWEs, H., ,Prof. Van Oven contra Minister Van Oven?", WPNR, 1957,
nr. 4.481, (100), 101, rechter kol.
(439) Vgl. de op art. 1382 B.W. gesteunde theorie van de 'apparence-faute'.
(440) Daarover mijn ,Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwens1eer in het huwe1ijksvermogensrecht' ', I.e., nrs. 47-48, p. 960-961, en de verwijzingen a1daar.
(441) V gl. de baanbrekende ro1 die zowe1 de Nederlandse Hoge Raad a1s het Duitse Bundesgerichtshof dienaangaande hebben gespee1d.
De taak van het Hof is bovendien dubbel. Naast het uitwerken van richtlijnen kan het Hof ook
toezien op de na1eving ervan. Het rechtmatige vertrouwen is -anders dan de b1ote 'bonne foi'een rechtsbegrip dat voor contro1e vatbaar is (zie, wat de theorie van het schijnmandaat betreft,
o.a. Cass.fr.civ., 13 juni 1967, Bull.cass., I, nr. 211, p. 154; in Nederland is de Hoge Raad
terughoudend, ge1et op de verwevenheid met de feiten (zie, m.b.t. het 1eerstuk van de
discrepantie tussen werkelijke en verklaarde wil, HR, 12 september 1986, NJ, 1987,
nr. 267)). Zodoende kan het gevaar voor willekeur worden vermeden.
(442) Zie b.v., m.b.t. de 'Lizardi-leer', BATIFFOL, H., Traite, nr. 418, p. 435, voetnoot 1.
(443) Rechtsverfijning en rechtszekerheid leven nu immers op gespannen voet.
(444) Met het gedrag van de niet-contracterende echtgenoot wordt als zodanig geen rekening
gehouden (we1 in de mate dat het een weers1ag heeft op het rechtmatige vertrouwen van de
derde-medecontractant). Doch moet de niet-contracterende echtgenoot die met de contracterende echtgenoot samenspant om de faliekant afge1open transactie alsnog ongedaan te maken,
op dezelfde wijze behandeld worden a1s de 'werke1ijk gepasseerde' niet-contracterende
echtgenoot?
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van zijn vertrouwen. Het is ,alles of niets" (445). Bij goede trouw
wordt hij volledig beschermd, bij kwade trouw is er geen enkele
bescherming. Is dit verzoenbmir met de vaststelling dat de derdemedecontractant steeds min of meer te goeder trouw is?
Een tweede fundamentele kritiek is dater op het onderhavige niveau
wel rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden van de
zaak, doch daarom nog niet met de concrete belangen van de partijen.
Er is dus nog geen volwaardige belangenafweging(446).
De integrale bescherming van een derde-medecontractant die maar
net te goeder trouw is en die overigens geen al te groot belang heeft bij
het behoud van de overeenkomst, kan toch niet als een juist evenwichtspunt worden beschouwd.
Kortom, andermaal(447) moet worden vastgesteld dat op het tweede
niveau geen juist evenwichtspunt kan worden verwezenlijkt. Een
volwaardige belangenafweging impliceert immers ook een differentiatie op het niveau van de omvang van de vertrouwensbescherming.
§ 3. De afweging van de concrete belangen of de belangenafweging op het niveau van de omvang van de vertrouwensbescherming

A. De gevolgen van het rechtmatige vertrouwen

1. De klassieke opvatting
a) het gemene recht
83. In de ,modeme'' vertrouwensleer geldt het principe dat het
rechtmatige vertrouwen tot gevolg heeft dat de derde-medecontractant de schijn voor werkelijkheid mag aannemen(448). Dit betekent
enerzijds dat de rechtsgevolgen van de rechtshandeling hun uitwerking krijgen, alsof de rechtshandeling geldig ware. De derdemedecontractant bekomt een subjectief recht dat identiek is met het

(445) Vgl. VAN OVEN, J.C., ,Rechtsgeding om roerende zaken", WPNR, 1956, nr. 4.439,
(145), p. 148.
(446) Supra, nr. 24.
(447) Zie reeds supra, nrs. 78-79.
(448) Zie o.a. KRmTHOF, R., noot onder Cass., 20 juni 1988, R.C.J.B., 1991, (51), nr. 24, p. 75;
VAN OMMESLAGHE, P., ,L'apparence comme source autonome d'obligations et le droit belge",
l.c., VI, p. 158; GHESTIN, J. en GOUBEAUX, G., o.c., 1977, nr. 789 e.v.
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recht dat hij op grond van het contract zou hebben verkregen. In
de onderhavige constellatie(449) houdt dit anderzijds in dat de ware
titularis zich moet neerleggen bij het feit dat de derde-medecontractant rechten heeft verkregen die onverenigbaar zijn met de
zijne(450). Een en ander steunt op een belangenafweging(451).
De ,securite dynarnique" haalt het op de ,securite statique"
(452).(453)
Op het principe worden twee nuanceringen aangebracht. Vooreerst
geldt de regel niet bij rechtshandelingen om niet. De ontstentenis van
vertrouwensbescherrning(454) wordt gesteund op het adagium ,certat
de lucro captando, certat de damno vitando' '. Het gaat niet op -het is
onbillijk of onrechtvaardig- degene die een voordeel in de schoot
geworpen krijgt, te verkiezen hoven degene die een (verworven) recht
moet prijsgeven(455). Degene die om niet verkrijgt en tot teruggave
wordt verplicht, lijdt immers per slot van rekening geen schade.
Vervolgens moet de derde-medecontractant volgens sommigen aantonen dat hij schade zou lijden, indien de overeenkomst niet overeind
wordt gehouden. Zoniet heeft hij geen belang(456). Het schadevereiste ligt dus in de lijn van het onderscheid tussen handelingen om
baat en om niet(457).
b) hef iiuwelijksveimogensrecht
84. In het huwelijksvermogensrecht wordt in de meeste gevallen
toepassing gemaakt van het klassieke principe van de integrale

(449) Met name een drie partijen-verhouding. Daarbij staat de belangenafweging centraal (zie
o.a. MAZEAUD, H. ,La maxime 'error communis facit jus"', Rev.Trim.Dr.Civ., 1924, (929),
952 en 953).
(450) KRUITHOF, R., VAN 0MMESLAGHE, P., GHESTIN, J. en GOUBEAUX, G., aangeh. supra,
voetnoot 448.
(451) VAN 0MMESLAGHE, P. en GHESTIN, J. en GOUBEAUX, G., ibid.
(452) DEMOGUE, R., ,La securite", i.e., 74.
(453) Weliswaar moet aan aile voorwaarden zijn voldaan. Volgens de Belgische heersende
leer hoort daar -naast het rechtmatige vertrouwen- de toerekenbaarheid van de schijn bij;
volgens sommigen moet de derde-medecontractant ook aantonen dat hij schade zou lijden
(infra).
(454) Dat is de juiste kwalificatie (supra, voetnoot 187).
(455) DERRIDA, F. en MESTRE, J., I.e., nr. 106, p. 11; GHESTIN, J. en GOUBEAUX, G., o.e., 1977,
nr. 800, p. 685-686.
(456) FoRIERS, P.A., noot bij Cass., 20 juni 1988, J.T., 1989, (541), 543, sub B/2; bijgetreden
door VAN OEVELEN, A., noot onder hetzelfde arrest, R. W., 1989-90, (1426), 1430, sub d).
(457) Ibid.
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bescherming, met inbegrip van de nuancering inzake handelingen om
niet(458).
Dit geldt niet alleen in het raam van de derdenbeschermende bepalingen(459), doch ook in het raam van de bepalingen die de bescherming
van het gezinsbelang of van het belang van de niet-contracterende
echtgenoot op het oog hebben(460).
c) beoordeling

85. De klassieke opvatting is voor kritiek vatbaar. De differentiatie
wordt er op het niveau van de gevolgen verwezenlijkt door het
onderscheid ,om niet/om baat' '. Doch dit onderscheid is, zoals
hiema nog zal blijken, te algemeen, te grof en te moeilijk. Het is
een ,alles of niets' -regel die op termijn onhoudbaar is. Wie het (meer
genuanceerde) schadevereiste vooropstelt, moet logischerwijze aannemen dat de schade niet alleen een conditio sine qua non is, doch
meteen ook de maatstaf voor het bepalen van de omvang van de
schadevergoeding.
Gelet op het beschermenswaardige karakter van het belang van het
gezin of van de niet-contracterende echtgenoot, is de toepassing van
de klassieke leer in het huwelijksvermogensrecht uiterst merkwaardig. Weliswaar worden in deze hypothese strenge eisen gesteld aan de
goede trouw van de derde-medecontractant. Doch ook dan kan het
opportuun zijn dit rechtmatige vertrouwen niet automatisch ten volle
te honoreren. De differentiatie tussen handelingen om baat en om niet
zou volgens sommigen gerechtvaardigd zijn gelet op de bijzondere
aard van de aan de huwelijksvermogensrechtelijke bepalingen ten
grondslag liggende belangenafweging(461). Maar brengt die bijzon-

(458) De nuancering komt vooral tot uiting in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht; zie
de tekst van de artt. 89 en 98 (oud) Ned.B.W.
Doch oak in het Belgische-Franse recht wordt het onderscheid gemaakt. Aldus wordt de (nietmedeplichtige) derde-medecontractant in geval van bedrieglijke benadeling van de rechten van
de andere echtgenoot enkel beschermd bij handelingen om baat (zie b.v. Rb.Kortrijk, 8 juli
1955, T.Not., 1955, 185, noot).
(459) B.v. de zgn. 'algemene vermoedens van bestuursbevoegdheid' inzake lichamelijke
roerende goederen (artt. 222 C.civ. en 92 Ned.B.W.) en de hoofdelijke aansprakelijkheid
voor huishoudelijke schulden (artt. 222 B.W. en 85 Ned.B.W. en § 1357 BGB). In het
laatstgenoemde geval wordt het (integrale) recht van verhaal behouden.
(460) Zie de tekst van de artt. 89 en 98 (oud) Ned.B.W. Integrale bescherrning is er oak in het
raam van § 1365 BGB en van art. 1427 C.civ.
(461) Aldus de parlementaire voorbereiding m.b.t. art. 3.2.3 (Nieuw) Ned.B.W. (VAN ZEBEN,
C.J. en DU PoN, J.W., m.m.v. 0LTHOF, M.M., Parl.Gesch.lnv., Boek 3, 177).
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dere (gezinsbeschermende) aard met zich mee dat goede trouw bij
handelingen om baat automatisch en integraal wordt gehonoreerd?
2. De alternatieve opvatting
a) het gemene recht
86. Over de aan het rechtmatige vertrouwen te koppelen gevolgen
werd ook anders gedacht. In Nederland onwikkelde Ph.A.N. HouwiNG
een eigen theorie(462). Het uitgangspunt is dat het vertrouwensbeginsel op twee grondslagen berust: de zekerheid en de billijkheid.
In het eerste geval weegt het verkeersbelang door en is een integrale
honorering (bescherrning van het positieve belang(463)) op haar
plaats. Naast het rechtmatige vertrouwen zijn geen andere voorwaarden vereist. In het tweede geval daarentegen is de bescherming slechts
ingegeven door het belang van de derde-medecontractant. De bescherrning is rninder vergaand (vergoeding van het negatieve belang(464))
en is afhankelijk van een aantal voorwaarden (toerekenbaarheid van
de schijn en schade).
Een pasklaar criterium om het toepassingsgebied van deze twee typen
rechtsgevolgen af te bakenen, wordt echter niet geboden.
87. Een tweede belangrijk feit is de ontwikkeling van de Nederlandse
leer in verband met de omvang van de vertrouwensbescherrning bij
discrepantie tussen werkelijke en verklaarde wil van een contractspartij.(465)

(462) ''De gebondenheid van rechtspersonen door onbevoegd verrichte vertegenwoordigingshandelingen", WPNR, 1943, nr. 3.841, (245), 245-246; -, ,Positief en negatief belang bij
rechtsschijn", in Geschriften van Houwing, Deventer, Kluwer, 1972, (103), nr. 7 e.v., p. 108
e.v.
In het Belgische recht sprak W. VAN GERVEN (Algemeen dee/, nr. 82, p. 223) zich in dezelfde
zin uit.
(463) De derde-medecontractant wordt in dezelfde toestand geplaatst als ware de schijn
werkelijkheid (instandhouding van de rechtshandeling).
(464) Dit betekent dat de derde-medecontractant gesteld wordt in de toestand waarin hij zich
zou bevinden, indien hij niet had gecontracteerd (b.v. vergoeding van de aktekosten of de
kosten gemaakt voor het behoud van de zaak, vergoeding voor het niet-afs1uiten van andere
contracten, enz.).
(465) Er is nietternin een verband met het huwelijksvermogensrecht. Ben groot deel van de
rechtspraak slaat op de hypothese van (schijnbaar) ontslag door de werknemer, een rechtshandeling die ingrijpende gevolgen kan hebben, zowel voor de werknemer als voor zijn gezin
(zie Adv.Gen. TEN KATE, concl. bij HR, 29 november 1974, NJ, 1975, nr. 211, p. 648).
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In eerste instantie werd de opvatting van HoUWING in deze hypothese
impliciet verworpen door de Nederlandse wetgever. De j1dens zou
steeds integraal worden beschermd (bescherming van het positieve
belang), en dit omwille van de rechtszekerheid(466) (art. 3.2.3 Ontwerp Nieuw Ned.B.W.)(467). De Nederlandse rechtspraak(468) was
het echter niet eens met dit hoogst rudimentaire evenwichtspunt en
streefde naar verfijning. Een onderscheid werd gemaakt tussen rechtshandelingen om niet en rechtshandelingen om baat(469). Aileen in het
tweede geval zou de vertrouwensbescherming steeds en automatisch
integraal zijn. In het eerste geval daarentegen moest een bijkomende
voorwaarde zijn voldaan. De derde-medecontractant diende aan te
tonen dat hij -ingevolge het tenietdoen van de overeenkomst- in een
ongunstigere toestand zou komen te staan (nadeelvereiste).
88. Op deze rechtspraak is een en ander aan te merken. Vooreerst
deugt het criterium niet, want de grens tussen handelingen om niet en
om baat is niet scherp te trekken(470). Vervolgens steunt het onderscheid op de stelling dat het tenietdoen van handelingen om baat
steeds de zekerheid van het rechtsverkeer aantast(471), en het verdwijnen

(466) Het argument is niet overtuigend. Art. 3.2.3 Ontwerp Nieuw Ned.B.W. bevat immers
geen gedragsnorm. De medecontractant die te goeder trouw is, speculeert per hypothese niet op
de manier waarop de rechter het conflict zal oplossen. Hij gaat er immers van uit dat er geen
conflict zal rijzen.
(467) Zie het Ontwerp en de Toelichting Meijers (Boek 3), ook aangehaald door VAN ZEBEN,
C.J. en DU PoN, J.W., m.m.v. OLTIIOF, M.M., Parl.Gesch.Inv., Boek 3, 172 en 173.
(468) Voor een overzicht van deze rechterlijke beslissingen, zie PRINs-BLEI WEISSMANN, Y .G.,
,Het vertrouwensbeginsel bij overeenkomsten onder bezwarende titel en rechtshandeling om
niet. Rechtsverwerking", in ,Overzicht van rechtspraak. Enkele belangrijke arresten van de
Hoge Raad der Nederlanden (1970-1976)", T.P.R., 1977, (57), nr. 13, p. 91 e.v.; RANK,
W.A.K., ,Totstandkorning; wil en vertrouwen; nadeliger positie", in ,Overzicht van rechtspraak. Enkele belangrijke arresten van de Hoge Raad der Nederlanden (1977-1983)", T.P.R.,
1983, (1141), nr. 47 e.v., p. 1264 e.v.; OosTERVEEN, W.J.G., ,Totstandkorning; wil en
vertrouwen; ongunstiger positie", in ,Overzicht van rechtspraak. Enkele belangrijke arresten
van de Hoge Raad der Nederlanden (1984-1986)", T.P.R., 1987, (609), nr. 38 e.v., p. 709 e.v.
(469) Zie reeds HR, 11 december 1959, NJ, 1960, nr. 230. Het onderscheid is in de rechtspraak
nooit echt losgelaten.
(470) Zie o.a. AssER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht, II, 1989, nr. 112, p. 100.
(471) Dit blijkt uit de rechtspraak van de Hoge Raad waar uitdrukkelijk naar de 'rechtszekerheid', de 'zekerheid in het rechtsverkeer' of de 'eisen van het rechtsverkeer' wordt
verwezen (zie b.v. HR, 24 mei 1985, NJ, 1986, nr. 699).
Doch de zekerheid van het rechtsverkeer komt pas in het gedrang, wanneer op een onherroepelijke manier op de overeenkomst is voortgebouwd. Wanneer een overeenkomst ten
bezwarende titel is gesloten maar nog niet uitgevoerd, is er meestal wei een negatief belang
(er zijn kosten gemaakt), doch niet altijd een positiefbelang (zie b.v. HR, 11 december 1959,
NJ, 1960, nr. 230).
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van handelingen om niet nooit( 472). In dat laatste geval spelen aileen
billijkheidsoverwegingen(473). Die stelling is ongenuanceerd(474).
In de rechtsleer zijn dan oak stemmen opgegaan om steeds het
,nadeelvereiste" op te leggen(475) en om dit criterium te verfijnen(476). Niet elk nadeelleidt tot integrale bescherming, doch wei
het ,onherroepelijk hebben voortgebouwd'' op de schijnbaar geldige
rechtshandeling(477). Pas dan wordt immers de zekerheid van het
rechtsverkeer in concreto aangetast(478).
De Nederlandse wetgever is niet ongevoelig geweest voor deze
evolutie. In de parlementaire voorbereiding(479) werd gesuggereerd
dat de onbillijke gevolgen van de automatische en algehele bescherming van de medecontractant te goeder trouw steeds(480) door

(472) Dit is onjuist. Heeft de begiftigde, die de verkregen geldsom aanwendt om zijn huis te
verbouwen, niet (letterlijk en figuurlijk) op de schenking voortgebouwd? (zie SCHOLTEN, G.J.,
noot onder HR, 10 februari 1967, NJ, 1967, nr. 212, sub 5; zie, in gelijkaardige zin, het
voorbeeld aangehaald door NrnsKENS-lSPHORDING, B.W.M., ,Een recent arrest van de Hoge
Raad, het nadeelvereiste en het Nieuw BW", WPNR, 1986, nr. 5.769, (53), p. 57).
- - (4'73)-De-rechtspraak-is-ook-dan-inconsequent:-De-medecontractant die-te ·goeder-trouw- om------·
niet verkrijgt en bewijst dat hij een nadeel zou lijden, wordt systematisch integraal beschermd.
Volgens de theorie van HoUWING zou het volstaan het negatieve belang te vergoeden.
(474) Zie de vorige voetnoten.
(475) Zie reeds SCHOLTEN, G.J., noot onder HR, 10 februari 1967 NJ, 1967, nr. 212, sub 5;
NIEUWENHUIS, J.H., ,Bezwarende titel, negatief belang en afwezigheid van bevoordeling als
factoren die bij de geldigheid van rechtshandelingen een rol spelen", WPNR, 1976, nr. 5.341,
(169), p. 170 e.v.
De rechtspraak heeft zich daar evenwe1 uitdrukkelijk tegen verzet (HR, 12 juni 1981, NJ, 1982,
nr. 238).
(476) Voorde principii'He besch~rming op grand van de goede trouw is 'enig' belang ofnadeel
voldoende. Voor de aanspraak op de bescherming van het positieve belang is evenwel nodig
dat de medecontractant op een onherroepelijke manier op de overeenkomst heeft voortbebouwd (daarover SCHOLTEN, G.J., noot onder HR, 29 november 1974, NJ, 1975, nr. 211,
sub 3, p. 651-652 en onder HR, 5 december 1975, NJ, 1976, nr. 223, sub 3; NIEUWENHUIS, J.H.,
,Bezwarende titel, negatief belang en afwezigheid van bevoordeling als factoren die bij de
geldigheid van rechtshandelingen een rol spelen", I.e., nr. 5.341, p. 171-172; zie ook
NIESKENS-lSPHORDING, B.W.M., ,Een recent arrest van de Hoge Raad, het nadeelvereiste en
het Nieuw BW", I.e., nr. 5.769, p. 56-57).
(477) D.i. b.v. het geval wanneer de derden ten gevolge van het vertrouwen van de fidens
rechten hebben verkregen die niet eenvoudig voor vergoeding in aanmerking komen (BREUKERS, B.J., ,De vertrouwensleer, de notariele akte en de gastarbeider' ', I.e., nr. 5.688, p. 144,
sub 3.7).
(478) Zie de verwijzingen in de vorige voetnoten.
(479) Zie de Memorie van antwoord aan de Tweede Kamer en de Nota van wijzigingen,
aangehaald door VAN ZEBEN, C.J. en DU PoN, J.W., m.m.v. 0LTHOF, M.M., Pari.Geseh./nv.,
Boek 3, 177 resp. 167.
(480) Dus ook bij rechtshandelingen ten bezwarende titel (zie in dat verband HARTLIEF, T. en
TnTTES, R.-J., ,De vertrouwensleer en de beperkende werking van de goede trouw", NIB,
1989, (156), 157, linker kol.).
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middel van de redelijkheid en de billijkheid(481) zou kunnen worden
afgezwakt(482).
Aldus heeft de wisselwerking tussen de wetgeving en de rechtspraak
geleid tot de uitwerking van een vrij verfijnd systeem(483), waarin het
onderscheid tussen handelingen om baat en om niet wordt overstegen,
en nauwer wordt aangesloten bij de theorie van HOUWING. De
verfijning biedt ook de mogelijkheid om op het vlak van de omvang
van de vertrouwensbescherming aan een gedifferentieerde afweging
te doen(484).
b) het huwelijksvermogensrecht.
89. In het huwelijksvermogensrecht treft men enkele gevallen aan
waarin de derde-medecontractant te goeder trouw niet automatisch
integraal wordt beschermd.
Belangrijk is vooral art. 1422 B. W. Volgens de Parlementaire voorbereiding(485) -hierin gevolgd door de heersende leer(486)- is de
rechter niet verplicht de overeenkomst overeind te houden, wanneer
de goede trouw van de derde-medecontractant vaststaat. Hij ,kan'' de
nietigheid uitspreken en aan de derde-medecontractant te goeder
trouw een vergoeding toekennen( 487). De feitenrechter beschikt in

(481) Neemt men aan dat de omvang van de vertrouwensbescherming bepaald wordt door de
combinatie van de eisen van het verkeer en van de billijkheidsoverwegingen in een concreet
geval, dan zou men kunnen stellen dat de ware grondslag het vertrouwensbeginsel zelf is.
(482) De nolens kan zich onder omstandigheden tegen de bescherming van de tegenpartij te
goeder trouw verzetten, o.a. door aan te tonen dat die tegenpartij in werkelijkheid geen schade
lijdt, zodat een integrale bescherming in strijd is met de redelijkheid en billijkheid (objectieve
goede trouw). Het 'nadeelvereiste' is dus geen constitutieve voQfWaarde meer, maar een
'factor' in de belangenafweging. De meest recente rechtspraak van de Hoge Raad was ook
in die zin gevestigd (HR, 12 september 1986, NJ, 1987, nr. 267; HR, 15 april1988, NJ, 1988,
nr. 951).
(483) Kenmerkend voor de hele ontwikkeling, is het streven naar rechtsverfijning.
(484) Daarbij moet het concrete belang dat de medecontractant te goeder trouw erbij heeft de
geldigheid van de overeenkomst te behouden, worden afgewogen tegen het concrete nadeel dat
de nolens zou ondervinden, indien de nietigheid van de overeenkomst niet wordt uitgesproken.
Maatstaf is het evenredigheidsbeginsel (zie NIEUWENHUIS, J.H., noot onder HR, 12 september
1986, AA, 1987, 102-103). De zekerheid van het rechtsverkeer moet immers steeds tegen de
billijkheid worden afgewogen (NIEUWENHUIS, J.H., ,Bezwarende titel, negatief belang en
afwezigheid van bevoordeling als factoren die bij de geldigheid van rechtshandelingen een
rol spelen", I.e., nr. 5.342, p. 187, sub 8).
(485) Verslag Hambye, 63.
(486) Zie o.a. CASMAN, H., ,Het wettelijk stelsel - Bestuursbevoegdheden en sanctieregeling", I.e., nr, 55, p. 447; DILLEMANS, R., o.e., 1983, nr. 48, c, p. 133; RAUCENT, L., o.e., 1986,
nr. 142, p. 134.
(487) In de parlementaire voorbereiding wordt gesteld dat die vergoeding gesteund is op de
sterkmaking door de contracterende echtgenoot (Verslag Baert, 16). In werkelijkheid is het
vertrouwensbeginsel de grondslag.
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dat verband over een beoordelingsbevoegdheid. Hij zal niet alleen met
de (kwaliteit van de) goede trouw van de betrokken partijen(488)
rekening houden, doch ook met hun concrete belangen. Meer nog, de
concrete belangen van de twee partijen worden tegen elkaar afgewogen. Als criterium wordt het evenredigheidsbeginsel gehanteerd(489).
De oplossing die door de wetgever werd uitgewerkt, werd door de
rechtsleer getransponeerd op de hypothese van art. 224, § 1
B.W.(490).

Een gelijkaardige oplossing werd in de Franse rechtsleer verdedigd
ten aanzien van art. 220 C.civ., of de goede trouw met betrekking tot
het niet-buitensporige karakter van een huishoudelijke schuld(491).
B. De a.fweging van de belangen op het niveau van de gevolgen
90. Uit de voorgaande nummers blijkt dat de belangenafweging op
het niveau van het rechtmatige vertrouwen geen willekeurig iets is,
doch een proces, dat volgens een bepaald stramien verloopt. Uitgangspunt is de vaststelling dat de rechter over een dubbele beoordelingsbevoegdheid beschikt, die evenwel aan bepaalde regels is onderworpen(492).
Die bevoegdheid slaat -eerst en-vooral op de componenten van de
abstracte belangena.fweging, d.i. op de vraag of de constitutieve
voorwaarden voor de toepassing van de (nietigheids)sanctie zijn
vervuld( 493), en vervolgens op de vraag of het vertrouwen van de

(488) Ook de niet-contracterende echtgenoot kan 'te kwader trouw' zijn, b.v. wanneer hij het
destijds eens was met de rechtshandeling, doch achteraf het tegendeel beweert om zodoende
alsnog op een faliekant afgelopen transactie te kunnen terugkomen.
(489) Zie RAUCENT, L., o.c., 1986, m. 142, p. 134.
(490) Supra, m. 31.
Deze analogische toepassing is gerechtvaardigd. De wetgever heeft de toepassing van het
vertrouwensbeginsel i.h.r. van art. 224, § 1 B.W. noch voorgeschreven, noch verboden.
Aanvaardt men die toepassing, dan zal men -gelet op de gezinsbeschermende strekking van
deze bepaling- bezwaarlijk voor het andere alternatief kunnen opteren, met name de automatische en integrale bescherming van de derde-medecontractant te goeder trouw.
(491) Supra, nr. 34.
(492) Men zegt ook wel dat de (nietigheids)sanctie facultatief is (zie supra, nr. 31 en m. 89).
Dit zou erop kunnen wijzen dat de rechter vrij is de sanctie al dan niet uit te spreken. Dit is
echter niet het geval.
(493) Is de vervreemde (leegstaande) woning wel een gezinswoning in de zin van art. 215, § 1
B.W.? Is de huishoudelijke schuld -met name de bestel!ing van een zwembad- wel buitensporig, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin?
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derde-medecontractant rechtmatig is(494).(495) Deze beoordeling
geschiedt telkens in concreto. Wanneer uit deze tweevoudige beoordeling blijkt dat zowel aan de constitutieve voorwaarden als aan de
rechtmatigheidseis is voldaan, kunnen beide partijen (tegenstrijdige)
rechtmatige aanspraken Iaten gelden. In deze context(496) is het
zonder meer verlenen van voorrang aan een van de abstracte belangen, met name de vertrouwensbescherming(497), geen bevredigende
oplossing. Dit geldt niet in het minst, wanneer de belangen van de
niet-contracterende echtgenoot emstig in het gedrang zijn gebracht en
het vertrouwen van de derde-medecontractant niet honderd procent
rechtmatig is(498). Door het integraal honoreren van het vertrouwen
zou de balans opnieuw teveel in het voordeel van de vertrouwensbescherming doorwegen. Andermaal is een correctie aangewezen, maar
deze keer op een ander niveau, dat van de concrete belangen of van de
omvang van de vertrouwensbescherming.
91. Volgens de heersende leer is de goede trouw van de derdemedecontractant slechts een van de factoren waarmee de rechter bij
de toekenning van de vertrouwensbescherming rekening moet houden( 499). De beslissing hangt dan onvermijdelijk(500) af van een
bijkomende belangenafweging, te weten de zuivere belangenafweging
of de afweging van de concrete (patrimoniale en andere) belangen van

(494) Behoorde de koper van de waning te weten dat art. 215, § 1 B.W. van toepassing was?
Heeft de leverancier van het zwembad aan zijn oplettendheidsplicht voldaan, zowel op het
ogenblik van de bestelling als op het ogenblik van de levering?
(495) De rechter kan in dat stadium ook rekening houden met de (objectieve) kwade trouw, het
oogmerk van degene die de vordering tot nietigheid instelt (zie supra, nr. 82). Aldus is het
opvallend dat -enkele verklaarbare uitzonderingen daargelaten- de goede trouw van de derdemedecontractant m.b.t. art. 1427 C.civ. wordt aanvaard in gevallen, waarin de collusie tussen
de twee echtgenoten of de kwade trouw van de eisers op grond van de feitelijke context zeer
aannemelijk is (zie Cass.fr.com., 29 oktober 1973, Bull.cass., IV, nr. 299, p. 267; Cass.fr.civ.,
14 december 1976, Bull.cass., I, nr. 403, p. 316; Cass.fr.civ., 18 januari 1977, Bull.cass., Ill,
nr. 26, p. 22; Cass.fr.civ., 3 maart 1981, J.C.P., 1981, IV, 180). In gevallen waarin er van
collusie geen sprake kon zijn, zoals in geval van feitelijke scheiding tussen echtgenoten, werd
de goede trouw van de derde-medecontractant daarentegen niet aangenomen (Cass.fr.civ ., 6 juli
1976, Bull.cass., I, nr. 246, p. 200; Cass.fr.civ., 15 juni 1977, Bull.cass., I, nr. 281, p. 222).
(496) Supra, nr. 20.
(497) Dit is b.v. het systeem van art. 89 (oud) Ned.B.W.
(498) Zie reeds mijn ,De borgstelling (art. 224, § 1 en sub 4, B.W.) of de confrontatie tussen
gezinsbelang, autonomie en derdenbescherming- beschouwingen bij het arrest van het Hof van
cassatie van 27 november 1987", R. W., 1988-89, (273), nr. 23 e.v., p. 280 e.v.
(499) Supra, nr. 31 en nr. 89.
(500) Daarover supra, nr. 31, tekst en voetnoot 160.
Hoe zou het conflict anders worden opgelost?
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de betrokken partijen op het ogenblik(501) van het inleiden van de eis.
Deze rechterlijke bevoegdheid om in billijkheid te oordelen is niet
aileen opportuun, doch wordt ook erkend, zoniet door de wetgever(502), dan alleszins door de heerSende leer(503). Deze billijkheidsbeslissing is geen (louter) willekeurige beslissing. De beslissing komt
immers pas in een tweede stadium, d.i. na de abstracte belangenafweging, na de erkenning van de (gelijke) rechtmatige aanspraken van
beide partijen. Voorts is de rechter verplicht om in de ene of de andere
zin te beslissen, al naargelang het resultaat van de concrete belangenafweging. Bij die afweging moet hij tenslotte het evenredigheidsbeginsel eerbiedigen(504), zodat het vertrouwensbeginsel mede op het
beginsel van het misbruik van recht stoelt(505). De omvang van de
vertrouwensbescherming is afhankelijk van de vraag in welke mate op
een onherroepelijke wijze op de rechtshandeling is voortgebouwd. Dit
moet in concreto worden beoordeeld, en tegen het concrete belang
van de tegenpartij, de niet-contracterende echtgenoot, worden afgewogen(506).
92. Ret benaderen van een juist evenwicht geschiedt niet aileen aan
de hand van het verfijnen van het beslissingsproces door middel van
de dubbele afweging (abstracte en concrete), doch ook en vooral(507)
--- -----------

(501) De abstracte belangenafweging geschiedt daarentegen op het ogenblik van het stellen
van de rechtshandeling.
(502) M.b.t. art. 1422 B.W., zie Verslag Hambye, 63-65.
(503) De grondslag is het vertrouwensbeginsel zelf. Dit beginsel stoelt immers voor een deel
op de billijkheid (supra, voetnoot 481). Welnu, op grond van de billijkheid wordt de derdemedecontractant slechts dan beschermd, wanneer hij daarbij belang heeft. Zoniet zou hij zich
ten koste van de andere partij verrijken.
(504) Supra, nr. 31 en m. 89.
(505) In de huidige cassatierechtspraak is het evemedigheidscriterium of het 'criterium van de
belangenafweging' (VAN GERVEN, W., Algemeen deel, nr. 70, litt.C., p. 188) de meest
gehanteerde maatstaf.
(506) Heeft de derde-medecontractant de gezinswoning van de contracterende echtgenoot
gekocht als woning voor zijn gezin en heeft hij zijn oude woning inmiddels verkocht, dan zal
vaak de enig passende vorm van schadevergoeding zijn: levering van het huis. Op de eerste
rechtshandeling is immers op onherroepelijke wijze voortgebouwd. De concrete belangen van
de derde-medecontractant bij de instandhouding van de rechtshandeling zijn bovendien
beschermenswaadig. Werd de woning daarentegen als beleggingsobject gekocht, dan wordt
de zekerheid van het rechtsverkeer niet dermate in concreto aangetast, dat men verder zou
moeten gaan dan de vergoeding van het negatieve belang (vgl., m.b.t. de hypothese bedoeld in
art. 35 (3.2.3) Boek 3 Nieuw Ned.B.W., NIEUWENHUIS, J.H., ,Vertrouwen is goed, controle is
beter", Kwart.Ber.NieuwB. W., 1985, (134), 134; zie ook de voorbeelden bij dezelfde auteur,
,Je bekijkt het maar", noot onder HR, 12 september 1986, AA, 1987, (99), 105).
Maar telkens zal dit concrete belang tegen dat van de niet-contracterende echtgenoot moeten
worden afgewogen.
(507) Wanneer zowel de abstracte als de concrete belangen even beschermenswaardig zijn,
kan een juist evenwicht per hypothese alleen door middel van tussenoplossingen worden
bereikt.
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door het uitwerken van tussenoplossingen, oplossingen die het midden houden tussen de nietigverklaring en het behoud van de rechtshandeling zonder meer. Een eerste tussenoplossing bestaat erin de
nietigverklaring(508) of het behoud(509) van de rechtshandeling
afhankelijk te maken van de uitkering van een vergoeding aan de
benadeelde partij. Het huwelijksvermogensrecht biedt bovendien
ruimte voor een verdere verfijning(510). Een tweede tussenoplossing
bestaat erin de geldigheid van de rechtshandeling in stand te houden,
mits beperking van het recht van verhaal(511). De vermindering van
de aangegane verbintenis kan tenslotte eveneens een compromisoplossing uitmaken(512).

BESLUIT

§ 1. Het vertrouwensbeginsel wordt als instrument van belangenafweging gehanteerd.
93. Het besluit van het ganse betoog is vrij eenvoudig.

Uit het overzicht van de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het
huwelijksvermogensrecht en uit de synthese ervan, blijkt dat dit
(508) Supra, nr. 31 en nr. 89.
(509) In dat geval wordt de derde-medecontractant te goeder trouw verplicht (een deel van) de
aan de niet-contracterende echtgenoot veroorzaakte schade te vergoeden (vgl. de artt. 891 en
1681 B.W.; art. 54 (3.2.17c) lid l Boek 3 Nieuw Ned.B.W.).
Uiteraard zal deze tussenoplossing vooral aangewezen zijn in geval van intrinsieke benadeling
of, in het algemeen, wanneer de schade voor vergoeding bij equivalent in aanmerking komt.
(510) Al naargelang de verplichting om de vergoeding te betalen wordt beschouwd als een
gemeenschappelijke schuld van de echtgenoten (b.v. in geval van collusie of aan de nietcontracterende echtgenoot toerekenbare schijnverwekking) of als een eigen schuld van de
contracterende echtgenoot (b.v. bij gebruik van listige kunstgrepen door de contracterende
echtgenoot, buiten medeweten van zijn medeechtgenoot).
(511) Zie art. 1407, 3° B.W. Deze bepaling biedt de mogelijkheid de geldigheid van de
rechtshandeling te behouden, doch mits 'diskwalificatie' van de schuld. De gemeenschappelijke schuld wordt in een eigen schuld omgezet, met het gevolg dat het recht van verhaal
wordt beperkt (art. 1409 e.v. B.W.).
(512) Althaus wanneer men een 'oneigenlijk' gebruik van deze specifieke sanctie aanvaardt,
zoals dit in de rechtspraak m.b.t. art. 484, lid 2 B.W. het geval is. Deze bepaling wordt
toegepast op (buitensporige) ondeelbare verbintenissen, in die zin dat de verbintenis van de
handelingsonbekwame (b.v. de betaling van de prijs) eenzijdig wordt verminderd. De facto
komt dit in vele gevallen neer op een toepassing van art. 1312 B.W.
In het huwelijksvermogensrecht kan op laatstgenoemde bepaling geen beroep worden gedaan.
Dit was voor enkele auteurs blijkbaar geen beletsel om te pleiten voor de (eenzijdige)
vermindering van de verbintenis in het huwelijksvermogensrecht (zie, m.b.t. art. 224, § l,
sub 4 B.W., RAUCENT, L., ,Un epoux peut-il se porter caution sans le consentement de son
conjoint?'', in Actuele problemen uit het notariele recht, Opstellen aangeboden aan Prof. A. De
Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, (159), IV, p. 169; zie ook DE GAVRE, J. en LAMPEFRANZEN, M.-F., i.e., nr. 78, p. 193, sub c)).
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beginsel ongetwijfeld als een instrument wordt gehanteerd om de
resterende belangenconflicten in gans het huwelijksvermogensrecht
op een gelijkaardige doch gedifferentieerde manier op te lossen.
Deze gedifferentieerde belangenafweging geschiedt op drie vlakken.
Op het vlak van de ,principiC"le aanvaarding'' van de toepassing van
het vertrouwensbeginsel geschiedt de afweging niet (langer) aan de
hand van een selectieve aanvaarding van die toepassing(513). Wel
kan men stellen dat de principiele aanvaarding van die toepassing in
heel het huwelijksvermogensrecht(514) op zich en globaal bekeken
een (grove) vorm van ,juist evenwicht" inhoudt(515).
94. Maar veel wijzer zijn we daarmee niet. We gaan er van uit dat
Marie meer bescherming verdient dan de echtgenoot van Mevr. V.
Hoe kan de toepassing van het vertrouwensbeginsel voor die differentiatie zorgen? Het antwoord op die vraag vindt men in het tweede
niveau, dat van de werking van het vertrouwensbeginsel. Meer
bepaald wordt de derde-medecontractant slechts dan beschermd,
indien hij te goeder trouw is, d.i. ,niet wist, noch behoorde te
weten" dat zijn medecontractant onbevoegd was. Aan dit ,behoren
te weten" kan men verschillende eisen stellen. Van de koper van de
woning -een toch niet onbelangrijke aangelegenheid- kan men een vrij
diepgaana-onderzoek vedangen:,- een ·actieve ondetzoeksplichc-Men
kan ook eisen dat hij zelf bewijst dat hij behoorlijk heeft ge1nformeerd. Ten aanzien van de leverancier van huishoudelijke voorwerpen kan men minder veeleisend zijn. Toch moet hij een zekere
oplettendheid aan de dag leggen. Had hij toevallig weet van de
feitelijke scheiding, dan had hij wat meer informatie moeten inwinnen. Maar, gelet op die lage eisen, zou men wel van de goede trouw
van de leverancier kunnen uitgaan. De eisen kunnen ook varieren
naargelang het ogenblik waarop men zich stelt. Dat de koper van de
gezinswoning bij het ondertekenen van de ,compromis'' niet naging

(513) De toepassing van het beginsel wordt in sommige gevallen verworpen, bijvoorbeeld
daar waar het gezinsbelang zwaar weegt. Men denke aan het geval van de verkoop van de
gezinswoning. Daar waar vooral het belang van de derde-medecontractant beschermenswaardig is, wordt die toepassing aanvaard. Men denke aan de bestelling van het zwembad.
(514) Oak in geval van miskenning van het verbod de gezinswoning te vervreemden.
(515) Bij de verkoop van de gezinswoning is er geen absolute prioriteit voor het belang van
Marie. Zij wordt niet beschermd als de koper te goeder trouw is. Evenzo zal in het tweede
voorbeeld de leverancier enkel bescherming krijgen als hij te goeder trouw is. De toepassing
van het vertrouwensbeginsel houdt dus het midden tussen de absolute bescherming van de nietcontracterende echtgenoot en de absolute bescherming van de derde-medecontractant.
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of het om een gezinswoning ging, is begrijpelijk. Maar naar aanleiding van het verlijden van de notariele akte is dat wei anders. De koper
(of zijn notaris) moet op dat ogenblik zeker zijn dat Marie met de
verkoop instemt. Hetzelfde geldt mutatis mutandis met betrekking tot
de bestelling en de levering van een zwembad.
De aard en de omvang van die onderzoeksplicht en de bewijslastverdeling worden niet lukraak bepaald, doch op grond van drie
welbepaalde factoren: de strekking van de wettelijke bepaling, het
belang van de rechtshandeling en de kenbaarheid van de bevoegdheidsbeperking. Toegepast op het onderhavige voorbeeld: het verbod
om de gezinswoning te verkopen strekt ter bescherming van het gezin.
Verkopen is een belangrijke handeling. Of een woning een gezinswoning is, is in de regel kenbaar. Doch de bijzondere omstandigheden
van de zaak zullen mede doorslaggevend zijn. Stel bijvoorbeeld dat
niet werd verkocht, maar verhuurd. En stel dat het niet aan de woning
te zien was dat het om een gezinswoning ging, bijvoorbeeld omdat het
huis leeg stond, zoals in casu. In die bijzondere omstandigheden zal de
rechter sneller tot de goede trouw van de derde-medecontractant
kunnen besluiten.
Hoewel op dit tweede niveau met allerlei criteria en met de concrete
omstandigheden van de zaak rekening wordt gehouden, is het besluit
niets meer dan dat de derde-medecontractant te goeder trouw is en dat
zijn belang beschermenswaardig is. De rechter komt immers tot de
vaststelling dat zowel Marie als de koper van de gezinswoning een
rechtmatig belang hebben, de ene op grond van de wet, de andere op
grond van zijn rechtmatig vertrouwen. Beide belangen zijn beschermenswaardig. Hoe moet de rechter de knoop doorhakken? Het antwoord vindt men op het derde en laatste niveau.
95. Het derde niveau houdt verband met de concrete belangen van de
twee betrokken partijen. De bescherming van de gezinswoning is wei
een belangrijk iets, maar is die bescherming in casu wei belangrijk
voor Marie? De aankoop van een zwembad kan wei buitensporig zijn,
doch helemaal nutteloos is een dergelijke aankoop niet. En omgekeerd: heeft de koper van de gezinswoning wei een concreet belang
bij het behoud van de woning? Ingeval van nietigverklaring krijgt hij
immers de door hem betaalde prijs terug.
Anders gezegd, de rechter zal met deze concrete belangen rekening
houden en hij zal ze tegen elkaar afwegen. Weegt het concrete belang
dat de koper van de gezinswoning heeft bij het behoud van de
overeenkomst wei op tegen het belang dat Marie in casu heeft bij
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het tenietdoen ervan? Men denke aan het belang van de mindervalide
koper die al jaren op zoek is naar een geschikte woning, terwijl Marie
toch verhuisplannen koesterde.
Tenslotte kan de rechter tussenoplossingen bedenken. Hij kan bijvoorbeeld de verkoop van de gezinswoning vemietigen doch tegelijkertijd
Jan veroordelen om de kosten die de koper ondertussen heeft gemaakt,
te vergoeden.
§ 2. Het vertrouwensbeginsel is bovendien een geschikt instru-

ment van belangenafweging
96. Het geschikte karakter van het vertrouwensbeginsel als instrument van belangenafweging blijkt uit volgende vaststellingen.
Eerst en vooral wordt dit derdenbeschermend beginsel -daadwerkelijk
en volgens welbepaalde wetmatigheden(516)- als afwegingstechniek
gehanteerd, ook daar waar het niet uitdrukkelijk door de wetgever is
toegelaten. De bekrachtiging ervan doet dus geen geweld aan de
juridische werkelijkheid, integendeel. Aansluitend hierop is er het
formele aspect. Het vertrouwensbeginsel is een algemeen rechtsbeginsel. Dit impliceert enerzijds dat het (als instrument) in heel het
huwelijksvermogensrecht kan worden aangewend, ook door de rechter-;--Anderzijds kan-de- toepassing- ervan-deor-het Hef-van-Gassatie- - worden gecontroleerd.
In tweede instantie is het een veelzijdig beginsel. Er is de soepelheid
van de maatstaf (,rechtmatig vertrouwen' ') waardoor differentiatie
mogelijk is, zonder dat het criterium zijn indentiteit verliest. Tevens
kan met de bijzondere omstandigheden van de zaak rekening worden
gehouden, wat rechtsverfijning toelaat. De gelaagdheid binnen het
principe zelf (aanvaarding, toepassingswijze en omvang van de vertrouwensbescherming) laat twee afwegingen toe, een abstracte en een
concrete. Naast de abstracte belangen kunnen dus ook de concrete
belangen van de partijen in aanmerking worden genomen. Vooral aan
de hand van de combinatie van beide afwegingen kan een juist
evenwichtspunt worden aangeduid.
Tenslotte is het een rijk geschakeerd beginsel omdat het de toepassing
van andere beginselen, zoals de algemene zorgvuldigheidsnorm en het
misbruik van recht, insluit. Daardoor bekomt het afwegingsinstrument
een evenwichtige en stevige basis.

(516) De rechters passen die wetmatigheden a.h.w. onbewust toe.
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97. Uit het voorgaande blijkt dat het vertrouwensbeginsel -in het
bijzonder zoals het in art. 1422 B.W. (onbewust) is uitgewerkt en
wordt toegepast- voldoet aan de meeste voorwaarden die in de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor een
volwaardige belangenafweging zijn vooropgesteld(517). Rest nog de
toets van de interne en externe vergelijking.
Wat het eerste punt betreft, kan uit een aandachtige bestudering van
andere leerstukken(518) uit het gemene(519), personen-(520) en
familiale vermogensrecht(521) het besluit worden getrokken dat het
vertrouwensbeginsel er op een gelijkaardige manier als afwegingsinstrument wordt gebruikt.
W at de externe vergelijking betreft, kan -zeer schematisch- gesteld
worden dat. de toepassing van het vertrouwensbeginsel in geen van de
onderzochte stelsels de graad van perfectie haalt die in het Belgische
recht -in het bijzonder in art. 1422 B.W.- wordt bereikt. In het Duitse
huwelijksvermogensrecht is de uitwerking nog vrij primair. Naast de
selectieve aanvaarding van de toepassing van het vertrouwensbeginsel(522), wordt met extremen gewerkt(523). In het Nederlandse
huwelijksvermogensrecht heeft de toepassing van het vertrouwensbeginsel wel een vergevorderd stadium bereikt(524). Volmaakt kan men
het Nederlandse systeem niet noemen, omdat in het Nederlandse
huwelijksvermogensrecht vastgehouden wordt aan het principe van
de volledige honorering van het rechtmatige vertrouwen(525). Daardoor wordt een concrete belangenafweging uitgesloten.
(517) Supra, nr. 13.
(518) De interne vergeiijking kon, geiet op de beperkte omvang van de bijdrage, niet of
nauweiijks worden verwerkt.
(519) B.v. het ieerstuk van het schijnmandaat, van de actio pauliana, van de verkrijging a non
domino, van de discrepantie tussen werkeiijke en verklaarde wii, enz.
(520) B.v. het ieerstuk van de handelingsonbekwaamheid van min- en meerderjarigen, zowei
in het interne materieie recht als in het internationaie privaatrecht, enz.
(521) B.v. de theorie der schijnerfgenamen.
(522) Die toepassing wordt wei aanvaard in gevai van miskenning van het verbod om de
gezinswoning te vervreemden (§ 1365 BGB), doch niet wanneer bestanddeien van het huisraad
zonder de toestemming van de andere echtgenoot worden vervreemd (§ 1369 BGB).
(523) De eis van het 'behoren te weten' wordt niet gesteid. De derde-medecontractant wordt
beschermd, ook wanneer hij 'niet-weet'. Daarbij komt dat zijn goede trouw wordt vermoed en
dat de vertrouwensbescherming integraai is.
(524) Men kan immers gewag maken van een algemene toepassing van het beginsei in het
huweiijksvermogensrecht (de vraag is wei of dit in het Nieuwe Ned.B.W. nog steeds het gevai
is).
Bovendien is er op het viak van de toepassingswijze ('niet-weten, noch behoren te weten',
onderzoekspiichten, bewijsiastverdeiing) een heie traditie.
(525) Tenzij ook in dit gevai het 'achterpoortje' van de redeiijkheid en billijkheid wordt
aanvaard.
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SOMMAIRE
LE PRINCIPE DE LA CROYANCE LEGITIME COMME INSTRUMENT APPROPRrE POUR RESOUDRE
LES CONFLITS D'INTERETS DANS LE DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX

Le droit des regimes matrimoniaux est, comme toute autre partie du droit, le resultat
d'une balance des interets. Dans les differentes hypotheses oil un epoux (epouxcontractant) contracte avec un tiers (tiers-cocontractant), deux interets s'opposent:
}'interet de l'epoux non-contractant et celui du tiers-cocontractant. Ces deux interets
meritent, aux yeux du legislateur, une protection. Le legislateur s'est efforce de
solutionner ces situations conflictuelles, soit en les empechant de naftre, soit en
mettant les deux interets en balance (mise en balance des interets abstraits). Cette
mise en balance par le legislateur n'est pas parfaite. De la I' existence de ,conflits
d'interets residuels"
Dans cette etude l' auteur defend la these que le principe de la croyance legitime peut
constituer un instrumentapproprie pour resoudre ces conflits d'interets residuels dans
toutle droit des regimes matrimoniaux, et ceci d'une maniere uniforme, mais non
identique. Deux exemples pratiques - au moyen desquels la these sera illustree forment le point de depart de l' etude.
Il est important de souligner d'emblee que le mechanisme qui permet de mettre les
interets en balance, se deroule sur trois niveaux.
0

Le premier niveau est celui de la (non)-acceptation de }'application du principe de la
croyance legitime en tant que telle. La mise en balance differenciee peut prendre la
forme d'une acceptation selective de cette application: Iii. oil I' interet del' epoux noncontractaiTt esrpreponderant;-cette application-serait rejetee.-La oil Finteret-des-tiers
l' emporte, elle serait acceptee. Seulement voila, il existe dans le droit positif des
regimes matrimoniaux (belge, allemand, fran9ais et neerlandais) une tendance tres
nette en faveur de !'acceptation de }'application generale duprincipe nomme cidessus.
C'est pourquoi la mise en balance differenciee est surtout realisee au deuxieme
niveau, celui de !'application du principe de la croyance legitime. La notion de
,bonne" foi ~ qu'il faut traduire par ,croyance legitime" ou par ,ignorer et
pouvoir ignorer'' - en constitue la piece maftresse. Le tiers-cocontractant est tenu a
un , ,devoir de recherche''. Les exigences en matiere de la recherche peuvent varier
(devoir de recherche actif ou passif avec toutes les nuances intermediaires).
La nature et l'ampleur de ce devoir de recherche varient selon les circonstances.
L' auteur essaye de systematiser ces facteurs. La circonstance la plus importante est le
but (en faveur de l'epoux non-contractant ou en faveur du tiers-cocontractant) de la
regle legale applicable. Ensuite viennent le caractere important (ou non) de l'acte et
la possibilite (ou l'impossibilite) pour les tiers de connaftre les limitations apportees
aux pouvoirs de l'epoux contractant. Enfin on peut egalement distinguer les facteurs
selon la personne a laquelle ils se rapportent: l'epoux non-contractant, l'epoux
contractant, le tiers-cocontractant et la personne intermediaire. Le fait que l' apparence est imputable a l' epoux non-contractant appartient a la premiere categorie.
Quant ala troisieme categorie, l'on songe ala qualite professionnelle (ou non) du
tiers-cocontractant. La quatrieme categorie concerne principalement !'intervention
du notaire.
La differenciation est egalement realisee au moyen des regles en matiere de preuve.
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Quand le devoir de recherche est de nature active, c'est en general au tierscocontractant de prouver qu'il a satisfait ace devoir. Quand le devoir de recherche
est de nature passive, la bonne foi du tiers est presumee.
Enfin, le moment auquel la croyance legitime du tiers-cocontractant doit exister a
egalement de !'importance. Quand le contrat se deroule en deux phases successives
(la conclusion et !'execution des obligations) la croyance legitime doit etre appreciee
au moment de la conclusion. Mais cette regie ne facilite nullement la mise en balance
des interets. 11 serait plus opportun que !'appreciation de la bonne foi se fasse eta la
conclusion, et au moment de !'execution, quitte a accorder a chaque fois des
consequences juridiques differentes.
Le deuxieme niveau ne permet pas de realiser un ,juste equilibre", car il n'y est tenu
compte que des interets abstraits des parties.
C' est pourquoi il faut qu 'une mise en balance se fasse egalement au troisieme niveau,
celui des consequences de la croyance legitime. Quand 1' epoux non-contractant peut
faire declarer null'acte de I' autre epoux et quand le tiers-cocontractant a accompli
son devoir de recherche, les deux parties ont chacun un interet reconnu par la loi. Par
consequent, la mise en balance se fera a un autre niveau, celui des interets concrets.
Si I' interet concret du tiers-cocontractant est preponderant, les consequences juridiques de l'acte irregulier seront maintenues. Dans le cas oppose, l'acte sera mis a
neant, mais le tiers-cocontractant de bonne foi aura droit a une indemnite. On
retrouve cette distinction entre interet positif et interet negatif dans la theorie de
l'apparence en droit neerlandais. Elle peut etre transposee au droit des regimes
matrimoniaux.
En conclusion, I' auteur affirme que le principe de la croyance legitime est effectivement utilise dans le droit des regimes matrimoniaux pour mettre les interets
reciproques en balance. De plus, !'instrument est approprie. Le ,juste equilibre"
-realise par la combinaison de la mise en balance aux trois niveaux- est conforme
aux exigences que !a jurisprudence de la Cour europeenne des Droits de l'Homme a
formulees a cet egard.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS VERTRAUENSSCHUTZPRINZIP EIN GEEIGNETES INSTRUMENT UM
INTERESSENKONFLIKTE IM EHEVERMOGENSRECHT ZU LOSEN

Das Ehevermogensrecht ist wie jeder andere Teil des Rechtes das Produkt einer
Interessenabwagung. In den verschiedenen Hypothesen in denen ein Ehepartner
(kontrahierender Ehepartner) mit einem Dritten kontrahiert (Dritten-Mitkontrahenten) stehen zwei Interessen zich gegeniiber: dieses des anderen (nichtkontrahierenden) Ehepartners und dieses des Dritten-Mitkontrahenten. Beide
Interessen sind in den Augen des Gesetzgebers schutzwiirdig. Der Gesetzgeber hat
versucht diese Konfliktsituationen zu lOsen, entweder indem er sie zuvorkommt,
oder indem er die Interessen gegeneinander abwiegt (abstrakte Interessenabwagung).
Die gesetzliche Interessenabwagung ist allerdings nicht vollkommen. Es entstehen
Rest-Interessenkonflikte.
In diesem Beitrag verteidigt der Verfasser die These, daB das Vertrauensschutz-
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prinzip ein geeignetes Instrument sei urn Rest-Interessenkonflikte im ganzen Ehevermogensrecht auf einheitliche, aber deshalb noch nicht identische Weise zu lOsen.
Als Ausgangspunkt dienen zwei Beispiele, an denen diese These iiberpriift wird.
Wichtig ist, daB sich dieser Abwagungsmechanismus auf drei Ebenen zeigt.
Die erste Ebene gilt das wohl oder nicht Akzeptieren der Anwendung des Vertrauensschutzprinzips als solches. Die differenzierte Abwagung konnte durch eine
selektive Annahme dieser Anwendung vorgenommen werden. Im Falle eines
iiberwiegenden Interesses des nicht-kontrahierenden Ehepartners, wiirde diese
Anwendung abgelehnt werden; im Faile eines iiberwiegenden Interesses Dritter,
wiirde sie akzeptiert werden. Dennoch geht aus der iibersicht des positiven
(belgischen, deutschen, franzosischen, niederlandischen) Ehevermogensrechts hervor, daB es eine deutliche Tendenz gibt die allgemeine Anwendung des obengenannten Prinzips zu akzeptieren.
Die differenzierte Abwagung zeigt sich denn auch besonders auf der zweiten Ebene
der Anwendungsweise oder der Wirkung des Vertrauensschutzprinzips. Zentral steht
der Begriff , ,guter Glaube'' der als , ,rechtmaBiges Vetrauen'' bzw. als , ,Nichtwissen
oder Nicht-Zu-Wissen-Brauchen" gedeutet werden muB. Der Dritte-Mitkontrahent
hat m.a.W. eine ,Untersuchungspflicht". Die Forderungen an der Untersuchung
konnen sich unterscheiden (aktive oder passive untersuchungspflicht und Zwischenformen).
Die Art und Weise und der Umfang der Untersuchungspflicht unterscheiden sich je
nach den Umstanden. In diesem Beitrag wird versucht diese Faktoren zu
systematisieren. Der wichtigste Umstand ist der (Familien oder Dritte schiitzende)
Zweck der anwendbaren Gesetzesbestimmung. Sehr wichtig sind weiter der
·· -(un1bedeutende-Gharakter-der Rechtshandlung-und-die-tNicht Kenntlichkeit-der
Einschrankung der Verwaltungsbefugnis des kontrahierenden Ehepartners. SchlieBlicht lassen sich die Faktoren nach der jeweiligen Person einteilen zu deren Bereich
sie gerechnet werden konnen: dem nicht-kontrahierenden Ehepartner, dem
kontrahierenden Ehepartner, dem Dritten-Mitkontrahenten und der zwischendurch
auftretenden Person. Zur ersten Kategorie gehort das Zurechnen der Anscheinerweckung zum nichtkontrahierenden Ehepartner. Bei der dritten Kategorie muB man
die (nicht-)professionelle Eigenart des Dritten-Mitkontrahenten beriicksichtigen. Zur
vierten Kategorie gehOrt vorwiegend die Zwischenkunft des Notars.
Die Differenzierung wird gleichfalls durch die Beweisfiihrung verwirklicht. Bei
einer aktiven Untersuchungspflicht hat meistens der Dritte-Mitkontrahent die
Beweispflicht, daB er die Untersuchungspflicht erfiillt hat. Bei einer passiven
Untersuchungspflicht wird vorausgesetzt, daB er bona fide sei.
SchlieBlich ist auch der Augenblik, in dem der gute Glaube feststehen muB, von
Bedeutung. Bei Vertragen die in zwei Phasen vorgenommen werden (AbschluB des
schuldrechtlichen Geschafts und Erfiillung der vertragsmaBigen Verpflichtungen)
muB der gute Glaube im Moment des Abschlusses beurteilt werden. Dennoch
beeintrachtigt diese Regel die Interessenabwagung. Es ware opportuner die Beurteilung an zwei Zeitpunkten vorzunehmen, sie allerdings mit unterschiedlichen Rechtsfolgen zu verbinden.
Auf der zweiten Ebene wird noch keine , ,richtige Abwagung'' verwirklicht, weil nur
die abstrakten Interessen der Parteien beriicksichtigt werden.
Deshalb muB der ProzeB mit einer Abwagung auf der dritten Ebene der Folgen des
rechtmaBigen Vertrauens erganzt werden. Wenn der nicht-kontrahierende Ehe-
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partner kraft des Gesetzes in der Lage ist eine Rechtshandlung des anderen
Ehepartners nichtig erkliiren zu lassen und wenn der Dritte-Mitkontrahent seine
Untersuchungspflicht erfiillt hat, haben beide ein vom Gesetz anerkanntes
Interesse. Die Abwiigung geht dann notwendigerweise auf einer anderen Ebene
vor sich, auf der der konkreten Interessen, uberwiegt das konkrete Interesse des
Dritten-Mitkontrahenten, dann werden die Rechtsfolgen der unrechtrniiBigen
Handlung beibehalten. Im anderen Fall wird die Rechtshandlung nichtig erklart,
aber der Dritte-Mitkontrahent, der bona fide handelt, ist entschiidigungsberechtigt.
Dieser Unterschied zwischen positivem und negativem Interesse wird in der
niederliindischen Theorie des Vertrauensschutzes angewendet und kann im Ehevermogensrecht ubemommen werden.
Der Verfasser beschlieflt, daB im Ehevermogensrecht das Vertrauensschutzprinzip
tatsiichlich als Instrument der Interessenabwiigung angewendet wird, als fiberaus
geeignetes Instrument. Die , ,richtige Abwiigung'' - die durch das Zusammenspiel
der Abwiigungen auf drei Ebenen in den unterschiedlichen Hypothesen verwirklicht
wird - entspricht den in der Rechtsprechung des Europiiischen Gerichts fUr die
Menschenrechte erhobenen Forderungen.

SUMMARY
THE PRINCIPLE OF LEGITIMATE EXPECTATION, A SUITABLE INSTRUMENT FOR SOLVING
CONFLICTS OF INTERESTS IN MATRIMONIAL LAW

Like any other branch of the law, matrimonial law is the product of a balance of
interests. Under the various possibilities under which a spouse (contracting spouse)
concludes a contract with a third party (third contracting party), two interests
confront each other: that of the other non-contracting, spouse and that of the third
contracting party. Both these interests are, in the eyes of the legislature, capable of
being defended. The legislature has endeavoured to solve these conflicts either by
preventing them, or by striking a fair balance between them (abstract balance of
interests). However, the balance of interests struck by the legislature is not perfect.
There arise , ,remaining conflicts of interests''.
In this paper, the author defends his thesis that the principle of legitimate expectation
could be a suitable instrument for solving the remaining conflicts of interests which
arise. over the entire spectrum of matrimonial law in a uniform, although not
identical, manner. This is based on two examples, in the light of which the thesis
is tested.
The all-important element is that the balancing mechanism operates on three levels.
The first level concerns the question whether the applicability of the legitimate
expectation principle should at all be accepted. The differentiated balance could be
struck by means of a selective acceptance of this applicability; where the interests of
the non-contracting spouse take precedence, this applicability would be rejected.
Where the interests of the third parties take precedence, this applicability would be
accepted. However, from an analysis of the positive matrimonial law in Belgium,
Germany, France and the Netherlands, it appears that there is a clear tendency to
accept the general applicability of the aforementioned principle.
The differentiated balance is also, and mainly, struck at the second level, i.e. that of
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the manner in which the principle of legitimate expectation is applied or operates. A
central factor in this is the notion of ,good faith", which needs to be interpreted as
the ,legitimate expectation" or as the ,lack of awareness of a fact, or the fact that
one need not have awareness". In other words, the third contracting party has a
, ,duty of investigation''. The requirements of the investigation may differ (active or
passive duty of investigation, and intermediate forms thereof).
The nature and extent of the duty of investigation differ according to the prevailing
circumstances. In this contribution, an attempt is made to put these factors into a
systematic order. The most important circumstance is the purpose of the applicable
legislation, which could be to protect the family or to protect third parties. In
addition, the important or non-important nature of the transaction and the question
whether the limitation of the contracting spouse's powers of administration can be
known or not are also highly relevant factors. Finally, the factors involved can be
subdivided according to the person to whom they are relevant: the non-contracting
spouse, the contracting spouse, the third contracting party and the intervening person.
The first category includes the imputability of the creation of appearance to the noncontracting spouse. As regards the third category, it is appropriate to consider the
(non)-professional capacity of the third contracting party. The fourth category
includes mainly the intervention by the Notary Public.
This differentiation is also achieved through the rules of evidence. If there is an
active duty of investigation, it is mostly the third contracting party who carries the
burden of proof that he has carried out his duty to investigate. If there is a passive
duty to investigate, he is deemed to be acting in good faith.
Finally, the time at which the good faith must have been established is also important.
In relation to agreements which are conducted over two stages, i.e. the conclusion of
the agreement and the perlornl.anc£ of the contractuaCol:ilfgatiOn.s, toe- question
whether there was good faith or not must be assessed at the moment of concluding
the agreement. However, this rule makes it more difficult to balance the interests
involved. It would appear more appropriate to assess this element at the two times in
question, but to attach different legal consequences to them.
At the second level, no ,just balance" is struck because account is taken only of the
abstract interests of the parties.
This is why in addition, there must be a balance of interests at the third level, i.e. that
of the implications of the legitimate expectation. Where the non-contracting spouse
may, on the basis of a Law, obtain the nullification of a transaction made by the other
spouse, and where .the third contracting party has satisfied his duty of investigation,
both parties will have a right which is recognised by the law. In that case, the interests
will necessarily be balanced at another level, i.e. that of the concrete interests
involved. If the concrete interest of the third contracting party takes precedence,
the legal consequences of the irregular transaction will remain applicable. If both, the
transaction will be nullified, but the third party who acts in good faith will have a
right to an indemnity. This distinction between the positive and the negative interest
is applied in the Netherlands doctrine of legitimate expectation, and can be transposed to matrimonial law.
The author concludes that the principle of legitimate expectation is definitely used in
matrimonial law as an instrument of the balance of interests. It is, moreover, a
suitable instrument. The , ,just balance" which is achieved by the combination of the
balancing of interests at the three levels under the various possibilities corresponds to
the requirements stipulated by the case law of the European Court of Human Rights.
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RESUMEN
EL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA COMO INSTRUMENTO PARA LA PONDERACI6N DE
INTERESES EN EL DERECHO DE BIENES PATRIMONIALES EN EL MATRIMONIO

El derecho de bienes patrimoniales en el matrimonio es, como cualquier otro sector
del derecho, el producto de una ponderaci6n de intereses. En las distintas hip6tesis en
que un c6nyuge (c6nyuge contratante) contrate con un tercero (tercer contratante), se
enfrentan dos intereses: el del otro c6nyuge (no contratante) y el del tercer
contratante. En la opinion del legislador, los dos intereses son dignos de ser
protegidos. El legislador ha intentado resolver estas situaciones de conflicto, sea
evitandolas, sea equilibrando los intereses en juego (ponderaci6n abstracta de
intereses). Sin embargo, la ponderaci6n legal no es perfecta. Se crean ,conflictos
de intereses residuales''.
En este articulo, el autor defiende la tesis de que el principia de la confianza puede
ser un instrumento adecuado para resolver de una manera uniforme, pero no
necesariamente identica, conflictos de intereses residuales en todo el derecho de
bienes patrimoniales en el matrimonio. Se parte de dos ejemplos, que sirven de base
para la comprobaci6n de la tesis.
Un hecho importante es que el mecanismo de ponderaci6n se desarrolla a tres
niveles.
El primer nivel se refiere ala aceptaci6n o no de la aplicaci6n del principia de la
confianza como tal. La ponderaci6n diferenciada podr{a realizarse por una aceptaci6n selectiva de esa aplicaci6n: all! donde predomina el interes del c6nyuge no
contratante, se descartaria esa aplicaci6n. Alli donde predomina el interes de los
terceros, serfa aceptada. Sin embargo, la resefia del derecho positivo (belga, aleman,
frances, holandes) de bienes patrimoniales en el matrimonio muestra que existe una
clara tendencia para aceptar la aplicaci6n general del principia mencionado.
Por lo tanto, la ponderaci6n diferenciada se desarrolla sobre todo a un segundo nivel,
el del modo de aplicaci6n o del funcionarniento del principia de la confianza. El
punto central es la noci6n de la ,buena fe" que hay que interpretar como una
,confianza legftima" o como el ,no saber, ni deber saber". En otras palabras, el
tercer contratante tiene un , ,deber de investigaci6n''. Pero las exigencias en cuanto a
investigaci6n pueden tener una graduaci6n distinta (deber de investigaci6n activa o
pasiva y formas intermedias).
La fndole y el alcance de ese deber de investigaci6n son diferentes segun las
circunstancias. En el articulo, se intenta sistematizar estos factores. La circunstancia
mas importante es la tendencia (que protege a la familia o a los terceros) de la
disposici6n legal aplicable. Luego, son muy relevantes la trascendencia del acto
jurfdico y los posibles lfrnites conocidos o susceptibles de ser conocidos de las
facultades de administraci6n del c6nyuge contratante. Finalmente, se pueden subdividir los factores segun la persona a quien se pueden atribuir: el c6nyuge no
contratante, el c6nyuge contratante, el tercer contratante y el fedatario publico.
Pertenece a la primera categorfa el c6nyuge a quien, no habiendo celebrado el
contrato, le sea imputable el mismo o sus efectos juridicos. Con el tercero, hay
que pensar en la calidad (no) profesional del tercer contratante. La cuarta categoria
abarca principalmente la intervenci6n del notario.
Esta distinci6n tambien opera por la regulaci6n de la carga de la prueba. En el caso de
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un deber de investigaci6n activa, es generalmente al tercer contratante al que
incumbe probar que ha cumplido su deber de investigaci6n. En el caso de un deber
de investigaci6n pasiva, es considerado ser de buena fe.
Finalmente, tam bien es importante el momento en que tiene que constar la buena fe.
En los convenios que se desarrollan en dos fases (celebraci6n del convenio y
ejecuci6n de las obligaciones contractuales), hay que evaluar la buena fe en el
momento de la celebraci6n de estos. Pero esta regia dificulta la ponderaci6n de
intereses. Seria mas oportuno hacer la evaluaci6n en los dos momentos, dandole
efectos jur1dicos distintos en cada una de estas fases.
AI segundo nivel, atin no se realiza un ,justo equilibria", porque solo se tienen en
cuenta los intereses abstractos de las partes. Por eso, el proceso tiene que completarse
con una ponderaci6n al tercer nivel, el de las consecuencias de la confianza leg{tima.
Si el c6nyuge no contratante puede hacer declarar nulo un acto jur1dico del otro
c6nyuge en virtud de la ley y si el tercer contratante ha cumplido su deber de
investigaci6n, los dos tienen un interes reconocido por el derecho. Entonces, la
ponderaci6n se hace necesariamente a otro nivel, el de los intereses concretos.
Si predomina el interes concreto del tercer contratante, se mantendran los efectos
jurfdicos del acto irregular. En el caso contrario, se anulara el acto jurfdico, pero el
tercer contratante de buena fe tendra derecho a una compensaci6n. Esta distinci6n
entre el interes positivo y negativo se aplica en la doctrina (de la confianza)
holandesa y puede ser adoptada en el derecho de bienes patrimoniales en el
matrimonio.
El autor llega a la conclusion de que el principio de la confianza se utiliza de hecho
en el derecho de bienes patrimoniales en el matrimonio como instrumento de
ponderaci6n- de intereses.-Ademas, -es -un instrumento-adecuado.--EL,,justo-equi"-- __
librio'' -que es realizado por la combinaci6n de las ponderaciones a los tres niveles
en las distintas hip6tesis - concuerda con las exigencias impuestas por la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre.
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