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I. Inleiding
Het staat vandaag buiten discussie dat echtgenoten de mogelijkheid
hebben om een vennootschap op te richten. Sedert de Wet van 14 juli
1976 betreffende de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, zijn de meerderjarige gehuwde man en vrouw volledig bekwaam om als vennoot deel te
nemen in een vennootschap of aan het bestuur ervan(1). Deze volkomen en blijvende handelingsbekwaamheid(2) staat als basisregel
vermeld in artikel 213, lid 3 B.W.(3).

(1) RONSE, J., Algemeen dee! van het vennootschapsrecht, 1975, p. 97, zoals gewijzigd per
1 oktober 1985; BoucKAERT, F., Gelijktijdige deelneming van man en vrouw aan de oprichting
van een P. V.B.A. Nieuwe paging tot verduidelijking, T. Not., 1976, 164; WEYTS, L., Vennootschappen met echtgenoten, Kluwer, Antwerpen, 1980, p. 69.
(2) De opstellers van de Code Napoleon gingen, in de lijn van het Romeinse recht, de
traditionele christelijke visie en het gewoonterecht uit van het patriarchale huwelijksconcept.
Het wettige gezin diende geleid te worden door een gezinshoofd, met name de man. De Code
Civil bepaalde dat de echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp, bijstand en samenwoning verschuldigd waren. De man was aan zijn vrouw bescherming verschuldigd, de vrouw aan haar
man gehoorzaamheid. De ongebreidelde maritale macht was weliswaar reeds aan banden
gelegd (,Een man mag zyn wyf slaen ende steken, upsniden, spliten van beneden tote hoven
ende waermen zyn voeten in haer bloet, ende naeyse weder toe, zonder verbuerte jeghen den
heere, up dat zoe levende blijft"- Aardenburgse wettelijkhede over het tuchtigingsrecht van de
man, begin 14e eeuw., Van den ghelycken de rechten permitteren den man dat hy zijn wyf
mach zoetelick castien ende corrigeren zonder daer duere eeneghe boete te verbuerene of
peien tincurrerene... "- Philips Wielant, Corte instructie in materien criminele, over de gehoorzaamheidsplicht van de vrouw, 1515, capittel 141), toch werd de natuurlijke superioriteit
van de man als een evidentie beschouwd. In het proces-verbaal 19 ventose jaar 11 (10 maart
1803) verantwoordt PORTALIS dit als volgt:, La preeminence de l'homme est indiquee par Ia
constitution meme de son etre, qui ne l 'assujettit pas aautant de besoins, et qui lui garantit plus
d'independance pour !'usage de son temps et pour l'exercice de ses facultes. Cette preeminence est la source du pouvoir de protection que le projet de loi reconnait dans le mari.
L 'obeissance de !a femme est un hommage rendu au pouvoir qui Ia protege, et elle est une suite
necessaire de Ia societe conjugate, qui ne pourrait subsister si l 'un des epoux n 'etait pas
subordonne a !'autre. Le mari et Ia femme doivent incontestablement etre jideles a Ia foi
promise; mais l 'injidelite de Ia femme suppose plus de corruption, et a des effets plus
dangereux que l 'injidelite du mari: aussi l 'homme a toujours ete juge mains severement que
Ia femme. Toutes les nations, eclairees en ce point par l 'experience, et par une sorte d 'instinct,
se sont accordees a croire que le sexe le plus aimable doit encore, pour le bonheur de
l'humanite, etre le plus vertueux". De vrouw werd wegens haar natuurlijke geestelijke
onbekwaamheid geacht niet in staat te zijn rechtsgeldige rechtshandelingen te stellen, zonder
de toestemming van haar man (inbecilitas sexus). Zij kon wei, zelfs met de stilzwijgende
toestemming van haar echtgenoot, handel drijven.
In de 20e eeuw werd de maritale macht onder druk van de vrouwenbeweging geleidelijk
afgebouwd, om uiteindelijk volledig afgeschaft te worden bij Wet van 30 april 1958. De
draagwijdte van deze op het eerste gezicht verstrekkende maatregel bleek in de praktijk sterk
uitgehold omdat het huwelijksvermogensrecht ongewijzigd bleef. Het Napoleontische huwelijksvermogensrecht gaf aan de man immers uitgebreide, bijna exclusieve bevoegdheden
nopens het bestuur van de gezinsgoederen met inbegrip van de goederen van de vrouw. De
gelijkheid van de echtgenoten in het huwelijksvermogensrecht werd pas verwezenlijkt door de
Wet van 14 juli 1976.
(3) ,;Het huwelijk wijzigt de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten niet, behoudens bij
toepassing van artikel 476." Zie ook CASMAN en VAN LooK, Huwelijksvermogensrecht, Ill,
p. 9.
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Een minderjarige echtgenoot is niet handelingsbekwaam, maar wei
ontvoogd door het huwelijk. Hij kan dus persoonlijk optreden, doch
moet in principe bijgestaan worden door zijn curator(4), of heeft de
machtiging nodig van de familieraad en de homologatie van de rechtbanlc van eerste aanleg (artt. 482-484 B.W.). Dit laatste is zeker
vereist wanneer de minderjarige echtgenoot oprichter wordt van een
vennootschap en bijgevolg oprichtersaansprakelijkheid draagt(5).
Wordt hij slechts gewone inschrijver in een N.Y., overeenkomstig
artikel 31 Venn. W.(6), dan is zijn deelneming als een loutere beheersdaad te aanzien, waartoe hij alleen bevoegd is op grond van
artikel 481 B.W., althans voor zover hij enlcel inkomsten in de
vennootschap inbrengt. W enst hij daarentegen kapitalen in te brengen,
dan is de bijstand van zijn curator vereist (artikel 482 B.W.)(7).
Artikel216 B.W. bevestigt het bij de Wet van 30 april 1958 afgekondigde principe dat elke echtgenoot het recht heeft een beroep uit te
oefenen zonder de instemming van de andere echtgenoot(8). De vrijheid van beroep wordt door verschillende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek kracht bij gezet(9). Is zijn beroep van die aard dat
inbreng in een vennootschap verantwoord is, dan kan de ene echtgenoot zonder instemming van de andere deze inbreng doen, ongeacht
het al dan niet gemeenschappelijk statuut van deze goederen, dooh
telkens binnen de grenzen van de door artikel 217 B.W. (alsook
art. 1417 B.W.) vastgestelde bestuursautonomie(10).
Door de oprichting van een vennootschap wordt een aangepast juridisch kader gecreeerd voor het handeldrijven. Bovendien verschaft de
vennootschap de mogelijkheid tot continu"iteit via overdracht of over(4) Naar luidt van art. 476lid 2 B.W. is ieder van de echtgenoten van rechtswege curator over
zijn minderjarige echtgenoot. Zijn heiden minderjarig, dan voorziet att. 480 B.W. in de
aanstelling van een voogd ad hoc.
(5) BoucKAERT en WEYTS, De minderjarigen in het vennootschapsrecht, Notariele Dagen
Bergen, 1979, V, p. 25-28, nr. 16 e.v.
(6) Bij de B.V.B.A. is dit onmogelijk, aangezien op basis van art. 123 Venn. W. zij die bij de
oprichtingsakte verschijnen als oprichters worden beschouwd, niettegenstaande enig hiermee
strijdig beding.
(7) Zie hierover WEYTS, L., o.c., p. 70, nr. 83 e.v.
(8) CASMAN en VAN LOOK, a. c., 1/5, p. 3.
(9) In de mate waarin hij aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk heeft voldaan, mag een
gehuwde zijn inkomsten , besteden voor de aanschaf van goederen in zoven·e dit verantwoord

is voor de uitoefening van zijn beroep; die goederen staan uitsluitend onder zijn bestuur"
(Art. 217 B.W.) Verder kunnen beroepsschulden in het wettelijk stelsel verhaald worden op het
persoonlijk vermogen van de betrokken echtgenoot en op het gemeenschappelijk vermogen
(Art. 1408 B.W.). Zie PAUWELS, J., Rechten en plichten van gehuwden, Acco, 1980, nr. 163 e.v.
(10) BoucKAERT, F., Cursus notarieel vennootschapsrecht, 1995-96, Hfd. 2, p. 17. Het is van
belang erop te wijzen dat de regels van het huwelijkvermogensrecht ook van toepassing zijn op
bijberoepen; zie RAUCENT, L., Les regimes matrimoniaux, Bmylant, Maison du Droit de
Louvain, 1988, nr. 114.
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gang van aandelen. Tenslotte wordt een veel grotere bescherming van
het familiaal vermogen geboden, althans wanneer men opteert voor
een vennootschapsvorm die het voordeel van de beperlete aanspraleelijkheid biedt(l1). Op die manier lrunnen echtgenoten immers hun
familiebezit afscheiden van het vermogen waarmee handel wordt
gedreven(12). De familievennootschap en haar vermogen lean zelfs
over de dood van een echtgenoot heen tegen vreemde indringing
worden beschermd.
De oprichting van een vennootschap lean gebeuren door een echtgenoot(13), maar oole door beide echtgenoten afzonderlijle of gezamenlijk. In de leleinhandel en in de vrije beroepen is trouwens een alsmaar
toenemende tendens tot professionele samenwerleing tussen echtgenoten merlebaar. Op die manier wordt de facto vaale voldaan aan de
hulpverplichting van artileel 213 B.W. Tot v66r de inwerleingtreding
van de Wet van 13 april 1995(14), werden echtgenoten die samen
openlijle en duurzaam handel dreven vaale beschouwd als een onregelmatige V.O.F., die rechtspersoonlijkheid bezat(15). Omdat krachtens
de nieuwe wet de V.O.F. slechts rechtspersoonlijkheid verweft door
de neerlegging van het uittrelesel van de oprichtingsalete ter griffie van
de rechtbanle van leoophandel, is het niet meer mogelijle om aan deze
samenwerleingsvorm tussen echtgenoten de kwalificatie V.O.F. toe te
bedelen. Ben dergelijlee samenwerleingsvorm tussen echtgenoten lean
voortaan worden beschouwd als een onregelmatige vennootschap,
beheerst door de bepalingen van het Burgerlijle Wetboele en zal
worden gekwalificeerd als een commerciele maatschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarin de vennoten hoofdelijle gehouden zijn voor de
schulden van de vennootschap, behoudens uitdrulek:elijk: andersluidend beding(16).

(11) Dit kan o.a. door de oprichting van een N.V. ofeen B.V.B.A., maar bijvoorbeeld ook door
stille vennoot te worden in een gewone commanditaire vennootschap.
(12) WEYTS, L., o.c., p. 30 e.v.
(13) Alleen voor een EBVBA sinds de Wet van 14 ju1i 1987; samen met een derde voor een
N.V.
(14) De meeste bepalingen traden in werking op 1 juli 1996.
(15) Oud art. 2, lid 2 Venn. W.; Cass., 17 mei 1968, Pas., 1968, I, 1074; Cass., 28 juni 1968,
Pas., 1968, I, 1235; zie SIMONART, V., La personnalite morale en droit prive compare, Brussel,
Bruylant, 1995, p. 333; VAN 0MMESLAGHE, P., Les societes de fait en droit beige, in Travaux de
/'Association Henri Capitant, dee! XI, p. 163.
(16) Zie GEENS, K., De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud v66r de
eeuwwende, in De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 apri/1995, Jan Ronse Instituut,
(red.), p. 18 e.v. met verdere verwijzingen; BRAECKMANS, H., De vennootschapswet van
13 apri/1995: repareren en innoveren, R.W, 1996, 1459.
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Het eigene van een echtgenoot-oprichter is precies zijn staat van
gehuwde. Naast de vennootschapsrechtelijke gevolgen van de oprichting(17) moet men daarom steeds rekening houden met het primair
huwelijksstelsel, met name met de regels betreffende de persoonlijke
en vermogensrechtelijke verhoudingen van gehuwden, die door het
enkele feit van het huwelijk dwingend op hen van toepassing zijn.
Bovendien zal ook het door de echtgenoten gekozen secundair huwelijksstelsel een rol van betekenis spelen, die omgekeerd evenredig is
met de volkomenheid van de rechtspersoonlijkheid van de gekozen
vennootschapsvorm.
In het onderstaande overzicht gaan wij eerst uitvoerig in op de
betekenis en vooral de beperkingen van het primair stelsel voor
gehuwde vennoten, om daama bondig de oprichtersaansprakelijkheid
te bespreken.

II. Beperkingen van bet primair huwelijksstelsel

Het huwelijk is een ge'institutionaliseerde samenlevingsvorm. De
partners die een huwelijk sluiten, worden door dit enkele feit onderworpen -aan een bepaald juridisch statuut( 18); In het burgerlijk recht
worden de gevolgen van de huwelijkse staat vooral geregeld in het
primair huwelijksstelsel. De regels van het primair huwelijksstelsel
beogen een evenwicht tot stand te brengen tussen een minimale
autonomie en een minimale solidariteit tussen echtgenoten. Daar waar

(17) Zoals de oprichtersaansprakelijkheid; zie BoucKAERT, F., Oprichtersaansprakelijkheid
en huwelijksvermogensrecht, in Exequatur van vriendschap. Liber discipulorum et amicorum
Eg. SPANOGHE, Kluwer, 1981, 1-18.
(18) SENAEVE, P., Compendium van het personen- enfamilierecht, Acco Leuven/Amersfoort,
1996, nr. 1489. De artikelen 212 e.v. B.W. bevatten een reeks rechten, verplichtingen en
bevoegdheden die van toepassing zijn op echtgenoten die in Belgie wonen, ongeacht hun
nationaliteit en ongeacht de wet die hun huwelijksvermogensstelsel beheerst. Bijgevolg
kunnen sommige bepalingen van het primair huwelijksstelsel beschouwd worden als een
wet van politie en veiligheid in de zin van artikel 3 B.W. Cfr. BAETEMAN, G., GERLO, J.,
GULDIX, E., DE MULDER, W. en LUYPAERS, P., Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (1982-1988), T.P.R., 1990, nr. 1.
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de eerste doelstelling vertaald wordt in een reeks van gewaarborgde
vrijheden(19), legt de tweede tal van beperkingen op(20).
A.

DE HULP-EN BIJDRAGEVERPLICHTING (ARTT. 213 EN 221 B.W.)

De echtgenoot is v66r elke andere onderhoudsplichtige gehouden
onderhoud te verschaffen aan zijn mede-echtgenoot (art. 213
B.W.)(21). Deze hulpverplichting brengt mee dat elke echtgenoot
naar zijn vermogen moet bijdragen in de lasten van het huwelijk
(art. 221 B.W.). De niet-naleving van deze verplichting kan, op
verzoek van de andere echtgenoot, aanleiding geven tot de veroordeling een onderhoudsuitkering te betalen, eventueel samen met een
ontvangstmachtiging, waardoor de vrijheid van inbreng van de nalatige echtgenoot mogelijks wordt beknot.
De grote moeilijkheid voor de rechter(22) bestaat erin het vermogen
van de echtgenoten te begroten om aldus de omvang van de behoefte
enerzijds, en de hulp- en bijdrageplicht anderzijds, te bepalen. De
rechter is hierbij verplicht al de concrete aanwijzingen in verband met
de inkomsten en lasten van de echtgenoten te onderzoeken(23). ,Naar
vermogen bijdragen in de lasten van het huwelijk" impliceert dat elke
echtgenoot bijdraagt in verhouding tot zijn mogelijkheden, waaronder
verstaan worden de inkomsten uit kapitaal en arbeid en de prestaties in
natura, welke laatste v66r het kapitaal moeten aangesproken worden(24). Hierbij dient men de vraag te stellen of de rechter ook
rekening moet houden met inkomsten waaraan de echtgenoten hebben
verzaakt.
Deze vraag stelt zich in het bijzonder in het kader van familievennootschappen, met name wanneer een echtgenoot als meerderheids(19) De vrijheid om een beroep te kiezen en uit te oefenen (Art. 216 B.W.), de inkomsten zelf
te innen om verantwoorde beroepsgoederen te kunnen aanschaffen en besturen (Art. 217
B.W.); de bevoegdheid om aileen op eigen naam een depositorekening te openen en een
bankkluis te huren, met alleenbestuur; de expliciet bevestigde principiele herroepbaarheid van
lastgevingen; de actiemiddelen (Artt. 220, 221, 223 en 224 B.W.).
(20) De getrouwheids-, bijstand-, hulp- en bijdrageplicht (Artt. 213, 217, 221, 222 B.W.); de
mime bescherming van de gezinswoning (Art. 215 B.W.); de bescherming van de zedelijke en
stoffelijke belangen van het gezin (Art. 216 B.W.); de sanctioneringsmiddelen (Artt. 221, 223
en 224 B.W.).
(21) BAETEMAN, G. e.a., Overzicht van rechtspraak huwelijksvermogensrecht, T.P.R., 1982,
nr. 10, p. 987.
(22) De Vrederechter krachtens de artt. 221 en 223 B.W.; de Voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg ingevolge art. 1280 Ger.W. en de rechtbank van eerste aanleg op basis van
art. 301bis B.W. met betrekking tot het onderhoudsgeld na echtscheiding.
(23) Cass., 19 februari 1987, J.T., 1987, 466, Pas., 1987, I, 734.
(24) Cass., 29 februari 1980, R. W, 1980-81, 1655.
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aandeelhouder of als emge vennoot beslist tot het behoud of de
reservering van winsten binnen de vennootschap. Door die beslissing
blijft het gezin verstoken van inkomsten die het kon aanwenden voor
de kosten van de huishouding. De problematiek stelt zich nog scherper
indien de aandelen waarvan sprake eigen aandelen zijn(25). Immers,
daar waar in het wettelijk stelsel dividenden en andere financiele
voordelen, als inkomsten uit eigen goederen, tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, blijven meerwaarden van eigen aandelen
eigen(26).
Door het aanleggen van een winstreserve geeft de algemene vergadering te kennen dat geen winsten worden uitgekeerd en dat de vennoten
verstoken blijven van dividenden. Indien op grond van verantwoorde
economische motieven wordt besloten tot het aanleggen van reserves,
dan heeft het gemeenschappelijk vermogen geen recht op vergoeding,
noch tijdens het stelsel, noch op het ogenblik van de vereffening van
de huwgemeenschap(27). Indien de beslissing louter in het eigen
belang van de echtgenoot-vennoot werd genomen, of in het belang
van de meerderheid ten nadele van de minderheid(28), zal de rechter
rekening kunnen houden met de gereserveerde winsten voor het
bepalen van de bijdrage van de echtgenoot-(meerderheids)vennoot. Anders beslissen, zou de ene echtgenoot immers volledig
afhankelijk maken van de willekeur van de andere(29)(30). In dit

(25) Bijvoorbeeld indien de vennootschap was opgericht v66r het huwelijk (art. 1399 B.W.),
of indien werd gebruik gemaakt van zaakvervanging of van de techniek van wederbelegging
(art. 1400, 5e, art. 1402 e.v. B.W.).
(26) Art. 1400, 2 B.W.; BoucKAERT, F., 'Handelszaak, huwelijksvermogensrecht en echtscheiding, T.P.R., 1982, p. 960, nr. 24; DE PAGE, Traite, X, 1039.
(27) Rb. Brugge, 15 september 1985, T.Not., 179, noot BOUCKAERT, F. en VAN BEYLEN, K.
(28) Over het begrip misbruik van meerderheid, zie LAGA, H., 'Het gelijkheidsbeginsel in het
vennootschaps- en effectenrecht, R.W, 1991-92, 117; VAN OMMESLAGHE, P. en Dmux, X.,
'Examen de jurisprudence~ les societes', R.C.J.B., 1993, 808.
(29) ,Bij de beoordeling van eisers inkomsten kan de rechter in feite oak rekening houden met
de winsten van de vennootschap vermits eiser naar eigen goeddunken die bedragen kon
behouden in de vennootschap ofze bij zijn inkomsten voegen; ... de geldigheid van de vennootschapsbeslissingen betreffende de winsten verhindert niet dat die winsten worden gevoegd bij
eisers inkomsten met het oog op zijn verplichting tot betaling van een onderhoudsbijdrage"
Cass., 27 juni 1980, Pas., 1980, I, 1367, R.P.S., 1982, 123, geciteerd door CHRISTIAENS, A.,
Rechterlijke inmenging in vennootschappen naar aanleiding van gezinsmoeilijkheden, in Liber
Amicorum Roger Vandelanotte, BAB Kortrijk, Ced. Samson, 1995, p. 23 e.v. Het betrof een
geval waarbij het hof van beroep van Antwerpen een man had veroordeeld tot een onderhoudsgeld van 50.000 BF, rekening houdende met diens meerderheidsaandeelhouderschap in
een B.V.B.A., waarin hij naar eigen goeddunken het bedrag van de reserves en van zijn eigen
inkomsten kon bepalen.
(30) Zo is het ook perfect mogelijk dat een echtgenoot-zaakvoerder van een B.V.B.A. als
dusdanig over aanzienlijke inkomsten beschikt, terwijl zijn echtgenote-vennoot onmogelijk in
haar behoeften kan voorzien. Zie Cass., 25 april 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1143; Pas., 1985, I,
1948.
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verband wordt door sommigen verwezen naar de theorie van rechtsmisbruik(31 ).
Of een beslissing in het belang van de vennootschap werd genomen en
al dan niet economisch verantwoord is, is voor de rechter niet gemakkelijk te achterhalen. Deze is niet vertrouwd met de vennootschap
in kwestie en heeft er doorgaans geen inzicht in. Indien de eiser van de
onderhoudsbijdrage tevens minderheidsaandeelhouder in de vennootschap is, kan hij wellicht de vereiste inlichtingen verschaffen. Zoniet
dient de rechter gebruik te maken van zijn bevoegdheid op grond van
de artikelen 877 en 1253quinquies Ger. W. en de vennootschap
bevelen, als derde in het geschil tussen de echtgenoten, alle inlichtingen en bescheiden te verstrekken, waaruit het bedrag van de inkomsten en schuldvorderingen van de echtgenoten kan blijken(32). De
vraag of een rechter in het kader van zijn begroting van de hulpverplichting rekening kan houden met de mogelijkheid van een echtgenoot om wins ten in de vennootschap te houden of te reserveren, dan
wel bij zijn eigen inkomsten te voegen, moet ongetwijfeld positief
worden beantwoord(33). Dit kan overigens alleen maar worden toegejuicht.
Een vraag die hier onmiddellijk bij aansluit, is deze naar het al dan
niet fictief karakter en/of de nietigheid van deze vennootschap. De
oprichting van een vennootschap met het oog op de voortzetting van
de activiteit van een natuurlijk persoon, die er enige of meerderheidsaandeelhouder en afgevaardigd bestuurder van wordt, en de verkoop
van een handelszaak van deze persoon aan de vennootschap, zijn
rechtmatige verrichtingen. Hoewel dit aanleiding geeft tot een zekere
verwarring ten overstaan van derden volstaat dit niet om de vennootschap als fictief te beschouwen(34). Bovendien laat noch het ontbreken van de affectio societatis, noch het eventueel fictieve karakter van

(31) CARTUYVELS, B., COPPENS, N. en DELPIERRE-ROMAIN, C., Les Regles des regimes matrimoniaux applicables aux apports en societe, in Les societes et le patrimoine familial, Actes de
Ia 4e journee d'etudes juridiques Jean Renauld, Academia Bruylant, 1996, nrs. 65 ev.
(32) Zie CHRISTIAENS, A., o.c., p. 27.
(33) BoUCKAERT, F. en VAN BEYLEN, K., noot onder Rb. Brugge, 15 september 1985, T.Not.,
1989, 192-206; DuFAUX, H., Regime matrimonial legal, actions au parts propres, benefices
sociaux reserves, acroissement des titres sociaux, Rev. Not. B., 1993, 442-446.
(34) Luik, 4 juli 1992, JL.M.B., 1993, 880; Zo ook verzetten noch het W.I.B., noch enige
andere fiscale wet zich ertegen dat beoefenaars van vrije beroepen (bijvoorbeeld geneesheren)
een vennootschap betrekken bij de uitoefening van hun praktijk, en evenmin dat dergelijke
vennootschap erelonen ontvangt. Dat een vennoot de meerderheid van de aandelen bezit, toont
niet het fictiefkarakter van de vennootschap aan (Antwerpen, 8 juni 1993, Vl. T. Gez., 1993-94,
noot VANDENDAEL, E.; Fisc. Koer., 1993,501, noot VAN HEESWIJCK; T.R.V., 1993, 412; Alg.
Fisc. T., 1993,311, noot VANDENDAEL, E.
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de vennootschap(35) toe de nietigheid ervan uit te spreken, gelet op
artikel13ter Venn. W. Indien evenwel blijkt dat de vennootschap het
persoonlijk werkinstrument van de hoofdaandeelhouder is en zo goed
als geen activiteiten uitoefent, kan de andere echtgenoot-minderheidsaandeelhouder bij toepassing van artikell02 Venn. W. de ontbinding
ervan vorderen(36).
Tenslotte is het voor de echtgenoot-(minderheids)aandeelhouder ook
mogelijk om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder te
vorderen bij kennelijk misbruik van meerderheid waardoor zijn belangen, alsook de belangen van de vennootschap, de vennootschapsschuldeisers en/of de ondememing emstig bedreigd worden. Zo werd
een voorlopig bewindvoerder aangesteld over een B.V.B.A. op verzoek van de echtgenote van de zaakvoerder die zich probeerde te
onttrekken aan zijn plicht tot betaling van onderhoudsbijdrage. Hiertoe was tevoren beslag gelegd op de aandelen, doch de echtgenoot
poogde aan dit beslag te ontkomen door zijn aandelen over te dragen.
N adien werd een voorlopig bewindvoerder aangesteld met als taak
een inventaris van de vennootschapsactiva op te maken en het bestuur
door de zaakvoerder mede te controleren(37).
B.

DE GEZINSWONING (ART. 215 B.W.)

De wettelijke regeling en bescherming van het begrip ,gezinswoning" brengt ons onmiddellijk bij de kern van het hier behandelde
onderwerp. Het spanningsveld tussen het vennootschapsrecht en het
huwelijksvermogensrecht is hier het grootst. Immers, met de Wet van
14 juli 197 6 wou de wetgever een zo ruim mogelijke bescherming
bieden aan het feitelijk georganiseerd levenskader van het gezin. De
wetgever wou met andere woorden de bestaande zekerheid van samenwoning en de stabiliteit van vestiging van het gezin garanderen
door dit te beschermen tegen elke vorm van beschikking(38). In de
optiek van de wetgever kan een echtgenoot niet beschikken over de
rechten die hij of zij op de gezinswoning bezit, dan met instemming
van de andere echtgenoot. Een van de vormen dat een dergelijk
'beschikken' kan aannemen is ongetwijfeld de inbreng van de gezins(35) Bijvoorbeeld in het geval van een volledige vermenging van het vermogen van een
vennootschap en dat van haar bestuurder. Zie over de doorbraak in het algemeen GEENS, K.,
Simulatie, doorbraak, de fisc us en de E. B. V.B.A., in X, De lk-vennootschap, Deel II.
(36) Kh. Nijvel, 26 juli 1994, T.R. V., 1994, 530, noot WYCKAERT, M.
(37) Kort Ged. Kh. Brussel, 14 mei 1991, Rev. Not. B., 1991, 607.
(38) BAETEMAN, G., De bescherming van de gezinswoning, T.P.R., 1985, p. 337 en 352, nrs. 3
en 18.
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woning in een vennootschap(39). Door inbreng wordt een goed onttrokken aan het persoonlijk vermogen van de echtgenoten om een
vermogensbestanddeel van de vennootschap te worden(40). De in de
vennootschap ingebrachte goederen worden onttrokken aan de rechtstreekse toepassing van het huwelijksvermogensrecht. Zij worden
bestuurd door de vennootschap, via haar organen, met het oog op
de realisatie van haar eigen doel en enkel rekening houdende met het
vennootschapsbelang. Na de inbreng beschikken de echtgenoten enkel
over de tegenwaarde van hun inbreng, namelijk over de waarde van de
aandelen waarvan zij houder zijn(41 ). Ret is ook enkel deze vermogenswaarde van de aandelen die nog wordt beheerst door de regels
van het huwelijksvermogensrecht. Ret lot van de goederen van de
vennootschap wordt geregeld door het vennootschapsrecht. Rierover
zullen de echtgenoten aileen nog kunnen beslissen in hun hoedanigheid van aandeelhouders, via de lidmaatschapsrechten. Ret is inderdaad onontbeerlijk dat het onderscheid wordt geeerbiedigd tussen
hetgeen aan de echtgenoten toebehoort (de aandelen) en hetgeen
aan de vennootschap toebehoort (de woning), op straffe van miskenning van enkele essentiele rechtsregels en van de rechtszekerheid(42).
In de mate waarin door de inbreng van de gezinswoning wordt overgegaan tot de oprichting van een patrimoniumvennootschap zuilen
ook onvermijdelijk de regels met betrekking tot de oprichtersaansprakelijkheid ten voile spelen.

B. I. Begrip gezinswoning + bescherming
De wet beschermt het feitelijk levenskader van het gezin, meer
bepaald de reele samenwoning van al degenen die gewoonlijk samenleven onder hetzelfde dak en die verbonden zijn door huwelijk, bloedof aanverwantschap of adoptie(4 3). Gelet op het feit dat samenwonen
per definitie in dezelfde woning geschiedt, wordt slechts een onroe(39) WEYTS, L., o.c., p. 72, m. 88; BAETEMAN, G., De bescherming van de gezinswoning,
T.P.R., 1985, p. 351, m. 18; TOBBACK, K., Art. 215, in Comm. Pers., GERLO, 1., HEYVAERT, A.,
PAUWELS, 1. en SENAEVE, P. (eds.), Antwerpen, K1uwer, p. 21, ru. 45.
(40) CHRISTIAENS, A., o.c., p. 34; TILLEMAN, B., De vennoten in echtscheiding, in Juridische
actualiteit omtrent de K.MO., Jura Falconis libri, Algemene reeks 2, 1996, p. 57.
(41) Cass. 25 april 1985, R. W, 1985-86, 2623; R.P.S., 1986, 124, noot MOUGENOT, D.;
CASMAN, H., Huwelijksvermogensrecht, in Notariele actualiteit ~ Familierecht, Die Keure,
1996, p. 16, ru. 15; CHRISTIAENS, A., o.c., p. 35; VANDER MEERSCH, B., Ge/dt de bescherming
van de gezinswoning ook nog mi inbreng ervan in een vennootschap?, noot onder Rb.
Mechelen, 5 oktober 1992, R. W, 1995-96, 884.
(42) CASMAN, H., o.c., m. 17.
(43) VERWILGHEN, M., Le logement et lafamille en droit beige, Ann. Dr. Louv., 1982, m. 23,
p. 78.
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rend goed beschermd, name1ijk de voomaamste woning( 44). Bovendien wordt deze woning enke1 beschermd indien een of beide echtgenoten er een zake1ijk recht(45) op vestigden (art. 215 §1 B.W.), of
indien zij door een van de echtgenoten werd gehuurd (art. 215 §2
B.W.)(46), ongeacht of dit v66r oftijdens het huwe1ijk gebeurde(47).
Ook a1 heeft art. 215 § 1 B. W. 1etterlijk alleen betrekking op de rechten
die een echtgenoot heeft op de gezinswoning, wordt a1gemeen aanvaard dat art. 215 B.W. ook van toepassing is op de zake1ijke rechten
in verband met de onroerende goederen die tot het gemeenschappe1ijk
vermogen behoren, a1 kan de be1anghebbende echtgenoot zich beroepen op andere beschermingen. Het toepassingsgebied van art. 215
B.W. is immers ruimer dan dat van art. 1418 B.W. en de sanctierege1ing van art. 224 B.W. is verregaander dan deze van art. 1422
B.W. De echtgenoot moet niet zijn wettig be1ang aantonen en de derde
kan zich niet beroepen op zijn goede trouw(48). Niet enke1 de woonruimte met de daarin opgenomen huisraad wordt beschermd, maar
ook het toebehoren, de aanhorigheden en bijzaken die nuttig zijn voor
de bewoning, zoa1s een tuin(49), een afzonderlijke op het erf staande
garage, een tuinhuisje of zelfs een gemene gracht(50).
In essentie komt de bescherming van art. 215 B.W. erop neer dat een
echtgenoot, houder van zakelijke rechten op de gezinswoning, · geen
enkele daad mag stellen waardoor de bewoning in gevaar gebracht
wordt, tenzij met de instemming van de andere echtgenoot. De wette-

(44) Zijnde die waning welke in feite de effectieve waning van het gezin is, zonder noodzakelijkerwijze de belangrijkste of meest waardevolle te zijn.
(45) Die zakelijke rechten, die de stabiliteit van het levenskader verzekeren zijn: eigendom,
vruchtgebruik, gebruik, bewoning, erfpacht en opstal; zie BAETEMAN, G., o.c., nr. 9; PAUWELS,
J.M., Rechten en plichten van gehuwden, Leuven, Acco, 1980, 174; CASMAN-VAN LOOK, o.c., I,
4, 7; DELVA. W., Personen- enfamilierecht, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1983, 218; GERLO,
J., Handboek huwelijksvermogensrecht, Brugge, die Keure, 1992, 38.
(46) Met uitzondering van handelshuur en pachtcontracten.
(47) Zie hierover in extenso BAETEMAN, G., 'De bescherming van de gezinswoning', o.c.,
p. 336 e.v; zie ook BAETEMAN, G., CASMAN, H. en GERLO, J., Overzicht van rechtspraak.
Huwelijksvermogensrecht (1989-1995), TP.R., 1996, p. 145-154, nrs. 7-15.
(48) Zie verslag-HAMBYE, Pari. Hand., Senaat, 1975-76, 1911; BAETEMAN, G., o.c., nr. 9. De
regels betreffende het gezamenlijk bestuur van het gemeenschappelijk vermogen (art. 14181420 B.W.) en deze van art. 215 B.W. dienen dan ook cumulatief te worden toegepast. Is de
gezinswoning gevestigd in een onverdeeld goed, dan moeten de strengere regels van de medeeigendom (577-2 B.W.) cumulatiefworden toegepast met de beschermingsregels van art. 215
B.W. Zie BAETEMAN, G., o.c., nrs. 23 en 24; TOBBACK, K., o.c., nrs. 64 en 67; VANDER
MEERSCH, B., o.c., p. 884.
(49) CREFF, G., Le logementfamilial en droit civil, Thesis Universite de Rennes, 1975, p. 170,
nr. 97.
(50) Vred. Tielt, 24 december 1980, TNot., 1981, 81; DE COCK en DELAT, De bescherming
van de gezinswoning, Jura Falconis, 1976-77, p. 355 e.v.: DELVA, W., Doelgerichte vermogens: de gezinswoning en de huisraad door de wet beschermd, T Not., 1987, p. 197 e.v.
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lijke regeling leidt zodoende tot een vorm van handelingsonbekwaamheid van de echtgenoot-titularis van dat recht. De term ,beschikken"
dient dan ook zeer ruim te worden ge"interpreteerd en bevat duidelijk
ook deze rechtshandelingen die overeenkomstig het gemeen recht
slechts daden van beheer zijn, zoals bijvoorbeeld het toestaan van
een huur voor een jaar(51). Evenmin kan de echtgenoot, die de waning alleen heeft gehuurd deze opzeggen zonder medewerking van de
andere echtgenoot. De echtgenoten hebben op de huur van de gezinswoning een gelijk en onverdeeld persoonlijk recht, de ene door het
contract, de andere uit kracht van de wet. Zo is het onmogelijk dat een
echtgenoot opzeg geeft aan de verhuurder en dat daaraan uitvoering is
gegeven(52), op voorwaarde evenwel dat deze verhuurder in kennis
werd gesteld van de bijzondere bestemming van het gehuurde goed
(art. 215 §2, lid 2 B.W.).
B.2. Uitzonderingen
Voor gezamenlijk afgesloten huurcontracten speelt de bescherming
van art. 215 §2 B.W. niet. Voor die huurcontracten valt men terug op
de geldende regels van het huwelijksvermogens- en verbintenissenrecht(53). In huwelijksstelsels met scheiding van goederen zal de
bescherming de facto gelijklopend zijn, gelet op de autonomie van
beide echtgenoten(54). Voor onder een gemeenschapsstelsel gehuwde
echtgenoten, betekent dit dat dergelijke contracten onder het concurrentieel bestuursrecht van elk van beide echtgenoten vallen (art. 1416
B.W.), tenzij natuurlijk voor huurcontracten van langer dan 9 jaar,
waarvoor steeds de toestemming van beide echtgenoten vereist is
(art. 1418, 1, c B.W.)(55).

(51) VIEUJEAN, E., ,Principes generaux des rapports patrimoniaux entre epoux", in Sept
lec;ons sur Ia reforme des regimes matrimoniaux, Fac. Dr. Liege, 1977, 27; DE GAVRE, J. en
LAMPE, M.F., ,Le regime primaire ou les droits et devoirs respectift des epoux", in Ia reforme
des droits et devoirs respectift des epoux et des regimes matrimoniaux, Jeune Barreau (ed.),
Brussel, 1977, nrs. 18, 26, 5° en 110.
(52) BAETEMAN, G., o.c., nr. 27.
(53) Vred. Brugge, 12 juli 1982, T. Vred., 1983, 106.
(54) We! is de schuld aangegaan voor de huisvesting doorgaans een huishoudelijke schuld en
zijn de echtgenoten derhalve hoofdelijk verbonden (art. 222 B.W.); Rouen, 22 december 1970,
Dall., 1971, 429, noot BELHUMEUR, R.; Vred. Tiel!, 20 september 1979, T Vred., 1980, 293.
(55) Overeenkomstig artikel1415, lid 2 B.W. moet een echtgenoot evenwel steeds handelen in
het gemeenschappelijk belang. De andere echtgenoot zou bovendien ook zijn toevlucht kunnen
nemen tot de vrederechter om een eenzijdige opzegging te verhinderen (art. 1421 B.W.).
Daarenboven zijn echtgenoten overeenkomstig art. 213 B.W. ook verplicht tot samenwoning.
Door de eenzijdige beeindiging van het huurcontact door een echtgenoot lijkt deze afbreuk te
doen aan een van de meest fundamentele verp1ichtingen die op hem rust.
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Men dient tevens steeds de toepasselijke regels uit het huurrecht te
respecteren. Indien een echtgenoot zodoende de bestemming van het
gehuurde goed verandert door bijvoorbeeld een beroepsactiviteit te
gaan uitoefenen in een woongoed, kan zulks de uitdrijving van beide
echtgenoten tot gevolg hebben(56).
Het recht op een dienstwoning valt niet onder de bescherming van
artikel 215 B.W. Anders zou het recht op vrije beroepsuitoefening in
het gedrang komen(57). Zo ook indien een vennootschap een woning
ter beschikking stelt van een zaakvoerder of bestuurder, die ze gebruikt als gezinswoning. Wanneer door overdracht van aandelen een
andere zaakvoerder of bestuurder wordt aangeduid, kan aan deze
laatste ook zonder enige beperking de woning worden toegewezen(58).
Tot slot zij eraan herinnerd dat artikel 215 B.W. alleen bescherming
biedt aan de echtgenoten onderling en niet tegen daden van derden.
Aldus is artikel 215 B. W. niet van toepassing in geval van faillissement en biedt het evenmin bescherming tegen beslag vanwege derden
op de gezinswoning ofhuisraad(59). Dit is gesteund op het algemeen
beginsel dat de belangen van de schuldeisers van de (gefailleerde)
echtgenoot hoven die van het gezin en van de andere echtgenoot
dienen gesteld te worden (artt. 7 en 8 Hyp. W.)(60).

B.3. Inbreng van de gezinswoning in een vennootschap
B.3.1. Instemming
Een echtgenoot die de gezinswoning wenst in te brengen in een
vennootschap, dient hierbij overeenkomstig artikel 215 §1 B.W.
noodzakelijkerwijze de instemming van de andere echtgenoot te
verkrijgen. Deze instemming moet in principe bestaan op het ogenblik
van de rechtshandeling waarop ze betrekking heeft, doch gelet op de
relatieve nietigheid van de miskenning van artikel 215 B.W., aanvaardt de rechtsleer vrij algemeen dat de niet-contracterende echtgenoot de gebeurlijke ongeldige handeling tegelijkertijd of achterafkan

(56) Parijs, 27 oktober 1971, Rev. Layers, 1970, 282, noot VIATTE, J., geciteerd door BAETEMAN. G., o.c., p. 347, nr. 12.
(57) CREFF, G., o.c., p. 117, nr. 70; TOBBACK, K., o.c., p. 15, nr. 27.
(58) Cass. civ., 4 oktober 1983, Bull. Cass., 1983, p. 195; BAETEMAN, G., o.c., p. 349, nr. 15.
(59) Cas. 20 januari 1977, Arr. Cass., 1977, 565; Pas., 1977, I, 545.
(60) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., 10; Gent, 30 juni 1987, T Not., 1987, 482 en Rec.
Gen. Enr. Not., 1988, 287.
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bekrachtigen(61). De wet zegt niets over de vorm van de instemming,
zodat deze in principe ook stilzwijgend gegeven kan worden. Aangezien de instemming echter een rechtshandeling betreft waarvan het
bewijs in de regel onder de toepassing van artikel 1341 B.W. valt,
moet zij bijzonder zijn en is een geschrift aangewezen, bijvoorbeeld
door tussenkomst in de oprichtingsakte(62). Wel moet er een onderscheid worden gemaakt naargelang de gezinswoning is gevestigd in
een eigen goed van een van beide echtgenoten, dan wel in een
gemeenschappelijk of onverdeeld goed. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij gelijktijdige deelneming van echtgenoten in een vennootschap de instemming voorhanden lijkt en er zich op dit vlak
normaliter geen probleem stelt. Beide echtgenoten treden dan op.
Vooral in de situatie waarin slechts een echtgenoot vennoot wordt
en de andere niet, zal de kwestie van de instemming opduiken(63).
W ordt een eigen goed ingebracht, dan is enkel de instemming van de
andere echtgenoot vereist, niet de toestemming in de zin van artikel
1109 B.W.(64). Indien de echtgenoot wiens instemming vereist is,
deze zonder gewichtige redenen(65) weigert te geven, kan de andere
echtgenoot zich door rechtbank van eerste aanleg, en in spoedeisende
gevallen door de Voorzitter van die rechtbank, laten machtigen om de
handeling alleen te verrichten (artikel215 §1, al. 3 B.W.).Wanneer het
goed dat tot gezinswoning dient, tot de huwelijksgemeenschap behoort, dienen de regels van artikel215 §1 B.W. cumulatiefte worden
toegepast met de regels die het gezamenlijk bestuur van het gemeenschappelijke vermogen betreffen (artt. 1418-1420 B.W.)(66). De ene
echtgenoot kan de gezinswoning niet vervreemden zonder de toe-

(61) PAUWELS, J.M., o.c., 181; GEELHAND, N., Belangenafiveging in het huwelijksvermogens-

recht: de belangen van de niet-contracterende echtgenoot versus de belangen van de derdemedecontractant, Gent, Mys & Breesch, 1994, II, 210, nr; 491; VERBEKE, A., De bank en de
gehuwde client in Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument,
Antwerps juristencongres, 1994, 118-119; VAN GERVEN, W., Algemeen deel, p. 441, nr. 137.
(62) BAETEMAN, G., o.c., nr. 21, p. 354-5; PAUWELS, J.M., o.c., 181; TOBBACK, K., o.c., nr. 54;
(63) WEYTS, L., o.c., p. 73, nr. 88.
(64) De andere echtgenoot kan immers geen partij worden bij de rechtshandeling, zie TOBBACK, K., o.c., nr. 49
(65) Deze hebben betrekking op aile belangen, zowel de vermogensrechtelijke als de morele
belangen van de echtgenoten en van de kinderen. Het belang van het gezin om zijn bestaand
levenskader te behouden primeert op het individuele belang van de echtgenoot-eigenaar, hoe
rechtmatig dit be lang ook moge zijn; zie PAUWELS, J.M., o. c., 182; CASMAN en VAN LooK, o. c.,
11.
(66) BAETEMAN, G., o.c., p. 356, nr. 23.
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stemming van de andere, die in principe partij is bij de rechtshandeling(67)(68). Indien de echtgenoot zonder wettige redenen(69) de
toestemming weigert, kan ook hier de rechtbank van eerste aanleg
machtiging verlenen (artikel1420 B.W.).
Is de ingebrachte gezinswoning een onverdeeld goed, dan zullen de
regels inzake onverdeelde mede-eigendom(70) cumulatief worden
toegepast met artike1215 §1 B.W. Zo zou een echtgenoot zijn aandeel
in het onverdeeld omoerend goed kunnen inbrengen zonder de toestemming van de andere echtgenoot, volgens de regels van de medeeigendom. Artikel 215 B. W. belet hem dit echter met betrekking tot de
gezinswoning. De regels van artikel 215 B.W. primeren(71), ook
indien de voomaamste gezinswoning gevestigd is in een goed waarvan slechts een echtgenoot onverdeeld mede-eigenaar is(72).
Is een der echtgenoten afwezig(73), onbekwaam verklaard of in de
onmogelijkheid zijn wil te uiten (zie art. 1420 B.W.), dan kan de
andere echtgenoot zich eveneens door de rechtbank van eerste aanleg
laten machtigen de gezinswoning alleen in te brengen, in alle bovenvermelde gevallen (artikel210 §1 B.W.)(74).
Indien de inbreng werd verricht zonder de vereiste in- oftoestemming,
of indien deze gebrekkig wa:;;(75), tenslotte, kan de inbreng op_ ver-

(67) Rb. Brusse1, 11 oktober 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 67.
(68) Zoa1s hoger verme1d, is ook het toestaan van een huur van minder dan negenjaar als ,een
daad van beschikking" te interpreteren in de zin van art. 215 B.W., doch hiervoor za1 de
instemming vo1staan.
(69) De term ,wettige redenen" wijst eerder op de bescherming van de patrimonia1e be1angen,
terwij1 de term ,gewichtige redenen" uit artike1 215 B.W. meer a1gemeen duidt op de
bescherming van de g1oba1e gezinsbe1angen, materiee1 en moree1; zie BAETEMAN, G., o.c;,
p. 357, nr. 23. De rechter za1 bij zijn beoorde1ing met beide begrippen rekening dienen te
houden indien de gezinswoning op het spe1 staat; zie GERLO, J., o.c., 1992, 69.
(70) De rege1s van artike1577 his B.W. zijn merke1ijk strenger en voorzien de vo1waardige en
actieve medewerking voor aile daden van beheer (bijvoorbee1d verde1ing) en beschikking
m.b.t. de mede-eigendom. Krachtens de gemeenrechte1ijke rege1s betreffende de onverdee1dheid kan een der echtgenoten niet aileen optreden en die bescherming gaat verder dan art. 224
B.W.: de vordering van de andere echtgenoot kan ook na een termijn van een jaar ingeste1d
worden. Zie BAETEMAN, G., o.c., p. 342, nr. 9; VIEUJEAN. E., o.c., Fac. Dr. Liege, 1966, 27.
(71) Zijn de echtgenoten met scheiding van goederen gehuwd, dan kan geen van hen de
verde1ing vorderen (1469 B.W.); Zie Rb. Brusse1, 25 apri11986, Rec. Gen. Enr. Not., 1988,296
en JT, 1987, 458.
(72) GOOVAERTS, L. en PUTZEYS, G., Rechtsverhoudingen tussen echtgenoten, Eek1o, De
Baets, 32; TOBBACK, K., o.c., nr. 69.
(73) Begrepen in de gebruike1ijke zin van tijdelijke verwijdering van een der echtgenoten uit
de echte1ijke woning; zie vers1ag HAMBYE, 15.
(74) Zie uitvoerig VAN DER MEERSCH, B., De rechterlijke machtiging en de gerechtelijke
indeplaatsstelling (art. 220, §1 en §2 B. W), R. W, 1991-92, 1077-1078.
(75) Zie bijvb. Kh. Nijve1, 26 ju1i 1994, TR. V:, 1994, 530 e.v., noot WYCKAERT, M.
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zoek van de andere echtgenoot, en onverminderd schadevergoeding,
worden nietig verklaard, op voorwaarde dat de vordering binnen de
vervaltermijn van een jaar werd ingesteld (artikel 224 B.W.)(76). In
voorkomend geval brengt dit ook het verval van inbreng met zich
mee, met alle gevolgen vandien naargelang de aard van de vennootschap(77).
B.3.2. Uitzonderingen
a. Toekomstige waning
De bestaande regeling is opgebouwd rond de effectieve bewoning van
het gezin. Bijgevolg wordt algemeen aangenomen dat de toekomstige
voomaamste gezinswoning buiten de bescherming van de wettelijke
regeling valt, ongeacht de inzichten van de echtgenoten(78). Indien
zodoende echtgenoten beslissen te verhuizen naar een nieuw gebouwde woning van een der echtgenoten, heeft de echtgenoot-eigenaar van deze woning tot op het ogenblik van de effectieve bewoning
de mogelijkheid om zijn woning alleen in te brengen in een vennootschap. Op die manier kan hij de zeggingsschap van de andere echtgenoot op deze woning volledig vermijden. Bovendien zal vanaf de
ingebruikname van de nieuwe woning, ook de eerste woning worden
onttrokken aan de bescherming van artikel215 B.W. Dit betekent dat
indien ook de eerste gezinswoning een eigen goed van de echtgenootinbrenger was, de verhuizing naar een woning van de vennootschap
voor gevolg kan hebben dat de ene echtgenoot volledig afhankelijk
wordt gemaakt van de beslissingsmacht van de andere, dewelke
immers door de inbreng wellicht meerderheidsaandeelhouder van de
vennootschap is geworden. Een en ander uiteraard onverminderd
bedrog of kwade trouw (fraus omnia corrumpit).
b. Actio Pauliana
In een poging om zich aan de greep van hun prive-schuldeisers te
onttrekken, is de mogelijkheid van het afgescheiden vermogen van de
(76) Cfr. infra.
(77) Bij de N.Y., B.V.B.A. of C.V. leidt de nietige inbreng niet tot de nietigheid van de
vennootschap. De oprichters zullen aileen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het gedeelte van
het kapitaal waarvoor niet geldig is ingeschreven (artt. 35, 123 en 147 ter Venn. W.). Bij
vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid (V.O.F., Comm. V.) heeft dit wei de
nietigheid van de vennootschap tot gevolg.
(78) DELVA, W., o.c., T. Not., 1978, nr. 25, p. 204; CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., 1.4.5;
contra DE LooF, P, Het begrip toekomstige gezinswoning, noot onder Vred. Brugge, 21 december 1979, R.W., 1981-82, 1693.
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vennootschap(79) voor vele echtgenoten zeer verleidelijk. De inbreng
die werd verricht met bedrieglijke miskenning van de rechten van een
schuldeiser zal echter onder de hakbijl van de pauliaanse vordering
vallen, indien de schuldeiser erin slaagt de bedrieglijke intenties bij de
inbreng aan te ton en. Aangezien de actio pauliana betrekking heeft op
een onroerend goed, dient zij verplichtend te worden gekantmeld(80).
Hierdoor wordt de schuldeiser beschermd tegen latere beschikkingshandelingen, die hem niet tegenwerpelijk zullen zijn.
De schuldeiser zou er ook kunnen voor opteren om op het betrokken
onroerend goed bijkomend bewarend beslag te leggen, het zogenaamd
'paulianabeslag'. Kenmerkend voor dit beslag is dat het wordt gelegd
op een goed dat zich alsnog in het vermogen van een derde bevindt.
De beslaglegger mag evenwel op grond van artikel 1167 B.W. de
tegenwerpelijkheid van deze eigendomsoverdracht bestrijden, zodat
het goed aan zijn verhaalsrecht wordt blootgesteld. De beslagrechter
zal dan moeten onderzoeken of de voorwaarden voor het leggen van
bewarend beslag en de vereisten voor de pauliaanse vordering cumulatief vervuld zijn(81 ).
De rechter die de pauliaanse vordering inwilligt kan ambtshalve tot
nietigverklaring van de vennootschap overgaan omdat het doel van de
vennootschap, met name de omzeiling van de artt. 7 en 8 Hyp; W.,
strijdig is met de openbare orde(82).
B.3.3. Gevolgen van de inbreng

a. Principe
Daar waar de bescherming van het primair stelsel ten volle speelt op
het vlak van de inbreng van de gezinswoning in een vennootschap,
wordt de in de vennootschap ingebrachte gezinswoning volledig aan
die bescherming onttrokken, alsook aan de rechtstreekse toepassing

(79) Voora1 van de vennootschap met vo1komen rechtspersoonlijkheid.
(80) De pauliaanse vordering wordt immers gelijkgeste1d met een vordering tot nietigverk1aring ofherroeping in de zin van art. 3 Hyp. W.; zie o.a. DE PAGE, Traite, VII, 982, nr. 1090.
(81) Zie hierover DIRIX, E., Bewarend beslag en kantmelding van de pauliaanse vordering,
R. W, 1993-1994, 199-201.
(82) Artikel 13 ter, 3° Venn. W. Zie over het openbare orde karakter van de artt. 7 en 8 Hyp.
W.: DE PAGE, Traite, T. II, nr. 641;
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van het huwelijksvermogensrecht en van het erfrecht(83). Door de
inbreng werd de gezinswoning immers aan de vennootschap overgedragen in ruil voor aandelen. De gezinswoning zal, als vermogensbestanddeel van de vennootschap, enkel kunnen worden bestuurd
door de vennootschapsorganen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en contractuele bepalingen. Het vennootschapsbelang staat
hierbij centraal, niet het belang van een individuele aandeelhouder.
Zoniet kan de vennootschap om wettige redenen worden ontbonden
overeenkomstig artikel102 Venn. W.(84). De bestuursregels van het
huwelijksvermogensrecht zullen enkel indirect van toepassing zijn,
namelijk op de aandelen van de echtgenoten. Indien zodoende een
man door de raad van bestuur van de vennootschap waarin de gezinswoning werd ingebracht benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder
met bevoegdheid de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, kan
diens echtgenote hem niet langer op grond van artikel 215 B.W.
verhinderen deze woning te verkopen(85). Het Hof van Cassatie
besliste duidelijk dat echtgenoten die bijvoorbeeld hun handelsfonds
in de vennootschap hebben ingebracht enkel nog titularis zijn van de
aandelen van die vennootschap. Zij kunnen de rechter niet vragen om
via het treffen van dringende maatregelen op grond van art. 1280 Ger.
W. in te grijpen in de exploitatie van dit handelsfonds en van de
vennootschap (Cfr. infra)(86).
Indien men de bescherming van het primair stelsel ook mi de inbreng
in een vennootschap wil behouden, moet men zulks uitdrukkelijk
bepalen door zich bij de overdracht een recht van (vrucht)gebruik
of bewoning voor te behouden. Ben dergelijk zakelijk recht dat, zoals
(83) DEWULF, Chr., Patrimoniumvennootschappen versus familiaal vermogensrecht, T. Not.,
1992, 521; BoucKAERT, F., Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht, in Gezin en
recht in een postmoderne samenleving, 20 jaar postuniversitaire cyclus Willy DEL VA, 1994,
309-329; CARTUYVELS, B., COPPENS, N. en DELPIERRE-ROMAIN, C., Les Regles des regimes
matrimoniaux applicables aux apports en societe, in Les societes et le patrimoine familial,
Actes de 1a 4e joumee d'etudes juridiques Jean Renauld, Academia Bruylant, 1996, m. 4 ev.
(84) Rb. Nijvel, 26 juli 1994, T.R. V., 1994, 530; Cfr. supra.
(85) In tegenstelling tot wat de rechtbank van eerste aanleg van Mechelen, 5 oktober 1992,
T.R. V., 1992, 45, met noot; R. W., 1995-96, met noot VANDER MEERSCH, B., besliste met de
motivering: ,Het enkele feit dat deze voornaamste gezinswoning door de echtgenoten werd
ingebracht, waardoor zij 300 aandelen ontvingen terwijl (de vrouw) bestuurder en (de man)
afgevaardigd bestuurder was en terwijl beide echtgenoten in een gedeelte van het ingebrachte
huis bleven wonen, betekent niet dat (de man) geen door artikel 215 par. 1 B. W. bedoelde
rechten op dit onroerend goed meer zou bezitten, zodat dit art. 215 par. 1 B. W. toepasselijk
blijft op de onderhandse verkoop die derhalve kan nietig verklaard worden ... ". Ook de nietondertekende noot bij dit vonnis dient afgekeurd te worden, in de mate dat het de bovengeciteerde beschouwing bijtreedt, onder meer onder verwijzing naar het arrest van het Franse
Hofvan Cassatie dd. 11 maart 1986, Rep. Def, 1986, nr. 33.809.
(86) Cass., 25 april 1985, R.P.S., 1986, 124, met noot MoUGENOT, Exercise des droits
d'associe et gestion de Ia societe: conflit entre le droit matrimonial et le droit des societes?
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hoger vermeld, eveneens onder de bescherming van artikel215 B.W.
valt, wordt immers overeenkomstig de artikelen 579 en 625 B.W.
gevestigd door de wet of door de wil van de mens. Aangezien de wet
in casu niets bepaalt, is men bij ontstentenis van een dergelijk uitdrukkelijk voorbehoud volledig afhankelijk van de welwillendheid
van de vennootschap. Zeker bij wisseling van aandelen en verschuiving van machtspositie binnen de gegeven vennootschap, kan de
woongelegenheid van het gezin vroeg of laat in het gevaar komen.
In tegenstelling tot het Franse recht, worden een persoonlijk recht op
gebruik, een gedoogzaamheid, of een recht op dienstwoning ofbruikleen niet beschermd door het Belgisch artikel 215 B.W.(87). De
stelling dat de gezinswoning inderdaad tot de vennootschap toebehoort, doch dat het gebruiksrecht op de woning zonder meer aan het
echtpaar toekomt en als dusdanig aan de regeling van artikel215 B. W.
onderworpen kan zijn, en meer concreet dat een gedelegeerd bestuurder van een vennootschap met betrekking tot de ingebrachte gezinswoning ook steeds in zijn hoedanigheid van echtgenoot optreedt, kan
daarom niet bijgetreden worden(88).
b. Bescherming vanuit het vennootschapsrecht
Indien beiae echtgen:oten a:andeelhouder en/ofbestuurder zijn, kan het
verdwijnen van de bescherming van het primair huwelijksstelsel
enigszins opgevangen worden door vennootschapsrechtelijke beschermingstechnieken.
b.l Op bestuursniveau
Aangezien de beschikkingsbevoegdheid aangaande de goederen van
de vennootschap in handen van het bestuursorgaan gelegen is, dient de
echtgenoot die instemde met de inbreng van de gezinswoning in een
vennootschap ook op dat niveau zijn voorzorgen te nemen, wil hij zijn
zeggenschap over de ingebrachte gezinswoning niet volledig verlie(87) CASMAN en VAN LOOK, 1/4, 7, DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., ,Le regime primaire ou /es
droits et devoirs respectift des epoux", o.c., 76; GERLO, J., o.c., nr. 60; PAUWELS, J., o.c.,
nr. 201.
Art. 215, 3e lid van de Franse Code Civil bepaalt dat: ,Les epoux ne peuvent l'un sans /'autre
disposer des droits par lesquels est assure le logement de Ia famille, niles meubles meublant
dont il est gami ... ", terwijl de Franstalige versie van het Belgisch artikel215 B.W. bepaalt dat:

,Un epoux ne peut, sans /'accord de /'autre, disposer entre vift a titre onereux ou gratuit des

droits qu'il possede sur l'immeuble qui sert au logement principal de Ia famille ... ". In
Frankrijk worden daaronder naast zakelijke rechten oak persoonlijke rechten verstaan (COLOMER, A., Droit civil. Regimes matrimoniaux, Parijs Litec, 1995, nr. 69; TERRE, F. en SIMLER, P.,
Droit civil. Les regimes matrimoniaux, Parijs, Dalloz, 1994, nr. 62; VANDER MEERSCH, B.,
o.c., R. W., 1995-96, 884.
(88) Zie CASMAN, H. in Notariele Actualiteit Familierecht 1996, o.c., p. 17-18, nr. 17.
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zen. Men dient hierbij steeds in het achterhoofd te houden dat deze
gezinswoning vaak een eigen goed van een van de echtgenoten is en
dat wanneer de inbrenger niet betrokken wordt bij het bestuur, deze
zelfs het bestuursrecht over zijn ingebracht eigen vermogen verliest.
Werd de gezinswoning ingebracht in een B.V.B.A., dan bieden de
wettelijke regels omtrent de herroeping van het zaakvoerdersmandaat
veel rechtszekerheid. Beide echtgenoten kunnen zich laten aanstellen
als statutaire zaakvoerders. In dat geval kunnen zij enkel ontslagen
worden met eenparigheid van stemmen of in geval van wettige reden
door de algemene vergadering die beslist in de vorm van en met de
meerderheid vereist voor een statutenwijziging(89). In de regel zijn
beide zaakvoerders individueel bevoegd om op te treden, wat impliceert dat beide echtgenoten afzonderlijk de gezinswoning zouden
kunnen verkopen, zelfs indien de gezinswoning het voomaamste
actief uitmaakt van de vennootschap(90). Dit kan verholpen worden
door een geldige(91) tweehandtekeningsclausule op te nemen in de
statuten (art. 130 Venn. W.). Wanneer beide echtgenoten aldus zaakvoerder zijn en de statuten een gezamenlijke algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid voorzien, zijn beide echtgenoten beveiligd op
een wijze die niet fundamenteel verschilt van het huwelijksvermogensrecht(92).
De N.V. biedt op dit punt minder zekerheid. Weliswaar is het sinds
1 juli 1996 mogelijk dat enkel de echtgenoten bestuurders zijn in de
N.V. waarin zij elk afzonderlijk aandeelhouder zijn (nieuw artikel 55
Venn. W.) en bestaat ook hier de mogelijkheid van de statutaire
tweehandtekeningsclausule als uitzondering op het principe van een
voorafgaand collegiaal besluit van de raad van bestuur alvorens kan
beschikt worden over de goederen van de vennootschap. Er dient
evenwel steeds rekening te worden gehouden met de ad nutum-afzetbaarheid van bestuurders door een gewone meerderheid op de algemene vergadering (art. 55, 3e lid Venn. W.), wat volgens het Hofvan
Cassatie zelfs de openbare orde raakt(93). Enkel bijkomende statu-

(89) RONSE, J., Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1961-1963), TP.R., 1964,
m. 155.
(90) Zie hierover TILLEMAN, B., De vennoten in echtscheiding, in Juridische actualiteit
omtrent de KMO, lura Falconis Libri, 1996, p. 59, m. 15.
(91) Zonder enige kwa1itatieve of kwantitatieve beperking.
(92) DEWULF, C., o.c., T. Not., 1992, p. 526 e.v.
(93) Cass., 13 april 1989, R.C.l.B., 1991, p. 205, noot NELISSEN GRADE, J.M.
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taire bepalingen zullen hier soelaas kunnen brengen(94). Naast de
techniek van het cumulatief sternrecht, waarbij in een enkele stembeurt degenen die de meeste stemmen behalen tot bestuurders zijn
verkozen, kan vooral gedacht worden aan de bindende voordracht.
Hierbij worden de aandelen in categorieen onderverdeeld - in casu
tussen de beide echtgenoten- en wordt aan elke echtgenoot-houder
van een bepaalde categorie de exclusieve bevoegdheid toegekend om
voor een (of meer) bestuurdersmandaten minimum twee kandidaten
voor te stellen.
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat echtgenoten er pas zeker
kunnen van zijn dat hun in een N.Y. ingebrachte gezinswoning niet
zonder mekaars instemming kan worden vervreemd, indien het aantal
bestuurders en de vertegenwoordiging van beide echtgenoten in de
raad van bestuur statutair wordt verzekerd. Bovendien zij eraan herinnerd dat het sternrecht van gemeenschappelijke aandelen onder het
concurrentieel bestuur van artike11416 B.W. valt, zodat elke echtgenoot op de algemene vergadering met al deze aandelen kan stemmen.
Indien een van de echtgenoten zijn blokkeringsmacht wil uitoefenen,
mag hij niet passief blijven maar moet hij aanwezig zijn op de
algemene vergadering om zijn concurrentieel sternrecht uit te oefenen(95).
b.2. In de hoedanigheid van aandeelhouder

Ook indien een echtgenoot geen inspraak heeft in het bestuursorgaan
van de vennootschap waarin de gezinswoning werd ingebracht, maar
enkel aandeelhouder is, staat hij niet machteloos. In die hoedanigheid
kan hij de voorgenomen verkoop van de gezinswoning proberen te
verhinderen via een vordering in kort geding. De bevoegdheid van de
bestuurder-echtgenoot is inderdaad een functionele bevoegdheid en
handelingen gesteld in het louter persoonlijk belang en met manifeste
miskenning van het vennootschapsbelang kunnen opgeschort worden
op grond van misbruik van bevoegdheid(96).
Indien tussen de echtgenoten-vennoten een diepgaande onenigheid
bestaat, dermate dat de werking van de vennootschap wordt lamge-

(94) LAGA, H., NV, CVA, BVBA of CVBA: welke vorm is er geschikt voor de familiale
onderneming?, in De familiale onderneming naar de 2le eeuw. Liber amicurom Roger
Vandelanotte, Ced. Samson, 1995, p. 263 e.v.
(95) DE WuLF, C., o.c., p. 529.
(96) T!LLEMAN, B., o.c., p. 60-61.
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legd(97), kan een echtgenoot voorlopige maatregelen laten treffen en
de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder vorderen(98). Hetzelfde geldt indien de minderheidsaandeelhouder vreest dat de andere
echtgenoot misbruik zal maken van zijn bestuurdersmandaat. Deze
voorlopige bewindvoerder kan het bestuur van de vennootschap dan
waamemen in de plaats van ofnaast de door de algemene vergadering
of statuten aangestelde personen. Het is duidelijk dat een dergelijk
rechterlijk ingrijpen slechts in uitzonderlijke omstandigheden gewettigd is(99).
De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder is per definitie een
voorlopige maatregel, vaak als bewarende maatregel in afwachting
van de uitspraak over een vordering ten gronde tot gerechtelijke
ontbinding op basis van artikel 1871 B.W.(lOO), of soms in een
poging om de gerechtelijke ontbinding alsnog te vermijden(101).
Het is evenwel zo goed als uitgesloten dat een voorlopig bewindvoerder erin zal slagen om de ruziende vennoten-echtgenoten te verzoenen. Een voorbeeld van gerechtelijke ontbinding van een patrimoniumvennootschap vindt men in de reeds meermaals geciteerde uitspraak van de rechtbank van koophandel van Nijvel. Op een ogenblik
dat er reeds huwelijksperikelen bestonden tussen de echtgenoten werd
de gezinswoning ingebracht in een vennootschap. De echtgenootgedelegeerd bestuurder en meerderheidsaandeelhouder zette zijn
echtgenote af als bestuurder en liet haar in naam van de vennootschap
uitdrijven uit de woning die zij sinds de inbreng bezette ter bede.
Hierop stelde de vrouw de vordering tot gerechtelijke ontbinding van
de vennootschap in. Deze vordering werd toegestaan aangezien de
rechtbank vaststelde dat de vennootschap enkel de belangen van haar
meerderheidsaandeelhouder diende en zo goed als geen activiteiten
uitoefende(1 02)(1 03).

(97) DE BUTTET, C., L 'administrateur provisoir des societes commerciales, thesis, Lyon,
1970, 43; Kort Ged. Kh. Antwerpen, 13 juli 1977, T.P.S., 1980, nr. 6063; Kort Ged. Kh.
Brussel, 22 juni 1989, T.R. V., 1990, 387.
(98) Zie hierover TiLLEMAN, B., Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en
vertegenwoordiging, Doctoraatsthesis, 1996, p. 397 e.v.
(99) GEENS, K. en LAGA, H., Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1986-1991),
T.P.R., 1994, p. 1044, nr. 124.
(100) Kort Ged. Kh. Brussel, 31 mei 1968, R.P.S., 1969, nr. 5472.
(101) DE BUTTET, C., o.c., 54.
(102) Kh. Nijvel, 26 juli 1994, T.R. V., 1994, 530, noot WYCKAERT, M.
(103) Zie over de gerechtelijke ontbinding in het algemeen TILLEMAN, B., De gerechtelijke
ontbinding: een laatste redmiddel, T.R. V., 1992, p. 491 e.v.; BENOIT-MOURY, A., Des justes
motifS de dissolution des societes commerciales- De /'article 1871 du Code Civil a !'article
102 L.C.S.C., in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986.
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c. Fiscale implicaties van de inbreng
Op het vlak van de inkomstenbelasting en van de B.T.W. heeft de
wetgever zijn bekommemis tot het vermijden van fiscale hinderpalen
bij reorganisaties van ondememingen uitgedrukt door de huldiging
van het neutraliteitsbeginsel. Inbreng van een of meer bedrijfsafdelingen of taldcen van werkzaamheid of van de algeheelheid van goederen
in een vennootschap tegen verkrijging van aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, gebeurt op een fiscaal neutrale manier(104). Op het vlak van registratierechten moet een onderscheid worden gemaakt tussen inbreng door een vennootschap en
inbreng door natuurlijke personen. Daar waar voor inbreng door een
vennootschap van universaliteiten of bedrijfstakken de continu'iteitsgedachte wordt gehandhaafd, waardoor deze inbreng eveneens op een
fiscaal neutrale wijze kan verlopen (artikelen 117 en 120 W. Reg.),
geldt bij inbreng door een natuurlijk persoon van een onroerend goed
of een door hem uitgebate handelszaak de voomoemde vrijstelling
niet. Aangezien op grond van artikel19 W. Reg. de akten houdende
inbreng van goederen in Belgische vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, de akten van notarissen, alsook de akten waarbij eigendom of vruchtgebruik van in Belgie gelegen onroerende goederen
wordt overge&agen of aaiigewezen, verplidit te tegisfteren zijh,
ontsnapt de inbreng van een gezinswoning in een vennootschap niet
aan registratierechten.
Bovendien is met ingang van 10 april 1994 de inbreng door een
natuurlijke persoon van in Belgie gelegen onroerende goederen die
geheel of gedeeltelijk voor bewoning worden aangewend of bestemd
zijn, onderworpen aan het evenredig verkooprecht(105). Concreet
betekent dit dat op de inbreng van een gezinswoning door een echtgenoot een registratierecht van 12,5 % zal geheven worden i.p.v. 0,5
%, tenzij het een nieuwe woning betreft en de inbreng onder het stelsel
van de B.T.W. geschiedt. In dit laatste geval geldt voor het gebouw,
net zoals bij een verkoop, een vrijstelling van het evenredig registratierecht. Op de inbreng van de grond blijft het recht van 12,5%
verschuldigd( 106).
(104) Art. 46, par. I, lid I, 1° en 2° WIB 92, ingevoegd door art. 7 van de Wet van 28 juli 1992;
Art. 11 W.B.T.W.
(105) Artikelen 44 + 159,7° W. Reg., zoals laatst gewijzigd bij resp. artt. 40 + 49, lid I, I 0 Wet
30 maart 1994. Voor een uitvoerige bespreking zie SPRUYT, E., Het registratierecht op
inbrengen in vennootschap na de Wet van 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan
op het stuk van dejiscaliteit, Not. Fisc. M, 1994/5, p. 13-25 en Not. Fisc. M, 1994/6, p. 1-33.
(106) Art. 11 W.B.T.W.; art. !59, 8° W. Reg., zoals gewijzigd bij art. 49, lid I, 2° van de Wet
van 30 maart 1994.
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Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de inbreng van de gezinswoning in een vennootschap niet enkel burgerrechtelijk, maar ook
fiscaal zeer nadelige gevolgen kan hebben. De fiscale rnaatregel werd
overigens getroffen ter ontrnoediging van de patrirnoniurnvennootschappen( 107).
B.3.4. Bestuur van de aandelen
a. Scheiding van goederen
Het lijdt geen twijfel dat echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van
zuivere scheiding van goederen, elk afzonderlijk en volledig autonoorn een inbreng van eigen goederen in een vennootschap kunnen
doen(108) en hiervoor eigen aandelen verkrijgen, die zij overeenkornstig artikel1466 B.W. alleen kunnen besturen. Wat de eigen gezinswoning betreft, dient evenwel steeds rekening te worden gehouden
met bovenvermelde beperking, opgelegd door het primair stelsel,
waardoor steeds de insternrning van de echtgenoot niet-eigenaar vereist is(109). Eens die insternrning is verkregen, staat niets nog het
uitsluitende aandeelhouderschap van de echtgenoot-eigenaar in de
weg. Betwistingen over de eigendornstitellijken eerder onwaarschijnlijk. Het vermoeden van onverdeeldheid van artike11468 B.W. speelt
immers niet en de eigendomstitel is ook steeds op authentieke wijze
vastgelegd in een notariele akte(110).
Werd de gezinswoning gezamenlijk aangekocht door beide echtgenoten, dan betreft het een onverdeeld goed, dat overeenkomstig artikel
1469 B.W. niet zonder rneer verdeeld kan worden. Artikel 215, §1
B.W. belet bovendien dat iedere echtgenoot zijn of haar onverdeeld
(107) Zie voor een illustratie COUTURIER, J.J. en PEETERS, B., De overdracht in familiaal
verband van de niet-gei"ncorporeerde onderneming en de ,dade hand" fin de silkle, in De
familiale onderneming naar de lie eeuw - Liber Amicorum Roger Vandelanotte, BABKortrijk, Ced. Samson, 1995, p. 89 e.v.
(108) CASMAN en VAN LOOK, o.c., dee1 V; DILLEMANS, o.c., p. 183 e.v.
(109) Zie de verwijzing in de artt. 1425 en 1466 B.W. naar art. 215 B.W.
(110) In de rand kan hier verwezen worden naar de gekende discussie omtrent de kwalificatie
van de koopovereenkomst, in het geval dat de aankoop van de gezinswoning uitsluitend werd
gefinancierd door het eigen vermogen van een van de echtgenoten. Zo zou een echtgenoot na
de goedgekeurde inbreng van de gezinswoning in een vennootschap kunnen voorhouden dat de
oorspronkelijke aankoop in feite een schenking inhield voor de andere echtgenoot, dewelke,
zoals gekend, steeds herroepbaar is (art. 1096 B.W.). De rechtspraak zoekt in dit verband naar
een evenwichtige oplossing onder meer van aard om de ,korte uitsluiting" van de nietberoepsactieve echtgenoot uit te sluiten bij echtelijke moeilijkheden tussen van goederen
gescheiden echtgenoten. Bij herhaling beschouwde men dergelijke aankopen niet als schenkingen, doch als de uitvoering door de beroepsactieve echtgenoot van een natuurlijke verbintenis (of een vergeldende schenking), zie COENE, M., Overzicht van rechtspraak.
Schenkingen en testamenten (1985-1992), T.P.R., 1994, p.1678-79, ms. 116-118.
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aandeel zou inbrengen in een vennootschap op basis van art. 577bis,
§4 B.W. Slechts indien de medewerking van beide echtgenoten wordt
bekomen, zal de inbreng in een vennootschap gerealiseerd kunnen
worden (artikel577bis, § 6 B.W.). Zoniet kan de nietigverklaring van
de inbreng worden gevorderd, hetgeen overeenkomtig het gemeen
recht ook mi de vervaltermijn van een jaar van artikel224 B.W. kan
gebeuren(111). Door de term 'medewerking' wordt duidelijk gemaakt
dat het persoonlijk optreden van beide echtgenoten als contractspartijen, en zodoende als aandeelhouders, vereist is(112). Aangezien een
zuiver onverdeeld goed wordt ingebracht, zijn man en vrouw gezamenlijk houder van deze aandelen en tellen zij slechts voor een
vennoot, met het risico van een eenhoofdige en in de N.V. vemietigbare oprichting, alsook de mogelijke schorsing van het sternrecht
tot op het ogenblik van de aanduiding van een lasthebber(113) tot
gevolg(114).
b. Gemeenschapsstelsel
Net zoals ·bij echtgenoten getrouwd onder het stelsel van scheiding
van goederen, kan elke echtgenoot onder dezelfde voorwaarden een
eigen inbreng van de gezinswoning realiseren, indien het bewijs van
het eigen karakter van de waning overeenkomstig artikel 1399 B.W.
geleverd wordt. W el is het zo dat een inbreng steeds in het be lang van
het gezin moet gebeuren (art. 1415 B.W.). Indien zodoende een
echtgenoot aanvankelijk instemde met de geplande inbreng, doch
achteraf vaststelt dat de operatie ingegeven was door een bedrieglijk
opzet, kan deze binnen de vervaltermijn van artikel 1423 B.W. de
nietigverklaring van de inbreng vorderen.
Wat betreft de gemeenschappelijke gezinswoning liggen de zaken
enigszins anders. De cumulatieve toepassing van de artikelen 215
§1 en 1418 B.W. vereist de toestemming van beide echtgenoten voor
de inbreng van de gezinswoning. Toestemming sensu stricto impliceert dat beide echtgenoten optreden als contractspartij. De toestemmingsvereiste van artikel 1418 B. W. wordt echter ruimer gei:nterpreteerd (sensu lata), en aanvaard wordt dat een instemrning voldoende

(111) BAETEMAN, G., o.c., TP.R., 1985, p. 343, m. 9.
(112) DERINE, R., VAN NESTE, F. en VAN DEN BERGHE, H., Zakenrecht, II, A., nr. 738, p. 38
e.v.; zie ook artikel 577-2 §6 B.W.
(113) Artt. 43 (N.V.) en 124 (B.V.B.A.) Venn. W.
(114) Zie WEYTS, L., a. c., p. 84.

98

is(115). M.a.w. de echtgenoot kan instemmen met de rechtshandeling
zonder contractspartij te worden. Zodoende wordt alleen de inbrengende echtgenoot aandeelhouder. Bovendien wordt door de instemming, behoudens bedrog, de mogelijkheid tot nietigverklaring van
art. 1422 B.W. buiten werking gesteld(116), aangezien hierdoor impliciet werd erkend dat de inbreng in het belang van het gezin en de
huishouding en de opvoeding van de kinderen werd verricht.
De echtgenoot die de inbreng doet, kan zodoende alleen vennoot
worden( 117) en alleen de aandeelhoudersrechten uitoefenen, ook al
heeft de andere echtgenoot met de inbreng ingestemd. Met het oog op
de bescherming van de rechten van beide echtgenoten op de gezinswoning, kan dit enkel betreurd en ten zeerste afgeraden worden. Door
de inbreng van de gezinswoning in een vennootschap wordt de gezinswoning immers niet enkel onderworpen aan het risico van bedrijfsvoering van de vennootschap met mogelijkheid tot beslag door
vennootschapsschuldeisers, doch door het exclusieve aandeelhouderschap van een echtgenoot, verliest de andere in principe ook vennootschapsrechtelijk elke controle over het levenskader van zijn gezin.
Het aandeelhouderschap is echter niet automatisch en zelfs nooit
volledig exclusief. Immers, ook al werd de inbreng gedaan door een
echtgenoot alleen, huwelijksvermogensrechtelijk zijn de aandelen
gemeenschappelijk. Behalve in het geval waarbij de gezinswoning
wordt omgezet in aandelen op naam, zoals bepaald door artikel 1401,

(115) CASMAN en VAN LooK, o.c., III/10, 16-17, verwoorden dit als volgt:,Eenpersoonlijk
optreden van beide echtgenoten is niet vereist: dit blijkt duidelijk uit de voorbereidende
werken. Aanvankelijk werd immers de term 'medewerldng' gekozen (cf art. 577 i.v.m. medeeigendom) om te onderlijnen dat een persoonlijk optreden van beide echtgenoten vereist is en
dat zij bij de akte aanwezig dienen te zijn (verslag Subcommissie, blz. 160). Dit begrip werd
nadien afgewezen en vervangen door de term 'toestemming '. Hierbij werd gepreciseerd dat
deze toestemming zowel op het ogenblik van de handeling als naderhand, in de vorm van een
instemming of bekrachtiging (Verslag Hambye, blz. 57), kan verleend worden. Hierbij werd
vooral aan de hypothese van sterkmaking gedacht (art. 1120). De toestemming tot een
bepaalde handeling kan oak op voorhand gegeven worden in authentieke of onderhandse
vorm ... "; Zie ook VERBEKE, A., De bank en de gehuwde client, o.c., Maklu, 1994, nr. 31bis,
p. 73.
(116) VERBEKE, A., o.c., nr. 50.
(117) Zie in het bijzonder in de situatie geviseerd door art. 1401, Se B.W.
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5e B.W.(118), kunnen alle aandelen bijgevolg door elk van beide
echtgenoten bestuurd worden, ongeacht of zij beiden dan wel alleen
deelnemen aan de oprichting van de vennootschap. Concurrentieel
bestuur impliceert immers noodzakelijkerwijze dat de gemeenschappelijke aandelen onderling uitwisselbaar zijn tussen echtgenoten(119), zelfs indien de aandelen ge'individualiseerd zouden
zijn(120), met uitzondering van de gevallen bepaald in de artikelen
1401, 5e en 1417 B.W.(121). Beide echtgenoten tellen slechts voor
een vennoot (artikel 43, 4e lid Venn. W.)(122). Een belangrijk onderscheid met het regime van scheiding van goederen is immers
precies gelegen in de principieel concurrentiele bevoegdheid van
beide echtgenoten op de gemeenschappelijke aandelen die worden
(118) Gelet op de zeer uitvoerige rechtsleer in verband met deze problematiek, beperken wij
ons hier tot een summiere weergave van de essentie. Voor het overige wordt verwezen naar de
geciteerde literatuur. Naar luidt van artikel 1401, Se B.W zijn eigen, ongeacht het tijdstip van
verkrijging: ,de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen, waarin aile aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van een echtgenoot aileen." Dit is in de B.V.B.A. of in de N.V. en
C.V.A. waarbij aile aandelen statutair verplicht op naam zijn en blijven. Er wordt aan
getwijfeld of art. 1401, Se B.W. toepasse1ijk is op de Comm. V. en de V.O.F., gelet op het
feit dat in deze vennootschappen geen aande1en stricto sensu worden uitgegeven. Rekening
houdend met de ratio legis vaQ de regeling, lijkt de analogieredeneting aang~wezen. Zijn zeker
uitgesloten de vennootschappen die zowel aandelen aan toonder als aandelen op naam hebben
uitgegeven, of de vennootschappen die enkel aandelen op naam hebben uitgegeven met het
recht op omzetting in aandelen aan toonder. Zie ook art. 46, §1 Venn. W. dat de verplichting
inhoudt de aandelen op naam te houden in de N.V. tot op het ogenblik van volstorting. Zie in
het algemeen o.a. MicHEL, H., Les parts et actions nominatives dependant du patrimoine
commun, J.T., 1987, p. 565; BoucKAERT, F., Participation de deux epoux a une societe.
Historque de Ia loi du 1er avri/1987 completant /'article 1401 du Code Civil, R.P.S., 1987,
p. 287; Idem, Toelichtingop de wet totwijzigingvan art. 1401 B. W., T. Not., 1987, 142 ev.; Du
FAUX, H., De lidmaatschapsrechten bedoeld in artilce/1401, 5° B.W., T. Not., 1987, p. 464;
VAN BAEL, J., De invoering van artike/1401, sub 5 B. W. en de B.VB.A., R. W., 1987-88; DE
VROE, J., De aandelen op naam in het wettelijk huwelijksstelsel - een nieuw eigen goed.
Praktische kijk op het nieuw artikel1401, 5° B. W., R. W., 1987-88, p. 1353; WEYTS, L., De
sluier gelicht van artikel1401, 5° B. W., in Liber amicorum Leon Raucent, 1995, p. 509; zie ook
PE PAGE, Ph. en MICHEL, H., Constitution in Les contrats entre epoux, Bruylant, Brussel, 1995,
nr. 30, p. 200 e.v. Volgens deze laatste auteurs zou de oprichting van een N.V. met aandelen
aan toonder door twee echtgenoten perfect mogelijk zijn, op voorwaarde dat beide echtgenoten
op geldige wijze hun wil hebben uitgedrukt om tot dergelijke oprichting over te gaan. Volgens
vermelde auteurs zijn beide echtgenoten immers 'bekwaam' om elk hun goederen 'apart' te
beheren en zodoende zou niets hen in de weg staan om de aandelen, waarop werd ingetekend,
onderling te verdelen en elk afzonderlijk een stuk hiervan te beheren; Zie ook BAETEMAN, G.,
CASMAN, H. en GERLO, J., Overzicht van rechtspraak huwelijksvermogensrecht, T.P.R., 1996,
nrs. 157 ev.
(119) WEYTS, L., o.c., nr. 160 e.v.
(120) Door de nummering van aandelen aan toonder op te nemen in de oprichtingsakte en deze
aandelen op een effectenrekening te deponeren, of door omzetting op aandelen op naam.
(121) Zie MICHEL, H., Le statut des parts et actions de societe au regard des regimes
matrimoniaux, in Les societes et le patrimoine familial, Actes de Ia 4e joumee d'etudes
juridiques Jean Renauld, p. 57 e.v., in bijz. p. 77 e.v.
(122) In de mate dat enkel man en vrouw zouden zijn overgegaan tot de oprichting van bijvb.
een N.V., zou deze vennootschap eenhoofdig zijn opgericht, en daarom vernietigbaar overeenkomstig art. 13 ter, 4e Venn. W.
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bekomen na de vereiste in- oftoestemming (artikel1416 B.W.). Zelfs
in het geval beschouwd in artike11401, 5e B.W. komen op zijn minst
de vermogensrechten ook aan beide echtgenoten gezamenlijk
toe(123).

c. Risico en beveiliging
Een echtgenoot die instemt met de inbreng van de gezinswoning in
een vennootschap moet ook rekening houden met de huwelijksvermogensrechtelijke gevaren die hieraan gebonden zijn(124).
Vooreerst impliceert een dergelijke instemming dat afstand wordt
gedaan van de mogelijkheid tot preventief optreden tegen de inbreng
bij de Vrederechter op basis van artikel 1421 B.W.(125) of art. 223
B.W. Men kan met andere woorden enkel nog a posteriori handelen,
wat uiteraard een zwakkere positie is. Bovendien lijkt ook de mogelijkheid tot nietigverklaring van de inbreng op basis van artikel 1422
B.W. door de instemming te worden uitgesloten, tenzij een wilsgebrek
kan worden aangetoond (cfr. supra).
Tenslotte moet men er zich van bewust zijn dat door de inbreng van de
gezinswoning, dit onroerend goed wordt omgezet in roerende goederen (aandelen), waarop de beschermingsregels van artikel1418 B.W.
niet langer van toepassing zijn. Dit betekent dat, zolang het huwelijk
duurt, elke echtgenoot deze aandelen te allen tijde alleen kan vervreemden(126), zelfs in het geval van artikel 1401, 5e B.W.(127).
Aandelen zijn immers in gemeenschapsstelsels onderworpen aan het
concurrentieel bestuur van artike11416 B. W. Bovendien vallen ook de
beschermende vergoedings- en verrekeningsregels van het wettelijk
stelsel volledig weg. Vereffening zal uitsluitend overeenkomstig het
vennootschappenrecht gebeuren.

(123) Een wetsvoorstel werd ingediend teneinde de in praktijk uitgewerkte oplossing van het
toekennen van een ongeschreven voorkeurrecht op deze aandelen aan de echtgenoot-vennoot
(uiteraard mits aanrekening op zijn dee! in het gemeenschappelijk vermogen) een wettelijke
basis te geven door middel van de aldus uitgebreide artikelen 1446-47 B.W. Concreet zou
artikel 1446 B.W. inderdaad kunnen aangevuld worden door op het einde in te lassen: 'en de
aandelen ingeschreven oftoebedeeld op naam van een echtgenoot aileen'; zie WEYTS, L., De
sluier gelicht, o.c., p. 521, nr. 16.
(124) Zie uitvoerig DEWULF, C., o.c., p. 522 e.v.
(125) En ook daama in combinatie met artikel 1422, 2e B.W.
(126) Met uitzondering van een schenking, waarvoor steeds de toestemming van de andere
echgenoot vereist is volgens artikel 1419 B.W.
(127) WEYTS, L., De sluier gelicht, o.c., nr. 18, p. 522; Een dergelijke vervreemding moet in
principe weliswaar steeds gebeuren in het belang van het gezin op straffe van vemietigbaarheid, waarbij de medecontractant zelfs geacht wordt te kwader trouw te zijn (zie a1tt. 1415 en
1422 B.W.).
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Veiligheidshalve zal men zodoende vooraf zorgen voor een verplicht
gezamenlijk optreden van de echtgenoten bij overdracht. Dit kan
gebeuren door nominatieve aandelen op de gemeenschappelijke naam
van beide echtgenoten te boeken(128). Wel dient men rekening te
houden met een mogelijke schorsing van de stemrechten van dergelijke aandelen overeenkomstig het vierde lid van artikel43 Venn. W.
Wat aandelen aan toonder betreft, liggen de zaken duidelijk moeilijker. Immers, dergelijke aandelen zijn vrij overdraagbaar, zonder enige
formaliteiten. Bovendien wordt de derde-verkrijger te goeder trouw
beschermd door artikel2279 B.W. Een mogelijke oplossing zou erin
kunnen bestaan deze aandelen te deponeren op een gemeenschappelijke rekening(129) of deze titels te blokkeren in een brandkast op een
gezamenlijke naam, doch deze oplossing is niet volledig sluitend(l30). Bovendien is het voor echtgenoten onmogelijk bij wijze
van aandeelhoudersovereenkomst te bedingen dat de gemeenschappelijke toonderaandelen enkel gezamenlijk lcunnen worden vervreemd, aangezien een dergelijke overeenkomst afbreuk zou doen
aan de dwingende bestuursregels van het wettelijk stelsel (artikell388
B.W.). Een blokkering van de aandelen conform de regels van het
vennootschapsrecht tenslotte lijkt evenmin haalbaar, aangezien elke
beperking op devrije· overdracht-dient ingegeven te· zijn do-or het
vennootschapsbelang en niet ook het belang van de aandeelhouders
(art. 41, §2 Venn. W.).
Zint eer ge begint...
C.

VRIJHEID VAN BEROEP (ARTT. 216, 217, 218 B.W.)

Naast beperkingen biedt het primair huwelijksstelsel ook een aantal
vrijheden, waarvan de vrijheid van beroep zeker de belangrijkste
is(131). In artikel 216 B.W. wordt bovendien de principiele handelingsbekwaamheid van de vrouw uitdruldcelijk erkend. De in de Wet
van 30 april 1958 gebruikte term ,toestemming" werd vervangen

(128) Overeenkomstig artike1 43, al. 3 Venn. W. geschiedt de overdracht van aandelen op
naam door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het vennootschapsregister en
gedagtekend en ondertekend door zowel overdrager als ovememer.
(129) Waarop overeenkomstig art. 41 §Ibis Venn. W., art. 43, al. 4 Venn W. eveneens van
toepassing is.
(130) Zie DEWULF, C., o.c., p. 524, die opmerkt dat deze op1ossing geen absolute veiligheid
biedt aangezien de verkoop van gei'ndividua1iseerde aandelen inter partes solo consensu tot
stand komt. Door het blokkeren van de titels in een kluis zou men hoogstens de levering kunnen
uitstellen.
(131) Over het fundamentee1 karakter van dit recht, zie PAUWELS, J.M., o.c., nr. 163 e.v.
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door ,instemming", precies om elke verwijzing naar een onbewaamheid van de echtgenote te vermijden(132). De vrijheid gewaarborgd
door artikel 216 B.W. heeft zowel betrekking op de mogelijkheid en
wijze om een beroep uit te oefenen, als op de keuze van dat beroep(133). De vrije beroepsuitoefening is evenwel niet absoluut en
dient in het bijzonder te wijken voor de belangen van het gezin.
Overeenkomstig het tweede lid van artikel 216 B.W. kan de andere
echtgenoot zich tot de rechtbank van eerste aanleg wenden om zich
tegen de beroepsuitoefening te verzetten, indien hij oordeelt dat
hieraan een emstig nadeel verbonden is voor zijn zedelijke en stoffelijke belangen of voor die van de minderjarige kinderen. De gevatte
rechter hoeft niet noodzakelijk de bestreden beroepsactiviteit te verbieden. Hij kan ook de verdere uitoefening afhankelijk stellen van een
voorafgaande wijziging van het huwelijksstelsel, doorgaans naar een
scheiding van goederen. In een gemeenschapsstelsel staat de gemeenschap in voor de beroepsschulden van elk van de echtgenoten (artt.
1408 + 1414, 3e lid B.W.), wat een emstig gevaar inhoudt voor de
partner van de schuldenaar(134). Indien de rechterlijke tussenkomst
niet wordt gerespecteerd door de beroepsactieve echtgenoot, zullen de
beroepsschulden voortaan eigen zijn en zal de gemeenschap enkel nog
aangesproken kunnen worden door schuldeisers, inzoverre het voordeel heeft getrokken uit dat beroep of uit die handelingen (artt. 1407,
3e lid, 1409 en 1411 B.W.)(135)(136).
V ennootschapsrechtelijk heeft een uitgesproken verbod geen automatische gevolgen. De beroepsactieve echtgenoot blijft immers volledig bekwaam om vennoot te zijn. De vennootschap naar burgerlijk
recht, de V.O.F. en de Comm. V. worden bijgevolg niet automatisch
ontbonden krachtens art. 1865, 4e B.W. Tot nakoming van het opgelegde verbod zal de echtgenoot de vennootschap moeten opzeggen
volgens art. 1869 B.W. In de N.V., de B.V.B.A. en de C.V. is de
enkele opzegging door een van de vennoten evenwel geen reden tot
ontbinding(137). Is de vennootschap voor onbepaalde tijd aangegaan

(132) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., l/5.3-4.
(133) DELVA. W., Personen- en familierecht, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 179; SENAEVE, P., Compendium, o.c., nr. 1609.
(134) Vers1ag-HAMBYE, o.c., p. 11.
(135) Er dient te worden opgemerkt dat het verzet geen schorsende werking heeft. Indien een
echtgenoot van oordee1 is dat de risico's op benade1ing zeer reeel zijn, za1 beroep moeten
worden gedaan op de Voorzitter van de rechtbank van eerste aan1eg, zete1end in kort geding.
(136) Zie voor een bespreking RooDHOOFT, J., Artikel 216, in Comm. Pers., Kluwer, o.c.
(137) Artt. 102, 139 lid 3 en 146, 1e Venn. W.
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en wordt zij niet vrijwillig ontbonden, dan bestaat aanleiding tot
gerechtelijke ontbinding( 13 8)(13 9).
C. I. Deelname aan een vennootschap

Het leidt geen twijfel dat de beroepsuitoefening in vennootschapsverband kan gebeuren. De deelname aan een vennootschap kan op zich
reeds de uitoefening van een beroep inhouden. Men denke hierbij aan
de vennootschap naar burgerlijk recht voor de uitoefening van een
beroep (art. 1842 B.W.), het intreden als vennoot in een V.O.F. of als
gecommandeerde in een Comm. V., vermits vennoten onder firma en
gecommandeerden noodzakelijk zelf handelaars zijn. Ook het bekleden van het bezoldigd ambt van zaakvoerder of bestuurder of de
werkende vennoot in een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid vallen onder het toepassingsgebied van art. 216 B.W.(140).
Soms wordt de bedenking gemaakt of het niet opportuun zou zijn de
deelname aan een vennootschap door echtgenoten, gehuwd onder het
wettelijk stelsel, onder het toepassingsveld van artikel 1418 B.W. te
laten vallen. Dit artikel vereist de toestemming(141) van beide echtgenoten voor de daarin limitatief opgesomde, belangrijk geachte
rechtshandelingen. Een dergelijke uitbreiding van het toepassings"'
gebied van artikel 1418 B.W.(142) lijkt mij afbreuk te doen aan de
principiele vrijheid van beroep, gewaarborgd door artikel216 B.W. en
verstevigd in de artikelen 217 en 1408 B.W. Bovendien zou zulks ook
indruisen tegen het principe van artikel 1417 B.W. dat de beroepsgoederen onder het alleenbestuur van de echtgenoot-beroepsuitoefenaar plaatst. Er moet daarenboven op worden gewezen dat het toepassingsgebied van artikel 1417 B.W. zeer ruim is en zich ook uitstrekt

(138) Art. 1871 B.W. en artt. 102 en 139 lid 3 Venn. W.; zie RoNSE, J., Algemeen dee/, a. c.,
p. 97 e.v.; idem, Preadvies, o.c., p. 5.
(139) In elk geval kunnen de N.V. (en de Comm. V.A.), de B.V.B.A. en de C.V. niet
nietigverklaard worden op grond van een overtreding van de regels van het burgerlijk recht,
gelet op de limitatieve gronden van nietigheid in artt. 13 ter en 144 Venn. W.
(140) RONSE, J., Algemeen dee/, p. 97 e.v.; RONSE, J., Preadvies over de betekenis van de wet
van 14 juli 1976 voor defamilievennootschap, p. 6; WEYTS, L., o.c., nr. 96-97.
(141) Toestemmen sensu lata, m.a.w. zowel het !outer instemmen als het ,toestemmen sensu
stricto", waardoor men contractspartij wordt; cfr. supra.
(142) Als uitzonderingen op de regel van het ge1ijktijdig bestuur dienen de rechtshandelingen
geviseerd door art. 1418 B.W. beperkend te worden gelnterpreteerd en mogen derden in andere
gevallen niet de toestemming van beide echtgenoten vereisen, ook al zou de voorgenomen
bestuurshande1ing voor de niet-contracterende echtgenoot 'gevaarlijker' zijn dan de handelingen in dit artikel opgesomd; zie Verslag-HAMBYE, p. 50.
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tot bijkomstige beroepsactiviteiten(143), zodat moeilijk kan worden
ingezien welke van bovenvermelde deelnames niet door dit artikel
wordt omvat.(144)
In elk geval is het af te raden voor de niet-beroepsactieve echtgenoot
om als aandeelhouder ofbestuurder deel te nemen in de vennootschap
van de partner. Meer in het bijzonder moet er op worden gewezen dat
elke deelname in vennootschappen financiele risico' s met zich meebrengt. Zo wordt men niet alleen door loutere intreding in een V.O.F.,
of als beherend vennoot in een Comm. V., maar ook door het aanvaarden van een zaakvoerders- ofbestuurdersmandaat in een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid onderworpen aan het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de verbintenissen
van de vennootschap, of voor de aan de vennootschap of aan derden
berokkende schade(l45). Bovendien heeft een faillissement van de
vennootschap ook persoonlijke gevolgen voor haar bestuurders/zaakvoerders(146).

C.2. Bestuur van de aandelen (art. 217 B.W.)
Voor de echtgenoot die eraan denkt om zijn beroep uit te oefenen of
verder te zetten in de juridische structuur van de vennootschap, is het
uiteraard van groot belang te weten of een inbreng ook eigen aandelen
zal opleveren. De vraag rijst vooral voor echtgenoten gehuwd onder
een gemeenschapsstelsel, gelet op het principieel concurrentieel bestuur van artike11416 B.W.
Met artike1217 B.W. is de wetgever tegemoet gekomen aan de wens
van elke echtgenoot een grotere bewegingsvrijheid te verkrijgen voor
verantwoorde aanschaffen die worden verricht in het kader van het
(143) RAucENT, L., Les Regimes Matrimoniaux, Bruy1ant, Maison du Droit de Louvain, 1988,
nr. 114.
(144) In het algemeen zij er op gewezen dat de suggestie die soms wordt gemaakt in de
praktijk, met name om een echtgenoot te Iaten toestemmen in de handelingen die geviseerd
worden in artikel 1418 B.W. en die door de andere echtgenoot in het kader van de beroepsuitoefening aileen worden gesteld, allerminst kan worden goedgekeurd. Immers, een dergelijke
deelname aan de beroepsactiviteiten van de partner, aldan niet verzoenbaar met het belang van
het gezin, maakt de andere echtgenoot onderhevig aan de beroepsrisico's van diens partner.
Daar waar de beroepsschuld van een echtgenoot slechts kan verhaald worden op het gemeenschappelijk vermogen overeenkomstig artikel 1414, 3e B.W., is de schuld aangegaan door
beide echtgenoten immers ook op het eigen vermogen van de niet beroepsactieve echtgenoot
verhaalbaar (artikel1413-1414 B.W.).
(145) Artt. 17, 18, 35.4, 1e lid, 62, 63ter, 123.6, 132, l33bis, 147ter.3, 158 Venn. W.
(146) Art. 3bis K.B. nr. 22, waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden

verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en
waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod
uit te spreken, B.S., 27 oktober 1934.
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beroep. Bovendien verleent art. 1417 B.W. de bevoegdheid om de
voor het beroep noodzakelijke bestuurshandelingen aileen te verrichten(147).
C.2.1. Inkomsten en beroepsgoederen
Artikel 217 B.W. bepaalt dat e1ke echtgenoot zijn inkomsten aileen
ontvangt. In een gemeenschapsstelsel zijn deze inkomsten ab initio
gemeenschappe1ijk (art. 1405, 1. B.W.), oak a1 maakte de echtgenoot
gebruik van de in art. 218 B.W. verleende mogelijkheid om ze op een
persoonlijke rekening te storten(148). De inkomsten worden bij voorrang besteed aan de bijdragen in de lasten van het huwelijk. Voor
zover er na de bijdrageplicht een positief saldo overblijft, kan dit door
de beroepsactieve echtgenoot worden aangewend om te investeren in
het aanschaffen van goederen in zoverre dit 'verantwoord'(149) is
voor de uitoefening van het beroep(150). Het is duidelijk dat deze
bestedingsbeperking geen praktisch effect heeft voor echtgenoten
gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, aangezien deze
echtgenoten na het vervuilen van hun bijdrageplicht voiledig vrij zijn
over het saldo te beschildcen en er bijgevolg oak niet-verantwoorde
aanschaffingen mee kunnen doen(l51 ). De redactie van art. 217- B.W.
laat er verder geen twijfel over bestaan dat enkel de situatie geviseerd

(147) Art. 1446 B.W. tenslotte, voorziet in een recht van toekenning bij voorrang aan de
langstlevende echtgenoot van het onroerend goed dat dient voor de uitoefening van het beroep,
alsook van de voor de beroepsdoeleinden aldaar aanwezige roerende zaken. In geval van
echtscheiding geldt het soortgelijk art. 1447 B.W.
(148) Naar luid van art. 218 B.W. heeft elke echtgenoot de mogelijkheid een depositorekening
voor geld of effecten te openen en een brandkast te huren. Ten aanzien van de bankier heeft de
betrokken echtgenoot bovendien een alleenbestuur, dat aile verrichtingen voor een normaal
gebruik van de rekening of !coffer betreft. De andere echtgenoot dient wei op de hoogte te
worden gebracht door de banlc van de opening van de rekening of het huren van de kluis.
Kredietverrichtingen in verband met een rekening-courant kunnen niet worden beschouwd als
normale verrichtingen in het leader van het houden van een rekening en vallen niet onder het
verrnoeden van al!eenbestuur van art. 218, lid 2 B.W. Hiervoor zullen de regels van het
toepasselijk huwelijksverrnogensrecht spelen, en in stelsels van gemeenschap in het bijzonder
art. 1418,2, d B.W.; zie uitvoerig VERBEKE, A., De bank en de gehuwde client, o.c., p. 51 ev.;
ROODHOOFT, J., Art. 218 B. W., o.c.
(149) Dit criterium vereist dat de aanschaf in verband staat met de eisen van het beroep en
aannemelijk voorkomt rekening houdend met de aard van de goederen en de bedrijvigheid van
de koper; zie vers]ag-HAMBYE, o.c., p. 12; 0ERLO, J., o.c., p. 54; ROODHOOFT, J., Art. 217 B. W.,
in Comm. Pers., o.c., p. 4. Het begrip 'verantwoord' is ruimer dan het begrip 'noodzakelijk',
dat uitdruldcelijk vetworpen werd door de wetgever. De praktische invulling van dit begrip
blijft uiteraard een feitenlcwestie.
(!50) Art. 217, lid 2 B.W.
(151) CASMAN en VAN LOOK, o.c., I/6, p. 5.
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wordt van de echtgenoot die reeds inkomsten geniet(152) en die
daarmee(153) beroepsgoederen wenst aan te kopen. Enkel deze beroepsgoederen, tenslotte, zullen naar luid van art. 217, lid 2 B.W.
onder het alleenbestuur staan van de beroepsactieve echtgenoot.
De vraag die hier rijst, is of onder beroepsgoederen ook participaties in
vennootschappen kunnen worden begrepen. Met andere woorden de
vraag of een echtgenoot met deze inkomsten of de daarmee verkregen
beroepsgoederen een exclusieve inbreng kan verrichten in een vennootschap in ruil voor aandelen die zodoende onder zijn alleenbestuur staan.
Het antwoord lijkt positief te zijn, aangenomen dat de verwerving van
aandelen in een vennootschap doorgaans een verantwoorde aanschaf
zal zijn voor de uitoefening van zijn beroep als werkende vennoot,
zaakvoerder ofbeheerder(154). De aandelen die aldus worden bekomen
staan onder het exclusieve bestuur van een van de echtgenoten, ook al
behoren zij tot het gemeenschappelijk vermogen(155).
De afscheiding van deze aandelen zal best ook blijken uit een vermelding in de oprichtingsakte of uit het aandelenregister, en voor aandelen aan to onder uit de inbewaringgeving op een effectenrekening op
naam van de echtgenoot(156). Ook inzake bestuur moet men kunnen
bewijzen en bijgevolg voor de nodige afscheiding zorgen.

(152) Zowel beroepsinkomsten uit om het even welk beroep, als kapitaalsinkomsten, waarmee
men een nieuw beroep wenst op te starten, zie WEYTS, L., o.c., p. 126-7.
(153) Dat deze inkomsten zich vermengd hebben met andere gemeenschappelijke gelden, Iijkt
aan het voorgaande geen afbreuk te doen, voor zover maar kan bewezen worden (overeenkomstig ati. 1399 B.W.) dat er inkomsten in het gemeenschappelijk vermogen zijn terecht
gekomen; Zie DELNOY, P., L 'exploitation agricolefamiliale et les regimes matrimoniaux, Rev.
Not.B., 1977, 578.
(154) WEYTS, L., o.c., p. 126-7 en uitvoerig nr. 145 e.v.; RoNSE, J.,Preadvies over de betekenis
van de wet van 14 juli 1976 voor defamilievennootschap, p. 4, 10, 32 en 33, nrs. 1, 8 en 27;
DUFAUX, H., Het statuut van de beroepsbedrijvigheid en van het professioneel patrimonium in
het wettelijk huwelijksvermogensstelsel (W. 14 juli 1976), T Not., 1977, p. 104; CARTUYVELS,
B., COPENS, N. en DELPIERRE-ROMAIN, C., Les Regles des regimes matrimoniaux applicables
aux apports en societe, in Les societes et le patrimoine familial, Actes de Ia 4e journee d' etudes
juridiques Jean Renauld, Academia Bmylant, 1996, nr. 19., zijn zelfs de mening toegedaan dat
een echtgenoot, mits toestemming van zijn mede-echtgenoot, tijdelijk zijn bijdrage in de Iasten
van het huwelijk zou kunnen beperken om aldus een belangrijk dee! van zijn inkomen aan te
wenden voor een inschrijving op een kapitaalverhoging van zijn vennootschap. Voorwaarde is
wei dat zulks economisch verantwoord is en dat de familie er kan vanuit gaan dat zij achteraf
zal genieten van de inkomsten (dividenden) van de deelneming.
(155) Indien de verworven aandelen gelijkgesteld worden met de notie 'gereedschappen en
werktuigen' dan zijn deze aandelen een eigen goed (art. 1400, 6 B.W.), eventueel mits
vergoeding aan de gemeenschap (1432 B.W.), welke verplichting volgens CASMAN en VAN
LooK evenwel niet absoluut is, o.c., III/2/16. Doch het Iijkt aangewezen deze notie in samenIezing met art. 217 eerder restrictiefte interpreteren. Immers, daarwaar art. 217 B.W. enkel het
bestuur van beroepsgoederen betreft, handelt art. 1400, 6 B.W. over de eigendom; zie hierover
DILLEMANS, R., o.c., p. 96; WEYTS, L., o.c., p. 100.
(156) RoNSE, J., Preadvies, p. 33, nr. 27.
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C.2.2. Gemeenschapsgoederen
Delicater is natuurlijk de vraag of een echtgenoot ook met gewone
gemeenschappelijke gelden of goederen, buiten de hypothese van
artikel 217 B.W.(157), een exclusieve inbreng in een vennootschap
kan doen. Met andere woorden, zou het voor een echtgenoot mogelijk
zijn bijvoorbeeld met een gemeenschappelijk onroerend goed of met
gelden van een gemeenschappelijke bankrekening een inbreng in een
vennootschap te doen en hiervoor alleen aandeelhouder te worden?
Ook hier lijkt het antwoord positief te zijn, mits een en ander in
overeenstemming te brengen is met het belang van het gezin en
gebeurt zonder bedrieglijke intenties (artt. 1415 en 1422 B.W.), en
voor zover de inbreng in een vennootschap als een voor het beroep
noodzakelijke rechtshandeling kan beschouwd worden.
Indien de andere echtgenoot van oordeel is dat de geplande inbreng
hem nadeel zal berokkenen of de belangen van het gezin zal schaden,
kan hij preventief proberen op te treden tegen de geplande inbreng en
aan de Vrederechter vragen deze te verbieden (a1t. 1421 B.W.),
eventueel via de weg van de dringende voorlopige maatregelen
(art. 223 B.W.). In uitzonderlijke gevallen zou hij aan de rechter
kunnen vragen om de bestuursbevoegdheden aan zijn echtgenoot
geheel of gedeeltelijk te ontnemen (art. 1426 B.W.). Tegen een reeds
gebeurde inbreng kan enkel worden opgetreden met een vordering tot
nietigverklaring, waarbij dan wel het bewijs zal moeten geleverd
worden van het bedrieglijk inzicht (art. 1422, 3 B.W.). Interessant
gegeven is dat de vennootschap waarin werd ingebracht vermoed
wordt te kwader trouw te zijn (art. 1422, in fine B.W.). Op de
vennootschap en op de mede-oprichters wordt zodoende een onderzoeksplicht gelegd omtrent het huwelijksstelsel van de echtgenootinbrenger en omtrent de mogelijkheid om een inbreng al dan niet
alleen te verrichten(158).
Laat ons voor een goed begrip even de principes in herinnering
brengen. Principieel zijn beide echtgenoten gelijktijdig bevoegd tot
het stellen van bestuursdaden(159) met betreldcing tot het gemeenschappelijk vermogen (art. 1416 B.W.). Zij zijn allebei perfect bevoegd tot het aanwenden van gemeenschappelijke goederen voor het
(157) Indien er op het ogenb1ik van de inbreng noch beroeps-, noch kapitaa1sinkomsten en
daarmee aangeschafte beroepsgoederen aanwezig zijn.
(158) Zie RONSE, J., Preadvies, p. 9.
(159) De term 'bestuur' is de ruimste omschrijving van de bevoegdheden van de echtgenoten
en omvat aile bevoegdheden van beheer, genot en beschikking (art. 1415, lid 1 B.W.).
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doen van een inbreng in een vennootschap, voor zover dit beschouwd
kan worden als zijnde in het belang van het gezin(160). Het is bovendien de plicht van de andere echtgenoot om een rechtmatig verrichte
inbreng van zijn partner te eerbiedigen (artike11416 B.W.). Uitzondering hierop wordt gemaakt in een aantallimitatief in art. 1418 B.W.
opgesomde gevallen(161). In deze gevallen kan de inbreng slechts
gebeuren indien beiden gezamelijk optreden(162), zo bijvoorbeeld
vocr het inbrengen van onroerende goederen of hypothecaire schuldvorderingen, van een handelszaak of een bedrijf als geheel, of ook
voor het doen van een inbreng met geleende gelden. De in ruil voor de
inbreng verkregen aandelen zullen in elk geval volledig gemeenschappelijk zijn. Man en vrouw tellen bijgevolg slechts voor een
vennoot, tenzij in de hypothese van art. 1401, 5e B.W.(163).
De wetgever achtte het evenwel onaanvaardbaar dat handelingen in
verband met een beroep gesteld zouden kunnen worden door de
echtgenoot die dat beroep niet uitoefent(164), of dat diens toestemming hiervoor zou vereist worden(165). Hierdoor zou immers de
principiele vrijheid van beroep in het gedrang komen(166). Bijgevolg
werden maatregelen genomen om de bestuursautonomie in het kader
van het beroep te vrijwaren en werd in art. 1417, 1e lid B.W. een
alleenbestuur opgenomen voor de echtgenoot die een beroep uitoefent. Deze bestuursautonomie is bovendien ruimer dan deze van
art. 217 B.W.(167) omdat het alle bestuurshandelingen over alle
gemeenschappelijke goederen toelaat, voor zover deze noodzakelijk
zijn voor de uitoefening van het beroep.
De echtgenoot die daadwerkelijk beroepsactief wordt in het kader van
een vennootschap als werkende vennoot, zaakvoerder of bestuurder(168) en die gemeenschappelijke goederen in datzelfde kader
professioneel gaat aanwenden(169), kan deze goederen alleen inbren(160) De omvang van de bevoegdheden van de echtgenoten zijn immers doelgebonden, nl. aan
het be1ang van het gezin; DE PAGE & DECKERS, X, I, nr. 510; CASMAN en VAN LooK, o.c., III,
10, p. 6 ev.
(161) CASMAN en VAN LooK, o.c., III/10, p. 15 ev.
(162) Met andere woorden mits de nodige toestemming of instemming wordt bekomen; cfr.
supra.
(163) Cfr. supra; zie uitvoerig WEYTS, L., a. c., nr. 161.
(164) In de gevallen van concurrentiee1 bestnur (art. 1416 B.W.).
(165) In de gevallen van gezamen1ijk bestnur (art. 1418 B.W.).
(166) Verslag-HAMBYE, p. 52 e.v.
(167) Art. 217 B.W. spreekt enke1 van het bestuur over inkomsten of via inkomsten aangeschafte goederen; zie DILLEMANS, R., o.c., p. 49 en 120.
(168) Cfr. supra bij de bespreking van art. 216 B.W.
(169) Du FAUX, H., o.c., p. 10.
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gen in de vennootschap in ruil voor een exclusief aandeelhouderschap(170). Gelet op de oorsprong van de aandelen, blijven zij tot het
gemeenschappelijk vermogen behoren, niettegenstaande het alleenbestuur van de beroepsactieve echtgenoot. Het alleenbestuur vormt
evenwel het enige criterium waarop derden acht moeten slaan. Bijgevolg is ten aanzien van de vennootschap en van derden het onderscheid tussen de aanwending van gemeenschappelijke en eigen goederen bij de oprichting van een vennootschap niet erg belangrijk, nu
zowel in het ene als in het andere geval de aandelen zullen worden
toegekend aan de echtgenoot die een afzonderlijk beroep uitoefent(171).
C.2.3. Gezamenlijk beroep
W at geldt voor een echtgenoot geldt evenzeer voor twee echtgenoten.
Indien beiden met gemeenschapsgoederen deelnemen aan de oprichting van dezelfde vennootschap met het oog op een beroepsactieve
participatie, zullen beiden afzonderlijk aandeelhouders worden en zal
voor beiden de bestuursautonomie gewaarborgd worden in de vorm
van een alleenbestuur. Dit is overigens volledig in overeenstemming
met artikell41 '7, 2e lid-RW-,, dat-in dit gevaleen gezamenlijk-bestuur
oplegt, aangezien beide echtgenoten onmiskenbaar samen eenzelfde
beroep zullen uitoefenen. Het samen optreden van beide echtgenoten
is immers niet vereist in geval van het stellen van daden van beheer,
hetwelk zeer ruim wordt ge'interpreteerd(172). Tenzij een echtgenoot
zou overgaan tot het vervreemden of in pand geven van de aandelen,
of de aandeelhoudersrechten zelf zou aantasten, lijkt niets een alleenbestuur in de weg te staan. De vennootschap zal bijgevolg ab initio uit
ten minste twee vennoten bestaan, zodat de problematiek van eenhoofdige oprichting en schorsing van stemrechten zich niet stelt(173).

(170) Zie WEYTS, L., o.c., nr. 166 ev.
(171) BoucKAERT, F., Cursus notarieel vennootschapsrecht, 1995-1996, Hfd. 2, p. 18.
(172) CASMAN en VAN LooK, o.c., III/10, p. 15.
(173) Dit is volgens L. WEYTS zelfs het geval wanneer beide echtgenoten v66r de oprichting
een gezamenlijk beroep uitoefenden dat zij nu wensen verder te zetten in vennootschapsverband ,Oak al is de ingebrachte handelszaak een entiteit en is het materieel onmogelijk aan te
duiden welke goederen precies onder het alleenbestuur van de ene of de andere zouden staan,
tach lijkt het oak in deze hypothese mogelijk aan elk der echtgenoten onderscheiden aandelen
toe te ke1men waarop ieder van hen een alleenbestuur uitoefent en zodoende aftonderlijk
vennoot wordt. Men moet immers rekening houden met het feit dat de wetgever eerder de
professionele aanwending van de goederen op het oog heeft gehad en een ruime bestuursautonomie van de goederen heeft willen voorzien voor iedere echtgenoot-beroepsuitoefenaar".
WEYTS, L., o.c., p. 153.
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Dit zal wel het geval zijn indien slechts een van beide echtgenoten
beroepsactief bij de vennootschap betrokken is en de andere slechts
als gewone aandeelhouder(174). In dat geval kan deze laatste immers
geen gebruik maken van art. 1417, 1e lid B.W. en heeft hij zodoende
geen exclusief bestuur over zijn aandelen, tenzij in de hypothese van
art. 1401, 5e B.W. Daardoor kan de beroepsactieve echtgenoot ook
met deze aandelen optreden.
Het spreekt voor zich dat ook de combinatie van inbreng van inkomsten (art. 217 B.W.) door de ene echtgenoot en van gemeenschappelijke goederen voor professionele aanwending door de andere echtgenoot, tot een afzonderlijk en exclusief aandeelhouderschap zal
leiden.
In de vennootschap naar burgerlijk recht, de V.O.F. en de Comm. V.
zijn de echtgenoten-vennoten persoonlijk verbonden voor de beroepshandelingen die zij samen in het kader van de vennootschap stellen. In
de mate dat deze vennootschap uitsluitend tussen de echtgenoten
bestaat, moeten de dwingende regels van het huwelijksvermogensrecht te allen tijde gerespecteerd worden en moeten derden daarmee
rekening houden. De daad van beschikking die door een van de
echtgenoten aileen worden verricht in strijd met art. 1417, 2e
lid B.W. kan op vordering van de andere echtgenoot worden nietigverklaard. De derde wordt bovendien geacht te kwader trouw te zijn
(art. 1422 B.W.).
D.

LASTGEVING (ART. 219 B.W.)

Artikel 219, 2e lid B. W. bepaalt dat de lastgeving tussen echtgenoten
te allen tijde kan worden herroepen. De vraag kan worden gesteld of in
een aantal vennootschapsvormen geen inbreuk wordt gedaan op deze
regel door de benoeming van een van de echtgenoten tot statutair
zaakvoerder. Een dergelijke benoeming kan immers als lastgeving
beschouwd worden(175).
De statutair zaakvoerder in de B.V.B.A. kan enkel ontslagen worden
mits eenparig besluit van alle vennoten(176), of in geval van wettige
reden en mits besluit van de algemene vergadering genomen in de

(174) L. WEYTS spreekt van 'stille vennoot', o.c., T.P.R., 1985, p. 273.
(175) Zie hierover T!LLEMAN, B., Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en
vertegenwoordiging, Doctoraatsthesis, 1996.
( 176) Indien de statutair zaakvoerder tevens vennoot is, beschikt hij zodoende de facto over
een vetorecht.
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vorm en met de meerderheid vereist voor een statutenwijziging. De
zaak:voerders in de C.V.A. moeten noodzakelijkerwijze vennoten zijn
en door de statuten worden aangewezen (art. 110 Venn. W.). Artikel
113 Venn. W. kent hen bovendien een vetorecht toe. Deze statutaire
zaakvoerders lijken quasi-onafzetbaar(177)(178). Deze benoemingen
omvatten evenwel niet de door artikel 219 B. W. bedoelde opdracht
om de andere echtgenoot, maar wei om de rechtspersoon en diens
afgescheiden vermogen te vertegenwoordigen.
Anders is het wanneer in de V.O.F. of in een vennootschap naar
burgerlijk recht een van de echtgenoten-vennoten tot statutair zaakvoerder wordt benoemd overeenkomstig art. 1856 B.W. Deze zaakvoerder vertegenwoordigt en verbindt immers niet aileen de vennootschap, maar tegelijkertijd ook de individuele vennoten als hun lasthebber. Een dergelijke lastgeving zou kunnen aanzien worden als
strijdig met art. 219 B.W., in de mate waarin het voorwerp van de
lastgeving betrekking heeft op de daarin bedoelde bevoegdheden,
namelijk ,de uitoefening van de bevoegdheden die zijn huwelijksvermogensstelsel hem toelaat oftoekent"(179). Een dergelijke lastgeving
is nietig, of lean minstens worden nietigverklaard op verzoek van de
beschermde (lastgevende) echtgenoot(180). Volgens RoNSE betekent
dit in casu dat niet de benoeming zelf, maar enkel het onherroepbaar
karakter ervan nietig is, waardoor de andere echtgenoot, in de mate
dat deze enige mede-vennoot is, de lastgeving steeds lean herroepen(181). Artikel 1856, 2e lid B.W. moet immers wijken voor de
dwingende bepaling van art. 219, 2e lid B.W. Telt de vennootschap
buiten de echtgenoot nog andere vennoten, dan moet de afzetting in
rechte worden gevorderd.(182).
(177) Er blijft enkel de mogelijkheid tot ontslag overeenkomstig art. 1856, le lid B.W., met
name om wettige redenen, waarvan de beoordeling toekomt aan de rechter.
(178) Zie hierover LAGA, H., N. V., C. V.A., B. V.B.A. of C. V.B.A.: Welke vorm is er geschikt
voor defamiliale onderneming?, o.c., p. 64-65.
(179) Dit lijkt het geva1 telkens een daad van beschikking wordt gesteld door de statutaire
zaakvoerder in het kader van het beroep en beide echtgenoten actief betrokken zijn in de
vennootschap. In dat geval dient art. 1417 B.W. gerespecteerd te worden. Naast de mogelijkheid tot nietigverklaring op basis van art. 1422 B.W., is er bij gevolg steeds de mogelijkheid tot
herroeping van de lastgeving. Een stille vennoot in de Comm. V. zal zich evenwel niet op de
schending van dit artikel kunnen beroepen om de lastgeving te hetToepen.
(180) CASMAN en VAN LooK, o.c., 1/8, p. 53; DE WOLF, A., Art. 219, losbl. Kluwer, o.c., p. 6 en 13.
( 181) Deze stelling is bij te treden, gelet op de gedeeltelijke werking van de nietigheidssanctie,
zie VAN GERVEN, Algemeen dee!, p. 424-6 + 432. De nietigheidssanctie is immers in wezen een
sanctie die niet verder hoeft te reiken dan nodig is om de door nietigheid gesanctioneerde regel
te handhaven. Zie in een andere context NELISSEN GRADE, J.M., Goedkeurings- en aanvaardingsclausules in deN. V. Overeenkomsten betreffende de uitoefening van het stemrecht. In De
N. V. + B. V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, Biblo, Leuven, p. 80-81.
(182) RONSE, J., Algemeen dee!, o.c., p. 31-32
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E.

DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN (ART. 223 B.W.)

Het leidt geen twijfel dat een echtgenoot op basis van art. 223 B.W.
een beroep kan doen op de Vrederechter om een door zijn echtgenoot
geplande inbreng te verbieden. Zo kan de inbreng van goederen in een
vennootschap voor een mala fide echtgenoot het middel bij uitstek
zijn om goederen te ontfutselen aan de huwelijksgemeenschap, eventueel in het vooruitzicht van een nakende echtscheiding. Tegen zo 'n
grovelijk plichtsverzuim, alsook wanneer de verstandhouding tussen
de echtgenoten emstig verstoord is, kan de Vrederechter optreden om
de inbrengvrijheid te beperken of zelfs volledig in te dijken(l83).
Stoort de echtgenoot zich niet aan dit verbod en realiseert hij de
inbreng toch, dan kan de andere echtgenoot de nietigverklaring vorderen, onverminderd de toekenning van schadevergoeding (art. 224,
§1, 2 B.W.)(184).
Eens de inbreng op een rechtmatige wijze werd verricht, of na het
verstrijken van de vervaltermijn voor nietigverklaring van art. 224, §2
B.W., kan de Vrederechter (alsook de Voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg zetelend in kort geding) geen maatregelen meer nemen
met betrekking tot de ingebrachte goederen, en dient hij zich te
onthouden van enige inmenging in de goederen van de rechtspersoon(185). De goederen van de vennootschap behoren immers niet toe
aan de individuele vennoten en worden enkel door haar organen
bestuurd overeenkomstig de toepasselijke statutaire en wettelijke
bepalingen. Een vordering met betrekking tot de vennootschapsgoederen die enkel wordt gericht tegen de echtgenoot, is trouwens
ontoelaatbaar in de mate dat ze gericht wordt tegen een partij die niet
in het geschil werd betrokken en zodoende in strijd is met het recht
van verdediging(186). Een vordering ingesteld door een echtgenoot

(183) Zie in het algemeen, SENAEVE, P., Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten (Art. 223
B. W. en Art. 1280 Ger. W., Acco Leuven/ Amersfomt, 1989; CASMAN en VAN LOOK, o.c., I, 12;
BAETEMAN, G., GERLO., J., GULDIX, E., DE MULDER, W. en LUYPAERS, P., Overzicht van
rechtspraak huwelijksvermogensrecht (1982-1988), TP.R., 1990, nr. 59 e.v.; BAETEMAN, G,
CASMAN, H. en GERLO, J., Overzicht van rechtspraak huwelijksvermogensrecht (1989-1995),
T.P.R., 1996, nr. 39 e.v.; GERLO, J., o.c., p. 76 e.v.; ROMMEL, G., De vrederechter en artike/223
B. W., T Vred., 1986, p. 165, nr. 2.
( 184) Wat onroerende goederen betreft, is het verbod tegenwerpelijk aan derden door gedane
kantmelding op het hypotheekkantoor (art. 1253 sexies, §1, lid 2 Ger. W.). Voor roerende
goederen is er geen publiciteitsvereiste, zodat derden zich hieromtrent kunnen beroepen op hun
rechtmatig vertrouwen.
(185) Vred. Tielt, 24 april1986, R. W., 1986-87; p. 1563 met noot C.D.B.; Zie ookPINTENS, W.
en SINTOBIN, N., De maatregelen aangaande het vermogen van de echtgenoten, in Voorlopige
maatregelen tussen echtgenoten (Art. 223 B. W. en Art. 1280 Ger. W.), o.c., p. 255, nrs. 275-6.
(186) CHRISTIAENS, A., o.c., p. 27 e.v., met aangehaalde rechtspraak.
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op basis van art. 223 B.W. kan enkel betreld(ing hebben op de
persoonlijke, al dan niet gemeenschappelijke, goederen of inkomsten
van de echtgenoten, en eventueel dus ook op de aandelen in een
vennootschap(187), en nooit op de goederen van de vennootschap.
Dit werd bevestigd door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 25 april
1985(188). Het Hofvemietigde een arrest van het hofvan beroep van
Brussel, waarin bij wijze van voorlopige maatregel werd toegestaan
dat een vrouw een kapsalon, afhangende van een P.V.B.A. waarin
beide echtgenoten meerderheidsaandeelhouders waren, tijdelijk voor
rekening van een P.V.B.A. mocht uitbaten, ondanks het verzet van
haar echtgenoot, statutair zaakvoerder(189). In zijn motivering verwarde het hofvan beroep duidelijk het aandelenbezit van de vennoten
met het goederenbezit van de vennootschap. In het vemietigingsarrest
beperkte het Hof van Cassatie er zich toe te overwegen dat: ,de
rechter in kart geding, rechtsprekend op grand van art. 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek, niet bij voorlopige maatregel mag beslissen
over de exploitatie van een goed van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid waarin de echtgenoten enkel beschikken
over de waarde van de aandelen waarvan zij houder zijn". Desgevallend kan de Vrederechter of de Voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg voorlopige maatregelen nemen met betrekking tot de
patrimoniele of soms zelfs lidmaatschapsrechten verbonden aan eigen
of gemeenschappelijke aandelen, maar daar eindigt zijn bevoegdheid
wat de vennootschap betreft(190).
Wenst een echtgenoot maatregelen te nemen ten aanzien van het
vermogen van de vennootschap, dan moet hij de daartoe geeigende
procedure aanwenden en bijvoorbeeld in kort geding de aanstelling
van een voorlopig bewindvoerder ter vervanging van de zaakvoerder
vragen( 191).

(187) DE BusscHERE, C., Noot onder Vred. Aalst (2e kanton), 30 april 1982, R. W., 1982-83,
p. 1474; WEYTS, L., o.c., p. 216-217, nrs. 235 en 237.
(188) Cass., 25 aprill985, R.P.S., 1986, p. 124 metnootMoUGENOT, D.; R. W., 1985-86,2623.
(189) Brussel, 20 februari 1984, R.P.S., 1986, 137.
(190) MouGENOT, D.,,Exercise des droits d'associe et gestion de la societe: conjlit entre le
droit matrimonial et le droit des socihes?", noot onder Cass. 25 april 1985, R.P.S., 1986,
p. 124; zie ook PINTENS, W. en S!NTOBIN, N., o.c., p. 256, nr. 276.
(191) Kh. Brusse1, kort geding, 14 mei 1991, TR.V, 1992, 45; cfr. supra bij de bespreking van
artikel 215 B.W.
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F.

NIETIGVERKLARING EN PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN (ART. 224 B.W.)

F.l. Algemeen
De restricties en verbodsbepalingen opgelegd door het primair stelsel
zouden dode letter blijven indien de wetgever niet had voorzien in een
verregaande sanctionering van de overtredingen. Artikel 224 B.W.
bepaalt dat wanneer een echtgenoot de hem toebedeelde bevoegdheden aanwendt tegen de belangen van het gezin in en in het algemeen
in strijd met de bepalingen van het primair stelsel, de andere echtgenoot de .nietigverklaring van de betwiste handelingen kan vorderen,
onverminderd de toekenning van schadevergoeding(192).
Dit geldt in eerste instantie voor de hierboven besproken gevallen van
inbreng van de gezinswoning in een vennootschap zonder de vereiste
instemming van de andere echtgenoot (artikel 224, §1, 1. B.W.),
alsook wanneer een inbreng wordt verricht met overtreding van een
voorafgaande verbiedende tussenkomst van de Vrederechter (artikel
224, §1, 2. B.W.). Uit de redactie van artikel224 §1 2. B.W. blijkt dat
in dit laatste geval enkel de inbreng van onroerende goederen door de
nietigheidssanctie geviseerd wordt. Voor de niet-naleving van een
rechterlijke beschikk:ing op grond van art. 223 B.W. in verband met
roerende goederen is geen civiele sanctie voorgeschreven, maar wel
de strafsanctie van art. 507, lid 2 Sw., dewelke zowel de echtgenoot
als diens medeplichtige treft(193). Beschik:kingen omtrent roerende
goederen worden wel getroffen door de gemeenrechtelijke sanctie van
niet-tegenwerpelijkheid aan de benadeelde echtgenoot(194).
Het in de praktijk meest voorkomende toepassingsgeval van art. 224
B.W. is de situatie waarbij een natuurlijk persoon (zaakvoerder/bestuurder en/of aandeelhouder) een persoonlijke zekerheid verschaft
voor de schulden van de vennootschap. Dit blijkt uit de uitvoerige

(192) Zie in het algemeen CASMAN en VAN LOOK, o.c., I/13; TOBBACK, K., Art. 224 B. W., in
Comm. Pers., o.c.; BAETEMAN, G., CASMAN, H. en GERLO, J., Overzicht (1989-1995), o.c.,
T.P.R., 1996, p. 220 e.v.
(193) TOBBACK, K., o.c., p. 4; CASMAN en VAN LOOK, o.c., l/13, p. 6.
(194) GEELHAND, N., Belangenafweging in het huwelijksvermogensrecht: De belangen van de
niet-contracterende echtgenoot versus de belangen van de derde-medecontractant, Dee! I,
Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 167, nr. 68.
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rechtspraak hieromtrent(195). De bepaling van art. ~ ' B.W. is bovendien van toepassing op alle persoonlijke zekerhl, .~n, waaronder
borgstelling, hoofdelijkheid en ondeelbaarheid, schuldovememing,
delcrederebeding, delegatie, garantie, aval, solvabiliteits- of kredietverzekering(196). Het verlenen van bijvoorbeeld een borgstelling
door een gehuwde bestuurder als zekerheid voor een lening aangegaan
door de vennootschap zal echter niet ipso facto aanleiding geven tot
nietigverklaring. De nietigheidssanctie van art. 224 B.W. is irnrners
facultatief(197). Een borgstelling wordt vaak aangegaan omdat er
voor de borg ook een voordeel aan verbonden is. Zo mag een bestuurder er bijvoorbeeld van uitgaan dat hij door de gedane investering mag rekenen op een verhoging van zijn dividenden of tantiemes(198), dewelke het gezin ten goede komen en bij echtgenoten,
gehuwd onder een gemeenschapsstelsel zelfs rechtstreeks in de gemeenschap vallen (art. 1405, 1 B.W.)(199). Het is duidelijk dat de
rechter die gevat wordt met een vordering tot nietigverklaring vanwege de niet-contracterende echtgenoot, steeds een afweging van
belangen zal dienen te doen van de derde-medecontractant enerzijds
en van het gezin anderzijds. Hierbij zal het vertrouwensbeginsel een

(195) Zie o.a. Cass. 25 april 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1146, Pas., 1985, I, 1052, J.T., 1985,
388, Rec. Gen. Enr. Not., 1986,98, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 175, Rev. Not. B., 1986, 245;
Cass. 27 november 1987, R. W., 1988-89, 297, T. Not., 1988, 26, Rec. Gen. Enr. Not., 1990,
137, noot; Rb. Brnssel, 21 maart 1981, J.T., 1981, 708, noot GuSTIN, Rev. Not. B., 1982, 572,
noot STERCKX, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.793, 353, noot A.C.; Rb. Gent, 9 mei 1983,
R. W., 1983-84, 1293, noot J.P.; Luik, 22 febrnari 1984, Jur. Liege, 1984, 346, Rev. Not.B.,
1985, 95; Rb. Dinant, 17 februari 1983, Rev. Not. B., 1985, 67; Rb. Dinant, 25 maart 1984, Rev.
Trim. Dr. Fam., 1988, 90; Beslagr. Brussel, 10 juli 1986, Rev. Not. B., 1986, 591;; Rb. Namen,
I april 1988, J.T., 1988, 410; Antwerpen, 19 september 1990, Pas., 1991, II, 35; Rb. leper,
12 oktober 1993, T.B.B.R., 1994, 409; Luik, 17 mei 1994, Pas., 1995, II, 94; Gent, 13 oktober
1995, T.R. V., 1996, p. 117, noot WAUTERS.
(196) CASMAN en VAN LOOK, D.c., 1/13, p. 8; DE GAVRE/LAMPE, D.c., p. 186; Uitvoerig bij
VERBEKE, A., De bank en de gehuwde client, o.c., p. 94, nr. 57.
(197) Zie hierover TOBBACK, K., o.c., nrs. 19-20, GEELHAND, N., o.c., R. W., 1988-89; 273;
CASMAN en VAN LOOK, D.C., 1/13,20. Contra BAETEMAN, G., De bescherming van de gezinswoning, in Het familierecht geactualiseerd, PDst-universitaire cyclus Willy Delva, 1984-85;
STORME, M., BAETEMAN, G. en GERLO, J. (ed.), Gent, 1985, 365; BAETEMAN, G., Het primair
huwelijksstelsel, T.P.R., 1985, p. 304, nr. 33; Voor verdere verwijzingen, zie Overzicht van
rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (1989-1995), o.c., T.P.R., 1996, nr. 69.
(198) Voorbeeld gegeven door B. WAUTERS, Persoonlijke borgstelling voor schulden van de
vennootschap en de belangen van het gezin, noot onder Gent, 13 oktober 1995, T.R. V., 1996,
p. 120.
( 199) Een arrest van het hof van beroep van Luik besliste zelfs dat de schuld, volgend uit een
persoonlijke zekerheid, we Ike door een van de echtgenoten, gehuwd onder het wettelijk stelsel,
werd gesteld tot waarborg van de verbintenissen van de vennootschap waarvan hij een van de
aandeelhouders was, geacht werd in het rechtstreeks belang van het gemeenschappelijk vermogen te zijn aangegaan, wanneer bleek dat de aandelen tot dat vermogen behoorden; Luik,
17 mei 1994, Pas., 1995, II, 94.
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belangrijke rol spelen(200), ook al is de goede trouw van de derde op
zichzelf geen motief om de nietigverklaring te weigeren, maar slechts
een criterium waarmee de rechter rekening houdt bij de beoordeling(201).
F. 2. Belangenafiveging

Enkel de persoonlijke zekerheden die het belang van het gezin in het
gevaar brengen kunnen worden nietigverklaard. Het belang van het
gezin omvat zowel de belangen van de andere echtgenoot individueel
als de belangen van het gezin in zijn geheel. Het begrip ,gezin" dient
ruimer te worden ge'interpreteerd dan in art. 215 B.W. waar het alleen
slaat op ouders en kinderen die onder hetzelfde dak wonen. In art. 224
B.W. omvat het ook de kinderen die gehuwd zijn of de woonplaats
van de ouders hebben verlaten, en ook de kinderen uit het eerste
huwelijk waarover de echtgenoot geen hoederecht heeft(202). Daarenboven moet voor de beoordeling of het be lang van het gezin in het
gevaar werd gebracht steeds de toestand worden in acht genomen
zoals die bestond op het ogenblik van het stellen van de persoonlijke
zekerheid, en mag de rechter zodoende geen rekening houden met
latere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld het faillissement van de
vennootschap(203 ).
Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter bij zijn beoordeling rekening
dient te houden met tal van criteria, waaronder de eventuele engagementen van andere aandeelhouders, de positie van de borgsteller in de
ondememing, de kansen op terugbetaling, de overlevingskansen en
het al dan niet nakende faillissement van de ondememing, de reeds op
het gezin wegende lasten en verbintenissen, het gevaar voor de ge(200) GEELHAND, N., o.c., Deel1, p. 261-263, nr. 58-61; idem, De borgstelling (art. 224 §1 en
sub 4 B. W), of de confrontatie tussen gezinsbelang, autonomie en derdenbescherming.
Beschouwingen bij het arrest van het Hofyan Cassatie van 27 november 1987, R. W., 198889, 273-268; CASMAN, H., ,Huwelijk.svermogensrecht", in NotariiUe actualiteit- Familierecht, Leuven, 20 januari 1996, p. 13.
(201) Zie hierover SENAEVE, P., Knelpunten uit het primair stelsel: art. 221, 223 en 224 B. W,
in Twintigjaar na de Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels. Een evaluatie, Studiedag 10 mei 1996,
Instituut voor familiaal vermogensrecht K.U.Leuven (te verschijnen bij Maklu), p. 28 e.v.; zie
ook Cass., 27 november 1987, R. W, 1988-89, 297 en Rec. Gen. Enr. Not., 1990, 137, noot;
CASMAN en VAN LOOK, o.c., I/13, 4; TOBBACK, K., o.c., p. 10.
(202) Verslag-HAMBYE, o.c., p. 19.
(203) Cass., 25 april 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1146, Pas., 1985, I, 1052; Rb. Gent, 24 juni
1985, T.G.R., 1986, 28; Rb. Namen, 1 april1988,J.T, 1988, 410; Rb. leper, 12 oktober 1993,
T.B.B.R., 1994, 409; Rb. Brussel, 11 februari 1994, Pas., 1995, III, 70; BAETEMAN, G., GERLO,
J., DE MULDER, W. en LUYPAERS, P., Overzicht (1982-1988), o.c., nr. 92, p. 224; BAETEMAN, G.,
CASMAN, H. en GERLO, J., Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (1989-1995),
o.c., p. 225, nr. 70.
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zinswoning, de inkomsten van het gezin, de vermogenstoestand van
de zekerheidgever, ... (204). Het spreekt voor zich dat de rechter ook
zal rekening houden met de professionele belangen van de beroepsactieve echtgenoot(205). Doch ook indien een echtgenoot zekerheid
stelde met de bedoeling het familiebedrijf te redden of de broodwinning van het gezin te verzekeren, kan deze verbintenis worden nietigverklaard indien bijvoorbeeld wordt geoordeeld dat de borgstelling
niet in verhouding stond met de vermogenstoestand van de borgsteller(206).
Aan de andere kant vereist de toepassing van het vertrouwensbeginsel
noodzakelijkerwijze dat de derde te goeder trouw is, dit is ,niet wist,
noch behoorde te weten" dat zijn medecontractant onbevoegd was
voor het stellen van de rechtshandeling. Het spreekt voor zich dat men
bij de beoordeling strenger zal zijn voor een professionele derde,
bijvoorbeeld de bank-kredietverleenster van de vennootschap, op
dewelke een zekere onderzoeksplicht rust(207).
Aangezien de begunstigde van de persoonlijke zekerheid het risico
van een nietigverklaring loopt, wordt doorgaans ook van de nietcontracterende echtgenoot geeist dat deze zou afzien van de vordering
op basis van art. 224 B.W.(208). Vermits de nietigheidssanctie relatief
is, kaii deze eclifgenoof -inderdaad-oeves-tigen oat-iri de overwogeri
zekerheidsstelling geen aantasting van de gezinsbelangen wordt gezien. De echtgenoot zou met andere woorden de gestelde rechtshandeling kunnen bekrachtigen. Dit kan zowel gelijktijdig als achteraf, doch
niet vooraf(209). Het is daarbij belangrijk te weten dat het medeoptreden in onderscheiden hoedanigheden en met verschillende uitwerking kan plaatsvinden. Het optreden van de niet-contracterende
echtgenoot moet worden beperkt tot de loutere uitsluiting van de
nietigheidssanctie, zonder dat hij zich eveneens verbindt ten opzichte
(204) Opsomming gegeven door VERBEKE, A., De bank en de gehuwde client, a. c., p. 114-115,
met aang'ehaalde rechtspraak.
(205) JACOBS, R., De persoonlijke zekerheid in de wet van 14 juli 1976: theorie en praktijk,
Tijdschrift voor het bankwezen, 1977, p. 113-115; CASMAN en VAN LooK, I/13, 8.
(206) Rb. Dinant, 25 maart 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 90.
(207) CORNELIS, L., De aansprakeltjkheid van de bankier bij kredietverlening, T.P.R., 1986,
349 e.v.; VAN GERVEN, W., De aansprakeltjkheid van de kredietinstelling als kredietverlener
ten aanzien van de schuldeisers van de onderneming in moeilijkheden, in Schuldeisers en
ondernemingen in moeilijkheden, Kalmthout, 1994, 71-102; VAN OMMESLAGHEISIMONT, De
aansprakelijkheid van de bankier-kredietverlener in het Belgische recht, T.P.R., 1986, 1091
e.v.
(208) Luik, 17 apri]1990, Act. Dr., 1991, 233, noot GORGES, M.; PAUWELS, J., noot onder Rb.
Gent, 9 mei 1983, R. W, 1983-84, 1293; GEELHAND, N., a. c., p. 277; JACOBS, R., a. c., p. 109.
(209) GEELHAND, N., o.c., Dee] II, p. 210, nrs. 490-491; GERLO, J., o.c., 1992, p. 91, nr. 177;
VERBEKE, A., o.c., p. 118-119, nr. 89; Cfr. supra.
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van de schuldeiser of kredietverlener. Een dergelijke bekrachtiging
kan worden uitgedrukt door een eenvoudige instemming met de
handeling van zekerheidsstelling(210).
Bij weigering van de niet-contracterende echtgenoot is de kans groat
dat de kredietverlening niet doorgaat. Dit betekent dat de nietigheidssanctie van art. 224 B.W. in de praktijk zo goed als volledig uitgehold
wordt. Dit komt bovendien neer op een aantasting van de beroepsautonomie van de actieve echtgenoot, zoals die gewaarborgd wordt
door art. 216 B.W.(211).
Wij komen tot het besluit dat niet alleen met het oog op rechtszekerheid, maar bovendien ook in het belang van het gezin, de
nietigheidssanctie slechts uitzonderlijk aangewend mag worden, wil
men vermijden dat de niet-contracterende echtgenoot telkens afstand
zou moeten doen van de mogelijkheid tot nietigverklaring en schadevergoeding, en tegelijkertijd de beroepsautonomie met de daarmee
samenhangende inkomsten voor het gezin vrijwaren.

III. Oprichtersaansprakelijkheid
Bij deelname aan een vennootschap is het uiteraard van belang te
weten of de schulden die uit de oprichtersaansprakelijkheid voortvloeien eigen, dan wei gemeenschappelijk zijn. Wat betreft de schulden tussen echtgenoten heeft de wetgever een regeling uitgewerkt in
de artikelen 1406-1414 B.W., waarbij traditioneel een onderscheid
wordt gemaakt tussen de regeling tussen echtgenoten (het definitief
passief: artt. 1406-1408 B.W.) en de rechten voor de schuldeisers (het
voorlopig passief: artt. 1409-1414 B.W.). Ook dient rekening te
worden gehouden met de regels betreffende de verrekening van de
lasten (artt. 1439-1441 B.W.)(212).

(210) Door het geven van de ,toestemming" zou de echtgenoot immers we1 partij worden bij
het contract en er door verbonden zijn; zie CASMAN., H., o.c., Notariele actualiteit- Familierecht, 1996, p. 14-15.
(211) TOBBACK, K., o.c., p. 6-7, nr. 10; WAUTERS, B., o.c., p. 120-121.
(212) Zie in het algemeen CASMAN, H., Schulden en huwelijksvermogensrecht, T.P.R., 1985,
p. 289 e.v.; CASMAN en VAN LOOK, o.c., IIVS, p. 1 e.v.; DELIEGE, A., Le regime legal: le passif
et les droits des creanciers, in Sept ler:;ons sur Ia reforme des regimes matrimoniaux, Luilc,
Facu1te de droit, 1977, 85-113; DoNNAY, M., Regimes matrimoniaux. Regime legal. Dettes des
epoux, Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22.202; GERLO, J., o.c., 1992, p. 123 e.v.; RA.UCENT, L., Le
regime legal. Passif commun et passif propre, T.P.R., 1978, p. 377-397; VIEUJEAN, E., Le
regime legal: passif et gestion, in La reforme des droits et devoirs respectift des epoux et des
regimes matrimoniaux, Brusse1, Jenne Barreau, 1977, p. 239-312.
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Wij zullen hierbij enkel aandacht besteden aan de voor de oprichtersaansprakelijkheid relevante bepalingen. Onze aandacht gaat daarbij
vooral uit naar de vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid.
A.

NIET- OF ONVOLKOMEN RECHTSPERSONEN

Bij de oprichting van een zuiver contractuele vennootschap of van een
vennootschap met slechts onvolkomen rechtspersoonlijkheid, kan niet
worden gesproken over de 'oprichtersaansprakelijkheid' sensu stricto.
Met uitzondering van de stille vennoot in de vereniging bij wijze van
deelneming en in de commanditaire vennootschap, staan de vennoten
steeds met hun persoonlijk vermogen in voor de verbintenissen van de
,vennootschap"(213). Wanneer de vennoten gehuwd zijn onder het
stelsel van scheiding van goederen betekent dit in principe de exclusieve gehoudenheid met hun eigen vermogen(214). Voor echtgenoten
gehuwd onder een gemeenschapsstelsel liggen de zaken anders. Het
gemeenschappelijk vermogen zal zo goed als onvermijdelijk worden
aangesproken.
Vooreerst zijn de vennoten op basis van art. 7 van de Hypotheekwet
ertoe gehouden hun verbintenissen met al hun persoonlijke goederen
na te leven. Dit wordt familiaal vermogensrechtelijk vertaald in
art. 1409 B.W., volgens hetwelk eigen schulden ook kunnen worden
verhaald op de inkomsten(215) van de schuldenaar. Deze inkomsten
zijn in het wettelijk stelsel nochtans gemeenschappelijk vanaf hun
ontstaan (art. 1405, lid 1 B.W.). Vervolgens zal de deelneming aan
dergelijke vennootschapsvormen zeer vaak ten goede komen aan het
gemeenschappelijk vermogen, zodat dit vermogen bijgevolg door
schuldeisers lean worden aangesproken ten belope van die verrijking
of van dat voordeel (artt. 1410-1412, 1e lid B.W.)(216). Schulden uit

(213) Hoofdelijk in de commerciele maatschap en in de tijdelijke vereniging (art. 1863 B.W.
en art. 175, 2e lid Venn. W.), alsook in de V.O.F. en de Comm. V. (artt. 15, 17 en 18 Venn. W.).
Aansprakelijk voor gelijke delen in de burgerlijke maatschap (art. 1863 B.W.).
(214) Waaronder hun aandeel in eventuele onverdee1dheden.
(215) Deze omvatten beroepsinkomsten, inkomsten uit roerende en onroerende goederen,
loon, honorarium, intresten, dividenden en huurgelden. Ontsnappen evenwel: de inkomsten
die werden besteed voor de aanschaf van effecten of van goederen die als aanwinsten het
gemeenschappelijk vermogen helpen voeden; zie verslag HAMBYE, p. 41, RAUCENT, L., o.c.,
nr. 412; DELIEGE, A., o.c., p. 104.
(216) Indien de schulden werden aangegaan in het belang van het gemeenschappelijk vermogen staan we zelfs voor gemeenschappelijke schulden (art. 1408 B.W.), verhaalbaar op de
drie vermogens (art. 1414 B.W.).
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een strafrechtelijke veroordeling of uit een onrechtmatige daad kunnen, ook wanneer het gemeenschappelijk vermogen hieruit geen
voordeel heeft gehaald, op het gemeenschappelijk vermogen worden
verhaald, en wel ten belope van de helft van de netto-baten (art. 1412,
2e lid B.W.)(217). De participatie in een van de vermelde vennootschapstypes zal bovendien vaak gepaard gaan met de uitoefening van
een beroep, minstens van een bijberoep. Beroepsschulden zijn gemeenschappelijk. Enkel het eigen vermogen van de niet-contracterende echtgenoot zal gespaard blijven (art. 1408 B.W. +art. 1414, 2e
lid punt 3 B.W.). In de praktijk zal dit echter vaak neerkomen op een
beslagvatbaarheid van de gezinswoning.
In de mate dat beide echtgenoten actief betrokken zijn bij de opgerichte vennootschap, zijn zij volgens de regels van het huwelijksvermogensrecht in principe ieder voor hun aandeel schuldenaar. Zou de
schuldeiser slechts een van beide echtgenoten aanspreken, dan zou hij
diens schuld (zijn aandeel) op de drie vermogens kunnen verhalen.
Spreekt de schuldeiser beide echtgenoten aan, dan zou hij ieders
schuld (en zodoende het volledige bedrag) op de drie vermogens
kunnen verhalen(218). Deze principes gelden evenwel enkel voor
de burgerlijke maatschap. Aangezien vennoten in een commerciele
maatschap, tijdelijke vereniging, V.O.F. of Comm. V. hoofdelijk
gehouden zijn voor de verbintenissen van de vennootschap, zulfen
de schulden op elk van de drie vermogens verhaalbaar zijn (art. 14131414 B.W.), ook al spreekt de schuldeiser slechts een echtgenoot aan.
Dergelijke schuldeisers hebben bovendien voorrang op de gewone
schuldeisers van het gemeenschappelijk vermogen (art. 1439 B.W.).
Tenslotte staat elk der echtgenoten met zijn eigen goederen in voor de
gemeenschappelijke schulden die overblijven na de verdeling, met
uitzondering van de niet-contracterende echtgenoot, die slechts instaat
ten be lope van hetgeen hij ontvangen heeft bij de verdeling (art. 1440
B.W.).
B.

VOLKOMEN RECHTSPERSONEN

De regels met betrekking tot de oprichtersaansprakelijkheid staan
verwoord in de artt. 35, 123 en 147 ter Venn. W.(219) Laat ons de
(217) De schuldeisers zijn echter niet gerechtigd de verdeling te vorderen van het gemeenschappelijk vermogen en zij kunnen hun verhaal bovendien niet eerder uitoefenen dan nadat de
gemeenschappelijke schulden werden voldaan.
(218) Zie GERLO, J., Huwelijksvermogensrecht, 1989, p. 143-144, nr. 270.
(219) Respectievelijk de N.Y., B.V.B.A. en C.V.
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N.Y. als voorbeeld nemen voor de bespreking. Vooraf moet worden
opgemerkt dat, terwijl in de B.V.B.A. elke comparant ook oprichter is,
men in de N.Y. aan de oprichtersaansprakelijkheid kan ontsnappen
door slechts als gewone intekenaar te verschijnen. Voorwaarde is wel
dat de overige aandeelhouders samen ten minste een derde van het
maatschappelijk kapitaal bezitten(220).
De aansprakelijkheidsregels van art. 35 Venn. W. kunnen in twee
luiken worden verdeeld. Enerzijds de bepalingen die beogen om aan
de vennootschap en aan derden rechtszekerheid te verschaffen(221)
en met het oog daarop een garantieverplichting op de schouders van
de oprichters leggen (aansprakelijkheid sui generis)(222), en anderzijds de bepalingen betreffende de schade die de oprichters gehouden
zijn te vergoeden als gevolg van de nietigheid van de vennootschap, van
overtredingen van bepaalde voorschriften uit de vennootschapswet, van
kennelijke over(waardering) van niet-geldelijke inbrengen, oftenslotte
van kennelijke ontoereikendheid van het maatschappelijk kapitaal
(quasi-delictuele aansprakelijkheid)(223 )(224).
B. I. Aansprakelijkheid sui generis
(art. 35, 2°, 3°, 4° 2e lid en 5° Venn. W.)
Indien de vennootschap v66r het huwelijk werd opgericht, zal de
schuld die voortvloeit uit de oprichtersaansprakelijkheid een eigen
schuld zijn, dewelke in principe slechts verhaalbaar is op het eigen
vermogen en op de inkomsten. Indien evenwel na het huwelijk nietge"individualiseerde toondereffecten vermengd worden met gemeenschapsgoederen, kan worden aangenomen dat het gemeenschappelijk
vermogen door opname van deze effecten verrijkt werd, waardoor het
dan ook zou kunnen worden aangesproken voor deze schulden(225).
Dezelfde principes zijn van toepassing indien een echtgenoot na het
huwelijk met eigen fondsen deelneemt aan de vennootschap.

(220) Art. 31, 2e lid Venn. W.
(221) Name1ijk om aan schuldeisers een verhaalsobject te bieden, waarop zij hun schuldvordering lcunnen verhalen; Zie RONSE, J., Algemeen dee!, a. c., p. 272 e.v.
(222) Art. 35, 2°, 3°, 4° 2e lid, 5° Venn. W.
(223) Art. 35, 4° le lid en 6° Venn. W.
(224) Zie hierover uitvoerig BOUCKAERT, F., Oprichtersaansprakelijkheid en huwelijksvermogensrecht, in Exequatur van vriendschap, Liber discipulorum et amicorum Egied Spanoghe,
Kluwer, 1981, p. 3 e.v.
(225) Cfr. supra artt. 1406, 1409 en 1410 B.W.
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Indien daarentegen wordt deelgenomen met gemeenschapsgelden op
basis van de concurrentiele bevoegdheid van art. 1416 B.W., zal de
aansprakelijkheid als oprichter gemeenschappelijk zijn en verhaalbaar
op de drie vermogens (art. 1413 en 1414 B.W.). Zijn beide echtgenoten samen als oprichters opgetreden met gemeenschappelijke gelden of goederen, dan beschikt de schuldeiser voor het totale bedrag
van de schuld over een verhaal op de drie vermogens, ook al spreekt
hij slechts een echtgenoot aan, gelet op de hoofdelijke gehoudenheid
van alle oprichters, zoals bepaald in art. 35 Venn. W. De schulden
zullen bovendien bij voorrang v66r de andere gemeenschappelijke
schulden moeten worden voldaan en na de verdeling zal elk der
echtgenoten met al zijn goederen hiervoor blijven instaan (art.
1439-1440, 1e lid B.W.).
Indien een echtgenoot, tenslotte, beroepsmatig deelneemt aan een
vennootschap, zal de schuld uit oprichtersaansprakelijkheid enkel
verhaalbaar zijn op zijn eigen vermogen en op het gemeenschappelijk
vermogen (art. 1414, 3 B.W.). De schuld is bovendien achtergesteld
ten opzichte van schulden die op de drie vermogens invorderbaar zijn
en de niet-contracterende echtgenoot zal na de verdeling slechts
instaan met zijn eigen vermogen ten belope van hetgeen hij bij de
verdeling heeft ontvangen (art. 1439-1440, 2e lid B.W.).
B.2. Quasi-delictuele aansprakelijkheid
(art. 35, 4° 1e lid, 6° Venn. W.)
Ook indien derden schade zouden hebben geleden ten gevolge de
nietigheid van de vennootschap(226) of van wetsovertredingen, of
nog ingeval van kennelijke overwaardering van niet-geldelijke inbrengen , of kennelijk ontoereikend kapitaal, zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk. Indien derden, of de vennootschap, schade hebben geleden door een foutieve gedraging van een van de oprichters,
buiten de perken van art. 35, 4° le lid en 6° Venn. W., dan zijn de
oprichters ertoe gehouden deze schade te vergoeden op basis van
art. 1382 B.W.
Deze verplichting tot schadeloosstelling is ongetwijfeld een eigen
schuld, dewelke kan verhaald worden op het eigen vermogen en de
inkomsten van de schuldenaar-echtgenoot (artt. 1407 in fine + 1409
B.W.). Indien het eigen vermogen van de schuldenaar ontoereikend is,

(226) Hetgeen vrij theoretisch is; Zie RoNSE, J., De Vennootschapswetgeving, 1973, GentLeuven, 1975, nr. 248; BOUCKAERT, F., o.c., nr. 42, p. 16.
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kunnen de schuldeisers het gemeenschappelijk vermogen aanspreken
ten belope van de helft van de netto-baten (1412, 2e lid B.W.).

IV. Besluit

Uit bovenstaand overzicht blijkt duidelijk de constante interactie
tussen het vennootschapsrecht en het huwelijksvermogensrecht. Een
gehuwd aandeelhouder blijft steeds onderworpen aan de specifieke en
doorgaans dwingende bepalingen, die zijn huwelijkse staat regelen.
Omgekeerd moet ook de echtgenoot van de gehuwde aandeelhouder
zich zeer bewust zijn van de onvermijdelijke invloed die het vennootschapsrecht zal uitoefenen op diens huwelijksleven.
Het spreekt voor zich dat de vrije beroepsuitoefening, waartoe elke
echtgenoot principieel gerechtigd is, in vennootschapsverband kan
gebeuren. Een echtgenoot kan zelfs zijn inkomsten aanwenden om
aandelen van een dergelijke vennootschap te verwerven, die onder
zijn exclusiefbestuur staan. De beroepsactieve echtgenoot kan bovendien gemeenschapsgoederen professioneel aanwenden in vennootschapsverband in ruil voor een exclusiefaandeelhouderschap. Gelet
op hun oorsprong, blijven de aandelen wel tot het gemeenschappelijk
vermogen behoren wanneer echtgenoten gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel. De vrije beroepsuitoefening is trouwens nooit
absoluut. Zij dient in het bijzonder te wijken voor de belangen van
het gezin.
Zo is elke echtgenoot verplicht onderhoud te verschaffen aan zijn
mede-echtgenoot en bij te dragen in de lasten van het huwelijk naar
zijn vermogen. Hiertoe behoren ook de winsten die door een echtgenoot-vennoot werden gereserveerd in zijn vennootschap wanneer
daartoe niet op grond van verantwoorde economische motieven werd
besloten. De andere echtgenoot kan tegen zijn onwillige partner
desgevallend een vordering tot dringende voorlopige maatregelen
instellen bij de vrederechter.
Een echtgenoot mag ook niet overgaan tot inbreng van de gezinswoning in een vennootschap, tenzij met instemming van de andere
echtgenoot. Eens een inbreng regelmatig werd verricht, wordt het
goed evenwel onttrokken aan het persoonlijk vermogen van de echtgenoot om een bestanddeel van het vennootschapsvermogen te worden, waarop de beschermende regels van het primair huwelijksstelsel
niet langer van toepassing zijn. Wil een echtgenoot na de inbreng nog
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bescherming genieten, zal toevlucht moeten worden gezocht tot de
vennootschapsrechtelijke beschermingstechnieken en vooral op het
bestuursniveau van de vennootschap, aangezien daar de beschikkingsbevoegdheid ligt.
En wat met het in de praktijk veel voorkomend geval, waarbij een
echtgenoot een persoonlijke zekerheid verschaft voor de schulden van
zijn vennootschap? Gebeurt dit buiten het medeweten van de andere
echtgenoot, dan is deze zekerheidsstelling ab initio vatbaar voor
nietigverklaring. Gelet op de aard van de sanctie is een voorzichtige
toepassing ervan geboden. Het vertrouwensbeginsel zal hierbij een
belangrijke rol spelen.
Voor onder een gemeenschapsstelsel gehuwde echtgenoten tenslotte,
impliceert deelname aan een vennootschap het in dat kader nastreven
van een belang van het gezin en dus ook van een voordeel voor het
gemeenschappelijk vermogen. De keerzijde hiervan ligt in de uitwerking van de oprichtersaansprakelijkheid. Het gemeenschappelijk vermogen, met inbegrip van de gezinswoning, zal bijna onvermijdelijk
kunnen worden aangesproken.
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SOMMAIRE
CONSTITUTION D'UNE SOCIETE PAR DES EPOUX
LIMITATIONS DECOULANT DU REGIME MATRIMONIAL PRIMAIRE
RESPONSABILITE DES FONDATEURS

1. Depuis la loi du 14 juin 1976, les conjoints (mari et femme) majeurs ont pleine
capacite pour s 'associer dans une societe ou pour participer a son administration. La
constitution d'une societe peut se faire par l'un des epoux, mais egalement par les
deux agissant separement ou conjointement. L'epoux fondateur demeure cependant
en tout cas un conjoint et reste soumis, a ce titre, aux dispositions imperatives du
regime matrimonial primaire.

2. Un epoux est tenu de pourvoir, suivant ses possibilites patrimoniales, a 1' entretien
de son conjoint. L' epoux negligent peut y etre condamne par le juge, celui-ci devant
tenir compte non seulement des revenus reellement pen,:us par les deux parties, mais
aussi des revenus susceptibles d'etre acquis. Dans le cadre des societes, le juge aura
plus particulierement egard aux benefices reserves par l'un des epoux actionnaire
majoritaire ou associe unique, notamment en !'absence de motifs economiques
justifies sur ce point a l'interieur de la societe.
3. Le cadre de vie familiale, tel qu'il est organise dans les faits, beneficie d'une tres
large protection legale. L'un des epoux ne peut disposer des droits qu'il possMe sur
la residence conjugale qu'avec le consentement de son conjoint. Cette regie est
indubitablement applicable a I' apport en societe de cette residence. Si pareil apport
est valablement fait, cette residence devient l'un des elements du patrimoine de la
societe et elle ne sera des lors plus protegee plus longtemps comme patrimoine
personnel des epoux.
A partir de ce moment, cette residence sera exclusivement administree par les
organes de la societe en conformite avec les interets de la societe. La protection
du regime matrimonial primaire ne trouvera plus application. En outre, le consentement donne a I' apport implique renonciation ala possibilite d'une action preventive
aupres du juge. Celui-ci ne peut au demeurant intervenir a l'egard des biens de la
societe, celle-ci etant un tiers dans le litige entre epoux. Ces demiers ne disposent
plus que de la contre-va1eur de I' apport, a savoir la valeur des parts ou actions dont ils
sont titu1aires. Si l'un des epoux entend beneficier encore d'une protection apres
I' apport, illui faudra faire appel aux techniques de protection prevues par le droit des
societes, et ce en particulier au niveau de !'administration ou se situent les pouvoirs
de disposition. Le simple actionnaire se trouve depourvu. Une intervention procedurale est cependant possible contre la meconnaissance, par le conjoint-administrateur (gerant), des pouvoirs lies a leur finalite.
4. Le libre exercice d'une profession, auquel chacun des epoux a droit, peut bien
evidemment se faire en societe. Un epoux peut meme utiliser ses revenus pour
acquerir des parts d'une telle societe, qui se trouve placee sous son administration
exclusive. L' epoux ex en,: ant sa profession peut en outre uti1iser des biens sociaux
pour l'exercice en societe de sa profession en echange d'un actionnariat exclusif
Compte tenu de leur provenance, les parts ou actions font cependant partie du
patrimoine commun lorsque les epoux sont maries sous un regime de communaute.
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Le libre exercice de Ia profession n'est du reste pas absolu; il doit en particulier
toujours tenir compte des interets de Ia famille.
5. Dans le cadre de l'exercice de cette profession, l'administrateur marie devra plus
d'une fois faire face a Ia demande d'un dispensateur de credit visant a obtenir une
sfirete personnelle pour les dettes de Ia societe et devra abandonner ainsi, sur base
conventionnelle, Ia responsabilite limitee. Les sfiretes personnelles qui mettent en
peril les interets de Ia famille, sont ab initio susceptibles d' annulation sur demande
du conjoint non contractant. La nature meme de cette sanction en postule une
application prudente. Sur ce point, le principe de confiance jouera un role important.
6. En cas de constitution d'une societe purement contractuelle ou d'une societe a
personnalite morale imparfaite, les associes engagent leur patrimoine personnel pour
les dettes de Ia societe. En cas de constitution de personnes morales parfaites, Ia
reduction des droits des tiers par le mecanisme de Ia responsabilite limitee se trouve
contrebalancee par les regles particulieres de Ia responsabilite incombant aux fondateurs et administrateurs (gerants). Dans les deux cas, Ia participation de conjoints
maries sous un regime de communaute aune societe implique Ia recherche, dans ce
cadre, d'un interet de Ia famille, done egalement d'un avantage pour le patrimoine
commun. L'autre face de cette participation se situe dans Ia responsabilite en tant que
fondateur de Ia societe. Le patrimoine commun, en ce compris Ia residence familiale,
pourra quasi ineluctablement etre mis en cause.

ZUSAMMENFASSUNG
GR(JNDUNG EINER GESELLSCHAFT DURCH EHELEUTE
EINSCHRANKUNGEN DIE SICH AUS DEM PRIMAREN EHEVERMOGENSSYSTEM ERGEBEN
GRUNDERHAFTUNG

1. Seit dem Gesetz vom 14. Juli 1976 sind die volljahrigen verheirateten Eheleute
vollig imstande als Gesellschafter in einer Gesellschaft oder als Vorstandsmitglied in
dieser Gesellschaft teilzunehmen. Die Griindung einer Gesellschaft kann mit einem
Ehepartner, aber auch mit heiden Eheleuten separat oder gemeinsam erfolgen. Der
Ehepartner-Griinder bleibt jedoch zu jeder Zeit Ehepartner und unterliegt als solcher
den zwingenden Bestimmungen des primaren Ehevermogenssystems.

2. Ein Ehepartner wird dazu gehalten nach seinem Vermogen seinem Partner
Lebensunterhalt zu verschaffen. Der fahrlassige Ehepartner kann dazu vom Richter
verurteilt werden, der nicht nur mit den wirklich erhaltenen Einkiinften beider
Parteien sondem auch mit den gegebenfalls zu erwerbenden Einkiinften rechnen
muB. Im Rahmen von Gesellschaften wird der Richter besonders jene Gewinne
beachten, die von einem Ehepartner, einem Mehrheitsaktionar oder einem einzigen
Gesellschafter reserviert werden, wenn dazu innerhalb der Gesellschaft keine wirtschaftlich begriindbaren Motive vorhanden sind.
3. Der tatsachlich organisierte Lebensrahmen der Familie genieBt einen sehr umfassenden gesetzlichen Schutz. Ein Ehepartner kann nur iiber die Rechte die er in
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Bezug auf die Familienwohnung hat, verfugen wenn der Mit-Ehepartner dem zustimmt. Diese Regel ist sowieso auf die Einlage der Familienwohnung in eine
Gesellschaft anwendbar. Insofem diese Einlage auf rechtsgiiltige Weise erfolgt ist,
wird die W ohnung zum Bestandteil des Gesellschaftsvermogens und deshalb nicht
weiter geschiitzt als personliches Vermogen der Eheleute. Die Wohnung wird ab dem
Moment ausschlieBlich von den Organen der Gesellschaft, den Interessen der Gesellschaft entsprechend, verwaltet. Der Schutz des primiiren Ehevermogenssystems wird
darauf nicht liinger anwendbar sein. AuBerdem impliziert die Zustimmung, daB auf die
Moglichkeit zum priiventiven Auftreten beim Richter verzichtet wird. Letzterer darf
sich iibrigens in die Giiter der Gesellschaft nicht einmischen, weil die Gesellschaft im
Konflikt zwischen den Eheleuten als Dritter fungiert. Die Eheleute verfiigen nur noch
iiber den Gegenwert der Einlage, namlich den Wert der Aktien deren Inhaber sie sind.
Sollte sich ein Ehepartner nach der Einlage einen weiteren Schutz erwiinschen, dann
muB er die gesellschaftsrechtlichen Schutztechniken beanspruchen und dies vor allem
im Verwaltungsbereich, weil sich dort die Verfugungsbefugnis befmdet. Als reiner
Aktieninhaber ist man allerdings nicht machtlos. Gegen eine MiBachtung der zielgebundener Befugnis durch den Ehepartner-Vorstandsmitglied (Geschaftsfuhrer) kann
verfahrensmaBig aufgetreten werden.
4. Die freie Berufstiitigkeit wozu jeder Ehepartner berechtigt ist, kann selbstverstandlich im Rahmen einer Gesellschaft erfolgen. Ein Ehepartner kann sogar
seine Einkiinfte anwenden, urn Aktien einer solchen Gesellschaft, deren Vorstand er
darstellt, zu erwerben. Der berufstatige Ehepartner kann auBerdem Gemeinschaftsgiiter im Rahmen der Gesellschaft professionell einsetzen im Austausch der
ausschlieBlichen Aktieninhaberschaft. In Anbetracht ihrer Herkunft gehoren diese
Aktien allerdings weiter dem Gemeinschaftsvermogen, wenn die Eheleute mit dem
System der Vermogensgemeinschaft verheiratet sind. Die freie Berufstatigkeit ist ja
nie absolut. Sie soll insbesondere den Interessen der Familie weichen.
5. Im Rahmen dieser Berufstatigkeit wird der verheiratete Geschaftsfuhrer (Vorstandsmitglied) oft auf die Forderung des Kreditverschaffers zur personlichen Sicherstellung vor den Schulden der Gesellschaft eingehen, und so auf konventioneller
Grundlage die beschrankte Haftung durchbrechen. Die personlichen Sicherheiten die
das Interesse der Farnilie gefahrden, kommen ab initio fur eine Nichtigerldiirung auf
Wunsch des nicht-kontraktierenden Ehepartners in Betracht. In Anbetracht der Art der
Sanktionierung ist eine vorsichtige Anwendung dieser Rechtsregel unabdingbar. Das
Vertrauensprinzip wird dabei eine bedeutende Rolle spielen.
6. Bei der Griindung einer rein vertragsmiiBigen Gesellschaft oder einer Gesellschaft
als unvollkommene Rechtsperson haften die Gesellschafter mit ihrem personlichen
Vermogen ftir die Schulden der Gesellschaft. Bei der Griindung als vollkommene
Rechtspersonen wird die Aushohlung der Rechte Dritter tiber den Mechanismus der
beschrankten Haftung durch die besonderen Haftpflichtregeln denen Griinder und
Vorstandsmitglieder (Geschaftsfuhrer) unterliegen, Einhalt geboten. In heiden Fallen
impliziert die Teilnahme an einer Gesellschaft fur die mit dem System der Vermogensgemeinschaft verheirateten Eheleute das Erstreben in diesem Rahmen der
Familieninteressen und deshalb ebenfalls eines Vorteils fur das Gemeinschaftsvermogen. Die Kehrseite dieser Reglung liegt in der Ausarbeitung der Griinderhaftung. Das Gemeinschaftsvermogen einschlieBlich der Familienwohnung kann fast
unvermeidlich beansprucht werden.
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SUMMARY
THE SETTING UP OF A COMPANY BY A MARRIED COUPLE
RESTRICTIONS IMPOSED BY THE PRIMARY SYSTEM OF MATRIMONIAL PROPERTY
LIABILITY OF THE FOUNDER

1. With effect from the Law of 14/711976, any married couple who have attained the
age of majority are fully entitled to form part of a company or take part in its
management. Companies may be set up not only by one of the spouses individually,
but also by both spouses, acting either individually or jointly. However, the founder
member who is also a spouse will at all times remain a spouse, and in this capacity he/
she will remain subject to the mandatory provisions of the primary system of
matrimonial property law.
2. The spouse is under an obligation to provide his partner with maintenance
according to his means. Any spouse who neglects to do so may be ordered to do
so by a court, which will be obliged to take into account not only the income which
they stand to receive. More particularly, where either or both of them are involved in
a company, the court will take particular note of the profits reserved by one of the
spouses who is a majority shareholder or the sole partner, if there is no economic
justification for this within the company.
3. The living circumstances of the family, as organised on a practical basis, enjoy a
considerable degree of protection by the law. The spouse may only utilise the rights
which he has in the matrimonial home if his spouse consents to such utilisation. This
rule undoubtedly applies where the matrimonial home has been the subject-matter of
a contribution to the company. Once this contribution has been lawfully made, the
home becomes part of the company assets and will therefore no longer be protected
as part of the personal estate ofthe spouses. The home will, from that point onwards,
be managed exclusively by the company organs, in line with the interests of the
company. The protection afforded by the primary system of matrimonial property
law disappears. Moreover, the consent given to this use ofthe matrimonial home will
imply a waiver of any preventive action which can be taken by the courts in this
regard. Moreover, the latter may not interfere with the property of a company, which
is a third party in any dispute between the spouses. The spouses have merely retained
control over the consideration given for the contribution, which is the value of the
shares of which they are the holders. Where one of the spouses wishes to continue to
enjoy judicial protection after having made the contribution, he will need to resort to
the protective mechanisms provided under the company law, more particularly those
which exist at the management level, since it is at this level that the decisions are
taken which affect the assets. However, even if he is only an ordinary shareholder,
the spouse will not be entirely powerless to act, since it is possible to apply to the
courts against any actions on the part op the spouse who is also a manager, and who
infringes the company objects.
4. In these circumstances, the spouses will be exercising their freedom of professional activity to which both are entitled, in the context ofthe company. The spouse
may even use his income in order to acquire shares in such a company which are
controlled exclusively by him. The spouse who exercices a professional activity may,
in addition, use the matrimonial property for professional purposes in the context of
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the company, in exchange for his exclusive shareholding. In the light of their origin,
the shares in question will remain part of the joint matrimonial property if the spouses
are married under a system of joint ownership of matrimonial property. Moreover,
the spouses will not be able to exercice absolute freedom in the pursuit of their
professional activity - more particularly they may be required to sacrifice this
freedom to the family interest.
5. When exercising this professional activity, the married manager will often
comply with a request made by a lender for personal security for the debts incurred
by the company, and thus to circumvent the limited liability principle on a contractual basis. Personal securities which endanger the family interest are capable of
annulment ab initio on application by the non-contracting spouse. In view of the
nature of this penalty, it is advisable to use it with caution. The bona fide principle
will play a prominent part in this context.
6. Where a purely contractual company has been constituted, or a company having
incomplete legal personality, the partners are liable as to their personal assets for the
debts incurred by the company. Where the company in question is one which has full
legal personality, any attempt at undermining the rights of third parties by means of
the limited liability mechanism can be countered by means of the special rules on
liability which apply to the founder members and managers. In both cases, participation in a company by spouses married under the joint matrimonial property system
means that they are seeking to advance the family interest in the context of that
company and therefore that they are seeking to enhance their jointly-owned property.
The disadvantage of this, however, resides in the consequences of the founder
members' liability. The jointly-owned property, including the matrimonial home,
will almost inevitably be a target for this purpose.

RESUMEN
FUNDACION DE UNA SOCIEDAD POR LOS CONYUGES
LIMITACIONES PARA EL ReGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO
RESPONSABILIDAD DEL FUNDADOR

1. Desde la Ley del 14 de julio de 1976, el hombre y la mujer casados y mayores de
edad son totalmente capaces para participar, como socios, en una sociedad o en la
gesti6n de la misma. La fundaci6n de una sociedad puede efectuarse por un c6nyuge,
pero tambien por ambos conjunta o individualmente. Pero, sin petjuicio de esta
facultad, ei c6nyuge-fundador mantiene su condici6n de c6nyuge en todo momento
y, en esa calidad, sigue sometido a las disposiciones imperativas del regimen matrimonial primario.

2. El c6nyuge tiene la obligaci6n de proveer a la manutenci6n del otro c6nyuge
segU.n su fortuna. El c6nyuge negligente puede ser condenado a hacerlo por el juez,
que no solo tendra que tener en cuenta los ingresos realmente percibidos por las dos
partes, sino tambien los ingresos a percibir potencialmente. En el contexto de
sociedades, el juez se interesara particularmente por los beneficios que se reserva
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uno de los conyuges, accionista mayoritario o socio unico, si no existen motivos
fundados en criterios economicos para tal regulacion en el seno de la sociedad.
3. El contexto real de la organizacion de la vida familiar goza de una proteccion
legal muy amplia. Un conyuge solo puede disponer de los derechos que tiene sobre la
vivienda familiar si el otro presta su conformidad. Esta regia es, sin duda alguna,
aplicable a la aportacion de la vivienda familiar a una sociedad. Una vez que esa
aportacion se ha realizado de forma eficaz, la vivienda se convierte en un componente del patrimonio social y, por consiguiente, ya no esta protegida como patrimonio personal de los conyuges. A partir de ese momento, la vivienda sera administrada
exclusivamente por los organos de la sociedad, de acuerdo con el interes de la
sociedad. La proteccion del regimen matrimonial primario ya no sera aplicable a ello.
Ademas, el asentimiento implica que se renuncie a la posibilidad de una accion
preventiva ante el juez. Ademas, este no puede intervenir en los bienes de la
sociedad, que es un tercero en el conflicto entre los conyuges. Los conyuges disponen
ya unicamente del contravalor de la aportacion, es decir el valor de las acciones de
los cuales son titulares. Si, despues de la aportaci6n, el conyuge todavia quiere gozar
de una proteccion, tendra que recurrir a las tecnicas de proteccion de derecho de
sociedades, sobre todo a nivel directivo, puesto que es alli que se sima ia capacidad
para disponer. Sin embargo, como sencillo accionista, uno no es impotente. Se puede
proceder judicialmente contra una decision adoptada en contra del interes social por
el c6nyuge-administrador (gerente).
4. Ellibre ejercicio de la profesi6n, a que tiene derecho cada c6nyuge, puede hacerse
por supuesto en el contexto de la sociedad. Un c6nyuge puede incluso utilizar sus
ingresos para adquirir acciones de tal sociedad, que estan bajo su administraci6n
exclusiva. El conyuge activo en la vida profesional puede ademas utilizar profesionalmente los bienes comunes en el contexto de la sociedad a cambio de un accionariado exclusivo. Sin embargo habida cuenta de su origen, las acciones siguen
perteneciendo al patrimonio comun si los conyuges estan casados bajo el regimen
econ6mico matrimonial apropiado. En cualquier caso, puede afirmarse que ellibre
ejercicio de la profesion nunca es algo absoluto. Tiene que ceder particularmente
ante los intereses de la familia.
5. En el marco de este ejercicio de la profesion el administrador casado muchas
veces accedera a la exigencia de un otorgante de un credito de constituir una garantia
personal por las deudas de la sociedad y, asi, rompera la responsabilidad limitada de
manera convencional. Las garantias personales que pongan en peligro el interes de la
familia son, ab initio, susceptibles de declaracion de nulidad a peticion del conyuge
no contratante. Considerando la indole de la sanci6n, es precisa una aplicaci6n
prudente de la misma. En eso, el principia de la confianza desempeiiara un papel
importante.
6. En el caso de la fundacion de una sociedad meramente contractual o una sociedad
con una personalidad juridica incompleta, los socios responden de las deudas de la
sociedad con su patrimonio personal. En el caso de la fundacion de personas juridicas
completas, la debilitaci6n de los derechos de terceros a traves del mecanismo de la
responsabilidad limitada es contrarrestada por las reglas particulares de responsabilidad que incumben a los fundadores y a los administradores (gerentes). En ambos
casos, la participacion en una sociedad implica, para los conyuges casados bajo un
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regimen econ6mico matrimonial, que se persigue, en ese contexto, un interes de la
familia y, por lo tanto, tambien un beneficia para el patrimonio comun. La otra cara
de la medalla de esta situaci6n radica en el efecto de la responsabilidad del fundador.
Casi inevitablemente, se podni utilizar el patrimonio comun, incluso la vivienda
familiar.
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