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Notaris te Mecheien 

§ 1, Economische samenwerking tussen man en vrouw in 't algemeen 

1. Probleemstelling 

Meermaals stelt men vast dat man en vrouw actief ·samenwerken in 
eenzelfde handel (1). De man zorgt bv. voor de aankopen, legt con
tacten met andere ondernemingen, bespreekt de prijzen met de groot
handelaars; de vrouw daarentegen ontvangt de klienten, houdt de 
boekhouding bij en ziet de rekeningen na (2). Kortom, er is een samen
werking tussen echtgenoten en men vraagt zich af hoe deze feitelijke 
situatie t.a.v. het recht client beoordeeld te worden. Gaat het hier 
om een loutere hulp van de ene echtgenoot aan de andere, te rangschik
ken onder de algemene familiale bijstandsplicht of kan in dergelijke 
toestand een samenhandelen en zelfs een vennootschap tussen beide 
echtgenoten ontdekt worden (3)? 
Een algemene lijn is hierin niet te trekken, vermits het samenwerken 
tussen echtgenoten, meer dan tussen vreemden, een grote verscheiden
heid inhoudt (4). Er zijn heel wat variaties van samenwerking tussen 
hen denkbaar, gaande van een gewone lichte hulpverlening overeen
komstig het nieuwe artikel 213 B.W., tot een volwaardig samen ven
noot zijn. Het is dus verkeerd een zwart-wit onderscheid op te hangen 
en deze verschillende vormen onder een en dezelfde noemer te plaatsen. 

2. Men kan nu nagaan, wat men precies hieromtrent in ons wetten
arsenaal vindt. Welnu, zeer weinig. Men heeft vooreerst het verouderd 

(1) DAUBRESSE, E., Des commerfants, Les Novelles, Droit commercial, I, biz. 151, nr. 627. 
BouLANGER, F., La femme mariee commerfante apres Ia n3forme des regimes matrimoniaux 
par Ia loi du 13 juillet 1965; R. Trim. Dr. Comm., 1967, nr. 5, 416. En verder ]AUFFRET, 
A., Dalloz Encycl., Tw. Commerfant, biz. 473 e.v. 
(2) CROIZAT, Ch., Exploitation d'un fonds de commerce en commun par deux epoux, Rev. Soc., 
1928, 16r. BRAvARD, VEYRIERES, DEMANGEAT, Traite de droit commercial, 2e uitg., I, I, 
biz. 97· 
(3) Rrou, C., L'egalite des epoux en droit qllemand, biz. 172. 

(4) BouLANGER, F., o.c., R. Trim. Dr. Comm., 1967, nr. 6, 418. DE ]uGLART, M. en IPPOLITO, 
B., Cours de droit commercial, 2e uitg., I, nr. 125, biz. I49· DARROUZET, E., L'exercice d'une 
profession par Ia femme mariee, biz. r86. 
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artikel ro W.Kh., dat op zichzelf een overblijfsel is van een ander 
verouderd, doch opgeheven, artikel 220 B.W. (r). Het artikel 10 
omvat slechts een tweetal hypotheses van samenarbeiden tussen man 
en vrouw. Niet alle situaties vinden bijgevolg een antwoord in deze 
wettekst. Dit artikel werd eigenaardig genoeg niet opgeheven bij de 
wet van 14 juli 1976, tot wijziging van de wederzijdse rechten en 
plichten van de echtgenoten en van de huwelijksvermogensstelsels. 
Men mag aannemen dat deze tekst haar betekenis behoudt, ondanks 
de ongelijkheid tussen man en vrouw (zie verder nr. 12), die in dit 
artikel te vinden is. 
Een tweede wettekst, die terloops handelt over een gezamelijk beroep 
van man en vrouw en bijgevolg ook over het samen handelaar zijn van 
beiden, is artikel 1417, tweede lid, B.W. Deze wettekst stelt het op
treden van beiden verplicht voor alle handelingen met gemeenschappe
lijke goederen, behalve voor de handelingen van louter beheer (2). 
De mogelijkheid voor man en vrouw om samen een beroep uit te 
oefenen, bv. handelaar te zijn, vindt in deze tekst een impliciete 
bevestiging. Zulke samenwerking tussen man en vrouw, beantwoordt 
verder volledig aan de in artikel 1842 B.W. genoemde bijzondere 
vennootschap (3). 
Man en vrouw kunnen bijgevolg samen een vennootschap vormen. 

3• De wederzijdse hulp en bijstandsplicht in het kader van het huwelijk. 
Het gezin als productieeenheid 

Vooraleer op een en ander nader in te gaan, verdient speciaal onder
streept te worden, hoe de relaties tussen echtgenoten gans anders 
toegesneden zijn dan bij vreemden. Vooreerst bestaan er door het feit 
aileen van gehuwd te zijn, tussen man en vrouw zekere rechten en 
plichten, die bij vreemde personen onbestaande zijn (4). 
De plicht, die ons hier het meest interesseert, is deze van de weder
zijdse hulp- en bijstandsplicht. Artikel 213 B.W. is formeel: zowel 

(1) Bij de wet van 30 april 1958. Het had een gelijkluidende inhoud als artikel 10 W.Kh, 
(2) CASMAN, H., EN VAN LooK, M., Huwelijksvermogensrecht, III, 10, blz 13-4; BAX, M., 
CASMAN, H., Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen- van 
echtgenoten en de huwelijksvermogenstels, R.W., 1976-1977, 354; RAUCENT, L., La nouvelle 
loi sur les regimes 111atrimoniaux ou l' egalite des epoux dans Ia !egalite, J. T., 1976, 558; STIENON, 
P., Les droits et devoirs des epoux et les regimes matrimoniaux, Rec. Gen. Enr. Not., 1976, 338. 

(3) RoNsE, J., Preadvies over de betekenis van de wet van 14juli 197_6 voor defamilievmnoot
schap, Leuven 24 dec. 1976, blz. 55· 
(4) RoUAST, A., La prestation gratuite de travail; in E.tudes de droit civil a Ia memoire de 
H. Capitant, blz. 702. 
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de man· als de vrouw zijn elkaar hulp en bijstand verschuldigd (1). 
Nergens wordt de inhoud van de bijstandsplicht precies omschre
ven (2). Menig auteur wijst er op hoe zij in hoofdzaak het morele 
aspect van het huwelijksleven raakt. De vraag stelt zich of deze plicht 
ook zo algemeen is, dat zij andere aspecten omvat, zoals bv. een profes
sionele samenwerkingsplicht (3). 
We,lnu men neemt aan dat de plicht tot wederzijdse beroepshulp 
als een variante van de bijstandsplicht moet aanzien worden (4). 

(1) Zie over het vroegere gelijkluidende artikel 212 B.W. breedvoerig: RIGAUX, F., Les 
personnes, I, Les relations familiales, nr. 1591 e.v., biz. 404 e.v. RENAULD. ]., Droit patri
monial de Ia famille, I, Regimes matrimoniaux, nr. 121 e.v., biz 109 e.v. DE PAGE, H., 
Traite, ·I, nr. 705, biz. 838. Voor Frankrijk: BENABENT, A., La liberte individuelle et le 
mariage, R. Trim. Dr. Civ., 1973, 484. Verder voor Nederland: Artikel So, alin. r NBW.: 
LUYTEN, E.A.A., Het personen en familierecht in het nieuwe burgerlijk wetboek, biz. 37· 
LuBBERS, A.G., Personen- en Familierecht, titel7, De wettelijke gemeenschap van goederen, 
artikel 81. DE BRUIJN, A.R., De rechten en verplichtingen der echtgenoten in het nieuwe B. W., 
W.P.N.R., 1968, nr. 4910-r. Voor Duitsland GERNHUBER, J., Das Eheliche Vermogens
recht und die Verpjlichtung zur Ehelichen Lebensgemeinschaft, Fam. R.Z., 1959, 465 e.v. 
(2) Het onderscheid tussen hulp en bijstand is nooit erg duidelijk geweest en op dit ogen
blik ietwat overbodig en artificieel geworden. Wei duidt de bijstandsplicht op een vee! 
ruimere plicht, zijnde de basisplicht, die wellicht het best de idee van de huwelijkssamen
leving weergeeft (RmAux, o.c., nr. r6o5, biz. 407.). 
De ,hulpplicht" is eigenlijk een toepassing van de onderhoudsplicht (DE PAGE, H., en 
DEKKERS, R., o.c., I, biz. 838, nr. 705), en beduidt, ruimer gezien, dat iedere echtgenoot 
moet bijdragen in de lasten van het huishouden. De wet van 4 april 1958 heeft dit met art. 
218 B.W. nader gepreciseerd en de nieuwe wet met artikel 221 B.W: De ,bijstand" daar
entegen duidt op de samenwerking als echtgenoten en is vee! ruimer. Over deze notie schrij
ven de meeste auteurs slechts weinig woorden, a! is het wei de basisplicht. Zie hierover 
DE PAGE, H., en DEKKERS, R., Traite, I, biz. 856, nr. 707: ,son accomplissement est reel
lement le centre, Ia base meme du mariage.". 
(3) Volgens de meeste auteurs lijkt het toch om een bijstand ,als echtgenoten" te gaan en 
meer bepaald i.v.m. huwelijksleven. De Page spi:eekt van fysische hulp bij ziekte van de 
andere echtgenoot, van morelebijstand op moeilijke ogenblikken van het Ieven. Volgens 
Dekkers, betekent het het voortdurend zorgen voor elkaars welzijn. DEKKERS, R., Hand
hoek van burgerlijk recht, I, nr. 141, biz. r6z. DELVA, W., Personen- en Familierecht, 2e 
uitg., biz. 157: Plicht tot bijstand betreft vooral de morele kant van het huwelijksleVen. 
Zij bestaat er in lief en leed met elkaar te delen. Zie verder over de morele solidariteit tussen 
de echtgenoten in Frankrijk: SoUBRIER, D., L'interdependance des obligations reciproques 
d'ordre personnel et d'ordre patrimonial issues du mariage, biz. 25. Er is nergens duidelijk 
sprake in ons land over een economische samenwerking in het kader van de voormelde 
huwelijksplichten. Zie verder KLUYSKENS, A., Beginselen van· het Burgerlijk Recht, VII, 
Personen- en Familierecht, nr. 397, biz. 333· Zie verder voor Frankrijk: R1PERT, G., en 
BouLANGER, J., Traite de droit civil, I, nr. 2135, biz. 793· Ook in de oude Franse rechtsleer 
vindt men nergens een spoor van de professionele samenwerkingsplicht, aldus Rwu, C., 
o.c., biz. 171 en vooral biz. 172. 
(4) Het begrip ,bijstandsplicht" is tamelijk ruim en omvat o.a. ook de hulp, die de ene 
echtgenoot client te geven in de zaak van de andere, aldus BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., 
Devoirs et droits des epoux, nr. 94· biz. 99-100. Vobr Frankrijk tevens: LE BRIS, R.F., La 
relation de travail entre epoux, biz. 56 e.v., en biz. 138 e.v. En verder nog: Rwu C., o.c., 
nr. 148, biz. 171. 
In Duitsland · wordt deze professionele samenwerkingsplicht in het kader van de familiale 
plichten expliciet geregeld in § 1356 B.G.B. Was zij vroeger enkel en aileen aan de vrouw 
opgelegd, nu zijn beide echtgenoten er verplicht hun arbeid voor elkaar in te zetten, voor
zover deze hulp althans binnen de grenzen van het normale blijft. De samenwerking is 
evemvel slechts verplicht m.b.t. de handel, die voor het gezin de ware bron van inkomsten 
betekent. 1 
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Deze plicht is wederkerig. De echtgenoten zijn immers gelijk en 
interafhankelijk van elkaar (1). Zij heeft daarbij als positief comple
ment, dat iedere echtgenoot het ,recht" heeft op de hulp van de andere 
echtgenoot in zijn beroep aanspraak te maken, voorzover dit althans 
een bepaalde graad niet overschrijdt (zie verder nr. 19) (2). 
Deze plicht tot samenwerking is sterk op de voorgrond geschoven 
en is van primordiale betekenis geworden sinds de viet van 30 april 
1958, doch vooral sinds de recente wet van 14 juli 1976 tot wijziging 
van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten en van de 
huwelijksvermogensstelsels. Meer dan vroeger is de solidariteit tussen 
hen benadrukt geworden. De wetgever heeft het gezin georganiseerd 
op grand van ,samenwerking" en rand een vermogen dat het resultaat 
is van de persoonlijke ,inzet" van ,beide" echtgenoten (3). 

Zie hierover o.a., DIETER, Familienrecht, biz. 48. DikLE, H., Familienrecht Band I, biz. 4I9 
e.v. GERNHUBER, J., Lehrbuch des Familienrechts, 2e uitg., biz. ISI en I 53, II§ r8. LEHMANN, 
H., Deutsches Familienrecht, 4e uitg. door Dieter, H., biz. 64. GERNHUBER, J., Die Mitarbeit 
der Ehegatten im Zeichen der Gleichberechtigung, Fam. R.Z., 1958, 243· MANN, R., Rechtliche 
betrachtungen zur Haushaltfiihrung und zur Mitarbeit der Frau im Beruf oder Geschiift 
des Mannes, biz. 6 e.v. MoTsCH, R., Rechtvergleichende Betrachtungen zur Mitarbeit von 
Familienangehorigen in Deutschland und Italien, Fam. R.Z., I966, biz. 220 e.v. BAUMBACH, A. 
en DuDEN, K., Handelsgesetzbuch, 20e uitg., § IOS, 2B, blz. 36r. PALANDT, Burgerliches 
Gesetzbuch, 3Ie uitg., § I456. Zie hierover ook BAETEMAN, G., De hervorming yan _hJ!t 
huwelijksgoederenrecht in West-Europa, II, biz. 945 en voorai biz. 96I, Zie tevens Rrou, C., 
o.c., blz. I73· 
Dat de bijstand in het kader van het huwelijk ook de economische en professionele bijstand 
impliceert wordt vrijwel algemeen in ieder ander land aangenomen. Over Zwitserland: 
TuoR, P., SCHNYDER, B. en }AGGI, P., Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Be uitg., biz. IS8. 
Tevens: EGGER, A., Kommentar zum Schwzizerischen Zivilgesetzbuch, band II, Das Familien
recht, Erste Abt., Das Eherecht, 2e uitg., biz. 230-r. Over Italie: GuARINO, A., La riforma 
del diritto di famiglia, in Scritti in memoria di Antoniu Giuffre, biz. 487: ,Mentre il dovere 
dell' assistensa ii piu ampio si estende anche alia sfera economica ... ". CALAsso, F., Enciclo~ 
pedia del Diritto, IX, Tw. Coniuge, door Adriano de CUPIS, nr. j. Zie tevens over Italie: 
MoTSCH, R., o.c., Fam. R.Z., I966, blz. 22I : de samenwerking in familieverband m.b.t. 
de landbouwonderneming wordt in het Italiaans B.W. geregeld door artikel 2I40. 
(1) SouBRIER, o.c., blz. 26 e.v. en biz. 129. De wederzijdse plichten maken het fundament 
uit van het huwelijk. De wederkerigheid is de gouden stelregel voor het huwelijksleven: 
R.P.D.B., VII, Tw. Mariage, nr. I38, biz. 856. 
(2) Zie reeds in dit verband DIETER, H., Familienrecht, biz. sr. Lees hieromtrent reeds: 
Ongelijkheden tussen man en vrouw in het Belgische recht, blz. 23 : ,Het lijkt hier aangewezen 
de nadruk te leggen op het feit dat een bijdrage in de lasten van hun huwelijk zowel door 
beroepsactiviteit als door huishoudelijke activiteiten kan worden geleverd, naar vermogen 
en staat." dit i.v.m. artikel 218 B.W. In Duitsland wordt algemeen aanvaard dat rekening 
houdend met de aard van het werk en de familiale omstandigheden, de gehuwde vrouw zelfs 
kan genoopt worden haar echtgenoot professioneel op effectieve wijze bij te staan, wanneer 
de arbeid van de man aileen niet voldoende inkomsten voor het gezin voortbrengt. Volstaat 
bijgevoig het werk van de man niet, dan heeft de vrouw de plicht te gaan werken, aidus 
RosENTHAL, H., en BoHNENBERG, H., Biirgerliches Gesetzbuch, ISe uitg., § I356. BEITZKE, 
Rev. Int. Dr. Comp., I958, 43· 
(3) BAX, M., en CASMAN, H., Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, R. W., I976-I977, 324; 
verder: BAETEMAN, G., Overzicht van de wet van 30 april I958 betreffende de wederzijdse 
rechten en plichten van de echtgenoJm en van enkele rechtsproblemen door haar toepassing 
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Dit helpen van de ene echtgenoot in het beroepsleven ligt in de lijn 
van het normale samenleven tussen de echtgenoten. Het leveren van 
zulk werk moet bijgevolg niet als een schenking beoordeeld worden, 
van de ene echtgenoot aan de andere (1). Het rechtvaardigt zich 
door bet bestaan van de huwelijksgemeenschap zelf. 
Er zij nog opgemerkt dat de professionele samenwerkingsplicht niet 
aileen kan vastgeknoopt worden aan de algemene bijstandsplicht, 
vervat in het nieuwe artikel 213 B.W., doch ook kan teruggebracht 
worden tot de plicht, neergelegd in het nieuwe artikel 221 B.W., 
welk iedere echtgenoot oplegt in de lasten van het huwelijk naar zijn 
vertnogen bij te dragen (2). 

4· Ook client nog gewezen op het feit dat een samenarbeiden van 
man en vrouw op professioneel vlak reeds van oudsher bestaat. Steeds 
is bet gezin aanzien geworden als een centrum van productie van 

gesteld, R. W., 1958-1959, 1023. Zie reeds voor Frankrijk: HEMARD, J.. Les contrats a titre 
om!reux entre epoux, R. Trim. Dr. Civ., I938, 673: ..... il arrive de plus en plus sou vent que 
!a femme devienne !a collaboratrice de son mari." 
(I) Aldus RouAsT, A., La prestation gratuite de travail, blz. 703: In die zin is die bijstand 
van de ene echtgenoot aan de andere iets dat hij gedurende gans zijn !even moet geven. 
Het is niet iets herroepelijk zoals de schenking. Aldus VoiR1N, P., Evolution de Ia cause des 
libertes posterieurement a Ia donation ou au testament, in Etudes de droit civil a Ia memoire de 
H. Capitant, blz. 903. 
(2) Lees over dit artikel BAX, M., en CASMAN, H., o.c., R. W., I976-1977; 329. En verder 
voor vroeger: RENAULD, J.M., Droit patrimonial de lafamille, nr. 12I-I22, blz. 109: De 
eerste alinea van oud artikel 2I8 herneemt de formule van oud artikel 2I4 b (wet van 1932) 
en bepaalt dat ieder echtgenoot deelneemt aan de lasten van het huishouden volgens 
zijn mogelijkheden. Nergens wordt gezegd volgens welke modaliteiten iedere echtgenoot 
zijn verplichtingen kan vervullen. De formule is nochtans algemeen en sluit een geheel van 
natuurlijke prestaties in, zoals het werk van de vrouw in het huishouden (Rb. Brussel, 
4 april 1952, ]. T., I952, 384), doch ook de samenwerking, die de vrouw zou opbrengen 
m.b.t. het beroep van haar echtgenoot. Zie tevens BAETEMAN G., o.c., R. W., I958-1959; 
1045 e.v. Vgl. Rrou, C., o.c., nr. I40 e.v., blz. I6S e.v. Zie voor Duitsland: LEHMANN, o.c., 
biz. 70 e.v. over het nieuwe begrip .,Familienunterhalt" (§ I36o); hiervoor zijn beide echt
genoten verantwoordelijk. 
In Duitsland mag de gehuwde vrouw vrij een beroep aanvangen, maar het moet verenigbaar 
blijven met haar rechten en plichten t.o.v. het huishouden. In die zin is men in Duitsland 
trouw gebleven aan het traditionele beeld, nl. dat de gehtiwde vrouw eerder door thuis te 
werken haar steentje bijdraagt tot de lasten van het huishouden. Zie DIETER, o.c., biz. 46, 
en verder biz. so. Di:iLLE, o.c., Band I, § 45, biz: 694 e.v. BEITZKE, G., La loi allemande sur 
l'egalite de l'homme et de Ia femme, R. Int. Dr. Camp., i958, 39 e.v. BAETEMAN, De hervorming 
van het huwelijksgoederenrecht, II, blz. 597· PALANDT, o.c., § I356. GERNHUBER, Lehrbuch 
des Familienrechts, § I9 II, blz. I69 e.v. en biz. I82: de plicht van het huishouden heeft 
volgens hem geen voorrang op de plicht tot samenwerking met haar echtgenoot. Voor 
Zwitserland artikel 16:i Z.G.B.: .,Elle dirige le menage". Zie verder TuoR, o.c., blz. I 58. 
EGGER, o.c., biz. 231. Zie voor ltalie TRABUCCHI, A., IstituzionLdi diritto civile, nr. u6, 
blz. 263. Zie tevens voor ons land i.v.m. het vroegere recht GuNZBURG, N., Het huwelijks
contract, blz. II9, nr. So: dat de vrouw vooral het huishouden als taak heeft toegeweZE;n 
gekregen, blijkt oak uit het stilzwijgend mandaat welke de vrouw bezat voor alles wat de 
gewone en dagelijkse uitgaven van de.huishouding betreft. Zie hierover uitvoerig CAsMAN, 
H., Het huishoudelijk mandaat, T.P.R., 1975, I I? e.v. 
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goederen en leveren van diensten (1). Men spreekt in dit verband 
van de economische functie van het gezin (2). 
Weliswaar is het gezin geen productieeenheid meer zoals vroeger 
en meer en meer glijdt zij af naar een consumptieeenheid (3). 
Het werk dat door man en/of vrouw wordt geleverd, wordt frequent 
niet meer aangevoeld als de uitvoering van een familiale plicht (4). 
Ondanks dit blijft de professionele samenwerking tussen man en 
vrouw dikwijls een sterk familiaal karakter behouden, zeker wanneer 
de ene echtgenoot zijn wederhelft in diens beroepsbezigheden, op 
louter occasionele marrier, bijstaat bij middel van kleinere hulp-, 
taken (5). Echtgenoten staan niet als twee antipoden t.o.v. elkaar, 
met totaal afzonderlijke belangen. lntegendeel, zij handelen samen met 
eenzelfde doel en dit samenhandelen client meermaals louter in het 
kader van een familiale samenwerking gesitueerd te worden (6). 

5. Het ,overschrijden" van de !outer familiale samenwerkingsplicht 

Deze familiale samenwerkingsplicht kan evenwel overschreden wor
den, wanneer echtgenoten hun huwelijkspartner, meer dan normaal 

(I.) RENAULD, Droit patrimQnial de la famille, I, nr. I7 e.v., biz. 20 e.v. Vooral vroeger, 
in het kader van de primitieve economie, heeft het gezif1 een .duiddijke rol gespeeld in het 
proces van productie van goederen. Een duidelijk ·voorbeeld is nog het landbouwgezin, 
welk als zodanig een gemeenschap vormt, waar aile !eden medewerken aan het vruchtbaar 
maken van de landbouwgrond. Deze economische rol van het gezin is nog niet uitgespeeld. 
Zij handhaaft zich nog vooral in het landbouwmilieu, in de kunstambacht en in de kleine 
stedelijke handel, zelfs bij belangrijke ondernemingen. 
(2) Het moderne recht zal ten andere de erfrechtelijke devolutie en verdeling van deze 
kleine familieonderneming speciaal behandelen (zie o.a. de wet op de kleine nalatenschap-

pen). Het gezin is een milieu van economische samenwerking en hoe meer de.nieuwe notie 
van gezin het haalt, hoe meer de gedachte van gelijkheid tussen man en vrouw een rol speelt, 
hoe meer deze ook een economische functie krijgt. Lees i.v.m .. de landbouwonderneming; 
VANAVERMAETE, Ph., ]uridische aspecten van de struktuur der landbouwexploitaties in Belgii!, 
Leuven, I975. biz. I e.v. MARTIN, D., L'entreprise agricole dans les regimes matrimoniaux, 
biz. I e.v. 
(3) Rrou, C., o.c., biz. I8z. 
(4) Rrou, C., o.c., biz. I8z. 
(5) THIELE, W., Miteigentumserwerb der Ehegatten an dem wiihrend der Ehe angeschafften 
Hausrat, Fam. R.Z., I958, II5 e.v. Over het sterke familiale karakter van de familieonder
neming: DARROUZET, E., L'exercice d'une profession par la femme mariee, biz; 186.: ,.Ainsi, 
!'exploitation d'une industrie ou d'un commerce en commun par deux epoux, reveLun 
caractere familial tres net". Over de occasionele bijstand: DARROUZET, o.c., biz. I87. Zie 
verder: VIVANTE, C., Traite de droit commercial, I, nr. I 53• blz. 273: ,.En raison_ du lien 
etroit existant dans le petit commerce entre Ia boutique et Ia maison." . 
(6) R1PERT, G. en RoBLOT, R., Traite elementaire, 6e uitg., biz. 146, nr. 276. BouLANGER, F. 
o.c., biz. 4I7, nr. 6; Cass,fr. I9 maart I954, D., I954, I, 329. Over het handelen in hetbelang 
van het gezin; BoURGAUX, La loi du 30 avril 1958 relative aux droits et devoirs Tespectifs des 
epoux, J. T., I959. 69: Het gezin is geen vereniging van twee personen, die ieder hun eigen 
belangen behartigen. Het gezin heeft haar eigen doe! met haar eigen belangen, die superieur 
zijn t.o.v. de belangenvan de !eden. Ook THERY, R., L'interet de lafamille, ].C.P., 1972, I, 
2485, nr. 9· 
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verplicht, helpen en zich beiden even actief inzetten voor een gezame
lijke handel (1). 
Naast een louter familiaal doel, welke erin bestaat de nodige inkomsten 
voor het gezin te verschaffen, hebben zij dan een economisch doel, 
nl. het welslagen van hun onderneming (2). Hun samenwerking 
krijgt een effectief en duurzaam karakter en overstijgt in zekere mate 
de familiale samenwerking. Het is verkeerd dit ,overschrijden" 
mordicus door het familie- en familiaalvermogensrecht te laten be
heersen. 
Men heeft inderdaad vroeger tezeer de fout gemaakt iedere vorm van 
professionele samenwerking tussen man en vrouw op het louter 
familiale vlak te plaatsen (3). Het familierecht in de ruime zin kan 
deze betrekkingen niet beheersen, ondermeer omdat het te arm is aan 
bepalingen op dit vlak. Dit was vooral vroeger zo (4), doch ook nu, 
zij het in mindere mate, sedert de wet van 14 juli 1976 (5). Want, 

(1) Zie zeer goed: AULAGNON, L., Cooperation des epoux dans l'entreprise familiale, Bull. 
de l'Inst. de dr. camp. de Lyon, 1939, 364. 
(z) Vgl. DARROUZET, o.c., biz. 186: niet de idee van het persoonlijk voordeel is doorwegend, 
doch wei het belang van het huishouden. Over een ander doe! naast het !outer vergaren van 
inkotnsten voor het huishouden: DIETER, H., Familienrecht, biz. 52. BAUMBACH en DuDEN, 
Handelsgesetzbuch, biz. 318 a. 
(3) AuLAGNON, L., o.c., Bull. de l'Inst. de dr. camp. de Lyon, 1939, 373: men had meer het 
economisch van het familiale aspect moeten scheiden. DERRUPPE, J., Regimes de communaute 
et droit des societes, J.C.P., 1971, I, 2403, nr. 5: ,En effet, Ia constatation qui s'impose 
lorsque I' on etudie les problemes poses par Ia presence d' epoux dans une societe est que 
pendant longtemps les "solutions ont ete degagees presque exclusivement a partir des regles 
du droit matrimonial. La prohibition des societes entre epoux en est I' exemple le plus 
caracteristique: eile traduisait Ia soumission du droit des societes aux principes regissant 
leinapports personnels et pecuniaires entre epoux ... 
(·4) Tot v66r de wet vim 14 juli 1976, waren de faniiliale regels slechts aangepast aan de 
vroeger situatie waarbij aileen de man uit werken ging en inkomsten binnenbracht, en de 
vrouw tiitsluitend haar huishoudelijke taken vervulde. De familiale rechtsregels beantwoord
den toen niet aan de diverse problemen die zich stelden bij een op gelijke voet doorgevoerde 
professionele samenwerking tussen man en vrouw. D1LLEMANS, in juridische aspecten van 
het familiebedrijf, biz. 106-1o8. Rrou, c., L'egalite des epoux en droit allemand, biz. I74: 
,Le droit familial est pauvre: il ne contient pas toujours les elements necessaires a ·]a 
solution des problemes poses par les rapports entre epoux. La question ici etudiee va nous 
en foumir Ia preuve."-
(s) Het artikel m.b.t. de vrijheid een beroep uit te oefenen, is grondiger uitgewerkt (nieuw 
artikel 216B.W.). Men heeft in het nieuw artikel217 B.W.- aan iedere echtgenoot toegestaan 
zijn inkomsten aileen te ontvangen en, na zijn bijdrage in de huishoudelijke lasten, deze 
inkomsten te gebruiken voor een verantwoorde aanschaf van beroepsgoederen, welke 
goederen onder het aileenbestUur van die echtgenoot komen te staan. Verder kan ook het 
artikel 1417 B.W·. geciteerd worden, welke aan deze echtgenoot toelaat aile noodzakelijke 
bestliurshandelingen met gemene goederen ·,aileen" te stellen, zelfs deze vermeld in het 
nieuwe artikel 1418 B.W. (belangrijke rechtshandelingen). Tenslotte moet men wijzen 
op het recht van de langstlevende op toekenning bij voorrang van het onroerend goed, dat 
client voor de uitoefening van het beroep, samen met de roerende zaken die aldaar aanwezig 
zijn voor beroepsdoeleinden (nieuw artikel 1446 B.W.). Hetis algemeen de bedoeling ge
weest van de wetgever de beroepsuitoefenende echtgenoot een soepele en veilige situatie 
te bieden en het nodige krediet te geven. Dit geldt zowel voor man als.vrouw, die in de ande-
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werd de toestand van de echtgenoot, die alleen een beroep uitoefent, 
niet uit het oog verloren bij deze wet, dan is daarentegen de situatie 
van professionele samenwerking tussen man en vrouw, buiten de 
terloopse aanhaling in artikel 1417, tweede lid, B.W., niet behandeld 
geworden. Men heeft er wel aan gedacht een bepaling omtrent de 
onderneming op te nemen, doch deze zou slechts een beperkte inhoud 
gehad hebben. Deze tekst werd tenslotte noch door de Subcommissie, 
noch door de Commissie aanvaard (1). De bewering blijft dus juist 
dat het familie- en familiaalvermogensrecht niet uitgebouwd zijn om 
een doorgedreven professionele samenwerking tussen man en vrouw 
te omvatten. Dit overschrijden van de loutere familiale samenwerking 
is daarom beter beheerst door de regelen die zich daartoe veel vlotter 
lenen, zoals de vennootschapsrechtelijke regelen. 

6. Er weze nag benadrukt dat het niet eenvoudig is steeds de grens 
te trekken waar precies de familiale bijstandsplicht overgaat in een 
extrafamiliale contractuele relatie, nl. een vennootschapscontract 
tussen echtgenoten (2). Inderdaad, de juiste aflijning tussen de louter 
familiale en de professionele relaties is nooit zeer duidelijk gemaakt. 
Men kan zich de vraag stellen waar precies het ene begint en het an
dere eindigt. Een en ander moet op geindividualiseerde wijze benaderd 
worden. De reflex naar de concrete gegevens is hier een permanente 
opdracht. Men zou derhalve de vraag, die telkens gesteld moet worden, 
als volgt kunnen samenvatten: Wat mag billijk van de andere echtge
noot verwacht worden (3)? Gans het probleem draait dus eigenlijk 

re artikelen, zoals de artikelen 218 B.W., 219 B.W., alsook in de artikelen 1405, 1408, 
1411 en 1414 B.W., en de bestuursartikelen, de nodige steun vinden om een probleemloze 
beroepssituatie te bekleden. 
(1) BAx, M., en CABMAN, H., o.c., 348, nr. 82. Men heeft in ons land geweigerd een stand
punt desaangaande in te nemen. De goederen die van de onderneming of handelszaak 
deel uitmaken zijn eigen of gemeenschappelijk naargelang hun aard. Men heeft dus niet 
het on twerp Wigny terzake gevolgd, dat voorstelde de onderneming steeds als gemeen
schappelijk in haar geheel te beschouwen. Deze gedachte was vooropgesteld in de over
weging dat doorgaans de medeechtgenoot zijn medewerking verleent, al was het maar 
onrechtstreeks door zich bezig te houden met de huishoudelijke taken. 
Op die manier immers kan de andere echtgenoot zich uitsluitend aan de exploitatie wijden. 
Lees hieromtrent: STIENON, P., La rtJforme des regimes matrimoniaux, f. T., 1972, 203; 
DILLEMANS, o.c., blz. 106. 
(2) LE BRIS, R.F., La relation de travail entre epoux, blz. 56 e.v. Rrou, C., o.c., blz. 172. 
BouLANGER, F., La femme mariee commen;:ante apres la reforme des regimes matrimoniaux 
par la loi du 13 juillet 1965, R. Trim. Dr. Comm., 1967, 417. Zie verder voor Duitsland: 
WESTERMANN, H.P., Vertragsfreiheit und Typen Gesetzlichkeit im Recht der Personenge
sellschaften, blz. 190, vn. 124. 
(3) DoLLE, o.c., blz. 420. DIETER, o.c., blz. 48: ,.Ob eine Mitarbeit ublich ist, hangt 
von den Verhaltnissen ab, an denen die Ehegatten leben" GERNHUBER, o.c., blz. 181. B.G.H. 
5 juli 1974, N.J. W., 1974. 2045: hier was de bijstand van de vrouw in de dokterspraktijk 
van haar echtgenoot als gewone familiale bijstand ervaren. De vrouw vervulde slechts 
kleine hulptaken. Zij had trouwens alle tijd daarvoor, vermits zij geen kinderen had. 
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rand de aflijning van de hoegrootheid van de familiale plicht tot 
professionele samenwerking (Abgrenzungsproblem) (r). Wordt deze 
overschreden dan kan men van een duurzaam en effectief samen
handeldrijven spreken en ontstaat spontaan een onregelmatige V.O.F. 
tussen echtgenoten. 
In Duitsland is het bediscuteerd geworden, welke de preciese maat
staf is van een !outer familiale professionele samenwerkingsplicht en 
wanneer deze precies overschreden wordt (2). In de Duitse jurispru
dentie refereert men zich naar de gebruiken en levensvoorwaarden 
van de echtgenoten. Zo zal een samenwerking vlugger normaal en 
gebruikelijk zijn in een landbouwbedrijf of kleinere handelszaken en de 
normale samenwerkingsplicht eerst overschrijden wanneer de bijstand 
werkelijk minder gebruikelijk en ingewikkeld wordt. 
In Frankrijk daarentegen bezigt men eerder als criterium het al dan 
niet professioneel, effectief en duurzaam karakter van de verrichte 
arbeid (3). Als criteria van deal dan niet gebruikelijke familiale samen
werkingsplicht komen in aanmerking a.m. hoeveel kinderen er in het 
gezin zijn, of zij reeds schoolplichtig zijn en daarom minder ten laste 
van de gehuwde vrouw, of voor het werk een min of meer grate 
bekwaamheid bereist is, en vooral hoe de echtgenoten van in het begin 
hun huwelijksleven zelf hebben opgevat. Bepalend is tevens of men 
al dan niet de nodige personen vindt voor een bepaalde vertrouwens
functie, welke beter door een familielid bekleed wordt. Dit alles zal 
determinerend zijn en bij iedere afzonderlijke situatie individueel 
moeten afgewogen worden. 

§ 2. Historiek- Wettelijke evolutie 

7· Voor de wet van 30 april 1958- Rechtspraak en rechtsleer 

Vooraleer de onderscheiden vormen, ontdekt door de rechtspraak 
in het samenhandeldrijven van man en vrouw, te overlopen, lijkt 

(1) Rrou, C., o.c., blz. 174. Over het ,.Abgrenzungsproblem": MoTscH, R., Rechtver~ 
vergleichende Betrachtungen zur Mitarbeit von Familienanhiirigen in Deutschland und Italien, 
Fam. R.Z., 1966. Voor Zwitserland: EGGER, A., Das Eherecht, blz. 231: ,.Dariiber hinaus 
muss sie im Beruf oder Gewerbe des Ehemannes mitarbeiten, wenn die ehelichen Ein
kommensverhaltnisse und die Art seines Berufes es rechtfertigen, die eigene Krafte ihr 
diese Mitarbeit gestatten und die Sorge urn Mann und Kind im Hause darob nicht ver
kiimmert." 
(2) Zie LEHMANN, o.c., biz. 64. DIETER, o.c., biz. 49· 
(3) Rrou, C., o.c., biz. 175. Zie verder: Commission regionaie d'appei de Securite sociaieo 
Lille, 13 nov. 1950, D., 1951, Sorum., 20. Gaz. Pal., 1951, 1, 146. Corum. reg. appei Sec. 
soc. Paris, 25 juin 1958, D., 1959, 54.].C.P., 1959, II, 10.964. 
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het nuttig de wetgevende evolutie terzake even van naderbij te bekijken. 
Voor de beantwoording van de vraag wat de situatie is van samen
handeldrijvende echtgenoten en wanneer zij een vennootschap vor
men, is het inderdaad dienstig vluchtig te overlopen hoe de toestand 
was van de echtgenoten als handelaar voor de wet van 30 april 1958 
en hoe deze geevolueerd is om te komen tot de mogelijkheid van samen 
handeldrijven tussen man en vrouw en samen vennoot zijn na de wet 
van 30 april 1958 en vooral na de wet van 14· juli 1976. 
In de ogen van de wetgever van 1830 was de taakverdeling, naargelang 
het geslacht binnen de familiale eel duidelijk afgelijnd (1). De man 
zorgde ervoor dat door zijn arbeid de nodige gelden bijeengebracht 
werden opdat het gezin in haar bestaan kon voorzien ; de gehuwde 
vrouw daarentegen had als enige taak het huishouden in de ruime zin 
van het woord (2). In het licht van deze conceptie van verdeling van 
functies, koesterde de wetgever een gegronde vrees, dat wanneer de 
gehuwde vrouw zgn. buitentaken ging waarnemen, zij hierdoor wellicht 
haar taak van moeder en het huishouden zou verwaarlozen (3). 
Vandaar dat een uitdrukkelijke tekst werd ingelast, nl. artikel 10, 

eerste lid, W.Kh., thans opgeheven, waaruit voortvloeide dat de vrouw 
geen ,openbare koopvrouw" kon worden zonder daartoe de toestem
ming te hebben van haar echtgenoot. De vrouw moest gemachtigd 
worden, wenste zij handelaar te zijn (4) (5). Kon de gehuwde vrouw 

(I) BAETEMAN en LAUWERS, Devoirs et droits des epoux biz. 223, nr. 209. 
(2) Voor Duitsland: MANN, o.c., biz. 4· 
(3) LAcouR, L., Precis de droit commercial, nr. g8, biz. 63: , ... qu'elle est placee dans !'in
teret de Ia famille sous l'autorite de son mari." PIRET, R., Le statut civil de Ia famille et du 
patrimoine familial, biz. 40. -
(4) Artikel I.o W. Kh, ingevoerd met de wet van IS dec. I872, heeft tekstueel artikel S 
van het Franse W.Kh. van I8o8 overgenomen. Zie over artikel IO W.Kh.: NAMUR, P., 
Coursde droit commercial, I, I866, blz. 74, § I7. ORBAN, 0., Manuel elementaire de droit 
commercial beige, 19Io, nr. 14, biz. 9· CAPART, M., Syllabus de droit commercial, I9IO, 
biz. 29. DAUBRESSE, E., Des commen;:ants, Les Novelles, Droit Commercial, I, nr. 624, 
blz. ISO· LACOUR, o.c., nr. Ioo, biz. 64. BELTJENS, G., Encyclopedie du droit commercial 
belge, I9IO, 2e uitg., I, nr. I e.v., biz. 47 e.v. PARDEssus, J.M., Cours de droit commercial, 
I822, nr. 6o, biz. 40. BroT, H., Traite theorique et pratique de droit commercial, I874, biz. I6. 
BERNARD, M., La femme mariee commert;:ante d'apr<!s Ia loi du 13 juillet 1907, I9IO, blz. 7· 
BRAVARD, Traite de droit commercial, I 890, 2e uitg., I, blz. 94-9S· BoNNECARRERE, Ph., 
Precis elementaire de droit commercial, I947, 3e uitg., nr. Ss, blz; 30. DE JuGLART M., Cours de 
droit commercial, I967, I, nr. I26, biz. ISI. BmsTEL, A., Cours de droit commercial, 1890, 
4e uitg., nr. 94, blz. 69. THALLER, E. en PERCEROU, J., Traite elementaire de droit commercial 
d !'exclusion du droit maritime, 8e uitg., I93I, I, nr. IS7, biz. IIS. RIPERT, Traite elementaire 
de droit commercial, 6e uitg., I968, nr. 270, biz. 142. HAMEL, J., en LAGARDE, G., Traite 
de droit commercial, I9S4. I, nr. 3S5, blz. 425. De man zou zijn echtgenote niet steeds 
speciaal moeten machtigen voor ieder te stellen handelsdaad afzonderlijk. Vandaar een 
algemene machtiging voor een ganse reeks van handelsdaden. Aldus FREDERICQ, Traite, 
I, nr. 85, biz. I64. Zie tevens hierover SMEESTERS, C., en RouwENS, H., Leerboek van het 
Belgische Handelsrecht, 4e uitg., biz. I7. Zie tevens hierover BAETEMAN en LAUWERs, o.c., 
nr. 209, blz. 223. Zo ook VrNCENs, E., Exposition raisonnee de la legislation commerciale et 
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niet zomaar vrij handelaar worden, van een professionele samen
werking en een samen handeldrijven tussen man en vrouw kon in de 
beginne, op grand van deze ongelijke situatie, bijgevolg omzeggens 
geen sprake zijn. 
Trouwens, de feiten waren daar. In veruit de meeste gevallen dreef de 
man de handel en beperkte de gehuwde vrouw zich eventueel tot het 
verrichten van enkele ondergeschikte taken in die handel. Het is deze 
feitelijke situatie die de toenmalige wetgever gei:nspireerd heeft bij 
de wettekst, neergelegd in artikel ro, tweede lid, W.Kh. Artikel Io 
behelst inderdaad de hypothese dat de gehuwde vrouw haar echtgenoot 

examen critique du Code de Commerce, biz. 228. Uitzondering client echter gemaakt voor een 
optreden voor de rechtbank van koophandel i.v.m. haar handel. Zie verder ook nog: 
DESIMPELAERE, A.-J., Critische studie betreffende de maritale macht en de rechtsonbekwaam
heid der gehuwde vrouw, I842, biz. 67. Opdat de gehuwde vrouw handelaarster zou zijn 
moet ze natuurlijk haar beroep maken van het stellen van daden van koophandel. (Men 
mag niet te vlug besluiten tot het openbaar koopvrouw zijn). Zie bv. Luik, 3I maart 1926, 
Pand. Per., 1926, 137, nr. ro9. Zie ook Hrb. Kortrijk, 7 jan. 1939, R. W., 1938-1939, 1419. 
Zie verder voor Duitsland: WuRDINGER, H., Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 2e uitg., 
Band I, biz. 45: voor Nederland: VoLLMAR, B.F.A., Het Nederlandse MoLENGRAAFF, 
W.L.P.A., Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse Handelsrecht, I, biz. 51. Zie verder 
PETIT, Ch. J.J.M., De burgerlijke rechtstoestand van de gehuwde vrouw, biz. 42 e.v. 
(5) Men nam toen evenwel algemeen aan dat de machtiging tot handelsdrijven stilzijgend 
kon geschieden. Wanneer de handel van de vrouw geschiedde met medeweten van haar 
echtgenoot en deze er zich niet tegen verzette (au vu et au su du mari), dan konden de feiten
rechters daaruit op soevereine wijze een stilzwijgende machtiging afleiden. De begeleidende 
omstandigheden waren hierbij determinerend. Uit haar gedragingen en de houding van haar 
echtgenoot werd tamelijk gemakkelijk aangenomen, dat de vrouw handelaar was. Na de 
wet van 20 juli I932 moest de maritale machtiging evenwel uitdrukkelijk gegeven worden 
en het voorwerp uitmaken van een bijzondere publiciteit. Dit zou een stap achteruit bete
kenen en een verstrenging in de situatie van de handeldrijvende vrouw. 
Hrb. Gent, 6 juli I900, ]. Comm. Fl., I90I, 2398, Pand. Per., I9o2, I97; Hrb. Leuven, 
5 feb. I9oi, J.T., I90I, 379; Rb. Antwerpen, 23 dec. I893, ]. Port. Anv., I895, I, rso. 
Zie verder over de stilzwijgende toestemming: Rb. MoNs, 12 juni 1888, ]. T., r888, 905; 
Rb. Charleroi, 20 mei 1890, Pand. Per., 1890, nr. I 70S; Rb. Verviers, 24 jan. I894, Pand. 
Per., I895, 151; M.B., noot onder Luik, 3 maart I926, ... nr. I09, biz. I37; Rb. Brussel, 
15 feb. I864, B.]., I864, 653: Hrb. Brussel, 30 apr. I9oo, ].T., I900, 900; Hrb. Luik, 
24 jan. 1924, ]. Liege, I924, I34· En verder in de doctrine: NAMUR, o.c., I, § I7, biz. 76; 
CuBAIN, o.c., nr. s88, biz. 364; PARDESSUS, o.c., nr. 6I, biz. 40; VIGNANCOUR, Le fonds de 
commerce dans les rapports entre epoux, I928, nr. 35, biz. 3I; HAMEL en LAGARDE, o.c., 
I, nr. 355, biz. 425; EscARRA, Cours de droit commercial, 1952, 2e uitg., nr. I69, biz. Io8; 
VIVANTE, C., Traite de droit commercial, I, nr. 148, biz. 257; BIOT, o.c., biz. I7. BRAVARD, 
o,c;; biz. 96-7. 
Met de wet van I932, welke bedoeld was om verder tegemoet te komen aan de belangen 
van de derden, werd echter een systeem in het Ieven geroepen, dat in meerdere gevallen 
tegen de derden zou uitdraaieri. Over de verplichte uitdrukkelijke · mansmachtiging sinds 
de wet van I932: BAETEMAN en LAUWERS, O.C,, nr. 209, biz. 224; SMEESTERS, O.C,, bJz. I7; 
FREDERICQ, Traite, VII, nr. I3, biz. 65 en I, nr. 86, biz. I64; CLOQUET, A., Lafaillite et les 
concordats, Les Novelles, Droit Commercial, I, nr. I20, biz. 93· Zie verder Hrb. St. Niklaas, 
9 aug. I949; R. W. I949-I950, I29; Hrb. Kortrijk, 7 jan. I939· R. W., I938-1939, I4I9; Hrb. 
Brussel, 25 juni 1949, ]. Comm. Br. I950, 37; Hrb. Luik, I7 maart 1951, ]. Liege, I950-
I9SI; 285; Gent, 6 mei I952, R.W., I952-I953. 3IO; Hrb. Verviers, 2I maart I953· ]. Liege, 
1952-I953, 263; Hrb. Antwerpen, 24 nov. I955. ]. Port. Anv., I956, 348. Hrb. Doornik, 
27 mei I952, Bull. Ass., I9$2, 59 I, met noot R.A.; Hrb. St. Niklaas, 29 maart 1938, J, 
Comm •. Fl., 1938, 29, nr. · 5793· 
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in diens handel bij staat. In die handel vermoedt artikel I o dat de vrouw 
slechts mandataris van haar echtgenoot is en diens ondergeschikte 
en bijgevolg geen handelaar (I). Het is eerst, wanneer zij een afzonder
lijke of onderscheiden handel van haar echtgenoot uitoefende, dat zij 
als openbare koopvrouw kon doorgaan, mits natuurlijk daartoe ge
machtigd te zijn (2). 
De vraag stelt zich of er in die ondergeschikte toestand van de gehuwde 
vrouw toch geen vorm van samenwerking tussen man en vrouw denk
baar was. Of de gehuwde vrouw handelaar kon zijn ,naast" haar 
echtgenoot in eenzelfde handel, onderstelt de beantwoording van een 
prealabele vraag, nl. wat de aard is van het vermoeden van niet han
delaar zijn neergelegd in artikel IO W.Kh. Wat is eigenlijk de draag
wijdte van de presumptie ? 
In Belgie (3), in tegenstelling met Frankrijk (4), was men algemeen de 

(I) Zie in een overvloedige rechtspraak en rechtsleer: Hrb. Antwerpen, IS mei I899, 
Pand. Per., I90I, nr. I240; Hrb. Brugge, 23 oct. I930, R. Fail!. I93I, I46; Brussel, 12juli 
I932, en I7 mei I933, R. Fail!., I934, I7; Hrb. St. Niklaas, 9 aug. I949, R. W., I949-19SO, 
I29; Hrb. Brussel, I7 feb. I9SI, ]. Comm. Br., I9SI, 1S9; Hrb. Brussel, 28 juni I957. 
]. Comm. Br., I9S7. 269; Gent, 21 juni I963, Pas., I964, II, 2SO; Hrb. Luik, 7 jan. I892, 
Cl. et B., XL, 370; Carr. Charleroi, 14 mei I937, Rev. Com., I937. I98. Luik, II aug. 
1846, Pas., I849, II, I70; Rb. Antwerpen, 13 oct. I892, ]. Port. Anv., 1894, I, 343; 
BRUNET, E., BERNARD, A., en VAN MEERBEKE, A., Faillite et Banqueroute, nr. 39, blz. rs; 
DAUBRESSE, E., o.c., nrs. 627 en 630, blz. ISI; FREDERICQ, Traite, I, nr. 9S. biz. I78, 
en VII, nr. I3, biz. 64; FREDERICQ, L. enS., Handboek, I, nr. 74, biz. 79 en II, nr. IS02, 
biz. 434; NAMUR, P., Cours de droit commercial, I, biz. 77, § r8; ORBAN, 0., o.c., nr. I6, 
blz. IO; R.P.D.B., Tw. Faillite et Banqueroute, nr. 39; PARDESsus, Cours de droit commercial, 
nr. 62, biz. 4I; CLoQUET A., La faillite et les concordats, Les Novelles, Droit commercial, 
IV, nr. 43, blz. I38; BroT, Traite, biz. I 7; BERTEN, Les fail lites et concordats,]. T., 1949, I; 
SMEESTERS, o.c., biz. I8; R.P.D.B., Tw. Commert;ant, nr. 42; THOUMSIN; J., Etude doctrinale, 
deux epoux cites devant le tribunal de commerce en payement du prix de fournitures destinees 
a stre revendues, ]. Comm. Br., I906, 334· 
(2) De oude rechtsleer bestudeerde eerder de situatie van de vrouw van de handelaar 
(uxor mercatoris) dan wei de handeldrijvende vrouw zelf (uxor mercatrix). Zie aldus: 
VIVANTE, Traite, I, nr. IS3o blz. 273; Gent, 6 apr. I9S7o R. W., I9S7-I9S8, I3SO. Zie 
hierover: CLOQUET, Novelles, La faillite, nr. 43, biz. I38; DAUBRESSE, Novelles, Droit 
commercial, I, nr. 63s, blz. IS2. Voor Frankrijk: DE JuaLART, Cours de droit commercial, I, 
nr. I2S, biz. ISO; GERVESIE, P., noot onder Lyon, 24 nov. I9S3, D.P., I9S4o J, I73; 
Besancon, I3 feb. I914, D.P., I9IS, 2, 4I; A.C., noot onder Dijon, 26 juni I92S, D.P., 
I9z6, 2, 6; Rb. Chalon Sur Saone, 27 april I92S, D.P., I926, 2, 6. Voor Nederland: Rb. 
Rotterdam, I8 jan. I932, W.P.N.R., I934, 74, nr. 3347· Handeldrijvende vrouwen vond, 
en vindt men thans nag hoofdzakelijk terug in typische vrouwelijk handelszaken, zoals 
bv. a! hetgeen met de sector schoonheid te maken heeft, in pasteibakkerijen, in bloemenza
ken, damescoiffures, stoffen- of klerenwinkels, of pralinezaken. THALLER en PERCEROU, 
Traite, I, nr. IS7o blz. IIS; Pralinezaak: Cass. Req. Fr., s nov. I900, D.P., I90I, I, I63; 
Een dameszaak: Gent, 8 mei I956, R. W., 19S6-I9S7. I323. Vele belangrijke ondernemingen 
zijn trouwens door vrouwen opgebouwd. Denken we maar aan de firma Helena Rubinstein 
en Veuve Cliquot. BERTIN, C., Le temps des femmes, biz. I76. 
(3) In Belgie was men voorstander van een vermoeden iuris tantum. Zie a.m.: BRUNET, E., 
BERNARD, A., en VAN MEERBEKE, A., o.c., nr. 39, biz. IS; FREDERICQ, Handboek, I, nr. 74, 
biz. 79; FREDERICQ, Traite I, nr. 9So biz. I79· Zie verder hierover voor Belgie: R.P.D.B., 
Tw. Commerce-Commert;ant; nr. 4S; R.P.D.B., Tw. Faillite et banqueroute, nr. 39; CLOQUET, 
Novelles, La faillite, nr. II9, blz. I6o; BroT, Traite, blz. IT; BELTJENs, I, nr. 2I, biz. 52; 
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mening toegedaan dat dit vermoeden slechts een wederlegbaar karak
ter had. 
Zo zou de gehuwde vrouw zeker een afzonderlijke handel voeren en 
bijgevolg handelaar zijn, wanneer zij als onafhankelijke vennoot 
onder firma optreedt in een personenvennootschap naast haar echt
genoot (1). Dit veronderstelt wel dat zij een inbreng heeft gedaan, al 
is het maar van haar arbeid. Men heeft van oudsher aangenomen dat 
het vermoeden van artikel 10 W.Kh. weerlegd is, wanneer er een 
duidelijke vennootschap tussen echtgenoten bestaat. In dat geval 
is het vermoeden, van ondergeschiktheid van de vrouw terzijde ge
steld. Men staat dan niet voor de handel van de man, hypothese van 
artikel 10, doch wel voor die van de vennootschap (2). 

BRUNET, E., BERNARD, A., en VAN MEERBEKE, A., o.c., nr. 39, biz. IS; FREDERICQ, L., 
Traite, VII, nr. I3, biz. 6s. Verder: Rb. Mechelen, 28 feb. I929, R. Faill., I929, I32; 
Brussel, I juni I929, R. Faill., I929, 326, met noot P.W.; Hrb. Luik, 7 jan. I892, Cl. et B., 
XL, 370; Rb. Antwerpen, I aug. I86s, f. Port. Anv., I86s, I, 343; Rb. Antwerpen, 23 
dec. I893, f. Port. Anv., I89s, I, ISO; Rb. Antwerpen, I3 oct. I892, f. Port. Anv., I894, 
I, 343; Rb. Charleroi, 20 mei I89o, Pand. Per., I89o, nr. I 70S; Hrb. St. Niklaas, 3 juli 
I934, R. W., I934-I93S. 47; Gent, 6 dec. I926, f. Comm. Fl., I926, nr. 4708, 294: alhoewel 
het hier duidelijk een handel van de vrouw was, - ze was nl. tailleuse in de gemeenschappe
lijke woonplaats -, werd de handel toch geacht de man toe te behoren; DEL VA, W., 
De bekwaamheid van de gehuwde vrouw sinds de wet van 30 april 1958, R. W., I9S8-I959. 
3I5; BouRGAUX, W., La capacitejuridique de Ia femme mariee, R.P. Not., I959. 70. 
(4) Restrictieve toepassing in Frankrijk: Cass. Civ. Fr., 20 mei I8SI, D.P., I85I, r, 272; 
Cass. Civ. Fr., 27 jan. I87S. S., I875, I, II2; D.P., I, 297; Cass. Civ. Fr. I9 jan. I88I, S., 
I882, I, I 58; D.P., I882, I, 63; Cass. Civ. Fr. IO mei I882, S., I882, I, 3S2; D.P., I883, 
r, II2; Cass. Civ. Fr., II aug. I884, D.P., I88s, I, 296; S., I884, I, 4I6; Douai, I9 feb. 
I894, D.P., I894, 2, 6oo; Bastia, 30 maart I892, S., I894, 2, 7I; D.P., I893, 2, S42; A.C., 
noot onder Dijon, 26 juni I925, D.P., I926, 2, 6; P.W., noot onder Brussel I juni I929, 
Rev. Fail!., I929, biz. 328. Mildere opvatting in Frankrijk: Cass. Civ. Fr., s mei I857, 
D.P., I8S7. I, 303; Cass. Fr., 3I mei I875, D.P., I876, I, 390; Cass. Req. Fr., S nov. I900, 
D.P., I9DI, I, 463; S., I90I, I, 278; Cass. Req. Fr., 2I oct. I90I, D.P., I90I, I, 527; S., 
I9DI, I, 520; Parijs, 24 oct. I9I2 en Rb. Toulouse, I9 dec. I9I2 en Rauen, 2I juli I9I3 
en Besancon, I3 feb. I9I4, D.P., I9IS. 2, 4I, met noot LALou, H.; CROIZAT, Ch., o.c., biz. 
I64; JAuFFRET, Dalloz Enc. fur., Tw. Commer<;:ant, nr. 308, biz. 475; EscARRA, Cours 
de droit commercial, nr. I7I, biz. uo; DARROUZET, o.c., biz. 205; MAZEAUD, Cours de droit 
commercial, biz. I74; MARABOUT, Societes commerciales et contrats entre epoux, biz. 37; 
ScHRICKE, o.c., biz. 70; MAzEAUD, L., De Ia liquidation des societes entre epoux, Rev. Grit. 
Leg. fur., I928, 3II. 
(I) Zie also VELAY, Les societes entre epoux, biz. 68 en I49· Artikel Io W.Kh. had enkel 
en aileen de handel van de man op het oog. Het spreekt zich niet uit over de vennootschap 
tussen echtgenoten als dusdanig. Zie oak WuRDINGER, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 
biz. 56: .,Die Frau betreibt als Gesellschafterin in einer oHG, selbstandig ein Handels
gewerbe (Vorbem. 13)". Tevens: PETIT, De burgerlijke rechtstoestand der gehuwde vrouw, 
biz. 45 : .,Als de vrouw optreedt in een handelsvennootschap naast de man, dan doet 
zij dit persoonlijk en afzonderlijk van de man en kan zij aldus als handelaar beschouwd 
worden I" 
(2) CoART, Des societes entre epoux, R.P. Not., I924, 47: Het gaat niet om de gezame
lijke handel van de echtgenoten doch om de handel van de vennootschap-rechtspersoon. 
Aldus:. DARROUZET, o.c., biz. 207; ScHRICKE, o.c., biz. 70; VELAY, o.c., biz. 66 e.v. Is 
er een duidelijke vennootschapsakte, dan bestaat er zeker geen twijfel: Pre, P., De Ia 
nullite des societes entre epoux, R. Trim. Dr. Civ., I907, 498; HEMARD, J., Theorie et pratique 
des nullites de societes et des societes de fait, 2e uitg., nr. 89, .biz. us; GuYON, P., La femme 
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Het bestaan van een vennootschap zal vooral evident zijn, wanneer er 
een expliciete vennootschapsakte werd opgesteld. 

8. Het is nuttig het geheel van' vonnissen en arresten in dit verband 
in vogelvlucht te overlopen om de evolutie te ontdekken en op die 
manier een ,background" te scheppen om de situatie van samen 
handeldrijvende echtgenoten beter te begrijpen voor de periode ,na" 
de wet van 30 april I958. 
Wanneer men deze uitspraken nagaat, dan stelt men vast hoe het 
belangenconflict zich steeds afspeelde tussen de echtgenoten ener
zijds, waarvan een zich aan het handelaar of vennoot zijn trachtte te 
onttrekken, en de derde schuldeisers anderzijds (I). Het eerste gekende 
arrest van het hof van beroep te Luik van I 5 januari I 834 sprak, na 
het faillissement van de man, op vordering van de curator eveneens het 
faillissement van de gehuwde vrouw uit (2). Het arrest ging niet na 
hoe de interne relatie tussen de echtgenoten was. T.o.v. derden sprak 
het zich ook niet uit over een ,samenhandelen" van man en vrouw. 
Deze laatste term zou in de toenmalige ondergeschikte positie van de 
gehuwde vrouw te eigenaardig geklonken hebben. 
Zeer leerrijk zijn ook de uitspraken van Brussel van I6 juni I858 
en Antwerpen I4 december I857· De rechtbank verklaarde ook hier 
zowel de man als de vrouw failliet (3). Eens te meer valt op hoe er van 
geen ,samenhandelen" wordt gesproken, doch wel van een eigen en 
afzonderlijke handel, welk ieder van de echtgenoten de indruk had 

.mariee commercante sous le regime de la loi du 13 juillet 1907, 1910, blz. 1o6; PIRET, R., 
De la validite des societes entre epoux, R.P. Not., 1939, 6os, nr. 2172: ,Mais les articles cites 
n'ont d'autre portee que d'etablir une presomption; celle-ci totnbera si Ia volonte des epoux 
apparat d'exercer un commerce en societe.'' MARABOUT, o.c., biz. 36. Zelfde zin: CoTTET, C., 
De l.a nullite des societes entre epoux, blz. 21. 
( 1) Men kan er op wijzen hoe de besproken vonnissen en arresten uitsluitend het handelaar 
zijn t.o.v. derden als materie te behandelen kregen en niet het handelaar zijn intern tussen 
echtgenoten, t.o.v. elkaar. Nochtans lijkt het handelaar zijn t.o.v. de andere echtgenoot 
niet uitgesloten. Het intern handelaar zijn blijkt in sommige uitspraken aanvaard te zijn. 
Ook uit de Belgische literatuur kan men dit halen. Wel werd het onderscheid van handelaar 
zijn t.o.v. derden of tussen de echtgenoten nergens duidelijk gemaakt. Dit is te verklaren 
door het feit dat aileen problemen i.v.m. de eerste situatie rezen. 
(2) Luik, IS jan. 1834, Pas., 1834. II, 14. 
(3) Antwerpen 14 dec. 18s7. J. Port. Anv., r8s8, I, 131; Brussel r6 juni r8s8, Pas., 18s9, 
II, 173, In deze laatste zaak had de vrouw eens te meer tevergeefs geargumenteerd, op grand 
van artikel ro W.Kh. en oud artikel 220 B.W. dat zij in een en dezelfde handel werkte als 
haar echtgenoot en dat zij slechts als rnandataris van deze laatste, overeenkomstig de voor
melde wetsartikelen, moest beschouwd worden. De rechtbank en het hof namen deze 
zienswijze niet aan, omdat de gehuwde vrouw steeds t.o.v. de schuldeisers gehandeld had 
als handelaar. Zij wezen erop- wat belangrijk is- dat de billijkheid en de algemene rechts" 
principes een noodzakelijke bescherming van. de schuldeisers tnotiveerden .. Dezen hadden 
hun vertrouwen gesteld op de waarborgen.die.de vrouw te biedenhad .. · 



gegeven gevoerd te hehhen. De anoniem~ annoteur, van het vonnis van 
Antwerpen 14 dec. 1857, wees er op hoe intern een totale confusie 
hestond tussen de handel van de man en de vrouw, doch dat de recht
hank dit niet in aanmerking nam. Aileen ging zij na of iedere echtge
noot t.o.v. de schuldeisers de indruk had gegeven handelaar te zijn. 
Interessant is de hedenking, die de annoteur toen reeds maakte, nl. 
of op die manier de echtgenoten van elkaar geen vennoten kunnen zijn, 
wanneer zij heiden als handelaars optreden (1). 
Het vonnis van de rechthank van koophandel te Brussel op 30 april 
1900 ging in een merkenhetwisting reeds meer van de gedachte van 
een samen en gelijk handelaar zijn van de echtgenoten uit. Van een 
waar samenhandelen werd echter nog geen gewag gemaakt, doch er 
werd niet meer, zoals voordien, gewezen op het feit dat ieder een 
afzonderlijke handel zou hehhen in de letterlijke hetekenis. Integen
deel men voerde aan dat ze eenzelfde handel dreven. Beide echtge
noten hadden zich, volgens de rechthank, t.o.v. derden voorgedaan 
als handelaars, en heiden werden dan ook solid air veroordeeld voor 
de schade, die de derde had ondervonden door een verwarring van 
merken (2). 
In dezelfde lijn lag het vonnis van de rechthank van koophandel van 
Aalst van 10 januari 1907, alsook dit van de rechthank van koophandel 
te Brugge van 24 mei 1911 (3). 
Een keerpunt hracht het vonnis van de rechthank te Mechelen van 
28 fehruari 1929 en het arrest van het hof te Brussel in dezelfde zaak 
op r juni 1929. Voor de eerste maal werd een spontane vennootschap 
ontdekt hij samen handeldrijvende echtgenoten. 
Belangrijk is wei te noteren dat de echtgenoten gehuwd waren onder 
een scheidingstelsel en dat de gehuwde vrouw de meest actieve rol 
had gespeeld (4). . 
Het eerste gekende cassatiearrest in deze materie is dat van 3 april 
1952. Het omlijnde zeer precies artikel 10 W.Kh. en gafhet een restric-

(t) Noot onder Rb. Antwerpen, I4 dec. I857, ]. Port. Anv., I858, I34 en I35· 
(2) Hrb. Brussel, 30 april I9oo, ]. T., I9oo, 900: ,,Attendu que les deux defendeurs, epoux 
Delagey s'adressent taus deux au public comme fabricants de corsets ... " Het patent was 
persoonlijk op naam van de vrouw. Voor het huwelijk dreef de vrouw reeds handel. De 
fakturen stonden ook op naam van de vrouw. , ... que les defendeurs se livrent en fait a un 
negoce unique .. 0" 0 

(3) Hrb. Aalst, IO jan. I907, ]. Comm. Fl., I907, nr. 3254. De eiser vordert de solidaire 
veroordeling van de echtgenoten wegens een door hun nog niet afbetaalde lening. Beiden 
beweren geen handelaar te zij:n, doch de handelsrechter besluit dat man en vrouw openlijk 
handel hadden gedreven. 
Hrb. Brugge, 24 mei I9I I,]. Comm. Fl., I9I2, 394, nr. 4009. 
(4) Rb. Mechelen, 28 feb. I929, R. Fail!., I929, I32; Brussel, I juni I929, R. Faill., I929, 
326, met noot P.W. 
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tieve interptetatie· door te stellen, dat alleen de gehuwde vrouw, .die 
de koopwaren uit de handel van de man in het klein verkocht, niet als 
openbare koopvrouw kon aanzien worden. In casu, zegt het arrest, 
blijkt, noch uit de bestreden beslissing, noch uit enig stuk, dat de 
gehuwde vrouw zich ertoe beperkte de koopwaren uit de handel van 
de man in het klein te hebben verkocht. Beide echtgenoten baatten 
daarentegen samen het cafe uit. Ook hier wordt van een ,samen 
handeldrijven'' van de echtgenoten gesproken(1). 
Alslaatste vonnis, voor de wet van 30 april 1958, client men dit van de 
rechtbank van koophandel te Sint~Niklaas van 14 mei 1957 te cite
ten (2). Ook hier lijkt men het samenhandelen vari. neide echtgenoten 
te aanvaarden. De vrouw speelde niet de meest actieve rot Belangrijk 
is te noteren dat de echtgenoten gehuwd waren onder een gemeen
sthapsregime. De geldigheid van een onregelmatige V.O.F. tussen 
echtgenoten is nooit betwist geworden in de rechtspraak (zbis). 

-9. In de Belgische literatuur, voor de wet van 30 april 1958, heeft 
theh met deze. zich geleidelijk aan vestigende. rechtspraak ingestemd. 
Zo schreef Daubresse dat in de hypothese van een duidelijk satnen
handelen op gelijke voet er geen sprake is van de handel van de man, 
dochwel van een gezamelijke handel van beide echtgenoten. 
Uit dit samen handeldrijven kan spontaan een-vennootschap gegroeid 
zijn (3). Ook in de R.P.D.B. wordt in duidelijke bewoordingen gesteld 
dat in Belgie, in tegenstelling met Frankrijk, het vermoeden van niet 
handelaar zijn, neergelegd in artikel 10 W:Kh. kan terzijde geschoven 
worden. De jurisprudentie van voor de wet van 30 april 1958 toonde 
zich teeds zeer breed in de interpretatie van de gegeven situatie en 
aanvaardde dat de vrouw handelaar kon zijn naast haar echtgenoot, 
zeker wanneer zij een actieve rol in de onderneming had gespeeld (4); 

(I). C~ss., :i ap~il I9S2, R. W., 1951-1952, 1725, met noot; zie oak In J. Comm. Br., 1952, 
345, met noot R. Deb. Men moet wel aanstippen dat men niet te vlug tot een samenhan
delen tussen de echtgenoten mag besluiten. Uit het feit dat man en vrouw een handelszaak 
overnamen, mag men niet afleiden dat de'aankoop geschiedde met het oog op een gezame
lijke uitbating. ;;;:a oordeelde rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas op 7 aug. 1956 
(Hrb. St. Niklaas, 7 aug. 1956, R. W., 1956-1957, 1907, met noot R.J.). Brussel, 24 juli 
19i5; Pas., 1916, II, 147. 
(2) Hrb. St. Niklaas, 14 mei 1957, R. W;, 1957-1958, 1070: ,Overwegende dat zij derhalve 
samen de herberg uitbaatten, dat beiden handelaars waren en moeten geacht worden zich 
solidair verbonden te hebben zoals dit door de rechtspraak wordt aangenomen voor hande-
laa~s die s-amen een verbintenis aangaan .. _" . · 

(2bis) Rb. Brussel, 14maart .1853, D., 1854, 3, 8; Hrb. Antwerpen, 3 jan. 1927, 3 jan. 1928, 
R.P.S., 1928, 143. 
(3) DAUBRESSE, E., Novelles, Droit Commercial, I; nr. 632~ 
(4) :R.P.D.B., Tw: Faitlite et banqueroute, nr. 39 ;- R.P.D.B:, Tw. Commerce-Commerfant, 
nr. 40 en nr. 49· 
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In dezelfde zin schrijven oak Fredericq en VanRyn (I). Oak de rechts
leer heeft nooit getwijfeld aan de geldigheid van een v.o.f. tussen echt
genoten, waarbij geen statuten waren opgesteld (rbis). 

:ro. De wetten van 30 april1958 en van 14juli 1976 

De wet van 30 april 1958, en vooral deze van 14 juli 1976, heeft 
een algemene ommekeer gebracht in het gezinsbeeld van voorheen. 
De gehuwde vrouw werd sinds 1958 bekwaam gemaakt en op gelijke 
voet geplaatst met haar echtgenoot (2). De wet van 14 juli 1976 heeft 
vervolgens een praktische draagwijdte gegeven aan haar handelings
bekwaamheid, doordat zij voortaan zoals haar echtgenoot, goederen 
kan verbinden (3). 
Werden de beginselen van gelijkheid en bekwaamheid universeel 
(artikel 2.!2 B.W.) gesteld, om tegemoet te komen aan de eis van som
mige feministen, werd bij de wet van 30 april 1958, uitdrukkelijk 
in artikel2r5 B.W. benadrukt, dat zowel man als vrouw vrij een beroep 
of handel kunnen aanvatten zonder daartoe de instemming te moeten 
hebben- van hun medeechtgenoot (4). De gehuwde vrouw, vroeger 

(r) FREDERICQ, Traite, I, nr. 95; VAN: RIJN:, Principes, I, nr. 126: .,Ia presomption etablie 
par !'article 10 du Code de Commerce peut etre renversee par Ia preuve que l'entreprise 
est exploitee par Ia femme au par les deux epoux agissant conjointement." 
(Ibis) LAuREN:T, Principes, XXVI, nr. I40, blz. I43-I44i NYSSEN:S en CoRBIAU, Traite 
des societes commerciales, I, nr. 39, blz. 35· In een noot onder het vonnis van Namen van 
8 nov. 1923 betuigt Passelecq zijn instemming met de gedachtengang van Nyssens en 
Corbiau; P.F., noot onder Hrb. Namen, 8 nov. I923, R.P.S., 1924, 273-774, nr. 2572; 
CoART, P., Des societes entre epoux, R.P. Not., I924, 34; ScHicKs en VANISTERBEEcK, 
Traite, III, blz. 352; FREDERH::Q, L., Principe de droit commercial beige, II, nr. 573, biz. 54-
Verder noot onder Hrb. Gen~, 28 maart 193I, R.P.S. I932, 29; LE HaN, A., Clauses du 
contrat de societe entre epoux, Ann. Not. Enr., I935· 384 e.v.; VAN: BouTTE, La participation 
simultanee des epoux dune societe de personnes, R.P. Not., I935, 40I e.v.; zie ook: VAN: BouTTE 
in A.P.R., Tw Vennootschappen, P.V.B.A., nr. 52, biz. 41; TscHOFFEN:, S.P.R.L., blz. so: 
Hij verzet zich tegen de principiele nietigheid; PIRET1, R., De Ia validite des societes entre 
epoux,· R.P. Not., I939. 604i PIRET, R .• Droit civil, Regimes matrimoniaux, I, biz. 24i 
DoN:NAY, De Ia validite des societes entre epoux, Rec. Gen. Enr. Not., 1940, 129 e.v.; DE
SIMPELAERE, A.-J., Critische studie betreffende de maritale macht en de rechtsonbekwaamheid 
(ier gehuwde vrouw, biz. 78; GuN:ZBURG, N., Het huwelijkscontract, nr. 10, biz. 23; DE 
PAGE, Traite; V. nr. 52, biz. 74 e.v.; X, nr. 156, biz. 227 e.v.; VAN: RYN:, Principes, I, nr. 325, 
b_lz. 227-228. 
(2) BAX, M., en CAsMAN, H., Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, R. W., I976-1977, 324, nr. 8. 
(3) RAUCEN:T, L., La nouvelle loi sur les regimes·matrimoniaux ou l'egalitedes epoux dans Ia 
legalite, ]. T., 1976. 554· nr. 9· STIEN:ON:, P., Les droits et devoirs des epoux et les regimes matri
moniaux, Rec. Gen. Enr. Not., I976, 33I, nr. 22073. 
(4) Zie hierover voor Belgie: RENAULD, Droit patrimonial de Ia familleo nr. 173, biz. I36; 
CLOQUET, Novelles, La faillite, nr. 43, blz. I37; FREDERICQ, L. en S., Handboek, I, nr. 69; 
biz; 77; BAETEMAN en LAUWERS, Droits et devoirs des epoux, nr. 208, blz. 222; VRAN:KEN: F., 
De bekwaamheid van de gehuwde vrouw om contracten en verbintenissen aan te gaan, T. Not., 
1960, 129; KIRKPATRICK, J., La capacite et les pouvoirs des femmes mariees belges depuis 
les:lois dt?s Jo avril- 1958.et 22juin 1959, ]. T., 1960, 7, nr. _29; BAETEMAN:, G., Overzicht van 
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afhankelijk van haar echtgenoot op dit gebied, kan nu vrij handelaar 
worden. Dit is verder uitgewerkt met de nieuwe artikelen 216 e.v. 
B.W., bij de wet van I4 juli 1976. De wetgever heeft aan de echtge
noten toegestaan een deel van hun inkomsten aan hun beroep te af
fecteren en van de andere zijde eeri privatief bestuursrecht gegeven 
over hun beroepsgoederen zelf (1). 
Deze nieuwe situatie vergemakkelijkt in sterke mate de gedachte van 
samen handelaar en verder samen vennoot zijn van beide echtgenoten 
in eenzelfde onderneming of vennootschap onder firma. De gehuwde 
vrouw staat niet meer zoals vroeger in een ondergeschikte positie. 
Er is dan ook geen bezwaar meer vanuit die hoek, dat zij naast haar 
echtgenoot, als gelijke partner zou fungeren (2). 
De geldigheid van een onregelmatige V.O.F. tussen echtgenoten is 
sinds de wet van 30 april 1958 in de rechtspraak trouwens niet meer 
in twijfel getrokken. 
Getuige hiervan is de reeks uitspraken waarbij in een samenhandel
drijven van man en vrouw zonder enig bezwaar een vennootschap 
wordt ontdekt. Alleen in de rechtsleer bestond af en toe nog enige 
aarzeling daaromtrent (3). 

de wet van- ]c:i" aprih 9 58 betreffende de wederzijdse rechten en plichten van _de echtger1oten en 
van enkele rechtsproblemen door haar toepassing gesteld, R. W., 1958-I959, I039· Coru:lY, L~ 
Wet van 30 april I958 over de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten. Samenvatting 
van de bijzonderste wijzigingen in verband met het notariaat, T. Not., 1958, I 14; DEL VA, W., 
De bekwaamheid van de gehuwde vrouw sinds de wet van 30 april 1958, R. W., 1958-1959; 
3 I 5 e.v.; BouRGAUX, W., La loi du 30 avril 1958 relative aux droits et devoirs respectifs des 
epoux, J.T., 1959, ?I; STAES, E., De wet van 30 april 1958 betreffende de wederzijdse rechten 
en plichten der echtgenoten, R. W., I957-1958, 1884, nr. 10; DoNNAY, M., La loi du 30 avril 
1958 relative aux droits et devoirs respectifs des epoux, Rec. Gen. Enr. Not., 1958, 292, nr. 18; 
DuBRU, M., L'egalite civile des epoux dans le mariage, Ann. Not. Enr., 1959, 353 e.v., nr. 262 
e.v.; PASQUIER, A., La loi du 30 avril 1958 et le declin del' autorite maritale. Capacite civile 
de la femme mariee, R. Dr. Fam., 1958, 316. In het nieuw artikel 216 B.W. is deze regel 
hernomen. Zie hierover: CASMAN en VAN LooK, Huwelijksvermogensrecht, I, 5, biz. r e.v.; 
BAx en CASMAN, o.c., R.W., I976-I977, 333-334·; RAucENT, o.c., ]. T., 1976, 554; STIENON, 
o.c., Rec. Gen. Enr. Not., I976, 330. Voor Frankrijk: BouLANGER, o.c., R. Trim. Dr. Comm., 
I967, 4I4, nr. 3, (sinds de wet van I965.). Voor Nederland: De vrijheid van beroep was 
verzekerd voor beide echtgenoten sinds de wet van I4 juni 1956. Zie hierover: MEL1S, 
J.C.H., Familierechtelijke betrekkingen, biz. 43· Voor Duitsland: BAUMBACH en DuDEN, 
Kommentar zum Handelsgesetzbuch, biz. 44-45; HEYMANN, E. en, KoTTER, H.W., Handels
gesetzbuch, I97I, 4e uitg., biz. 9-10. DIETER, H., Familienrecht, biz. 46; HuEcK, A., Gesell
schaftsrecht, I972, r6e uitg., biz. 57· Voor Zwitserland: TuoR, P., ScHNYDER, B., en }AGGI, 
P., Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, biz. r6o. Zie ook: EGGER, A., Kommentar zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch, band II, Das Familienrecht, biz. 244 e.v. 
(r) BAx, M., en CASMAN, H., o.c., R. W., 1976-1977, 333-334, RAUCENT, o.c., J.T., 1976, 
554; STIENON, o.c., Rec. Gen. Enr. Not., I976, 331. 
(2) Zie impliciet in die zin: noot onder Hrb. Dendermonde, 20 jan. I9?I, B.R.H., 1972, 
363. De annoteur maakt het onderscheid tussen de situatie voor.en na de wet van 1958. 
A fortiori gelden zijn opmerkingen na de .wet van I4 juli I976. Zie ook voor Duitsland: 
DoLLE, H., Familienrecht,.I964, band I, biz. 422. 
(3) Zie vooral: Hrb. Gent, 17 sept. 1968, R.P.S., I969,·25I, nr. 55I3. Verder: Brussel, 
24 mei 1960, R.P.S., I96I, 43, nr. 4945; J. T., 1961, 702; R.P. Not., 1961, biz. 66; R. Grit; 

240 



--_-::-_-::_-==--'--- r==-=-=-=--

n. In dit verband client nog gewezen te worden op artikel 123, I0 , 

Ven.W., gewijzigd bij de wet van 6 maart I973· In deze tekst is be
paald dat echtgenoten, oprichters van een P.V.B.A., zonder deelne
ming van een derde, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor al de verbinte
nissen zolang geen derde vennoot is opgenomen. M.a.w. de vennoot
schap geldt zolang bij wijze van wettelijke conversie als een V.O.F. (1). 
Hierin vindt men impliciet de bevestiging van de mogelijkheid voor 
man en vrouw een vennootschap aan te gaan waarin ze heiden hoofde
lijk en onbeperkt aansprakelijk zijn. Dit is het geval bij het bestaan 
van een onregelmatige V.O.F. tussen echtgenoten, welke ontstaat 
bij een duurzaam en openlijk samen handeldrijven van man en vrouw. 
Sedert de wet van 14juli 1976 werd de mogelijkheid voor man en vrouw 
samen een beroep uit te oefenen in het nieuw artikel 1417 B.W. 
tevens impliciet bevestigd. 
Personen die samen een beroep uitoefenen vormen een vennoot
schap (artikel 1842 B.W.) (z). Menheeft dus een tweede tekst, waaruit 
men de mogelijkheid kan halen voor man en vrouw om samen een 
vennootschap aan te gaan. 

12. Daartegenover stelt men evenwel vast dat artikel IO W.Kh. niet 
geschrapt werd bij de wetswijziging van 14 juli 1976. Dit artikellijkt 
de mogelijkheid tot professionele samenwerking van man en vrouw 
op gelijke voet, op 't eerste gezicht, te bemoeilijken. In dit artikel 
ligt een , vermoeden" vervat, dat de vrouw die haar echtgenoot helpt, 
slechts diens ondergeschikte is. 
Met veel reden zou men kunnen stellen dat dit artikel IO W.Kh., 
omwille van de ongelijkheid dat het bevat, impliciet afgeschaft is 
als in strijd met het bestaand gelijkheidsbeginsel tussen man en vrouw. 
Wetteksten die de gelijkheid kortwieken, moeten logischerwijze als 
stilzwijgend opgeheven beschouwd worden (3). Trouwens de ratio 

]. B., 1964, 354, r; T.P.R., 1964, 94, nr. 45; Hrb. Brussel, 4 oct. 1965, ]. Comm. Br., 1966, 
21; Hrb. Brussel, 28 nov. 1969, B.R.H., 1971, I, 62; In die zin oak Vred. Elsene, r6 jan. 
1969, R.P.S., 1969, 137, nr. 5488; Hrb. Dendermonde, 20 jan. 1971, B.R.H., 1972, II, 
357 e.v.; Zie oak Hrb. Luik, 22 nov. 1971, B.R.H., 1972, 366. Het probieem der geidigheid 
werd niet opgeworpen; Gent, 16 mei--1961, R. W., 1961-1962, 1291, met advies van adv. 
gen. Matthys; BAETEMAN en LAUWERS, Devoirs et droit des epoux, nr. 201, biz. 2!8; VAN 
RYN, J., en VAN OMMEsLAGHE, Examen de jurisprudence. Les societes commerciales, R. Grit. 
]. B., 1962, 361, nr. 4; FREDER1CQ, Handboek, I, nr. 501, biz. 432; CLOQUET, Novelles, La 
faillite, nr. 89, biz. 153; RoNSE, Algemeen deel van het Vennootschapsrecht, biz. 74· 
(1) RoNSE, J., Preadvies over de betekenis vari de wet van 14juli 1976 voor d~familievennoot-
schap, Leuven 24 dec. 1976, biz~ 58. · 
(2) RoNsE, o.c., biz. 55· 
(3) Zij moeten tenminste op beperkte wijze u!tgeiegd worden (voor vroeger): KIRKPATRICK, 
o.c.,].T., 1960,3, nr. 6; DELVA, o.c., R.W., 1958-1959, 314; VrEUJEAN, o.c., Ann. F. Dr. 



legis van dit artikel, nl. de · bescherm:ingsgedachte van de gehuwde 
vrouw, bestaat niet meer. Er valt niet meer te vrezen dat zij in een 
feitelijke ondergeschikte positie van haar echtgenoot onbeperkt en 
hoofdelijk voor diens handelsverbintenissen verbonden wordt. Zij 
is een volkomen gelijke partner geworden, die niet langer hoeft 
beschermd te worden. 
Ofwel kan men oak aan artikel 10 W.Kh., sinds de wet van 14 juli 
1976, een interpretatie geven, die in overeenstemming is met de nieuwe 
gelijkheidsgedachte in die zin dat het vermoeden van niet-handelaa:r 
zijn zowel t.a.v. de man als van de vrouw zou spelen. 
Men zou tenslotte oak kunnen voorhouden dat artikelro W.Kh. zijn 
valle betekenis behoudt, indien blijkt dat man en vrouw niet duidelijk 
samen hebben gehandeld. In zulk geval wordt vermoed dat de man de 
handelsbedrijvigheid ,persoonlijk" heeft uitgeoefend zij het met de 
medewerking van zijn echtgenote die geacht wordt als zijn aangestelde 
of zijn lasthebber te hebben gehandeld (1). Deze laatste opvatting lijkt 
het best aanvaard te worden. 
Vergeten mag men evenwel niet dat artikel 10 W.Kh. slechts een 
wederlegbaar vermoeden inhoudt, dat terzijde gesteld wordt bij een 
op gelijke voet duurzaam en openlijk samenhandelen van man eri 
vrouw. 
Het is wel onbegrijpelijk dat men in ons land, ioals trouwens in 
Frankrijk, de fout heeft begaan artikel 10 W.Kh. niet expliciet af te 
schaffen (2). Nochtans had men het wetboek van koophandel bij de 
recente wetswijziging niet over het hoofd gezien (artikel 36 van de 
opheffings- en wijzigingsbep.). 
Bij de wet van 30 april 1958, werden de verouderde bepalingen i.v.m. 
de handeldrijvende vrouw uit het burgerlijk wetboek gesloten. Zo 
verdween artikel 220, lid 2, B.W., dat een identieke inhoud had 
als artikelro W.Kh. (3). Eigenaardig genoeg raakte men toen niet aan 
dit laatste artikel. Nu gebeurt het wel eens meer dat bij de herwerking 
van een deel van het recht, men zich niet waagt op het terrein _van een 

Liege, 1961, 421. Over de stilzwijgende afschaffing vail alle regels die de bekwaamheid 
beperken: DoNNAY, o.a., Rec. Gen. Enr. Not., 1958, 277, nr. 3; BAETEMAN, o.c., R. W., 
1958-1959, !028. . 
(1) RoNSE, o.c., biz. 59· 
(z) VANRYN en fuENEN, I, tweede druk, nr. 331, biz. 330. 
(3) CLOQUET, Novelles, lafaillite, nr. 119, biz. 159· Vele auteurs eisten ook de afschaffing 
van artikel 10 W.Kh., VAN R1JN, J.. Principes, I, biz. 95, nr. 126: , ... les termes, assez 
archaiques de !'article 10 ... " en nog dezelfde biz. voetnoot 9: ,II s'agissait, dans !'intention 
du legislateur, d'une mesure de protection pour Ia femme; mais elle est devenue inutile 
aujourd'hui, et parfois nuisible a Ia femme elle-meme." 



ander deel dat er nochtans sterk mee verwant is. -Hier is echter het 
uitblijven van de afschaffing nogal flagrant geweest, vermits artikel Io
W.Kh. juist eenzelfde regeling insloot als artikel 220, lid 2 B.W. 
Men kan het dan ook betreuren, dat_men bij de. wet van 30 april 1958 
en vooral nu bij de wet van 14 juli 1976, dit artikel 10 niet eenvoudig 
heeft doen verdwijnen. 
In Frankrijk_heeft het behoud vari het gelijkaardig artikel 4 C. Com. 
na de hervorming van het familiaalvermogensrecht bij de wet van 13 
juli 1965, het behoud geconsolideerd van het verbod voor beide 
echtgenoten om samen handelaar te zijn, en bijgevolg vennoten onder 
firma in eenzelfde vennootschap (1). 
Er kan nog aangestipt worden hoe de vroegere artikelen 55y56o 
faillissementswet, welke de oude Stempel droegen, nl. dat de man een 
handel voerde en de gehuwde vrouw het eigendomsrecht van zekere 
goederen opeiste, wel werden opgeheven en venrangen door de riieuwe 
artikelen 553-555· Deze staan thans volkomen in het teken van de 
gelijkheid van man en vrouw (2). 
Er weze nog opgemerkt dat voor echtgenoten die via verklaring voor 
notaris overeenkomstig artikel I, 1° overgangsbep. hun vroeger 
gemeenschapsregime handhaven, de vroegere inhoud van artikel 10 
W.Kh. betekenis blijft houden. In die hypothese blijft de echtgenote 
immers een beschermde persoon. Wei is eigenaardig dat dit artikel 
niet voorkomt in de opsomming gegeven door artikel47 § 1-2, van de 
opheffings- en wijzigingsbepalingen. Hierin staan de artikelen op
gesomd die riog van toepassing blijven op echtgenoten, die hun 
vroeger gemeenschapsstelsel handhaven. Wellicht werd het artikel 

(r) Artikel4 Franse C. Com. heeft de wet van 13 juli 1965 op de hervorming van het Fr~mse 
huwelijksgoederenrecht overleefd. De kommissie ter hervorming van het W.Kh. had 
nochtans de afschaffing ervan voorgesteld, doch men is spijtig genoeg niet op haar voorstel 
ingegaan. Men wilde dit hoofdstuk blijkbaar behouden voor de specialisten van het handels
recht. Naast de schrapping van artikel 7 C. Com., werd artikel 4 aileen naar de letter doch 
niet naar de betekenis gewijzigd. Aileen de archalsche termen ,openbare koopvrouw" 
werden vervangen door het meer moderne begrip ,handelaarster". Door. het. verder_ on
gewijzigd blijven bestaan van artikel 4, _constateert men eigenaardig genoeg dat het handels
recht in feite de vrouw meer gaat beschermen dan het burgerlijk·recht, waar het gelijk
aardig artikel afgeschaft werd. De franse wetgever heeft aan de specifieke problemen van de 
handeldrijvende vrouw blijkbaar geen aandacht _willen schenken. HourN, R,, o.c.; R. Trim. 
Dr. Comm., 1966, 1002; GRAVILLOU, J., o.c., biz. 119, 121- en 126; BouLANGER, F., o.c.; 
nr. 2, biz. 414. Men wacht nu in ons buurland op de hervorming van die steeds. terzijde 
gelaten artikelen van ons handelsrecht. De afschaffing hiervan .zou twee echtgenoten toe~ 
Iaten om sameh · handelaar te zijn in eenzelfde onderneming en. alzo een vennootschap 
onder firma te stichten, wat voor hen sinds de ordonnantie van 19dec. 1958, overgenomeri 
in artikel 1841 C.C., verboden is, dit door een strikte interpretatie van artikel 4 W.Kh. 
(2) Zie i.v.m. de vroegere artikelen: RENAULD, J., Droit patrimonial de Ia famille, I, nr. 
197, biz. 146. Over de ongelijkheid tussen man en vrouw in de faillissementswetgeving: 
VIEUJEAN, Droit et devoirs des epoux, T.P.R., 1975. 64-65. 



niet vermeld, omdat het ook niet eerder atgeschaft werd en bijgevolg 
ipso facto nog bestaat voor deze echtgenoten (1). 

§ 3. Onderscheiden vormen van samen handeldrijven tussen echt
genoten 

13. Ten voordele van de derden die met echtgenoten contracteerden, 
werd door de rechtspraak getracht zoveel mogelijk zowel de man als 
de vrouw als handelaar te aanzien, beiden solidair gehouden voor de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend geval werden zij tevens 
beiden failliet verklaard. Om een en ander te bereiken heeft de recht
spraak onderscheiden constructies gebruikt om devorm van samenwer
king tussen man en vrouw te qualificeren. 

14· Ondergeschikte positie van een echtgenoot, alsook de situatie van 
twijfel of er een samenhandeldrijven bestaat 

Vooraf weze wel gesteld dat wanneer een echtgenoot duidelijk als 
ondergeschikte werkt in de handel van de andere echtgenoot, de eerste 
echtgenoot geen handelaar is (2). Er bestaat dan geen samen handel
drijven op gelijke voet. Deze regel is logisch en houdt de bevestiging 
in van een normale regel, welk alleen voor de gehuwde vrouw uitdruk
kelijk staat neergeschreven, in- artikel 10 W.Kh., doch-die-evenzeer 
geldt voor de man of een derde die in een dergelijke ondergeschikte 
situatie in de handel van een ander werkt. 
Men zou het tweede lid van artikel 10 W.Kh. in die zin kunnen be
grijpen, dat met het vermelden van de gehuwde vrouw, al dan niet 
als openbare koopvrouw, slechts een voorbeeld is gegeven. Ook de 
man kan in de handel van de vrouw ,koopwaren in 't klein verkopen" 
en zal dan niet als handelaar aanzien worden. Ter illustratie van het 
voorgaande kan men als uitspraken aanhalen, het arrest van het hof 

(r) Lees i.v.m. de gevolgen van de handhaving via verklaring voor notaris: WEYTS, L., 
Enkele praktische aanwijzingen en bedenkingen m.b.t. de overgangsbepalingen van het nieuwe 
huwelijksvermogensrecht, R. W., 1976-1977, 945-946. Tevens WEYTS, L., Opties te nemen door 
echtgenoten gehuwd voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet op het familiaal vermogens
recht t.a.v. hun vroeger regime, T. Not., 1977, 8 e.v. 
(2) Zo zal artikel 10 W.Kh. toepassing vinden, wanneer de vrouw nog daadwerkelijk in 
de handel van haar echtgenoot medewerkt, in een eerder ,ondergeschikte positie". In dat 
geval zal zowel tussen de echtgenoten als t.o.v. derden; het vermoeden van artikel 10 W.Kh. 
volledig spelen. Alleen in die hypothese, dat zij er zich toe beperkt de koopwaren van de 
handel van haar echtgenoot in het klein te verkopen en geen afzonderlijke handel drijft 
wordt zij niet als openbare koopvrouw beschouwd. In die situatie zal de gehuwde vrouw 
niet als handelaarster kunnen aangezien worden. Dit geldt evenzeer voor de man, wanneer 
deze een ondergeschikte taak vervult. 
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van beroep te Gent van 21 juni 1963 (1), het vonnis van de rechtbank 
van koophandel te Brussel van 4 october 1965 en van het hof van 
beroep te Gent van 28 jan. 1967 (2). 
Wanneer de situatie ,twijfelachtig" is, nl. wanneer niet duidelijk 
blijkt dat man en vrouw t.a. V; derden samen hebben gehandeld dan 
wel of de ene slecht.s ondergeschikte is van de andere, zou men, 
althans wanneer men de vroegere betekenis van artikel 10 W.Kh. 
houdt, moeten voorhouden dat dan de man persoonlijk de handel 
voert en de vrouw slechts diens ondergeschikte is (vermoeden van 
artikel 10 W.Kh.) (3). Het arrest van Gent van 21 juni 1963 sprak in 
die zin recht v66r de wet van 14juli 1976 (4). Aanvaardt men de vroege
re betekenis van artik~l 10 W.Kh. niet meer sedert deze wet, dan zou 

(1) Gent, 21 juni 1963, Pas., 1964, II, 250: ,Overwegende dat voormeld artikel (ro) op 
het oog heeft, niet enkel de detailverkoop door de gehuwde vrouw der koopwaar van de 
handel van de man, maar ieder harer tussenkomsten i.v.m. welke aard ook die voor zijn 
rekening plaatsgrijpen, dat juist dit wettelijk vermoeden verhindert dat de gehuwde vrotiw, 
voor inmenging in de zaken van haar man faillissement zou oplopen, waarvoor in het om
gekeerd geval de mogelijkheid openblijft." Het arrest zegt evenwel dat de vrouw wei han
delaarster zou zijn wanneer er een zelfstandige samenwerking zou bestaan in vennootschaps
verband. 
(2) Hrb. Brussel, 4 oct. 1965, ]. Comm. Br., 1966, 21: de gehuwde vrouw had een onder
geschikte rol gehad in de handelszaak van haar echtgenoot en eigenlijk nooit de indruk 
gegeven zich persoonlijk te willen verbinden t.o.v. derde schuldeisers. Zij had wei bij het 
ziekvallen van haar man en na zijn dood de lopende zaken !outer afgehandeld. Daaruit 
leidde de rechtbank terecht haar hoedanigheid van handelaar niet af. De eisers, die haar 
faillietverklaring wensten, werden dan oak afgewezen. Zie oak: Hrb. Dendermonde, 2 nov. 
1966, B.R.H., 1969, 2; en Gent, 2B juni 1967, B.R.H., 1969, 20B. De feitenrechter oordeelde 
dat het te koop stellen van dieren oak a! geschiedde dit afen toe bij afwezigheid van de man, 
de gebuwde vrouw niet tot handelaar maakte, vermits zij dit slechts bij gelegenheid deed 
en van die tekoopste!ling in se niet haar gewoon beroep had gemaakt. Zij hielp af en toe haar 
echtgenoot in opdtacht van deze laatste en kon: dethalve !outer als dlens lasthebber ·bee 
schouwd worden, overeenkomstig artikel 10 W. Kh. Zie Parijs, 26 jan. 1967, R. Trim. Dr. 
Comm., 1967, Bss. Cass. Comm., 27 mei 1972, ].C.P., 1972, IV, 176. De man had in casu 
de actiefste to! in de handel. Zie tevens: HourN, R., Faillites et n!glements judiciaires, 
R. Trim. Dr. Comm., 1956, soB. Het vermoeden van.artikel ro W.Kh. is niet van toepassing 
wanneer de gehuwde vrouw handel drijft met naamlening van haar echtgenoot, en vice 
versa. Aileen in de Franse rechtspraak vindt men een drietal arresten, die ons hieromtrent 
inlichtingen verschaffen. Cass. Comm. Fr., 14 maart 1956, R. Trim. Dr. Comm., 1956, soB. 
Riom, r april 1966, R. Trim. Dr. Comm., 1966, roo2. Lyon, 24·nov. 1953 •. D., 55, 173, met 
noat door GERVESIE, P.; zie in dit.verband oak.: }AUFFRET, o.c., R. Trim. Dr. Comm., 1955, 
302. Zie hierover oak: HOUIN; R., Faillites et reglements judiciaires, R. Trim. Dr. Comm., 
1956, nr. r. Zie nag: DE JucLART, Cours de droit commercial, I, nr. 125, biz. rso. BALJ\.RD, 
o.c., biz. 59· In de Belgische rechtspraak daarentegen kunnen enkel en aileen voorbeelden 
gevon:den worden dat de man onder schuilnaam van de vrouw handel drijft. Dit is trouwens 
een meer voorkomende situatie. Gent, 16 feb. 1961, R.W., 1960-1961, 2066. De vrouw 
dreef een confectiehandel en hij het beroep van tailleur. Hij stand als gespecialiseerde 
arbeider zogezegd in dienst van de vrouw. De activiteiten van de man war en zo voorgesteld 
om de schuldeisers te misleiden. Aile winsten oak van de arbeid van de man kwamen bij 
de vrouw terecht (Hrb. Verviers, 19 nov. 1966, J. Liege, 1966-1967, .r67). Zie hierover oak: 
CoPPENs, P., Examen de Jurisprudence (r965-196B), Les faillites et les concordats, R. Grit. 
]. B., 1969, 368; Hrb. Verviers, 13 april 1967, ]. Liege, 1967-1968, 13. 
(3) RoN~E, o.c., biz. 59· 
(4) Aldus: Gent 21 juni 1963, Pas., 1964, II, 250. Zie vooral: R. P. D. B., Tw. Commerce, 
Commen;:ant, nr. 40, biz. 64. DAUBRESSE, Novelles, Droit commercial, I, nr. 632, blz. 152. 
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men in geval van twijfel zowel de man als ·de vrouw als handelaar 
kunnen aanzien. Dan zou immers, in geval van twijfel, de balans niet 
meer overhellen ten gunste van de vrouw. 

15. De inmenging van de ene echtgenoot in de handel van de andere 

In een eerste stadium zag men in het naar buiten samen handeldrijven 
van man en vrouw, een handel van de ene echtgenoot, waarin de 
andere echtgenoot zich inmengde, en omwille van die inmengingsda
den tevens als handelaar moest beschouwd worden (r). Men deinsde 
ervoor terug van een waar of schijnbaar samenhandelen tussen man en 
vrouw te spreken, omwille van artikel r6 W.Kh., dat dergelijk samen
handelen op gelijke voet van man en vrouw, op het eerste gezicht, lijkt 
uit te sluiten. Vandaar dat men vertrok vanuit de ,afzonderlijke han
del" van een echtgenoot, waarin de ander zich inmengde. Op die 
wijze vermeed men een waardeoordeel te moeten vellen over de moge
lijkheid van samen handeldrijven van man en vrouw en van de geldig
heid van een onregelmatige V.O.F. tussen beiden (2) .. 
Wat is de redenering geweest bij toepassing van deze constructie van 
inmenging ? De echtgenoot, die zich in de handel van de andere echt
genoot-handelaar inmengde, gedroeg zich naar buiten, t.o.v. derden, 
geenszins als een ondergeschikte, doch gaf de ,indruk" van handels
daden zijn beroep te maken en voor eigen reken:ing handel te drijven. 
Hij creeerde alzo een schijn, die hem kon toegerekend worden (3). 
De schuldeisers waren er begrijpelijkerwijze op gesteld dergelijke 
inmengingsdaden te ontdekken. Op die marrier konden zij bv. naast 
de vrouw eveneens de man als handelaar aanspreken met alle gevolgen 
hieraan verbonden. Zo genoten zij de grootste waarborg voor hun 
verbintenissen. Na eerst het faillissement van de vrouw bekomen te 
hebben, konden zij tevens de man hierbij betrekken; dikwijls met 

(r) Men redeneerde vroeger altijd vanuit het standpunt van een afzonderlijke handel. 
Een van beide .echtgenoten was slechts handelaar en de andere hielp !outer : Hrb. Brussel, 
17 juni 1951,]. Comm. Br., 1951, 159; Idees nouvelles dans le droit de la faillite, Travaux 
de Ia 4ieme journee d'Etudes Juridiques Jean Dabin, Univ. Louvain, Brussel, Bruylant, 
1966, blz. 187. Zie i.v.m. vroeger: VANRYN, J., en HEENEN, J., Principes, IV, blz. 208, 
nr. 2636; CLOQUET, Novelles, La faillite, nr. u8, blz. 159; R.P.D.B., Tw. Faillite et 
Banqueroute, nr. 39· Voor Frankrijk: PERCEROU, J., Des faillites et Banqueroutes, I, blz. 239; 
DE }uGLART, o.c., I, nr. 125, blz. 150. GERVESIE, P., noot onder Lyon, 24 nov. 1953, D., 
955, 176. HourN, o.c., R. Trim. Dr. Comm., 1961, 922; 1962, 114; 1954, 393 en 190; 
1970, 778; 1968, 126. 
(2) Aldus HAMEL en LAGARDE, Traite, I, nr. 445, biz. 542. 
(3) CoPPENs, P., o.c., R. Grit. J. B., 1969, 368. Dit was meestal zo wanneer de man zijn 
echtgenote in haar handel bijstond. Dit laatste kon gemakkelijk aangenomen worden, 
wanneer deze geen ander afzonderlijk beroep uitoefende. Hij kon dan als inmenger be
schouwd worden en alszodanig solidair met zijn echtgenote veroordeeld worden tot naleving 
van alle verbintenissen. 
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succes (r). Er werd een failliete boedel gemaakt, de onderneming 
geacht zijnde gemeenschappelijk bezit te zijn van beide echtgenoten (2). 
Door deze techniek, die de rechtbanken veelvuldig gebruikt heb
ben (3), kwam men tegemoet aan de eisen van de rechtszekerheid. 
In Frankrijk werd dit uitdrukkelijk geregeld in het nieuwe artikel 
1420 C.C. (wet van 13 juli 1965). De man is er voortaan hoofdelijk 
gehouden tot het commerciele passief van de vrouw, wanneer hij zich 
in de handelszaak van zijn echtgenote heeft ingemengd (4). In Belgie 
kende men dergelijke tekst niet doch steunde men zich op een vaste 
jurisprudentie. Ter verduidelijking kan men deze situatie vergelijken 
met deze van de commanditair, die zich regelmatig met het beheer 
van de commanditaire vennootschap gaat bezig houden. Hij zal dan 
als gecommanditeerde en als handelaar beschouwd worden (5). 
In de rechtspraak vindt men enkele interessante uitspraken hieromo 
trent (6). Wel is opvaUend, dat steeds de man als inmenger voorkomt. 

(I) BourN, o.c., ·R. Trim. Dr. Comm., I970, biz. 778. LAGARDE, G., noot onder Cass. Fr. 
2 maart I932, S.,_ I933· r, 1.21. 
(2) Gent, r6 mei 1961, R. w .. I96I-I962, I29I. En verder CLOQUET, Novelles, biz. 159. 
nr. rr8. Gent, I6 mei 1961, R. W., 1961-1962, I29I. 
(3) Voor Belgie: Gent, r6 mei I961, R. W., I961~1962, 2191; Hrb. Luik, 28 sep. 1968, 
]. Liege, I968"I969, III; BRUNET, E., BERNARD, A .• en VAN MEERBEKE, A., o.c., biz. I5, 
nr. 39; FREDER1CQ, L., Traite, VII, biz. 65, nr. I3. Voor Frankrijk: Cass. Req. Fr., 2I oct. 
I90I, D.P., I90I, I, 527; s .. I90I, I, 520; Douai, 3 dec. 1953.J.C.P., 1954· IV, 59; Rouen, 
27 maart 1952, ].C.P., I953, IV, 2; Cass. Comm. Fr., 30 mei Ig6I, R. Trim. Dr. Comm., 
1962, 922; Cass. Comm. Fr., 9 oct. 1962, R. Trim. Dr. Comm., 1963, 366; Amiens, 20 nov. 
I962, R. Trim. Dr. Comm., 1963, 367; Cass. Comm. Fr., 16 maart I970, R. Trim. Dr. Comm., 
1970, 778; BouLANGER, F., o.c., R. Trim. Dr. Comm., 1967, 416, nr. 5; GRAVILLOu, ]., 
o.c., biz. 125; BourN, R., o.c., R. Trim. Dr. Comm., 1954, I90 en 393; 196I, 922. 
(4) BouLANGER, F., o.c., biz. 4t7, nr. 5; BourN, R., o.c., R. Trim. Dr. Comm., 1970, 778. 
Zie ook: nbot onder Brb. Dendermonde, 20 jan. I971, B.R.H., 1972, 365; DAVID, ]., 
Observations sur /'ingerence maritale en regime Iegal, R. Trim. Dr. Civ., I974. 2, nr. I en 
verder 35 e.v., nr. 44 e.v. 
(5) Zie o.m. RoNSE, Algemeen Deel, biz. 257; VANRYN, Principes, II, nr. 444· 
(6) Ter illustratie van wat hoven werd gesteld, kan men het onuitgegeven vonnis van de 
rechtbank van koophandel van Kortrijk, in de echtgenoten VAILLANT zaak citeren. Het 
betrof het faillissement van de firma ,Ets. G. Vaillant Mahieu". Beide echtgenoten hadden 
nauw sarnengehandeld. De vrouw stond nochtans aileen onder de firmanaam in het handels
register ingeschreven. De man betwistte zijn hoedanigheid van handelaar en wou alzo aan 
het faillissement ontsnappen. Bij verstek werd beslist dat hij naar buiten t.o.v. aile derden 
niet aileen de schijn had verwekt zelf koopman te zijn, doch dit in feite ook was (Hrb. 
Kortrijk, 20 aug. I96o, onuitgegeven). De man tekende verzet aan en beweerde dat aileen 
zijn ·vrouw handelaar was, doch dat zij wei de toestemming had gekregen zijn naam aan 
de hare toe te voegen. De handelsrechter van Kortrijk oordeelde echter dat het faillissemen:t 
tot hem moest uitgebreid worden, vermits hij door zijn ihmengingsdadert de schijn had 
gegeven tevens handelaar te zijn. De bescherming van de rechtmatige belangen der derden 
vereiste dit (Brb. Kortrijk, 8 oct. I96o, onuitgegeven). Tegen dit vonnis werd nadien beroep 
aangetekend. Bet hof van beroep te Gent kreeg op r6 mei I96I deze zaak te behandelen. 
De man beweerde aangestelde te zijn van zijn echtgenote en van zijn vrouw een maande~ 
lijkse wedde te trekken. Hij had sarnen met haar weliswaar vroeger een V.O.F. opgericht, 
doch deze was nadien vereffend geworden en zijn vrouw was aileen in de handel gebleven. 
Ogenschijnlijk had hij opgehouden handelaar te zijn, doch de werkelijkheid was wei gans 
anders. De vrouw zorgde voor het huishouden en hield zich in het bedrijf aileen maar 
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De gehuwde vrouw werd doorgaans niet als inmenger aanzien. Dit 
is deels te verklaren door het feit dat haar hulp in de handel meestal 
erg bescheiden was. Daarbij werd v66r de wet van 14 juli 1976, het 
vermoeden van artikel ro W.Kh. meestal aldus ge'interpreteerd dat de 
gehuwde vrouw geen handelaar zou zijn, wanneer zij in de handel van 
de man werkte (1). Deze laatste regel heeft evenwel na de wet van 30 
april 1958 soms een andere interpretatie gekregen in die zin, dat alleen 
wanneer de gehuwde vrouw louter ondergeschikte taken vervulde, 
zij niet als handelaar kon bestempeld worden t.a.v. derden. Men 
nam af en toe aan dat wanneer zij actief medewerkte, zij tach. als 
handelaar moest beschouwd worden, voor de inmengingsdaden door 
haar gesteld. De moderne rechtspraak aanvaardde inderdaad niet 
langer dat zij gespaard bleef van ieder faillissement, wanneer zij een 
belangrijke rol had gespeeld in de onderneming van de man (2). 

16. Het werkelijk samen handeldrijven van man en vrouw 

In een volgend stadium ging de rechtspraak niet meer uit van de 
situatie, dat slechts een echtgenoot handelaar was en de andere zich 

bezig met het schoonmaken van de weefsels, zijnde een Iauter ondergeschikte rol. De 
zgn. maandelijkse wedde betaald aan de man, werd daarbij nooit als ,kosten' door de fiscus 
bescl:fouwd. De-man trachtte-door zijn-beweringen de schuldeisers om de tuin te leiden en 
had zelfs op vraag van zijn echtgenote een fictieve gerechtelijke scheiding van goederen Iaten 
doorvoeren. De rechter had dit alles ontdekt en oordeelde dat de derden op een dwaalspoor 
waren gebracht en verklaarde daarom de man medefailliet (Gent, I6 mei I96I, R.W., 
I96Ici962, I29I; besproken bij CoPPENS, o.c., R. Crit. J. B., I969, 368; I965, 54). Het 
gebeurt nogal dikwijls dat echtgenoten hun schuldeisers op deze marrier gaan bedriegen. 
Zie tevens HourN, o.c., ·R. Trim. Dr. Comm., I966, 1002, en verder over bedriegen van 
schuldeisers: Cass. Fr., 21 oct. I90I, D.P., I90I, I, 527; S., I90I, I, 520; HourN, o.c., 
R. Trim. Dr. Comm., I96I, 922; LAGARDE, G., noot onder Cass. Fr., 2 maart I932, S., 
I933, I, I2I; Cass. Comm: Fr., I4 maart I956,_R. Trim. Dr. Comm., I956, 508. Een ander 
voorbeeld van een vonnis, dat omtrent deze inmenging van de ene echtgenoot in de handel 
van de andere nuttige inlichtingen bezorgt, is het vonnis van de rechtbank van koophandel 
te Luik, op 28 sept. I968. De vrouw had zich Iaten inschrijven in het handelsregister met de 
uitdrukkelijke vermelding dat haar echtgenoot haar mandataris was met volstrekte bevoegd
heid voor de technische en commerciele administratie van het bedrijf. Zulke ruime machts
toekenning creeerde volgens de handelsrechter een vermoeden dat de handel gezamelijk 
gevoerd werd en dat er geen band van ondergeschiktheid hestand tussen man en vrouw. 
Het feit dat de man geen inschrijving had genomen in het handelsregister speelde daarbij 
geen rol (Hrb. Luik, 28 sept. I968, f. Liege, 1968-I969, I II). 
(I) Interessant in dit verband: Brussel, I9 dec. I972, R.P.S., I973o 34, nr. 5731. 
(2) Hrb. Dendermonde, 20 jan. I97I, B.R.H., I972, 357: ,. ... niettemin in feite als hande
laarster opgetreden is door haar daadwerkelijke inmenging in de dagelijkse uitbating van 
de schoenhandel ... ". Zie in dit verband: BRUNET, E., BERNARD, A., en VAN MEERBEKE, 
A., o.c., biz. IS, nr. 39; contra: Gent, 2I juni I963, Pas., I964, II, 250: haar rol was echter 
in casu erg ondergeschikt. Vooral voor Frankrijk: HourN, o.c., R. Trim. Dr. Comm., 1958, 
821, nr. 2; Amiens, 20 nov. I962, R. Trim. Dr. Comm., I963, 367. Contra: Cass, I7 juni 
I958, Gaz. Pal., I958, 2, 136; R. Trim. Dr. Comm., I958, 821; Cass. Comm. Fr., Io juli 
I967, R. Trim. Dr. Comm., I968, I26; GERVESIE, P., noot onder Lyon, 24 nov. I953, D., 
I955, I77· Zie verder Cass. Fr., II juli I955, Gaz. Pal., I955o 2, I99; Bull. Cass., I955. 
III, 208, nr. 250; Cass. Fr., 28 feb. I956, Bull. Cass., I956, III, 73, nr. 9I ; R. Trim. Dr. 
Comm., I956, 5I4. HouiN, o.c., R. Trim. Dr. Comm., I966, I003. 



louter inmengde in die handel. De jurisprudentie verkoos het feit van 
samen handeldrijven tussen de echtgenoten alszodanig vast te stellen. 
Hoe zij hierbij te werk ging, wordt eerst duidelijk bij een vluchtig 
overlopen van de verschillende uitspraken in verband hiermede (r) (2): 
Uit deze uitspraken blijkt dat de rechter in ieder geval afzonderlijk 
zich moest reflecteren op de concrete gegevens en v66r de wet van 
14 juli 1976, moest nagaan of de gehuwde vrouw slechts haar echt
genoot bijstond, dan wel of zij samen met hem de handel dreef. Dit 
alles diende de feitenrechter souverein te beoordelen (3). Het handelaar 
zijn wordt immers nooit vermoed tenzij krachtens artikel4, H. Reg. W; 
De aanlegger draagt de bewijslast dat zowel man als vrouw handelaars 
zijn (4). Men client na te gaan of man en vrouw wel hun beroep 
hebben gemaakt van het stellen van daden van koophandel (5). 
Handelaar wordt men irnmers slechts wanneer men op herhaalde 
wijze zulke daden heeft gesteld en deze in eigen naam en voor eigen 
rekening heeft verricht (6). 

(1) Brussel, 24 mei 1960, R.P.S., 1961, 43, nr. 4945; ]. T., 1960, 702; R.P. Not., 1961, 
66; R. Grit.]. B., 1964, 354, nr. I. Interessant valt te noteren dat man en vrouw gehuwd 
waren onder· een gemeenschapsstelsel. 
(2) Cass., 28 mei 1965, Pas., 196s, I, 1048; R.W., 1965-1966, 1306; ].T., 1965, s6o. 
Evenzeer werd door de handelsrechter van Brussel op 23 maart 1970 geoordeeld, dat de 
gehuwde vrouw naast haar echtgenoot handelaar was m.b.t. dezelfde onderneming, vermits 
zij haar gewoon beroep had gemaakt van het stellen van handelsdaden, in casu het aan- en 
verkopen van verdelersapparaten. Niet aileen uit de feiten zelf, doch oak uit haar houding 
tijdens het proces bleek duidelijk dat zij oak in eigen naam en vom: eigen rekening naast 
haar echtgenoot had handel gedreven. De rechter was dan zeer terecht de mening toegedaan 
dat het vermoeden van artikel 10 W.Kh. in dit geval moest terzijde geschoven worden 
(Hrb. Brussel, 23 maart 1970, B.R.H., 1970, 6o8). 
(3) Zie in dit verband: Gent, 16 juni 1961, R. W., 1961-1962, 1404. De aanduiding van de 
hoedanigheid van handelaar aan iemand is een kwestie van openbare orde (DAUBRESSE, o.c., 
biz. 130, nr. 490). De rechtbank moet ze ambtshalve onderzoeken. Vooral bij fai!lissement 
moet de rechtbank nagaan of de persoon in werkelijkheid wei handelaar is. 
(4) Hij die beweert dat iemand handelaar is moet dit bewijzen. De eiser moet de hoedanig
heid van handelaar van de persoon bewijzen, wanneer hij deze voor de rechtbank van koop
handel daagt en wanneer de daad op zichzelf van burgerlijke aard is. De hoedanigheid van 
handelaar wordt niet vermoed, ze moet duidelijk bewezen zijn (Luik, 13 oct. 1932, ]. Liege, 
1932, 281). Hij, die het bewijs willeveren van handelaar te zijn, kan dit door aile middelen. 
Heeft hij geen geschriften, dan kan hij dat altijd met getuigen en vermoedens (VANRYN, 
Principes, I, nr. 101, biz. 84; VANRYN en HEENEN, Principes, IV, nr. 2638, biz. 208; 
R.P.D.B., Tw. Commerce-Commert;;ant, nr. 30, biz. 64; FREDERICQ, Handboek, I, nr. 6o, 
biz. 128. Verder: Hrb. Luik, 23juni 1967,]. Liege, 1967, 246). 
(5) Zie in dit verband: Brussel, 12 nov. 1832, Pas., 1832, 269; Hrb. Brussel, 15 dec. 1969, 
B.R.H., 1970, 288; Hrb. Gent, 28 oct. 1969, B.R.H., 1970, 147; Hrb. Brussel, 27 maart 
1923, ]. Comm. Br., 1923, 257; Rb. Brussel, 29 nov. 1893, Pas., 1894, III, 90; Hrb. Luik, 
1 feb. 1957, ]. Liege, 1957, 205; FREDERICQ, Handboek, I, nr. 6o, biz. 128; HEENEN, Docu
mentation juridique, La qualite de commeryant, R. Banque, 196o, 312. Een aanvullend 
beroep van handelsdaden volstaat: VAN RYN, o.c., I, .nr. 97, biz. 82; DoNNAY, o.c., Rec. 
Gen. Enr. Not., 1957, 239, nr. 25. 
(6) Over·het handelen in eigen naam en voor eigen rekening: R.P.D.B., Tw. Faillite et 
banqueroute, nr. 38; Hrb. Brussel, 23 maart 1970, B.R.H., 1970, 616; DAUBRESSE, Novelles; 
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l.v.m; dit laatste rees er onder het vroegererecht wel een vraagteken 
op, wanneer echtgenoten gehuwd waren onder een gemeenschaps
stelsel. Men kon zich afvragen in hoeverre de gehuwde vrouw als 
handelaar kon aanzien worden, wanneer zij meewerkte in een gemeen
schappelijke handelszaak (1). 
T.o.v. derden, wanneer het er op aankwam hun rechtmatige belangen 
te beschermen, aanvaardde men echter dat de gehuwde vrouw ook 
dan handelaar kon zijn naast haar echtgenoot (2). Derden niogen haar 
alszodanig beschouwen van zodra zij haar krediet aan dat van haar 
echtgenoot toevoegt. 
Onder het nieuwe familiaalvermogensrecht zijn hiervoren aangeduide 
problemen verdwenen. Omwille van het principiele concurrente be:
stuur van man en vrouw kan men beiden probleemloos als handelaar 
aanzien, wanneer beiden actief samenwerken in eenzelfde handels~ 
zaak. 
Er weze nog gesteld dat het bewijs van handelaar zijn tussen echtgeno
ten voor geen van beiden enige onmiddellijke betekenis heeft. Alleen 

D~oit commercial, I, nr. 493, blz. 130. Hij, die in naam van een ander handelt, is slechts 
mandatar:is van deze laatste: Cass., 5 jan. 1961; Pas., 1961, I, 481. Brussel, 10 dec. 1958, 
]. T., 1959, i25; DAUBREssE, o,c;, nr. 780, blz. 170. 
(1) Zij had onder het vroegere recht slechts een latent medeeigendomsrecht op deze gemene 
handelszaak. Verder was dit gemeenschappelijk .goed beheerd door de man als hoofd 
van de vroegere gemeenschap en vormde het tijdens het huwelijk een patrimonium met 
diens eigen goederen. Nu is het wel zo, dat men niet noodzakelijk uitsluitend eigenaar vap 
een handelszaak hoeft te zijn, om alszodanig de hoedanigheid van handelaar te hebben. 
Het is precies de exploitatie ervan, die iemand de hoedanigheid van handelaar verleent, 
Hij, die de handelszaak uitbaat, is handelaar en dit is niet noodzakelijk de eigenaar (Rrou, 
Le fonds de commerce, blz. 248; Cass., 22 mei 1947, Pas., 1947, I, 212; ]. T., 1947, 386; 
R. W., 1946c1947, 1293: ,Overwegende dat de exploitatie van een handelsfonds aan de 
exploitant de hoedanigheid toekent van koopman". Vgl. Brussel, 6 feb. 1963, R. W., 
1962-1963, 1632; RrPERT en BouLANGER, o.c., Ill, nr. 298: ,!'exploitation ne concerne pas 
la propriete, c'est elle qui donne la qualite de commer~ant, cette qualite est personnelle, 
elle peut etre conservee quelle que soit !'affectation du fonds relativement au regime 
matrimonial."). Kon deze gedachte hier ook toepassing vinden, wanneer man en vrouw te
samen in een gemeenschappelijke handelszaak werkten? Indien dit zo zou zijn, zou dit 
betekenen dat wat ook het lot van de handelszaak was familiaalvermogensrechtelijk gezien, 
de gehuwde vrouwtoch als handelaar kon beschouwd worden. Men kon zich evenwel verder 
afvragen in hoeverre zij in eigen naam en voor eigen rekening dan wel handel dreef. Han
delde zij dan niet voor andermans rekening, vermits de winsten in gemeenschap vielen en 
door de man beheerd werden ? Of was dit te scherp uitgedrukt, vermits de gemeenschap 
in se ook geen eigendom was van de man aileen). Het handelen in eigen naam en voor eigen 
rekening wijst ookop een zich persoonlijk verbinden voor de handel. die men drijft. Welnu, 
dit kon de vrouw, vermits zij zelfs zonder instemming van haar echtgenoot de blote eigenc 
dom van haar eigen goederen kon verbinden. Een en ander leek er dus op te wijzen dat de 
gehuwde vrouw, ook al was .zij gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, toch handelaar kon 
zijn, zelfs naast haar echtgenoot. 
(2) Aldus Hrb. Brussel, 27 jan. 1940, R. Faill., 1947, 159; ]. Comm. Br., 1940, 272: ,la 
dame Van Veer, son employee, a commis l'imJ?rudence de joindr~ a.l'egard des tiers, son 
credit au sien, les tiers ont le droit de la consid~rer comme son associee''. Zk verder FREDE
RICQ, Traite, I,nr-'95, blz~ 178. 
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het bewijs van een vennootschap tussen heiden, strekt tot voordeel 
van die echtgenoot, die wenst te delen in de gemaakte bedrijfswin
sten (r) (zie verder nr. 19). 
Tot conclusie kan men stellen dat niet zo frequent naar een feitelijke 
samenhandelen van man en vrouw in de jurisprudentie werd gezocht. 
De theorie van de schijnleer heeft gemaakt, dat men niet noodzakelijk 
naar het feitelijk samen handelaar zijn client te peilen. Het volstaat 
na te gaan of de persoon in kwestie de schijn heeft gegeven handelaar 
te zijn. 

17. Het schijnbaar samen handeldrijven van man en vrouw 

Om aan de belangen van de derden tegemoet te komen wordt oak bij 
echtgenoten de schijnleer in de rechtspraak in dit verband gebruikt (2). 
Onderzocht wordt wanneer man en vrouw de schijn hebben gegeven 
samen handel te drijven (3). 
De grens tussen het vaststellen van een werkelijk samen handeldrijven 
en een schijnbaar handeldrijven komt evenwel niet duidelijk uit de 
rechtspraak naar voren. 
Tevens lijkt men bij echtgenoten niet zo vlug a,ls bij vreemden van een 
schijnbaar samen handeldrijven te kunnen spreken. Derden moeten 
er rekening mee houden dat man en vrouw reeds tot een wederzijdse 
familiale bijstandsplicht gehouden zijn (zie hoven nr. 3). 
Het lijkt bijgevolg dat duidelijker indicaties moeten voorhanden zijn. 
Deze bevinding sluit echter geenszins de toepassing van de schijnleer 
uit. 
De schijnleer kent nu eenmaal onderscheiden toepassingen. De 
gewekte schijn, die nodig is, moet min oftneer intens zijn naargelang 
van de gegeven situatie (4). Bij echtgenoten lijkt men strengere criteria 

(I) Althans wanneer zij gehuwd zijn in een scheidingstelsel en normaal niet delen in de 
winsten, g~maakt door de andere echtgenoot. 
(2) Lees over de schijnleer in 't algemeen, steunende op de foutgedachte: VINCENT, L., 
La theorie de l'apparence, in Travaux et conferences ULB, Fac. de droit, Etudes en hommage 
a R. MARCQ, biz. I69 e.v.; DE IiARVEN, P., Etude sur Ia notion de I' apparence en droit 
prive, R. Dr. b., I938, 91. Over de toerekenbare schijn losgemaakt van de onrechtmatige 
daad: CALAis en AuLoY, J., Essai sur la notion d'apparence en droit commercial, I959, 
nr. 4, biz. r8 e.v., nr. ~8 e.v., biz. 36 e.v.; VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, nr. 170, 
biz. 228; BooNEN, H., De rechtsschijn, R._W., I9SO-I9SI, 289 e.v.; BRrcouT, J., De theorie 
der schijnbaarheid inzake nietige rechtshandelingen, 1966, biz. 321. 
(3) -De schijnleer is ook bij _ echtgenoten toepasselijk. Nergens vindt men echter een ex
haustieve lijst van a! de toepassingen: CALAIS en AuLOY, o.c., nr. 53, biz. 56. Er bestaan 
tal van niet explicietl:iehandeldevoorbeelden van schijnleer: BRrcouT, o.c., nr. 135, biz. I68. 
De toepassing van de schijnleer bij echtgenoten alszodanig wordt nergens uitvoerig be
handeld.-
(4) BRICOUT, .o.c., nr. 182, o)z, 234· 
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in acht te moeten nemen, alvorens tot een schijnbaar samenhandelen 
of schijnbaar vennoot zijn te moeten besluiten. Vooral omwille van 
artikel 10 W.Kh. is dit zo, althans wanneer men houdt aan haar 
vroegere betekenis. Dit artikel schrijft immers voor dat in geval van 
twijfel de man als handelaar moet beschouwd worden en de vrouw 
slechts als mandataris (zie hoven nr. 12). 
Leerrijk is in dit verband het arrest van Brussel van 19 december 
1972, waar het hof oordeelde, dat er geen voldoende gegevens aan~ 
wezig waren om het vermoeden van artikel 10 W.Kh. terzijde te 
schuiven en de gehuwde vrouw toch als schijnkoopman te aanzien (1). 
Alleen het rechtmatig vertrouwen van de derde wordt evenwel 
beschermd. Hij moet werkelijk gedacht hebben voor een ware toe~ 
stand te staan (2). Vandaar dat op hem een zekere, zij het summiere 
verificatieplicht weegt. De publiciteit moet hem daarbij helpen (3). 
Op de griffie van de rechtbank van koophandel kan hij inlichtingen 
bekomen om trent het huwelijkstelsel van de echtgenoot-handelaar. 
Hij weet dan juist welke waarborgen hij heeft. Meer zal die publiciteit 
hem evenwel niet leren. Op de echtgenoot die alszodanig een inschrij
ving heeft genomen in het handelsregister weegt wel een vermoeden 
dat hij handelaar is (4). Doch het feit dat deze echtgenoot ingeschreven 
is wil nogniet zeggen dat de andere echtgenoot geen handelaar zou 
zijn (5). Ook deze kan handelaar zijn of althans de schijn hebben_ge.-

(1) Noot onder Brussel, 19 dec. 1972, R.P.S., 1973, 34, nr. 5731. 
(2) CALAIS en AuLOY, o.c., nr. 20, biz. 31. Er moet een aan de schijnverwekker toerekenbare 
schijn zijn. Dit moet er zijn, wil men het be lang van de derden Iaten primeren op dat van de 
schijnverwekker (VAN GERVEN, Algemeen Deel, nr. 85, biz. 227). De uiterlijke schijn 
doet spontaan een geloof in een daarmede overeenstemmende juridische werkelijkheid 
ontstaan. Aldus BooNF!N, o.c., R. W., I950-195I, 291 en tevens BRICOUT, o.c., nr. 181, 
biz. 223. 
(3) MELIS, Familierechtelijke betrekkingen, biz. I 23: de derde behoort een redelijk onderzoek 
in te stellen of hij, handelend met een echtgenoot, met de bevoegde te doen heeft. Slechts 
als hij een dergelijk onderzoek heeft ingesteld, kan men hem te goeder trouw achten; 
VAN OvE::N, J.C., Artikel 177 B. W;, W.P.N.R., 1957, 112, nr. 4482; CALAIS eri AuLOY, o.c., 
nr. 35, biz. 41; BRICOUT, o.c., nr. 190 e.v., biz. 240 e.v.; LuYTEN, E.A.A., Het personen
enfamilierecht in het nieuwe burgerlijk wetboek, 1970, biz. 107: ,Waar de wetgever openbare 
registers in het Ieven roept, mag men aannemen dat de goede trouw van een derde niet 
verondersteld wordt, indien raadpleging achterwege gebleven is ; beweert een derde des 
ondanks te goeder trouw te zijn, dan zal hij . zulks moeten aantonen". Kortom, de derde 
wordt aileen maar beschermd en men legt het risico dat schijn en werkelijkheid niet over
eenstemrnen op de schouders van de andere partij, die de schijn heeft gecreeerd, wanneer 
de werkelijkheid ook na normale onderzoekingsplicht, verborgen blijft (VAN GERVEN, 
Algemeen Deel, nr. 82, biz. 222). 
(4) Zie nieuwe. handelregisterwet (K.B. tot coordinering 20 juli 1964). Over het wettelijk 
verrrioeden van handelaar zijn, w'anneet· men in het handelsregister is ingeschreven: 
Cass. 18 maart 1966,]. T., 1966, 422; RoNSE, Algemeen Deel, biz. 27; FREDERICQ, Handboek, 
1,-nr. 250, biz. 64.: 
(5) In die zin: Brussel, 9 feb. 1963, R. W., 1962-1963, 1631. Zie tevens i.v.m. deze proble· 
matiek: Brussel, 24 mei 1960, R.P.S., 1961, 43, nr. 4945 ;- J.T.,. 1960, 702; R.P. Not., 
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geven dit te zijn. In een zeer hypothetisch geval zou het zelfs kunnen 
dat geen van beide echtgenoten in het handelsregister ingeschreven is. 
In die. situatie is de derde op de loutere gedragingen van de echtgeno
ten . aangewezen. 
Het arrest, dat i.v.m. het schijnbaar samenhandelen van man en vrouw 
t.a.v. derden ons het meest nuttige inlichtingen verschaft is het cassa
tiearrest van 28 mei 1965. 
Dit arrest client vooral op dit punt goedgekeurd te worden dat het de 
juiste betekenis van artikel 10 W.Kh., onder het vroegere recht, en 
het vermoeden dat dit artikel inhoudt, omschreven heeft. Hier volgt 
in dit verba:nd de meest belangrijke passage: ,Doch overwegende dat 
die vermoedens geen hindernis zijn opdat de· gehuwde vrouw desal
niettemin . als koopvrouw zou beschouwd worden, als het bewezen 
is dat zij met de derden onderhandeld heeft zodanig dat zij noodzake
lijk moesten geloven, dat zij zich persoonlijk verbond voor de daden, 
welke de wet als daden van koophandel gekwalificeerd heeft waarvan 
zij haar gewoon beroep maakt ; dat het dienaangaande van weinig 
belang is dat die activiteit een onderneming tot doel heeft die onder
scheiden is van die van haar man" (1). Tot een schijnbaar samen
handelen van man en vrouw werd oak besloten door de rechtbank 
vall koophandel te Luik op 28 september 1968. Alhoewel de vrouw 
aileen in het handelsregister ingeschreven stand, had de man op gelijke 
voet met haar samengewerkt en konden derden niet anders besluiten 
dan dat zij samen handeldreven (2). Zo oak had in een gegeven situatie 
de man bij derden te goeder trouw het vertrouwen gewekt nag steeds 
handelaar te zijn, al beweerde hij dat hij ermee opgehouden had. Deze 
kwestie kreeg de rechtbank van koophandel te Verviers te behandelen 
op 19 december 1968. De rechtbank oordeelde dat man en vrouw 
solidair dienden veroordeeld te worden tot het betalen van een sam 
voor geleverde dranken (3). 

1961, 66; ~. Grit. ]. B., 1964, 354, nr. r; T.P.R., 1964, 94, nr. 45· Slechts de gehuwde 
vrouw was in het handelsregister ingeschreven en niet de man. Nochtans werd ook hij 
als vennoot onder firma en handelaar aangezien; Hrb. Dendermonde, 20 jan. 1971, B.R.H., 
1972, 357 e.v. In casu was de man ingeschreven en de vrouw niet. Tech werd zij op grand 
van haar daden als handelaar aangezien. 
(r) Cass., 28 mei 1965, R. W., 1965-1966, r3o6; ]. T., 1965, 56o; Pas., 1965, I, 1048; 
besproken door CoPPENs, o.c., R. Grit.]. B., 1969, 367 e.v. Dezelfde passus vindt men ook 
tenigi1;1Hrb. Dendermonde, 2 nov. 1966, B.R.H., 1969, 208. 
(2) Hrb. Luik, 28 sept. 1968,]. Liege, 1968-1969, r II, In dezelfde zin: Gent, 16 mei 1961, 
R.W., I961-1962, 1291 met advies :van .Adv. Gen. MATTHIJS; Hrb. St. Niklaas, 14 mei 
1957, R. W,, 1957-1958, 92I; Hrb. Luik, 28 sept. 1968, ]. Liege, I968-r969, I I r; Hrb. 
Verviers, 19 dec. 1968, J. Liege, I968-I969, 269. Voor Frankrijk: Cass. Fr., II juli I955, 
Gaz. Pal., 1955, 2, 199; Cass. Comm. Fr., 17 juni 1958, R. Trim. Dr. Comm., 1958, 821; 
Gaz. Pal., 1958, 2, 136. 
(3) Hrb. Verviers, 19 dec~ I968,J. Liege, 1968-1969, 269. 
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E.en verdere be,vestiging van deze- judsprudentie vindt men in het 
von.nis van de rechtbank van kooph~ndel van Brussel van 23 maatt 
1970. Oe gehuwde vrouwhad naast haar echtgenoot t.a.v. derden te 
goeder trouw de indruk gegeven samen met hem handel te hebben 
gedreven, ,zich ;persoonlijk vex:bindend voor alle handelsdaden alsof 
hetvoorhaareigen beroep was (1) (2). In de Voyages Car{) zaak vond 
de vrederechter van Elsene in het vonnis van 16 januari 1969, en 
riadien de rechtbank v<m koophandel van Brussel in het vonnis van 
20 januari 1972 dat man en: vrouw zich als handelaars t.a.v. derden 
hadden voorgedaan (3). Het cassatie arrest van 28 ·mei 1965 werd als 
doorslaggevend argument gebruikt. 
ljet hof van beroep te Brussel op 19 december 1972 zou echter de 
argumenten . niet zwaarwichtig genoeg vinden en vond dat de schijn 
niet intens genoeg was om oak de vtouw als schijnkoopman naast 
haar- echtgenoot t~;: aanzien. Zij oordeelde dat de vrouw haar rol als 
ma,nqataris niet waste buiten gegaan (4). 
Er is nag geen ,rechtspraak bekend sedert de nieuwe wet van 14 juli 
I976. 

. . 
. . ·-· . 

:~:8. De onregelmatige V.O.F. tussen eohtg~noten 

Duurzaatn eh openlijk satnen handeldrijvende petsonen vormen op 
spontah.e en autotnatische wijze een onregelmatigeV.O.F. Door het 
enkel feit van het bestaan van de es~entiele elemehten, ookal hebben 
de partijen niet in het bijzonder- aan een vennootschap gedacht, 
ontstaa:t eeri oriregeltnatige V.O,F. (s). Oak man en vrouw kunnen op 

' . . . . . 

(I) Hrb. Brt,~sse), 23 maa):t 1970, [3;R.H., 197~; I, .6o8. 
(2) Zie ook: Hrb. Dendimncinde, 2ojan. I97I, B.R:H., 197:;!, II, 357· 
(3) Vred. Elsene, I6 jan. 1969, R.P.S., 1969, 137, nr. 54S8; Hrb. Bnissel, 2o jan. 1972, 
R.P.S., 1972, 249, nr. 5689. 
(4) Brussel, 19 dec. 1972, R.P.S., 1973, 34, _nr. 5731: , ... i'appeiante n'est pas sortie du 
cadre de ses fcnictions de 'martdataire des Voyages Caro pas phis que ies autres directeurs 
nele·faisaient eri sig.O.arit des cheques , .. " Zie voor Frankrijk in dit vetband ook: HAMEL en 
LAGARDE, Traite, I, nr. 357; biz. ~p8; BmsTEL, Gours de droit commercial; nr. 102, biz. 8I. 
Zieverder.nogvoorons land: CoPPENs, o.c., R. Grit.]. B., I969, 368. 
(5) VAN 0MMESLAGIIE, Les societes de fait, ]. T., 1957, 709 ·e.v:, alsook nobt onder Brussel, 
2,6mei I961, R.P:S.; I963, IOI; VANDER MENSHRUGGHE, F., Des societes constituees sans 
iiete ecrit -ou dont l'acte constitutif n' a pas lite publie, R.P.S.; I957. I03 e.v.; HEENEN,j;; 
Les parts dans les societes constituees intuitu personae et la communaute de biens entre epoux, 
R. Grit.-]. B., 1959, 31: e.v-.; JANSSENS, R., Vennootschappen, Feitelijke vennootschappen en 
schijnvennootschappen, A'.P.R., nr. 1 e.v., biz. 9 e.v.; DEVRIENDT, R., Inverband metfeitelijke 
vennoo.tschappim, R. W., 1963-I964, 377 e.v.; CoPPENS, o.c., R. Grit.]. B., 1969, 373 e.v.; 
L1MPENS;_ A., noot onder·Cass., I7 mei I968, R. Grit.]. B., I970, 2I5. Zie verder o.a.: 
Hrh. Brussei; -7 feb. 1963. R.P.S., 1965.- 286,. nr. 5288; ] . . Gomm. Br., I963, 228; Rb. 
Nivelles, I feb. I96I, R.P.S., I964, I94, nr. 5219; Hrb. Luik, II maart 1966, :R.P.S., 
1966, 266, nr. 5346; ]. Liege, I966-rg67, 37· Cass., _ 2& juni. 1968, R. W., 19(i8-r969, 299, 
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dergelijke wijze· samenwerken dat tussen hen zulke vennootschap 
ontstaat. 
Derden hebben er in 't algemeen belang bij een vennootschap te 
ontdekken bij samen handeldrijvende personen, waarmee zij contrac
teren. Als vennoteri onder firma zijn dezen ipso facto handelaar en met 
gans hun vermogen solidair gehouden tot nakoming van aile handels
verbintenissen ( 1 ). 

Derden hebben echter oak de techniek van de onregelmatige V.O.F. 
misbruikt, om op die manier aan de betaling van hun schulden te 
ontsnappen. Dit is thans niet meer mogelijk (~). 
Niet aileen derden, ook de vennoten kunnen er belang bij hebben het 
bestaan van een tussen hen ontstane vennootschap aan te tonen. 
Op die manier kunnen zij hun· rechtmatig deel in de inkomsten van 
deze vennootschap opeisen (3). 
T~a.v. derden daarentegen, zuilen de vennoten of althans sommigen 
onder hen, dikwijls trachten het bestaan van zulke vennootschap te 
ontkennen··(4).. 
Vermits bij hypothese geen geschrift bestaat als basis van het venno6t
schapsc6ri.tract moet het bestaan van de vennootschap bewezen worden 
aa,n de hand van elementen, die dergelijk bestaan impliceren (5). 
Een geschrift is niet nodig voor het bestaan .van een vennootschap, 
ge#en dit contract geen plechtig contract is (6). Derden kunnen, 

en cori.clusiedoor GANSHOF VAN DER MEERSCH.; Pas., I96B, I, 1235; ]. T., I96B, soB; 
R:P:s., I96cj, :i47, nr. SSii; Hrb.:Gent, 26 maart I96B, R.P.S,, I969, nr 5512. Zie verder 
over de vereisten om tot een onregelmatige V.O.F. te kunnen besluiten: Rb. Luik, 1 I oct. 
1962, R.P.S., I966, 28; Brussel, 30 juni I965, R.P.S., I966, 242; Brussel, 13 feb. I967, 
R.P.S., 1967, 106, nr. 5362; R.P. Not., 1969, 3IS; Pas., I967, II, 220. 
(I) Cass.; 18 maart 1954, R. Ctit. ]. B., 1955, 31, met rioot HEENEN; Hrb. Gent, 21 sept. 
1954, R. W., I95B-I959, 1B66; DEVRIENDT, o.c., R. W., 1963-1964, 3B6. Ook a! heeft 
iemand_persoonlijk geen daad van koophandel gesteld, toch zal hij ala handelaar voor 
de vennoqtschap aangezief! worden, dit door het enkelfeit van vennoot te zijn (Gent, 
I4 aug. IB?s. Pas., 1886, II, B). 
(2) Zie hierover: Roose, Algemeen Dee!, biz. 161; VAN 0MMESLAGHE, o.c., ].T., 1957, 
714: JANSSENS, o.c., A.P.R., biz. 53· En verder. o.m.: Brussel, 13 feb. I967, R.P.S., I967, 
106, nr. 5362; R.P.S., 1969, nr. 5512; Hrb. Oostende, 24 juni 1969, R.P.S., I969, zsB, 
nr.;5516; Cass .. , 2B juni 1968, R. W., I96B-1969, 299 en conclusie door GANSHOF VAN DER 
MEERSCH,.Pas.; t969,1, 1235;]. T., I96B, soB; R.P.S., 1969, 247. nr. 5511; Rb. Kortrijk, 
26 juni 195B, R. W., I95B-1959, IB9. 
(3)}ANSSENS, o.c., A.P.R., nr. IB7, b!z. 8o, 
(4) }ANSSE~s. o.c., A.P.R., nr. 52, bl~. 33; Brussel, 19 juni 1963, R.P.S., 1969, BB, nr. 5477 
met noot CoPPENS. 
(.s) Zie hierover: HilENEN, o.c., R. Grit. ]. B:, 1955, 34; VAN oER NIENSBRUGGHE, o.c., 
R.P.S., 1957; 106; JANSSENS, o.c., A. P.R., nr. 54, biz. 34· Hrb. Brussel, 19 dec. I953. 
]. Comm. Br., 1954, 209. · · ' 
(6) Zie aldus: JANSSENS, o.c., A.P.R., nr. 23, biz. 19; HEENEN, o.c. R. Grit.]. B., 1955, 36. 
Een akte is niet onontbeerlijk voor haar bestaan, we! voor haat geldigheid : JANSSENs, o.c., 
blz.:zo,De vennootschap kan morideling gesloten worden: VAN 0MMESLAGHE, o.c., ].T., 
1957, 71o·en.7I2 ... 
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zoals de vennoten zelf, het bestaan van zulke vennootschap met alle 
mogelijke middelen van recht bewijzen (:r). Het volstaat evenwel niet 
uit het feit van een samenhandelen een vennootschap af te leiden (z). 
Bedienden en werklieden werken ook samen. Toch vormen. zij geen 
vennootschap. Er is dus meer nodig ,dan een louter samenhandelen 
om tot een vennootschap te besluiten. 
Het is evident, zoals hoger benadrukt i.v.m. het schijnbaar samenhan
delaar zijri, dat er strengere criteria moeten in aanmerking genomen 
worden, wanneer derden · zulke vennootschap tussen echtgenoten 
trachten te bewijzen (3). Zo ook wanneer de ene echtgenoot t.o.v 
zijn huwelijkspartner dergelijke vennootschap wenst aan te tonen, 
moet hij met duidelijke bewijsmiddelen argumenteren. De mogelijke 
toetsing van de rechter zal in dit verband strenger zijn dan bij vreem
den (zie ook hoven nr. 17). 
Menmoet zeer preciese gegevens hebben.omeen onregelmatige V.O.F. 
tussen echtgenoten te bewijzen, zeker wanneer deze laatsten gehuwd 
zijn onder een gemeenschapsstelsel (4). Onder een scheidingsstelsel 
zal dit eenvoudiger kunnen aanvaard worden (s). Het beste bewijs 
is echter een oprichtingsakte, maar die ontbreekt in de gestelde hypo
these. De nodige elementen voor een vennootschap .moeten verenigd 
zijn, zoals de inbrengen, al volstaat inbreng van arbeid, verdeling van 
winsten en verliezen, -kortom -de_ wil -elkaars -vennoot te- zijn-{6). 
Tot op zekere hoogte is deze situatie te vergelijken met deze bij een 
samen handeldrijven tussen vader en zoon. Hier bestaat er daarbij 
nog een ondergeschikt verband, welk n1et bij de echtgenoten bestaat. 

(~) Zie ~pecifiek in ditverband:.Hrb, Gent, 17 sept. 1968, R.P.S., 1969, 251, nr. 5513; 
VAN.0MMESLAGHE, o.c., J. T.,1957. 7ll; DEVRIENDT, o.c., R. w., 1963-1964, 387. 
(2) Zie aldus: Hrb. ·Gent, 17 sept. 1968, R.P;S., 1969, 251, nr. 5513·; Brussel, 4 maart 
1967, R.P.S., 1968, 31, nr. 5404; Rb. Kortrijk, 26 juni 1958, R. W., 1958-i959, n56·: 
,.dat uit het enkel feit dat bepaalde personen samen handel drijven, niet kan worden afgeleid 
dat. noodzakelijk hierdoor .een maatschappij. in gezamelijke naam tot stand is gekomen". 
Verder: VANDER MENSBRUGGHE, o.c., R.P.S., 1957, 108. Voor Frankrijk: HourN, o.c., 
R. Trim. Dr. Comm., 1964, 827. Er bestaat niet noodzakelijk een vennootschap tussen 
personen die·samen handel-drijven. CROIZAT, o.c., Rev. Soc., 1928, biz. 162: ,.Een gezamen~ 
lijke exploitatie betekent nog geen vennootschap". HAMEL, J;, Quelques reflexions sur le 
contrat de societe, dee! II, biz. 646. 
(3) Zo werd geen vennootschap vastgesteld door: Hrb. Brussel, 4 oct. •1965, J. Comm. Br.• 
1966, 21; Gent, 21 juni 1963, Pas., 1964, II, 249; Brussel, 19 dec. 19721 R.P.S., .1973• 
34, nr. 5731; Hrb. Dendermonde, 2 nov. 1966, B.R.H., 1969, 208; Gent, 28 juni . .1967, 
B.R.H., 1969, 208. Zie verder nog: BorsTEL, Cours de droit commercial, nr. 102, biz. Sr. 
(4)'Zie o.a. Brussel, 24 mei 1960, R.P.S., 1961, 43, nr. 4945; f. T., 1960, 702; R.P. Not., 
1961, 66; R. Grit. J. B., 1964, 354. nr. I. Zie de vereiste der predese gegevens: HAUSS-
WIRTH, o.c., blz. 38. _ . 
(s) Zie o.a. Gent, r6 mei 1961, R.W., 1961-1962,1291, advie.s vanAdv. Gen. MATTHYS. 
(6) Zie HourN, R., Faillites et reglementsjudiciaires, .R. Trim. Dr.Comm., I964, 149; 1968, 
389. MARABOUT, P., Societes commerciales et contrats de travail entre epoux, biz. 77· 
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Het bestaan van een onregelmatige V.O.F. zal niet zo vlug aanvaard 
worden, omwille van de nauwe relatie en samenwerking; die in 
gezinsverband reeds verondersteld wordt~ Dezelfde opmerkingen zou
den ook. kunnen gemaakt worden bij een samenwerken tussen broers 
of erfgenamen in een onverdeelde handelszaak ( 1 ). 
De door derden tussen echtgenoten bewezen onregelmatige vennoot
sch\1-P is niet onverenigbaar met de tussen dezen bestaande huwelijks
band, zoals men vroeger wei eens gemeend heeft (2). 
De · nieuwe rechtsband zal tot gevolg hebben dat beide echtgenoten 
t.o.v. derden hoofdelijk zullen verbonden zijn (3). 
Ditwensen deze laatstenjuist te bereiken. Alzo bekomen ze eengrotere 
waarborg dan ze op grond van het huwelijksgoederenrecht zouden 
verkrijgen (4). Immers wanneer slechts een echtgenoot als handelaar 
kan aangesproken worden, hebben de derde schuldeisers · slechts als 
waatborg de eigen goederen van deze aileen, wanneer die onder een 
scheiding van goederen gehuwd is, en de eigen goederen van. deze sa
men met al de g-.:meenschappelijke goederen, wanneer hij onder een 
gemeenschapsregime gehuwd is. Het eigen vermogen van de niet 
contracterende echtgenoot blijft dah gevrijwaard (artikel 1414, 3, 
B.W.) (s). 
Eens dat men aangetoond heeft, dat een vennootschap. tussen echt
genoten bestaat, kan deze niet aangevochten worden op grand van 
artikel 10 W.Kh. Men neemt algemeen aan dat dit artikel preCies 

(z) Dat de relaties tussen de echtgenoten anders liggen dan bij vreemden heeft de wetgever 
op menig vlak aangevoeld. Zo i.v.m. het K.B. van 13 jan. 1935 op de leurhandel, werden de 
artikelen 5 en ·6 niet toepasselijk gesteld op de gehuwde vrouw, wanneer deze ondergeschikte 
was van haar echtgenoot-leurhandelaar. Bepaalde formaliteiten worden dan niet nood
zakelijk geacht. Zie Vred. Chimay, 5 dec. I936,].].P., 1937, 85. Over de samenwerking 
tussen vader en zoon: zie in dit verband: Gent, 27 nov. 1957, R. W., 1957-t958, r852. I.v.m. 
broers: Hrb. Oostende, 6 mei 1959, R. W., t96t-r962, 281 ; Gent, r6 juni 196I·, R. W., 
t96i-r962, 1404; Brussel, 13 feb. 1967, R.P.S., 1967, ro6; Rb. Aarlen, 14 sept. 1967, 
R.P.S., !967, ro6, nr. 5362; R.P. Not., !969. 3!5; Pas., I967, II, 220; Nochtans is er geen 
enkel verder bezwaar een onregelmatige V.Q.F. te ontdekken tussen personen, die zeer 
na:uw met elkaar verwant zijn, zoals broers, erfgenamen, enzomeer. Zelfs a! willen de familie
leden hiet per se onder een vennootschapsvorm werken, tach kunnen de feitenrechters 
oordelen dater een onregelmatige V.O.F. tussen hen bestaat waarin zij gelden alsook hun 
arbeid hebben ingebracht, en waarin zij effectief samenwerken en allen deelhebben in de 
. gemaakte winsten en verliezen. 
(~) Aldus noot.onder-Hrb. Dendermonde, 2ojan. 1971, B.R.H., 1972, 364. 
(3) CROIZAT, o.c., bJz. 165. 
(4) Zie: Brussel, 24 mei 1960, R.P.S., 196!, 43, nr. 4945; ].T., 1960, 702; R.P. Not., 
I96I' 66; R.' Crit. ]. B., !964, 354· nr. I. HourN, R., SAINT-ALARY, R., en CHAMPAUD, c., 
o.c., R. Trim. Dr. Comm., 1968, ro67. De vennoofschap, die men zal aantonen, zal door
gaans een V.O.F. zijn, zijnde de vennootschap van gemeen recht, die hen het meest waar
borgen biedt (zie HAUSSWIRTH, Les societes des epoux, biz. 42). 
(5) BAX en CAsMAN, o.c., R. W .. , t976-1977, 35r. RAuCENT, o.c.,]. T., 1976, 557· 
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niet de hypothese behanddt\rari de vennootschappen- tussen echtge
note~. waarin ze op gelijke voet samenwerken (r) {zie hoven nr .. 7). 
Dit kan met des te meer recht verdedigd worden sinds de wet van 14 
juli 1976, voorzover men althans aan artikel 10 W.Kh. nag enige 
betekenis zou hechten. Man en vrouw zijn thans volkomen gelijken. 
In dit verband lijkt het nuttig de Belgische jurisprudentie te overlopen. · 
Deze rechtspraak dateert evenwel v66r de wet van 14 juli 1976, en de 
uitspraken moeten dan oak in dat licht gezien worden. Een .eerste 
bekend arrest, dat een conflict tussen echtgenoten en derden behandel
de, is dit van het hof van beroep te Brussel van 24 mei 1960. 
Derden hadden een schuldvordering tegeri beide echtgenoten doch 
in hoofdzaak tegen de vrouw, die de meest actieve rol in de handel 
had gespeeld. Blijkbaar om te. kunnen rekenen op een zo groat moge
lijke waarborg van beide echtgenoten werd tussen hen het bestaan 
van een onregelmatige V.O.F. ingeroepen. De man trachtte aan te 
tonen, dat alleen zijn echtgenote de handel had gedreven. Het hof 
o.ordeelde op grand van een reeks elementen, dat de handel daaren
tegen door heiden was gevoerd en dat tussen man en vrouw auto
matisch een onregelmatige V.O.F. was ontstaan (2). Belangrijk is te 
onderstrepen dat beide echtgenoten onder een gemeenschapsstelsel 
gehuwd waren. Ter verdere illustratie · kan het reeds hager besprokeri 
arrest van het hof van beroep van Gent vari 16 mei 1961 gecite_erd 
worden. In casu trachtte oak de man aan het faillissement te ontsnap
pen, doch het hof nam aan dat beide echtgenoten duurzaam hadden 
samengewerkt, zoals bleek uit de voorhanden zijnde gegevens. Beide 
echtgenoten vormden bijgevolg een onregelmatige V.Q.F .. Op die 
-manier kon: de gezamelijke faillietverklarihg van: man en vrouw veel 
gemakkelijkerbekomen worden. Het faillissement van devenriootschap 
leidt immers tevens tot het faillissement van de vennoten zelf (3). 
Een vonnis van de rechtbank van. koophandel te Gent sprak zich op 
17 september 1968 oak uit over deze problematiek. Man en vtouw 
vorderden als uitgevers een sam van 475.ooo fr., tot dekking. van de 
morele en materiele schadevergoeding, die ze geleden: hadden door 

(I) Zeer duidelijk: DAUBRESSE, Novelles, Droit commercial, I, nr. 683, bh. I 58. Contra: 
Gent, 2I juni I963, Pas;, I964, II, 249: ,dat de gehtiwde vrouw,- sameh. met haar man 
betrokken in een feitelijke vennootschap, geen afzonderlijke handel uitoefent". Zie in. de 
ZiQ van Daubresse voor Duitsland: DERNBURG, H., Das Burgerliche R,echt, bap.d IV, 
Deutsches Familienrecht,. I903, 2e uitg., bli .. II3, vn. II; WuRDINGER1 .Kommentar zum 
Handelsgesetzbuch, biz. 48. Voor Zwitserland: EGGER, Das Familienrecht, aitikel 177. biz. 
279 e.v. 
(2) Brussel, 24 mei I96o, ]. T., 960, 702; R.P.S., I96I, 43, nr. 4945· 
(3) Gent, I6 mei I96I, R.W., I96I-I9.6:i, I291, advies van.Adv. Gen. MATTHYS. 
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kortihgen -die hun boekhouder· ofiregehnatig- had toegestaart -~an: ·be~ 
paalde scholen. De schuldenaar beriep zich op het klassieke rriiddel 
van de ongegrondheid en onontvankelijkheid van de vordering -- op 
basis van de oude artikelen 4 en I I Ven. W. Ze hielden voor, niet'met 
de echtgenoten- ut singuli gecontracteerd te hebben, doch wel met- de 
vennootschap, die tussen beideri zou bestaan. Het was bijgevolg de 
V.O.F. geweest, die de schade had geleden en niet de echtgenoten 
zelf. De handelsrechter heeft deze zienswijze, conform een gevestigde 
rechtspraak, gevolgd en hier vobr de eerste maal toegepast op echt
genoten welke door hun duurzaam satnenhandelen een onregelmatige 
V.O.F. vormden. Een van de elementen; die de handelsrechtervooral 
daartoe deed besluiten, was o,m, het voorkotnen van hun beider naam 
in de firmanaam (1). 
Aldus argumenteerde ook de rethtbank van koophandel te Dender:.. 
monde op 20 januari 197I, die op grondvan de gegevens·overduidelijk 
besloot tot het bestaan van een onregelmatige V.O.F. tussen· beide 
echtgenoten (2). Na faillietverklaring van de man, werd op vorderin:g 
van de curator ook diens echtgenote in het faillissement betrokken, a1 
was zij niet ingeschreven in het handelsregister. De gehuwde vrouw 
had door haar voortdurende inmenging in de handelszaak de hoedanig:.. 
heid van winkelierster t.a.v. derden aangenomen en zelfs die van ven~ 
note van haar echtgenoot. 
De bescherming van de schuldeisers was gemotiveerd, vermits de 
echtgenoten na een rechtspleging van scheiding van goederen getracht 
hadden zoveel mogelijk goederen aan de derden te onttrekken. 
Deze waren precies jarenlang op een denkbeeldige en kunstmatig 
opgebouwde solidariteit voortgegaan. De gehuwde vrouw was zeer 
solvabel en zou ook in de toekomst nog andere eigen goederen ver
werven. Het hof van beroep van Luik verdedigde eveneens de stelling, 
dat man en vrouw vennoten van elkaar waren en heiden als- vennoten 

(r) Hrb. Gent, 17 sept .. 1968, R.P.S., 1969, 251, nr. 5513. P.C., noot onder Hrb. Gent, 
I7 sept. 1968, R.P.S., !969, nr. 55IJ, biz. 253_: ,Pour conclure a !'existence d'une societe, 
il faut demontrer, outre tine cooperation, l'accomplissement-d'actes personnels de commer~ 
ce. L'attitude contractuelle des epoux en est le meilleur indice comme le serait aussi une 
double immatricuta:tion a:u Registre du commerce". -
(z) Hrb; Dendermonde, zo jan. I-971, B.R.H., i972, 357: , ... gelet op de tussen echtge
noten feitelijk bestaande vennootschap ... " en verder , ... zich heeft voorgedaan als feitelijke 
·vennoot van haar echtgenoot ... ". Zij had door het medeondertekenen van- bijna alle lenin
gen, het accepteren van wisselbrieven, het fiscaal opgeven van whist uit de handelszaak 
op eigen naam en het uitdrukkelijk als handelaar vermeld staan in•notariele en andere·akten, 
het in pand geven van de handelszaak, enzomeer, duidelijk blijk gegeven vennote van haar 
echtgenoot te zijn. Ten einde de rechten van derde schuldeisers te beschermen was de han
delsrechter terecht de mening toegedaan, dat de gehuwde vrouw vennote was van haar 
.echtgenoot. Op die wijze kon men.immers het faillissement in een boedel verenigen .. 



onder firma persoonlijk en solidair gehouden waren tot alle .schul"' 
den (1). De echtgenoten waren gehuwd met scheiding van goederen. 
Niet steeds zou men echter tot het bestaan van een onregelmatige 
V.O.F. tussen echtgenoten kunnen concluderen. Hadden het vrede
gerecht van Elsene van 16 januari 1967 en de rechtbankvan koophan
del te Brussel op 28 november 1969 (2) geoordeeld dat man en vrouw 
die de Voyages Caro leidden, een vennootschap hadden gevormd, 
het hof van beroep te Brussel oordeelde daarentegen dat de feitelijk~:~ 
gegevens ni~t voldoende doorslaggevend waren om tot zulke vennoot
schap te besluiten (3). Een en ander toont aan dat het bestaan van een 
vennootschap t.a.v. derden tenslotte een feitenkwestie blijft. De 
echtgenoten waren ook hier gehuwd onder een zuiver scheidingsstelsel. 
Het Franse cassatiearrest van 28 juni 1972 ging in dezelfde richting en 
bevestigde nogmaals dat men uit een samenhandelen van echtgenoten 
nietzomaar mag besluiten tot het bestaan van een vennootschap tussen 
echtgenoten. Er moeten inbrengen gedaan zijn ; er moet een verde ling 
van winsten en verliezen geschieden (4). Het bewijs dat de twee 
echtgenoten zeer nauw hebben samengewerkt aan alle handelsopera
ties, gaande van het avaliseren van wissels en orderbriefjes tot en met 
het persoonlijk aangaan van betalingen, wil nog niet zeggen dat ze 
daarom een vennootschap vormen (5). Zo wensten de schuldeisers een 
gerechtelijk akkoord te doen uitbreiden tot de vrouw en~zelfs-tot de 
tussen echtgenoten bestaande feitelijke vennootschap. Het Franse 
hof van cassatie van 5 december 1967, ging hierop niet in, gezien het 
bewijs van een bestaande feitelijke vennootschap tussen echtgenoten 
niet voldoende geleverd was. Er was o.a. geen bewijs dat man en vrouw 
de winsten deelden (6). 

(r) Luik, n nov. 1971, B.R.H., 1972, 366: ,Que c'est tomrne associes qu'ils ont signe 
ensemble le contrat d' assurances ... " 
(2) Vred. Elsene, r6 jan. 1969, R.P.S., 1969, 137, nr. 5488; Hrb. Brussel, 28 nov. 1969, 
R.P.S., 1971, 62. . 
(3) Brussel, 19 dec. 1972, R.P.S., 1973, 34 e.v., nr. 5731. De argumenten werden een na 
een terzijde gesteld. Lees de zeer gedetailleerde en breedvoerige weerleggi1;1g in het arre~t. 
(4) Cass. Civ. Fr., 28 juni 1972, D., 1972, 187. In casu waren de no()(lzakelijke elementen 
om tot een vennootschap te besluiten niet aanwezig. · 
(5) Aldus HourN, R., Faillites et nlglements judiciaires, R. Trim. Dr. Comm., 1964, 148-149' 
(6) Cass., 5 dec. 1967, R. Trim. Dr. Comm., 1968, 389· met noot HourN; Bull. civ., 1968• 
lll, 381. Een vennootschap onder firma werd wei tussen de echtgenoten ontdekt in Cass· 
Civ. Fr., 3 juli 1917, D.P., 1917, I, 127; Cass., 23 jan. 1912, R.P. Not., 1912, 526; Nantes• 
25 mei i912, Gaz. Pal., 1912, 2, 292 (de huur stond op.naam van de vrouw, doch de man 

.was ontegensprekelijk te'Vens handelaar). Soms·besloot mentot het bestimn van een andere 
vennootschap: RENNES, 2 maart r885, onder Civ. 7 maart r888, S., r888, ·I, 305. Tevens 
werd tot een V.O.F. besloten in de zaak die voor de.Rb; van Thonen kwam op 8 sept. 
I932, Gaz. Pal., 1932, 2, 916; Zie verder: Cass. Req., 21 oct. •I90I, D.P., 1901, r, 527 enS., 
190I, I, 52o; Cass. Req., r feb. I926, D.H., 1926, II4; S., 1926, I, 134; G.P.,. 1926, 
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Zo ook werd, in Nederland in antwoord op een rechtsvraag een com:
manditaire vennootschap voor onmogelijk beschouwd, vermits het 
oogmerk winst te maken tussen echtgenoten.totaalontbrak (1). 

19. Het vaststellen dat man en vrouw samen vennoot zijn geschiedde 
steeds in ons land in een procesvoering t.a.v. derden, schuldeisers of 
schuldenaars. Het bewijs van medevennoot zijn werd nooit door de 
ene echtgenoot.t.o.v. de andere echtgenoot of diens erfgenamen ge
leverd, huiten een arrest van het hof van beroep te Brussel van 4 januari 
1952 (2). 
De echtgenoten waren gehuwd geweest onder een · zuiver scheidings
stelsel en na overlijden ·van de man vorderde diens weduwe de ver-' 
deling van de goederen, afhangende van de vennootschap, die tussen 
haar .en haar echtgenoot zou bestaan hebben. De weduwe beoogde 
op die marrier een deel van de goederen van de man en. een deel in 
diens inkomsten te bekomen. De rechter ging op dit verzoek niet in en 
oordeelde dat dergelijke vennootschap zou ingaan tegen de vroeger 
bestaande regel van onveranderlijkheid der huwelijkse .voorwaarden. 
Geen vonnis of arrest tracht expliciet de vraag op te lossen of man en 
vrouw wel degelijk beiden, in werkelijkheid, vennoten, onder firma 
zijn, buiten. voormeld arrest. Nergens zoekt een echtgenoot naar 
aanleiding van een echtscheiding, te bewijzen dat hij met zijn huwe
lijkspartner een vennootschap. heeft gevormd, om op die marrier te 
kunnen delen in de samengemaakte bedrijfswinsten. 
Wel werd in een enkel zeer interessant arrest, nl. van het hof van 
beroep te Brussel van 6 maart 1963 gesteld dat een echtgenoot een 
geldelijke vergoeding zou kunnen krijgen van zijn huwelijkspartner:, 
wanneer hij deze laatste zeereffectief geholpen heeft in diens beroeps
bezigheden (3). Renauld haalt zeer terloops dit arrest aan (4) bij de 
bespreking van het vroeger huwelijksregime van zuivere scheiding 
van goederen. Immers, bij echtgenoten gehuwd onder dit. regime kan 

I, 6r7; Rev. Soc., I926; 3I6; Cass. Civ., 2 maart I932, S. I933. I, 121, noot van LAGARDE, 
G.; Agen, 22 maart I899, D., 2, 474, ].d.F., I899, 248; Aix, II aug. I9o6, D., I907, 5, 9; 
Lyon, 3 april I933, D.H., I933· 356; Nancy, 9 feb. I90I, D.P., 1902, 2, I40; ].S., I90I, 
.fbJ; Rev. Soc., 1901, 232; S., I905, 2, 301; Nimes, 24 april I90o, D.P.,· 1901,. 2, 4; S. 
I9o2, 2, 302; J.S., I9oo, 496. 
(I) Zie H., WP.N.R., nr. 3882, Rvz. 
(2) Brussel, 4 jan. 1952, J. T., I952, 570. 
(3) Brussel, 6 maart 1963, Pas., 1963, II, 293· 
(4) RENAULD, Droit patrimonial de lafamille, nr. I6Io, biz. 907. Over het zoekeh van for~ 
mules tot aanpassihg van het zuiver scheidingsstelsel op dit niveau: HAMBYE, B., Verdeling 
tussen de echtgenoten van de winsten en besparingen tijdens het huwelijk verwezenlijkt, in 
Notarii!le Dagen van· Namen, I975, biz .. I.26 e.v. 



de:ie vraag eerst ter sprake koinen. Bij echtgenoteh gehuwd'onder een 
gemeenschapsregime bestaat daar. geen :i:lood aan. AUe inkomsten, 
vruchten en aanwinsten vallen tach in gemeenschap. 
Een deelneming in de gemaakte winsten zou een eisende echtgenoot 
evenwel het eerivoudigst · kunnen hereiken door het hestaan va:i:l een 
vennootschap tussen hem·en zijn wederhelft aa:i:l te tonen. Indien men 
de mogelijkheid van een vergoeding · aanvaardt, bij scheiding van goe. 
deren, vraagt het gee:i:l grate stap hij een effectief en duurzaatn samen· 
arheiden tot een onregelmatige V.O.F. tussen echtgenotente heslu:iten, 
op vordering van een van hen. De vennootschapsfiguur is het geschikt 
middel om een gelijke participatie in de gemaakte bedrijfswinsten 
mogelijk te maken. Vanuit het standpunt van de geldigheid hestaafi 
er trouwens geen hezwaren hiertegen (zie hoven nr. xo). Het hestaan 
van een vennootschap zou· wel met de nodige hewijsmiddelen dienen 
te geschieden. Niet gehuwde vennoten mogen het hestaan ·van zulke 
onregelmatigeV.O.F. met alle mogelijke middelen t.a.v. hun mede. 
vennoten aantonen (x). Het hewijs van· een echtgenoot'-vennoot 
t.a.v. de andere echtgenoot-vennoot zal op dezelfde manier dienen 
plaats te grijpen, met dien verstande evenwel dat de elementen daartoe 
hier veel duidelijker moeten zijn dan tussen vreemden. De reden is 
gekend (zie hoven nr. 17). Het louter helpen verheft inderdaad een 
echtgenoot niet tot vennoot van zijn htiwelijkspartner. De samenwer
king client de louter familiale samenwerkin.gsplicht te overschrijden 
en als het ware een doel op zichzelf te zijn. Men mag dus niette vlug 
tot het hestaan van een vennootschap hesluiten. Het gevaar hestaat 
inderdaad dat een echtgenoot, die een ,persoonlijke" handelszaak 
heeft, deze via het artificiele middel van hewijs van een v'e:i:lnootschap 
voor de helft aan de andere echtgenoot gaatverliezen bij vereffening 
en verdeling van deze zogenaamde vennootschap (2). 
De mede-echtgenoot die geholpen heeft voert aan medevennoot te 
zijn en hoopt alzo voor de helft eigehaar te worden van de handels
zaak. Men moet vermijden dat een en ander zou aanleiding geven 
tot onhillijke toestanden; 
Normaal zal de vraag naar het hewijs van een onregelmatige V.O.F. 
eerst rijzen hij de dood van een van de echtgenoten of naar aanleiding 
van een echtscheidingsprocedure. Op :dat. ogenhlik tracht een dezer 

(r) JANSSENs, o.c., A.P.R., nr. r87, biz. 8o: over het belang dat de etie vennoot··heeft het 
bestaan van een vennootschap t.o.v. de andere te bewijzen, Zie tevens VANDER MENs
BRUGGHE, (J.c., biz. ros. Zie. ook Hrb. Bergen, .ro sept. 1968, R.P.S., 1968, 271. GANSHOF• 
o.c., R.W., I968-I969, 3IO. 
(2) HourN, RoDIERE, SAINT-ALARY, o.c., R. Trim .. Dr. 'Comm., 1962, 423. 
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of zijn erfgenamen het bestaan va:n zu1ke vennootschap aan te tcinen, 
althanswanneer daaraan een financieel belang verbonden is (1). 
Verschaft onze jurisprudentie weinig inlichtingen i.v.m. het bewijs 
van vennoot zijn door de ene echtgenoot t.a.v. de andere, dan is de 
buitenlandse rechtspraak en rechtsleer daarentegen interessant hier:.. 
omtrent, vooral dan de Duitse. 
Het Duitse recht werd met dergelijke problematiek geconfronteerd 
omdat het scheidingsstelsel als regime erg verspreid was en de echt
genoten onder dit stelsel precies om de nadelige effecten ervan weg 
te werken een vennootschap onder elkaar afsloten of het bestaan ervan 
voorhielden (2). 
Als uitgangspunt moet men vooropstellen dat oak in Duitsland beide 
echtgenoten tot een professionele samenwerkingsplicht gehouden zijn 
(§ I356 B.G;B.) (3). 
Een samenwerking tussen man en vrouw situeert zich meermaals 
in het louter familiale kader. Doch zij kan ook de familiale samenwer
king overschrijden, wanneer zij een meer dan nprmaal karakter ver
toont en wanneer zij effectief en duurzaam wordt. In het Duitse recht 
spreekt men in dit verband over een handelen ,tiber den Rahmen des 
Ublichen''. 
Uit dit intenser samenarbeiden kan spontaan een vennootschap tussen 
echtgenoten voortvloeien. 
De familiale professionele samenwerkingspiicht belet dit bestaan van 
een vennootschap niet, integendeel (4). Wel zal deze reeds bestaande 
plicht het aanvaarden van een vennootschap aan strengere criteria 

(~) HouiN; RoDIERE, SAINT-ALARY, o.c., R. Trim. Dr. Comm;, I962, 423, nr. 3· 
(2) DoLLE, o.c., biz. 420; GERNHUBER, o.c., biz. I85; MANN, R., Rechtliche Betrachtungen 
zur Haushaltfiihrung und zur Mitarbeit der Frau im Beruf oder Geschiift des Mannes, I965, 
biz, 4I e.i,r.; GERNHtniER; J., Die Mitarbeit der Ehegatten im Zeichen der Gleichberechtigung, 
Fam. R. Z., i96o, 457· Zie hierover ook RENARD, C., Le regime matrimonial de droit commun, 
Projets belges de reforme et droit compare, I96o, biz. 2I2; BAETEMAN, G., De hervorming 
van het huwelijksgoederenrechtin West-Europa, II, 1964, nr. 86, biz. 943· Voor Zwitserland: 
EGGER, A., Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, I936, band U, Das Famiiien
recht; Erste Abteilung, Das Eherecht, 2e uitg.~ biz. 279. 
(3) DoLLE, H., Familienrecht, Band I, biz. 419 e.v.; GERNHUBER, J., Lehrbuch des Familien~ 
reohts, 2e uitg., biz. 15i en 153. II § 18; LEHMANN, H., Deutches Familienrecht, 4e uitg. 
door Dieter; H., biz. 64. 
(4) DoLLE, o.c., biz. 420 en biz. 853. Aldus eeh beslissing van de Senaat op 29 juni 1974, 
N.J. W., 1974, 1554· Zie tevens o.a. BGH, 9 oct. 1974, N.j. W., 1974, 2278; alsook BGH, 
5 juli 1974, N.J. W., 1974, 2045. Zelfs wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder eeri. 
gemeenschapsstelsel. GERNHUBER, o.c., biz. 401: ,Personalgesellschaft und Gesamtgtit 
einer Giitergemeinschaft verzahnen sich ferner, wenn die Ehegatten im gemeinschaf
lichen Handeln fiir ihre Gesamthand einen Gesellschaftsvertrag abschliessen", en verder 
,Gesellschaft und Giitergemeinschaft eifahren durch die Ordnungen der heiden Gesamt
verhaltnisse eine in sich .widerspruchsfreie Gesamtregelung: iiber die Wahrnehmung der 
Rechte in der Gesellschaft befindet die Verwaltungsregelung in der Giitergemeinschaft." 



onderwerpen (1). Ook zal tijdens het bestaan van de vennootschap de 
verhouding tussen de echtgenoten vennoten anders toegesneden zijn 
dan bij gewone van elkaar vreemde vennoten (2}. 
Het gebeurt dat echtgenoten tijdens huwelijk duidelijk een vennoot
schap onder elkaar, samen met derden, hebben opgericht. Doch in 
veruit de meeste gevallen is de vennootschap op spontane en stilzwij
gende wijze ontstaan (3) en is ertussen hen niets schriftelijks geregeld. 
Het is alleen wanneer familiale moeilijkheden. ontstaan, bv. bij een 
echtscheiding, dat een onder hen het bestaan van een vennootschaps
contract (een ,Aussen-" of ,lnnengesellschaft") voor het verleden 
gaat voorhouden, om alzo deel te hebben in de verwezenlijkte inkom
sten, tijdens htiwelijk gemaakt (4). De vennootschap lijktinderdaad 
de beste constructie te zijn om tot dat resultaat te komen, wanneer de 
echtgenoten gehuwd zijn onder een zuiver scheidirigsstelsel (5). 
Vooral voor de gehuwde vrouw zal hetnuttig zijn het ontstaan van een 
dergelijke vennootschap te kunnen aantonen. Er zijn echter voorwaar~ 
den gesteld om tot zulke vennootschap tussen man en vrouw te be
sluiten. Alleen reeds het principe van de vergoeding van arbeid, waar
toe men via de vennootschap wenst te komen, vereist de aanwezigheid 
van zekere bijzondere omstandigheden in het Duitse recht (6). 

(I) ,Besonders bei Priifungs eines konkludeqten Vertragsabschlusses zwischen Ehegatten 
ist schon wegen § I356 Ab. 2 B.G.B. ein strenger Massstab anzulegen" (HEYMANN, o.c., 
§ 105, blz. JIS). Men mag niet te vlug tot een vennootschap besluiten: HuEcK, o.c., biz. 24> 
vn. 19. Tevens voor Italie in dezelfde zin: BARASSI, L., Istituzione di diritto civile, I955, 
4e uitg., nr. 247, blz. 633: , ... una vera societa, pn:Osupponente l'adesione volontaria dei 
membri delle famiglia . . . e vi e pure la semplice collaborazione familiare, cioe dei fi.gli 
o del coniuge con l'unico proprietario". De samenwerking zal zich zeer dikwijls op !outer 
familiaalrechtelijk vlak situeren. 
(2) GERNHUBER, o.c., biz. 189: ,Die Verbundenheit der Ehegatten wirkt sich bei ihnen 
in Uberlagerungen und Modifi.zierungen der typischen Rechte und Pflichten der Gesell
schafter a us ... " 
(3) DIET:I!R, H., Familienrecht, I970, blz. SI-sz; DoLLE, H., Familienrecht, 1964, band I, 
blz. 420 en 422; biz. 854; BAUMBACH en DuoEN, Handelsgesetzbuch, 1972, zoe uitg., biz. 
JIB, .. a, en.blz. 36I; HuECK, A., Das Recht der Offenen Handelsgesellschaft, 1971, blz. 59, 
vn. 29; LEHMANN, H., Deutsches Familienrecht, 1967, 4e uitg., door Dieter, .. H.,. biz. 64; 
GERNHUBER, J., Lehrbuch des Familienrechts, 1971, 2e .uitg., blz. 187; HEYMANN, E., en 
KoTTER, H.W., Handelsgesetzbuch, 1971, 4e. uitg., blZ.-JISo. § 105; NILLUS, R., Capacite 
et pouvoirs de Ia femme mariee en Allemagne et en France, I938, biz. 313e.y. 
(4) DIETER, o.c., blz. 47· Zie tevens zeer duidelijk in die zin: MANN, o.c., biz. 43; alsook 
BGH, 5 juli 1974. N.j. w., I974o 2045· De man was in casu dokter enzijn vrouw had hem 
steeds geholpen. Op het ogenblik van deechtscheiding vraagt d~ vrouw a.an haar echtgenoot 
een vergoeding voor het · geleverde werk. De rechtbank kende h;mr dit echter niet toe en 
besloot oak niet tot een bestaande venriootschap tussen heiden. Zie.in dezelfde zin: BHG, 
9 oct. I974o If.]. W., 1974, 2278. . 
(5) DIETER, o.c., biz. 52. DoLLE, o.c., biz. 854. 
(6) Vergoeding zou niet gerechtvaardigd zijn, wanneer de hulp van de eisende echtgeno6t 
zich !outer in het kader van de familiale bijstandsplicht·situeert. In Duitsland werd dit 
probleem erg. uitvoerig behandeld. Men ·is aldaar. tot de nagenoeg unanieme opvatting ge
komen, dat aileen vergoeding kan geeist worden, wanneer door de vorderende. echtgenoot 





Het is hier ook het ogenblik erop tewijzen dat een vennootschap tusseri 
echtgenoten minder geinakkelijk in het Duitse recht aanvaard wordt 
wanneer zij gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelseL Immers on
der dit regimehebben de echtgenoten reeds deel in de gemaakte in"' 
komsten (1). Noch de man noch de vrouw zullen er dan belang bij 
hebben het bestaan van een dergelijke vennootschap aan te tonen. 
Ook in Frankrijk werd gedacht aan het middel van een vennootschap 
om tot eenbillijkeverdeling tussen echtgenoten van deondernemings .. 
winsten te komen. Zelfs na de ordonnantie van 19 december 1958; 
werd af en toe voorgehouden dat de nodige elementen aanwezig 
waren voor een onregelmatige V:O.F. tussen man en vrouw (2). 
Sommigen oordeelden daarentegen dat de vennootschapsregelen en de 
regelen van het overeenkomstenrecht niet aangepast waren om de 
professionele ,samenwerking tussen man en vrouw te regelen (3); 
In Frankrijk heeft men er inderdaad altijd voor teruggeschrokken 
bepaalde familiaalrechtelijke verhoudingen louter in het keurslijf 
van het contractenrecht te schuiven en als vennootschappen tussen 
echtgenoten te aanzien. 
In: het _ nieuwe Franse recht is daarbij sinds de ordonnantie .van .. 19 
december 1958 het ontdekken van een onregelmatige V.O.F. tussen 
echtgenoten verboden, ve:rmits ze in zulke. vennootschap heiden 
onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn (4); 

Sss. Deze zienswijze heeft het terecht in Duitsland gehaald hoven deze, die het aanzien 
van een vennootschap als het voorhouden v:an een fictie-achtige constructie beschouwde. 
Deze laatste. reduceerde alles tot de familiaaln!chtelijke sfeer en meende dat een vergoeding 
zich op loutere familiale normen zou steunen. Aldus: GERNHUBER, Lehrbtich, biz. 183 en: 
vooral biz. r8s; MANN, o.c., blz. 45; GERNHUBER, J., Die Mitarbeit der Ehegatten im Zeic~en 
de:r Gleichberechtigung, Fam: R. Z., H) 58, 245 en vooral 251: · · " · _ 
(l) DoLLE, o.c., blz. 420. BAUMBACH en' DuDEN, o.c., § 105 2 B, blz: 3I8a: ,.Bei Giiter
trel)Ilung ist eher Gesellschaft aufzunehmen als bei Gtii:erg~;:meinscl;mft". Ook bij het regime 
der ,.Zugewinngemeinschaft" bestaat er reeds een deelname in de winsten en mag men niei: 
zo vlug tot het bestaan van 'een vennootschap besluiten. Aldus DoLLE, H., Rev. Int. Dr. 
Comp., 1965, 6b7. Over het mqgelijk bestaan van een vel)Ilootschap tussen echtgenoten, 
gehuwd ondef een· gemeenschapsste!sel: BAUMBACH en DuDEN, Handelsgesetzbuch, zoe uitg.; 
§ z B, blz. rs. Zie nag: BGH, 5 juli 1974, N.J.W., 1974. zz78, heft so, . . 
(z) Zie HouiN, RoDIERE, SAINT-ALARY, o.c;; R. Trim. Dr. Comm., 1962, -423, nr. 3· Over 
deze arden. : voetnoot 4· 
(3) Twee echtgenoten zouden inderdaad niet kunnen contracteren zoals twee vreemden. 
In die zin zou een vennootschapscontract noodzakelijkerwijze tussen hen gealtereerd worden. 
Vandaar dat men ieder samenwerken tussen man en vrouw eerder ging situeren binnen de 
lciiitere familiale samenwerking (Rrou,. C., o.c., blz. 174). 
(4)-Referenties m.b.t. Ordorinantie van 19 dec. 1958: CHAUVEAU, R., Les societes entre 
epoux, L'ordonnance du I9 dec. rgsB. Analyses et premieres reflexions, Gaz. Pal., 1959.1, 17;. 
HEMARD, o.c., Rec. Dall.; l959.-.z8; d'HARBIN,-o.c., blz; 169; VANARD, Les societes entre 
epoux, Rep. Gen. Not, 1959. 43-46; BALARD, o.c., biz. 123 e.v.; HAMIAUT, M., La n!fprme 
des regimes matrimoniaux, Loi nr. 65-570 du 13juillet 1965, D., 1965, III, blz. 181 e.v.; 
DE JuqLART, Cours de droit commercial, II, nr._ 370, blz. 45; RrPERT, Tmite elementaire de 
droit commercial, nr. 730, blz,. 398 ;: J.R,, L'ordonnance du .19 dec; .. 1958, .sur Ia J.iceite des 
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Wei heeft ·men iri Franktijk, zoals in Duitsiand, getracht een zo 
groat mogelijke gerechtigheid na te streven. Men oordeeide dat een 
vergoeding billijk was na jareniange samenarbeiden (1). 
In-het Nederlandse recht was de probiematiek van de vennootschap
pen tussen echtgenoten voorai geconcentreerd op de man-vrouw 
N ;V, en de inbrengprobiemen bij deze vennootschapsvorm. Wei 
werd terioops het bestaan van een onregeimatige V.O.F; tussen 
echtgenoten voorgehouden. 
Zowas het antwoord van Eggen.s op een rechtsvraag, dat een onregei
matige V.O.F. tussen man en vrouw, gehuwd met uitsiuiting van 
gemeenschap, zich. wei degeiijk gevormd, had, daar zij z!ch beiden 
effectief hadden ingezet voor het weisiagen van de handeisonder
neming (2). Zo ook -gaf Van Oven_ in antwoord op een, rechtsvraag 
aan echtgenoten, gehuwd onder een uitsiuiting van gemeenschap, de 
goede raad een vennootschap op te richten, waarbij de man de handeis
zaak en de vrouw haar arbeid inbracht. Op die manier voorkwam 
men de onbillijke situatie, waarbij de gehuwde vrouw niet zou kunnen 
genieten van de winsten ~an een floriserende famiiieonderneming (3). 
Een zeer leetrijk Nederlands vonnis i.v.m. deze materie is dit van de 
arrondissementsrechtbank van Breda van 25 november 1941 dat 
weinig bekend is, doch erg riuttige inlichtingen verstrekt. In casu 

societes entre epoux, ].C.P., 1959, I, nr. 1469; J.R., A propos des societes entre epoux, ].C.P., 
1959,.l. _nr. 1481 ;JuLIEN, Les contrats eritre epo!Jx, biz. 40 e.v.; CHEVALIER, J. Y., La muta
bilite des conventions matrimoniales, in Les n!gles generales des regimes matrimoniaux, Loi 
du 13 }uillet· i965, hlz·,: ss·-59; BourN-; R., en SAINT-ALARY, R., 'en RooiERE, o.c., -R. Trim. 
dr. comm., 196z; 422-423; THEVENET, Les societesentre epoux ont desormais droit de cite,-
Le tableau fiscal et juridique, 1959, biz. 130. · · 
(r)Dit isjuisf treffend voor deFranse rechtspraak, die, al werd de V.O.F. tussen echt
genciten sinds )ang als'.nietig aangezien,. toch overging tot een vereffening en verdeling van 
deze vennootschappen volgens de statuten, althans volgens de regelen van het vennoot
schapsrecht. Uit reden van billijkheid werden de likwidatieboni verdeeld. Op die manier 
bereikte· meh ·dat iedere echtgenoot .vergoed Werd voor zijn gepresteerde diensten. Ook 
hier werd de regel van gratiswerk niet steeds als billijk aangevoeld. W el heeft men in
gezien dat vooral de gehuwde vrouw niet Ianger de meid was van haar echtgenoot en dat, 
wanneer zij duurzaam en effectief haar echtgenoot geholpen had, ;r.ij aanspraak kon maken 
op een vergoeding. In het Franse sociaal zekerheidsrecht was dit principe van vergoeding 
trouwens aanvaard geworden (Rrou, C., o.c., biz. 181, en verder biz. 174). Aldus RIPERT, 
G.; Traite elementaire de droit commercial,m.m.v. R. Roblot, 1968, 6e uitg., nr. z76, biz. 145. 
R1_ou, C., o.c;., biz. -177, 
(:z) Gedurende het huwelijk had men met ·de onderneming een aanvang gemaakt en 
iedere echtgenoot had 5.ooo florijnen ingebracht. Officieel stond de handelszaak op naam 
van de man. Op het einde beliep echter de waarde van deze zaak roo.ooo fl. Deze meer
waarde was in hoofdzaak te danken aan het werk van de vrouw. Het was derhalve. maar 
al-te logisch het bestaan van een onregelmatige V.O.F. te aanvaarden. Op die wijze had 
de gehuwde vrouw toch deel in de helft van de gemaakte winsten (z46). Rvr. W.P.N.R., 
19Z9. 397. ].E. 
(3) Rvr. W.P.N;R., 1930, 311, J.C.v.O. A was weduwnaar met kinderen en hertrouwde 
met B, onder het :regime det uitsluiting. van gemeenschap. Opdat de vrouw zou kunnen 
deelhebben in de gemaakte winsten. wo~dt geoordeeld een V.O.F, op te richten. 
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waren man en vrouw eens te meer gehuwd onder het regime van uit~ 
sluiting van gemeenschap. Naar aanleiding van een echtscheidings
procedure stelde de gehuwde vrouw een vordering in tot hetvereffe
nen en verdelen van de onregelmatige V.O.F. dietussen hen tijdens 
huwelijk zou bestaan hebben m.h.t. een handelszaak in meubelen, 
stoffering en kunstvoorwerpen. De verdediger van de man trachtte 
deze stelling te ontkrachten np grondvan een·•reeks argumenten door 
de rechtbank alle ter zijde gesteld (1). Vastgesteld werd daarentegen, 
op grond van concrete indicaties, dat de vrouw zeer nauw bij het be
drijfsleven betrokken was. Vandaar dat de rechtbank terecht oordeelde 
dater een V.O.F. tussen man en vrouw bestaan heefL 

20. De schijnvennootschap onder firma tussen echtgenoten 

Niet steeds werd echter het werkelijk bestaan van een onregelmatige 
V:O.F. tussen echtgenoten beweien. 
Zoals i.v.m. het samen handelaar zijn hebben de crediteuren gebruik 
gemaakt van de schijnleer en getracht aan te toneh dat tussen man en 
vrouw een schijnvennootschap bestond. Deze gemakkelijkere bewijs
methode werd door hen verkozen boven het bewijs dat in werkelijkheid 
een vennootschap tussen echtgenoten was ontstaan. Zij werd door de 
techtspraak aanvaard. 
Voorgehouden werd dat beide echtgenoten .,de indruk" hadden gege
ven elkaars vennoten te zijn en alszodanig een schijnvennootschap 
te vormen. Derden mogen op de gedane publiciteit, op de externe 
activiteiten van man en vrouw en o.m. op het voorkomen van de naar:p 
van beide echtgenoten in de firmanaam voortgaan.om.hen heiden als 
hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijke vennoten te aanzie1l, ook 
al zouden ze dit wellicht in werkdijkheid niet allebei zijn (z). Het ware 
bestaan van de vennootschap is inderdaad voor de schijnleer zonder 
enige betekenis (3). Wat decisief is, is dat man en vrouw door hun 

(1) Arr. Rb. Breda,. 25 nov. 1941, N.J., 1942, 856 e.v.·: .,0. dat ten slotte de·door eischeresse 
genoemde overeenkomst tot het voor gemeenschappelijke rekening .drijven der zaak, 
waarin, naar eischer.esse bij pleidooi toegaf, onder den naam -van gedaagde werd verkocht 
en gekocht; niet anders is dan eene vennootschap onder firma;". 
(2) In het algemeen: CALA1s-AuLoY, Essai surla notion de l'apparence en droit commercial, 
nr. 152 e.v., blz. 131 e.v.: Het zichtbare element is doorgaans de .gevoerde publiciteit op 
briefwisseling enzomeer. En verder nr. 156, blz. 133: .,La societe doit encore paraitre 
vivre comme une veritable personne et cette exteriorisation resulte de 1' activite · sociale". 
Over het figureren van de naam in de firmanaam: CALA1s-AuLoY, o.c., nr. 189 e.v., blz. 159 
e.v. Zie verder over de schijnvennootschappen in he.t Jl.lgemeen, voor ons land.: VA:N DER 
MENSBRUGGHE, o.c., biz. 105. FRANCKX, o.c., blz. ~3· VAN 0MMESLAGHE, o.c., blz .. 71·2, 
(3) CALA1s-Auwv, noot onder Parijs, 25 feb. 1972, D., I972, ]., '527 en-528. 
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gedtagingen aan derden de indruk hebben gegeven een vennootschap 
te vormen (1). 
Deze theorie van schijnvennootschap, die naast deze van de feitelijke 
of juister, onregelmatige V.O.F. wordt gehanteerd, komt op tweeeerlei 
gebieden tegemoet aan de · belangen van de derden. Zij stelt hen 
vrij al de elementen van het vennootschapscontract te bewijzen en het 
ware bestaan van de vennootschap aan te tonen. Derden moeten enkel 
elementen naar voren brengen waaruit blijkt dat ze op rechtmatige 
wijze er op mochten vertrouwen met een vennootschap gehandeld te 
hebben (2). De schijnleer laat hen dan verder toe aile gevolgen aan het 
bestaan van ·deze vennootschap te koppelen, als ware het een werke
Iijke bestaande vennootschap (3). 
De aanvaarding van deze vereenvoudigde bewijslevering bij echtge
noten wijst op een accent-verschuiving van de vroegere bescherming 
van de gehuwde vrouw, naar de belangen van de derden (4). 
Dit alles moet begrepen worden vanuit de algemene tendens zowel 
in het handels-, faillissements-, als in het vennootschapsrecht om de 
derde schuldeisers zoveel mogelijk te beschermen (5). Deze bescher
ming is 'vroeger dikwijls erg hypothetisch gebleken vooral omwille 
van de verouderde faillissementswetgeving (6). 

(r) Aldus BRrcouT, J.,De theorie des schijnbaarheid inzake nietige rechtshandelingen, nr. 121, 
biz. 147· Zie tevens over dit onderscheid tussen de schijnvennootschappen en de ware 
vennootschappen VAN GERVEN, Algemeen deel, nr. 8o, biz. 216; BooNEN, H., De rechts
schijn, R.W., 1950-1951, 306; DE HARVEN, P., Etude sur Ia notion de l'apparence en droit 
prive, R.Dr. B., 1938, 22 e.v.; JANSSENS, R., Vennootschappen. Feitelijk vennootschappen 
en schijnvennootschappen, A.P.R., nr. 236 e.v., biz. 93 e.v. Zie verder o.m.: Hrb. Brussel, 
2 mei 1931, R.P.S., 1933, 86; Rb. Brussel, 8 april 1932, R.P.S., 1932, 299; Rb. Brussel, 19 
oct. 1929, R.P.S., 1931, 156; Hrb. Kortrijk, 24 jan. 1931, R.P.S., 1931, 176; Hrb. Luik, 
8 nov. 1927, R.P.S., .1931, 178; Hrb. Kortrijk, 23 juli 1927, R.P.S., 1931, 342. Voor Frank
rijk: CALA1s-AuLoY, aangehaalde noot, biz. 528 en o,c., nr. 177, biz. 150. 
(2) CALA1s-AuLoY, o.c., nr. 138, biz. 118. De derden zijn niet verplicht op die schijn voort 
te gaan. Zij hebben de keuze en kunnen desnoods de werkelijkheid trachten te achterhalen 
en deze inroepen, wanneer ze daar belang bij hebben. Over de tegemoetkoming aan derden 
met de schijnvenD.ootschap: CALA1s-AuLoY, aangehaalde noot, biz. 528. 
(3) CALA1s-AuLOY, aangehaalde noot, biz. 528. Bijgevolg kan de vennootschap failliet 
verklaard worden. 
(4) CoPPENS, P., Examen de Jurisprudence (1965-1968), Lesfallites et les concordats, R. Grit· 
]. B., 1969, 368, nr. 2. 
(5) De vierde studiedag J. Dabin hield zich te Leuven bezig met de nieuwe tendensen in 
het faillissementsrecht en de eminente sprekers waren het er allen over eens dat voortaan 
de nadruk moest gelegd worden op de bescherming van de derde schuldeisers: Idees nou
velles dans le droit de Ia faillite, Travaux de Ia quatrieme journee d' etudes juridiques Jean 
Dabin. ' 
(6) or'tze faillissementswet dateert van 1851 en zij heeft het weinig benijdenswaardige 
privilege de oudste te zijn van aile Ianden van de E.G. Zij is absoluut niet meer aangepast 
aan de liuidige · vereisten. De minder · eerlijke schuldenaar vindt allicht een uitwegje om 
zijn financiele straf te ontlopen: MARCHANT, S., La loi sur les faillites en Belgique, R. Banque, 
1970, ·149·· Z.i.e .ook·.-CRoEs, K., Voldoet .onze. faillissementswet nog?,. R. W., 1960-1961, 
1267-1269. 



De studie van de schijnvennootschap komt in se niet overeen met die 
van de onregelmatige V.O.F. Beide noties dekken elkaar riiet volledig, 
alkunnen ze wel samenvallen (r). De theorie van de schijnvennoot
schap is enigszins ,beperkter" in die zin dat ze niet de gevolgen tussen 
de vennoten betreft. De gemakkelijkere bewijslevering bij schijnven
nootschap is enkel en aileen een toegeving aan derden en kan bijgevolg 
door de partijen zelf niet tussen elkaar gehanteerd worden. Kortom, 
man en vrouw, zouden de vertrouwensleer niet kunnen gebruiken om 
tussen elkaar het bestaan van een schijnvennootschap aan te tonen en 
daaraan de normale gevolgen van een werkelijke vennootschap te 
binden. Zij zullen verplicht zijn het werkelijk bestaan van een vennoot
schap en alle daartoe noodzakelijke elementen aan te tonen, wanneer 
dit nodig is. De schijnleer is anderzijds ,ruimer" dan deze van de 
onregelmatige V.O.F. in die zin, dat ze toepasselijk is ten voordele 
van derden op andere hypotheses, die geen plaatsvinden onder de 
notie onregelmatige vennootschap (2). Zo bv. kan het zijn dat een 
vennootschap getroffen is door een nietigheid, welke derden niet kon
den ontsluieren. Deze laatsten mogen dan toch op de schijnvennoot
schap voortgaan. Het mag echter niet gaan om een nietigheid, die zo 
duidelijk is dat derden het hadden moeten weten. 
In Frankrijk, bv. is de V.O.F. tussen man en vrouw, conform artikel 
1841 C.C., absoluut nietig. 
Zoals Calay-Auloy terecht schrijft, kan de schijnvennootschap tussen 
man en vrouw in die hypothese dan ook niet aanvaard worden (3). 
Zoals hoger reeds breedvoerig benadrukt (zie nr. 17), moet men bij 
echtgenoten evenwel strengere criteria dan tussen van elkaar vreemde 
personen in acht nemen, om tot een schijnbare vennootschap te kunnen 
besluiten. Omwille van de familiaal-professionele samenwerkings
plicht, alsook omwille van artikel ro W.Kh., althans wanneer men 
haar vroegere betekenis behoudt, zullen derden op een intensere 
schijn moeten kunnen wijzen van een schijnbaar bestaande vennoot
schap tussen echtgenoten. Uit de hierna volgende rechtspraak blijkt 
dat de grens tussen het bewijs van een werkelijk bestaande en een 
schijnbare vennootschap nooit erg duidelijk naar voi."en komt. Ver-

(I) De feitelijke vennootschap bestaat werkelijk t.a.v. partijen als t.a.v. derden. Op de 
schijnvennootschap kunnen aileen de derden zich beroepen. Zie BRICOUT, o.c., nr. I2I, 
biz. 146. CALArs-AuLoY, o.c., nr. 129 e.v., biz. II r e.v. 
(2) CALAIS-AULOY, aangehaalde noot, biz. 528, en o.c., nr. I33 e.v., biz. I I4 e.v., en nr. I43 
e.v., biz. 123 e.v. 
(3) Calais-AuLoY, o.c., nr. 149, biz. I29 en nr, 159, biz. 136, tevens aangehaalde noot, 
biz. 528. 



scheidene uitspraken zou men in de twee betekenissen kunnen inter
preteren. 
Ter illustratie van de schijnvennootschap tussen echtgenoten zou 
het hoger besproken arrest van het hof van beroep van Brussel van 24 
mei 1960 kunnen aangevoerd worden. Het arrest zegt niet duidelijk 
dat t.a.v. derden het samenhandelen van vrouw en man als een V.O.F. 
kan aanzien worden. Het hof spreekt zich niet heel klaar uit over de 
vraag of man en vrouw wei werkelijk vennoten waren. Er kan inderdaad 
getwijfeld worden of de man wei vennoot was, omwille van zijn weinig 
actieve rol in de onderneming. Een en ander is voor derden niet be
langrijk, wanneer zij maar de ,indruk' hadden met een vennootschap 
tehebben gehandeld (1). 
Ook in het besproken arrest van Gent van 16 mei 1961 hadden beide 
echtgenoten de ,schijn' gegeven een V.O.F. te vormen (2). Door een 
reeks van uiterlijke tekens hadden man en vrouw zich t.a.v. derden als 
een vennootschap gedragen, welke als een V.O.F. moest aanzien wor
den. Derden mochten op die schijn voortgaan en met het bestaan van 
de vennootschap rekening houden (3 ). 

21. Besluit 

Hiermede werd onderzocht hoe man en vrouw heiden t.a.v. derden 
solidair kunnen gehouden zijn voor een bepaalde handelsschuld (4). 
Naargelang van de juridische smaak van de rechter en de aard van 
samenwerking tussen beide echtgenoten, zal hun optreden naar buiten 
als een onregelmatige V.O.F. of een schijnbare V.O.F. aanzien worden. 
Op die wijze bekomen de schuldeisers de grootste waarborg. 

(r) CLOQUET, Novelles, Lafaillite, nr. 120, biz. r6o; Brussel, 24 mei 1960, R.P.S., r96r, 
43; nr. 4945; ]. T., 1960, 702; R.P. Not., 1961, 66; R. Crit. J. B., 1964, 354, nr. r. 
(2) Gent, r6 mei 1961, R. W., I96r-r962, 1291, advies van Adv. Gen. MATTHYS. 

(3) Zie ook: Hrb. Gent, I7 sept. 1968, R.P.S., 1969, 251, nr. 5513. Hrb. Dendermonde, 
20 jan. 1971, B.R.H., 1972, 357 e.v. 
(4) De hypothese van samenwerkende echtgenoten buiten het handelsberoep werd niet 
onderzocht (bvb. in de landpacht, vrije beroepen). 



SOMMAIRE 

EPOUX EXERCANT ENSEMBLE UN COMMERCE 

Il est frequent de constater que mari et femme collaborent activement dans un 
meme commerce. Comment cette situation de fait doit-elle s'apprecier au regard 
du droit? S'agit-il d'une aide apportee par l'un des epoux a son conjoint et relevant 
comme telle de !'obligation familiale generale d'assistance ou peut-on deceler 
dans une telle situation l'exercice en commun d'un meme commerce voire I' exis
tence d'une societe entre epoux? 
Par le fait meme de leur etat d' epoux, les relations entre mari et femme se trouvent 
reglees differemment de celles etablies entre etrangers. 11 y a tout d'abord I' article 
213 C.c. imposant une obligation reciproque de secours et d'assistance et com
portant egalement, meme si la chose n'est pas expressement stipulee, une obliga
tion de collaboration professionnelle. Par ailleurs, la famille constitue de tradition 
une unite de production et bien sou vent, une action concertee entre mari et femme 
peut se situer tout simplement dans le cadre de la collaboration familiale. 11 
peut cependant y avoir un depassement de 1' obligation familiale de collaboration 
lorsqu'un des epoux aide son conjoint au-dela de son obligation normale et qu'ils 
travaillent tous les deux aussi activement dans un meme commerce commun. 
11 est errone de vouloir a tout prix que ce ,depassement" soit regi par le droit de 
la famille et le droit familial patrimonial. Le droit de la famille au sens large ne 
peut recouvrir ces relations entre mari et femme, entre autres parce que ce droit 
ne eomporte guere de_ dispol'>itions_en_la matiere. Ce depassement de la simple 
collaboration familiale se trouve des lors avantageusement regi par des regles qui 
se pretent mieux a cette situation, telles les regles du droit des societes. 
Depuis la loi du 30 avril 1958 mais surtout depuis la loi recente du 14 juillet 1976, 
la femme mariee peut sans probleme faire le commerce, meme a cote de son mari. 
La possibilite pour mari et femme cl'exercer ensemble une meme profession trouve 
a present sa confirmation dans le nouvel article 1417 C.c. L'article 10 C. com. 
n' en demeure pas moins en vigueur dans sa disposition presumant que la femme 
qui aide son marin' est que sa subordonnee. Cet article n' enonce cependant qu'une 
presomption refragable et celle-ci peut etre renversee par la preuve qu'il s'agit 
manifestement de l'exercice en commun d'un commerce entre mari et femme. 
Les tiers peuvent apporter cette preuve ; A cet egard, la juri~prudence a allege 
le fardeau de la preuve en recourant ici aussi ala theorie de l'apparence. 11 suffit 
que mari et femme aient cree ,l'apparence" qu'ils exercent le commerce en com
mun. 
Dans l'exercice durable et manifeste d'un commerce en commun entre rnari 
et femme, on peut aussi deceler entre eux !'existence d'une societe en nom collec
tif irreguliere. L'article 10 C. com. ne s'y oppose pas. 11 faut cependant des 
indications plus nettes de l'exercice en commun d'un commerce entre mari et 
femme qu'entre etrangers pour que les tiers puissent invoquer l'existehce d'une 
telle societe. Toutefois, ici aussi, la jurisprudence a allege le fardeau de la preuve 
pour ces tiers en se contentant de la preuve d'une societe apparente entre les 
epoux. De meme, dans une procedure intentee par l'un des epoux ou par ses 
ayants droit contre le conjoint, !'existence anterieure d'une societe en nom collec
tif irreguliere peut etre invoquee et utilisee pour permettre a cet epoux de parti
ciper aux benefices de !'exploitation. 



SUMMARY 

JOINT TRADING BY HUSBAND AND WIFE 

Often it is noted that the husband and wife are actively engaged in joint trading. 
It may be wondered how this situation as of fact is to be assessed in law. Are 
we dealing with a situation where one spouse helps the other, which can be 
brought under the general duty of the spouses to assist each other, or is it possible 
to discern in such a situation a joint trading or even a company formed by the 
spouses? 
The mere fact that they are married makes the relationship between husband 
and wife different from a similar arrangement between complete strangers. First 
of all, there is Article 213 of the Civil Code, which provides for a mutual duty 
of succour and assistance, as well as for a duty of occupational co-operation, 
even though it does not say so in as many words. The family has, since time 
immemorial, been a production unit, and quite often it is possible to view any 
joint action between husband and wife in the context of family co-operation. 
This co-operation might, however, not have envisaged the situation where the 
spouses assist each other more than is usually the case and are both involved 
to the same extent in a joint business. It would be wrong to apply family law 
to this situation. Even in its broadest sense, family law is unable to cover such 
a relationship between husband and wife; one reason for this is that family law 
contains hardly any provisions on this point. it is, therefore, better to apply 
to this situation rules which are much more suitable to it, such as company law. 
Since the Law of 30 April 1958, and even more since the recent Law of 14 July 
1976, a married woman may run a business without experiencing any difficulties, 
even separately from her husband. The possibility of husband and wife pursuing 
one and the same occupation has now been confirmed by the new Article 1417 
of the Civil Code. This leaves, however, article 10 of the Commercial Code, 
which contains an assumption that a wife who helps her husband is subordinate 
to him. It must, however, be remembered that this is a presumption which can 
be rebutted if there is clearly a situation of joint trading between husband and 
wife. Evidence to that effect may be furnished by third parties. Case law has 
alleviated the burden of proof in this respect by applying the so-called ,appear
ance-theory". It is sufficient that hasband and wife ,appear" to be engaged in 
joint trading. 
It may seem to some that when husband and wife engage in joint trading, this 
constitutes an illegal partnership firm. Article 10 of the Commercial Code does 
not, however, make any objection against this situation. Stronger indications of 
joint trading are nevertheless required in the case of husband and wife than in 
that of other partnerships, if third parties are to give evidence of the existence 
of such a company. Here also, case law has alleviated the burden of proof in
cumbent upon third parties by merely requiring evidence that there exists a 
simulated company between the spouses. In a lawsuit between one of the spouses 
or his heirs and the other, evidence may be furnished of there having been an 
illegal partnership firm; this may serve to grant the other spouse a share in 
the profits acquired. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

GEMEINSAM HANDELTREIBENDE EHEPARTNER 

Ofters stellt man fest, class Mann und Frau in demselben Geschaft aktiv zu
sammenarbeiten. Man kann sich fragen, wie diese tatsachliche Situation rechtlich 
beurteilt werden soiL Handelt es sich hier urn eine unter die allgemeine Familien
beistandpflicht zu ordnende Hilfe eines Ehepartners an den anderen, oder kann 
in einer derartigen Situation zwischen den heiden Eheleuten gemeinsame ge-· 
schaftliche Tatigkeiten und sogar eine Gesellschaft entdeckt werden? 
Der Fakt an sich verheiratet zu sein, bedingt zwischen Gatte und Gattin andere 
Beziehungen als zwischen Fremden. Zunachst gibt es Artikel 213 BGB, der die 
gegenseitige Hilfe- und Beistandspflicht aussagt und ebenfalls eine berufliche 
Zusammenarbeitspflicht umfasst, obwohl diese nicht ausdri.icklich gestellt 
wird. Weiter ist die Familie seit jeher eine Produktionseinheit und ofters kann 
eine gemeinschaftliche Geschaftsfi.ihrung zwischen Ehemann und Ehefrau 
ausschliesslich im Rahmen der familiaren Zusammenarbeit situiert · werden. 
Die familiare Pflicht kann aber i.iberschritten werden, wenn die Eheleute ihrem 
Ehepartner tiber die Pflicht hinaus helfen, und sich beide fur das gemeinschaft
liche Geschaft genau so aktiv einsetzen. Es ist falsch dieses , Oberschreiten" un
bedingt vom Familien- und Familienvermi:igensrecht bestimmen zu lassen.: 
Das Familienrecht im breitesten Sinne kann diese Beziehungen zwischen Ehemann 
und Ehefrau nicht umfassen, unter anderem weil es auf dieser Ebene zu wenig 
Bestimmungen andeutet. Dieses Oberschreiten der rein familiaren Zusammen
arbeit wird darum durch Regeln die sich dazu besser eignen bestimmt, wie die 
gesellschaftrechtlichen Regeln. 
Seit dem Gesetz vom 30.April 1958 und besonders seit dem neuen Gesetz 
vom 14.Juli 1976 kann die verheiratete Frau. ohne Probleme zur Geschaftsfrau 
werden, auch neben dem Ehemann. ·Die Mi:iglichkeit fur beide Eheleute dense! ben 
Beruf auszui.iben, findet man heute bestatigt im neuen Artikel 1417BGB. Aber 
es gibt noch Artikel 10 HGB, der die Vermutung ausdri.ickt class eine Ehefrau 
die ihrem Ehemann hilft, nur dessen Untergeordnete sei. Dieser Artikel ver
hindert jedoch nicht, classes sich hier urn eine widerlegbare Vermutung handelt 
die beseitigt werden kann, wenn sich zeigt class Mann und Frau ein. gemein~ 
schaftliches Geschaft fiihren. Dritte ki:innen das nachweisen. Die Rechtspflege' 
hat, indem sie auch in diesem Zusammenhang die Scheinlehre anwendet, den 
Beweislast dazu erleichert. Es geni.igt, wenn Mann und Frau den Schein gegeben 
haben, zusammen Handel zu treiben. 
In einer dauerhaften und offenen gemeinsamen Geschaftsfi.ihrung kann weiter 
eine unregelmassige Gesellschaft ,unter Firma' zwischen heiden entdeckt werden. 
Artikel ro HGB verhindert das nicht. Aber es erfordert allerdings fi.ir das gee 
meinschaftliche Handeltreiben zwischen Mann und Frau starkere Anzeigen 
als zwischen Fremden, damit Dritte eine derartige Gesellschaft nachweisen 
ki:innten. Doch auch hier hat die Rechtspflege den Beweislast Dritter erleichtert, 
indem sie sich mit dem Beweis einer Scheingesellschaft zwischen den heiden 
Eheleuten begni.igt. Auch in dem Gerichtsverfahren eines Ehepartners oder dessen 
Berechtigten, dem anderen Partner gegeni.iber, kann die Existenz einer frliheren 
unregelmaBigen Gesellschaft ,unter Firma' nachgewiesen und dazu angewendet 
werden urn die Beteiligung eines Ehepartners an den erzielten Betriebsgewinnen 
zu gewahrleisten. 
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