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ALGEMENE INLEIDING (*) 

1. De wet van 14 juli 1976 ,betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels" is 
ongetwijfeld de belangrijkste hervorming van het B.W. sedert 1804. Die 
hervorming beperkt zich niet tot Titel V van Boek III van dat B. W. met de 
onjuiste en verwarringstichtende titel ,Huwelijkscontract en wederzijdse 
rechten van echtgenoten''. Tevens worden de door die hervorming nood
zakelijke wijzigingen en aanpassingen aan andere wetboeken en afzon
derlijke wetten vastgesteld, doch wordt ook nog eens en dus voor de derde 
maal hoofdstuk VI van titel V in Boek I ,Wederzijdse rechten en ver
plichtingen van echtgenoten" gewijzigd. 
Oorspronkelijk lag het niet in de bedoeling van regering en wetgever dit 
hoofdstuk, na de wetten van 20 juli 1932 en 30 april1958, nogmaals te 
veranderen. Het wetsontwerp betreffende de wederzijdse rechten en ver
plichtingen der echtgenoten, neergelegd op 19 december 1956, dat de wet 
van 30 april1958 is geworden, werd voorbereid door een studiecommissie 
onder voorzitterschap van procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt 
ingesteld door R.B. van 14 mei 1948. Die commissie moest ook een 
voorontwerp van heryJ)rming_va.n_het huwelijksvermogensrecht voorbe
reiden, meer bepaald de afschaffing van de onveranderlijkheid, de in
voering van een nieuw wettelijk huwelijksvermogensstelsel aangepast aan 
de gelijke handelingsbekwaamheid, de aanpassing van de bedongen hu
welijksstelsels in dezelfde richting en de uitwerking van een overgangsre
geling voor bestaande huwelijken. 
Ingaande op het voorstel van de Minister van Justitie A. LILAR, heeft de 
wetgever het eerste onderdeel van de hervorming onmiddellijk gereali
seerd: door de wet van 30 april1958 werd de wettelijke regeling van de 
wederzijdse rechten en verplichtingen, zoals die reeds gedeeltelijk was 
gewijzigd door de wet van 20 juli 1932, grondig hervormd. Door die 
hervorming werd in de eerste plaats de gelijkheid in de persoonsrechtelijke 
verhoudingen tussen de echtgenoten ingevoerd en de maritale macht, 
reeds beperkt door de wet van 20 juli 1932, afgeschaft; vervolgens werd 
de gelijke handelingsbekwaamheid van de echtgenoten als algemeen 
beginsel vastgesteld; tenslotte werden een aantal belangrijk geachte pro
blemen die tussen echtgenoten kunnen ontstaan geregeld en werden de 
juridisch-technische procedures van conflictsituaties verder op punt ge
steld. Het sluitstuk van de hervorming- de herziening van het eigenlijke 

(*) De rechtspraak is bijgehouden tot 25 januari 1978. 
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huwelijksvermogensrecht - zou dan worden opgenomen in een tweede 
wetsontwerp. Die werkwijze werd verantwoord door het belang van de 
eerste meer principiele hervorming en door de dringende noodzakelijk
heid om die eerste onomkeerbare stap te zetten (1). 
Tevens dacht Minister A. LILAR dat de volgende stap- de hervorming van 
het huwelijksvermogensrecht- vlug daarop zou volgen, visie waarom
trent hij dan wel te optimistisch is geweest (2). 
Zijn opvatting werd gedeeld door de wetgever, want de wet van 30 april 
1958 werd ingepast in het B. W. als een geheel, nl. de nieu we artikelen 212 
tot 226; de artikelen 226 bis tot 226 septies waren tijdelijke bepalingen 
die zouden vervallen door het van kracht worden van de nieuwe wet op het 
huwelijksvermogensr~cht. Zo is het dan ook te begrijpen dat Minister van 
Justitie P. VERMEYLEN alleen een on twerp van wetter vervanging van Titel 
V van Boek III, van het B. W. , ,Huwelijkscontract en wederzijdse rechten 
van de echtgenoten'' indiende (3). 

2. De volgende Minister van Justitie P. WmNYheeft, op voorstel van een 
andere studiecommissie, amendementen neergelegd op het reeds inge
diende antwerp-Vermeylen, de ene met betrekking tot de algemene begin
selen van het huwelijksvermogensrecht, de andere waarbij als wettelijk 
huwelijksvermogensstelsel een stelsel met gemeenschap wordt voorge
steld. Daarenboven- en dit is belangrijk voor de verdere uiteenzetting
werden ook wijzigirigen voorgesteld van de artikelen 214, 218 en 225 
B .W. en nieuwe teksten uitgewerkt nl. de artikelen 214-1 tot 214-5, 215-1 
en 215-2 en 218-1, dit alles met de opzet dat het geheel van die bepalingen 
, ,een primair wettelijk stelsel kan worden genoemd'' ( 4). In de toelichting 
wordt verder met verwijzing naar de vroegere wetten van 20 juli 1932 en 
30 april1958 de opsomming gegeven van de dwingende bepalingen van 
wat, volgens de Minister, ,het prirpaire huwelijksvermogensstelsel" 
is (5). Die algemene leerstellige opvatting omtrent het bestaan en de 
regeling van een primair huwelijksstelsel werd van in de beginne door de 
Subcommissie van de Commissie voor de Justitie van de Senaat (6) 
aanvaard en verder gedurende de parlementaire voorbereiding niet meer 
betwist. Alleen voorstelling, betekenis en sanctie werden nog even toege-

(1) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P. ,Devoirs et droits des epoux, Brussel, Bruylant, 1960, biz. 46 
e.v., nr. 49 e.v. 
(2) A. LilarindeMemorie van Toelichtingtothetontwerp, Gedr. St. Senaat, 1956-1957, nr. 69, biz. 
I;Pasin., 1958, biz. 568. 
(3) Gedr. St. Sen., Zitt. 1964-1965, nr. 138. 

(4) Gedr. St. Sen., Zitt. 1965-1966, nr. 281, biz. 28. 
(5) Ibid., biz. 29. 
(6) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, biz. 18. 
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Iicht (7) doch een duidelijke leerstellige opvatting omtrent de juiste in
houd en de preciese draagwijdte van hetprimair huwelijksstelsel werd niet 
vastgesteld. 

3. Berst de subcommissie van de commissie voor de justitie van de 
Senaat, daarna de commissie voor de justitie zelf hebben de voorgestelde 
teksten van het hoofdstuk VI over de wederzijdse rechten en verplich
tingen van de echtgenoten herwerkt en hebben een reeks nieuwe basis
regelingen met betrekking tot een aantal essentiele gevolgen van het 
huwelijk opgesteld. 
Formeel werd alles ingepast in het traditioneel kader van het B. W. - het 
eerste dee I van de hervorming blijft in het B. W. als Hoofdstuk VI van Titel 
V van Boek I, terwijl het nieuwe huwelijksvermogensrecht opgenomen 
wordt in Boek III. Ook werd getracht het hoofdstuk een logische voorstel
ling te geven: in artikel212 B.W., princiepsartikel, wordt de algemene 
draagwijdte van de bepalingen van dit hoofdstuk gedefinieerd, dan volgt 
de opsomming van de plichten, daarna de regeling van een aantal afzon
derlijke problemen en tot slot wordt in artikel 224 de sanctie op de 
overtreding van een aantal bepalingen vastgesteld. Alles wordt daarbij tot 
het civielrechtelijke beperkt: de bepalingen van burgerlijk procesrecht 
worden overgeheveld naar het gerechtelijk wetboek. 
Die redactietechniek heeft tot gevolg gehad dat het geheel van bepalingen 
van de artikelen 212 tot 224 aangezien wordt als het primair huwelijks
stelsel (8). 
De wetgever zelf heeft in de wet niet de uitdrukking , , primair huwelijks
stelsel'' gebruikt; hij heeft ook niet de bepalingen aangeduid die er 
eigenlijk deel van uitmaken, noch de juiste verhouding van dit huwelijks
stelsel tot de rest van de huwelijksregeling aangegeven. 
In het eerste dee I van deze studie wordt dan ook getracht, uitgaande van de 
klassieke rechtsleer, de leerstellige inhoud, de draagwijdte en betekenis 
van het primair huwelijksstelsel te omschrijven. 
In het tweede dee I wordt het geldend primair huwelijksstelsel toegelicht. 

(7) Zie verder nr. 19. 
De verklaring van Minister H. Vanderpoorten opgenomen in Gedr. St. Kamer, 869, 197 5-1976, nr. 3, 
biz. 3 en de verk:laring van verslaggever J. Hambye, Pari. Hand. Sen., 1975-1976, biz. 1911. 
(8) DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F. ,Le regime primaire ou les droits et devoirs respectifs des epoux, in 
La reforme des droits et devoirs respectifs des epoux et des regimes matrimoniaux, Brussel, Ed. du 
JeuneBarreau, biz. 85; -PIRSON, Cl. Th.,Le nigime primaire. A. Aspects civils. A.D., 1977, nr. 3, 
biz. 39;-HAMBYE, J.,Regimesmatrimoniaux, Rep.Not. T.V. 2ePartie. Lareformede 1976. Liv. I. 
Premiers commentaires, Brussel, Larcier, nr. 5, biz. 52; -PAUWELS, J .M. , Rechten en plichten van 
gehuwden, Leuven, Acco, nr. 15, biz. 31 ;-RAUCENT, L. ,Les regimes matrimoniaux, Leuven, S.A. 
Coburg, biz. 8;- D!LLEMANS, R., Huwelijksvermogensrecht, Leuven, S.W.U., 1977, biz. 35;
WATELET, P., Des Droits et devoirs respectifs des epoux, R.G., 1977, nr. 22.140, biz. 209 e.v.;
Contra : zie verder nr. 19. 
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DEELI 

RECHTSTHEORETISCHE BESCHOUWINGEN OVER HET PRIMAIR 
HUWELIJKSSTELSEL 

HOOFDSTUKI 

DE CIVIELRECHTELIJKE GEVOLGEN VAN RET 
HUWELIJ~ VOOR DE ECHTGENOTEN 

§ 1. DE PERSOONSRECHTELIJKE GEVOLGEN: DE WEDERZJJDSE VERPLICHTINGEN EN RECH

TEN VAN DE ECHTGENOTEN EN DE ORGANISATIE VAN HUN LEEFGEMEENSCHAP 

1. De wederzijdse verplichtingen en rechten van de echtgenoten 

4. Het huwelijk wordt niet gedefinieerd in het B. W. : wei worden grand
en vormvoorwaarden om in het huwelijk te treden vastgesteld en ook 
worden de gevolgen van die rechtstoestand omschreven. 
Een aantal bepalingen Iaten toe de hoofdkenmerken van de echtvereniging 
juridisch vast te stellen en daaruit kan dan een definitie afgeleid worden. 
Uit artikel 142 B. W. volgt dat het huwelijk een overeenkomst is; de 
voltrekking ervan geschiedt in het openbaar voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand (art. 7 5 B. W.). Door het huwelijk ontstaat een blijvende 
gebonden leefgemeenschap (9), waarvan de inhoud wettelijk bepaald 
wordt door de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgeno
ten (10). De voornaamste verplichtingen die, omgekeerd voor de andere 
echtgenoot even zoveel rechten scheppen zijn opgesomd in artikel213 en 
218, lid 1 B.W.: de verplichtingen van s'amenwoning, getrouwheid, 
hulp, bijstand en die van bijdrage in de lasten van het huwelijk naar 
vermogen (11). Naast de uitdrukkelijk voorgeschreven verplichtingen 
bestaan nog andere huwelijksplichten, waarvan het bestaan juridisch 
vaststaat doordat de schending ervan grond oplevert tot echtscheiding 
(plicht tot oprechtheid, tot geslachtelijke omgang enz.) (12). Die per
soonlijke verplichtingen vormen een bijzondere categorie subjectieve 
rechten, omdat ze de algemene gevolgen van het huwelijk ten aanzien van 
de personen regelen. 

(9) DELVA, W., lfet Belgisch huwelijksvermogensrecht van morgen, in Liber amicorum Mgr. 
Onclin., biz. 284. 
(1 0) RrGAUX, F. , Les notions de famille et de mariage en droit civil contemporain, J. T. , 1972, nr. 15, 
biz. 671. 
(11) Artike1221, lid l. B.W. is een autonome algemene verplichting, zodatde rest vanhet artikel met 
betrekking tot de ontvangstmachtiging, ervan moet onderscheiden worden. Zie Cass., 17 januari 
1971, Pas., 1971, I, 447; J.T., 1971, 216; R.W., 1970-1971, 1708; vgl. RrGAUX, F., Les droits 
propres coriferesparl'art.l412, al. 2 du C. Jud., NootonderCass., 12 maart 1974,R.C.J.B., 1976, 
biz. 128, nr. 15. 
(12) CARBONNIER, J., Droit civil, I, nr. 108, biz. 341. 
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2. De organisatie van de leefgemeenschap van de echtgenoten 

5. Gelet op de persoonlijke morele, sociale en economische doelstel
lingen van het huwelijk en met inachtneming van het maatschappelijk 
belang van de echtvereniging, legt de wetgever in de wet zijn opvattingen 
neer omtrent de organisatie van die permanente leefgemeenschap. Voor 
die leefgemeenschap bestaande uit twee personen zijn de keuzemogelijk
heden niet zeer groot: naargelang van de rechtspolitieke opvattingen kan 
terzake de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten aan een van 
hen de exclusieve Ieiding gegeven worden, ofwel kan een van hen een 
voorrang of beslissingsmacht hebben waartegen door de andere echt
genoot aldan niet in beroep kan gekomen worden bij een rechter, ofwel 
bestaat de levensgemeenschap tussen twee echtgenoten volledig gelijk in 
rechten en verplichtingen: de levensgemeenschap betekent dan meteen 
solidariteit, de gelijkheid autonomie doch daarom niet onafhankelijkheid. 
Die verschillende opvattingen vinden hun uitdrukking in gekende begrip
pen als de maritale macht, de man hoofd van de echtvereniging, doch ook 
in de afwezigheid van elke andersluidende bepaling of in de algemene 
uitwerking van de wettelijke regeling. Sedert de wetten van 30 april1958 
en van 14 juli 1976 is de maritale macht verdwenen, is de gelijkheid van 
man en vrouw in hun persoonlijke betrekkingen de grondslag van de ganse 
regeling - wat termiiwlogisch geconcretiseera wordt GOOf alleen nag te 
spreken over de echtgenoten - en wordt hun gebondenheid uitgedrukt 
door de verwijzing naar het belang van het gezin. De vroegere hierar
chische verticale structuur wordt vervangen door een horizontale structuur 
met als overwegende finaliteit, het gemeenschappelijk belang van de 
echtgenoten. Die opvatting heeft concrete gevolgen bij de regeling van 
bepaalde persoonlijke conflicten tussen de echtgenoten (keuze van ech
telijke verblijfplaats, uitoefening van een beroep, gebruik van de naam in 
beroepsbetrekkingen). 

§ 2. DE HANDELINGSBEKWAAMHEID 

6. De opvatting omtrent de organisatie van de echtvereniging bepaalt de 
deelneming van de gehuwden aan het algemeen rechtsverkeer. De per
soonlijkheid vindt haar uitdrukking deels in de staat van de persoon, zijn 
rechtstoestand, deels in de bekwaamheid, de geschiktheid van de persoon 
om rechten te hebben en om krachtens die rechten waarvan de persoon 
titularis is rechtshandelingen te verrichten- d.i. het onderscheid rechts
bekwaamheid en handelingsbekwaamheid. Een beperking van de rechts
bekwaamheid is ondenkbaar: ze zou neerkomen op de ontkenning van de 
rechtspersoonlijkheid. In de regel kan elke persoon de rechten die hij 
bezit, zelf uitoefenen; op die regel, die de openbare orde aanbelangt, kan 
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aileen de wetgever uitzonderingen maken (13). Uitgaande van de onder
geschiktheid in de persoonlijke betrekkingen van een echtgenoot aan een 
andere ( = maritale macht) werd dan geconcludeerd tot de handelingson
bekwaamheid van die ondergeschikte echtgenoot. Omgekeerd impliceert 
rechtsgelijkheid in algemene regel, handelingsbekwaamheid van beide 
echtgenoten, hetzij op basis van volledige autonomie van beiden hetzij 
uitgaande van gelijke medezeggingsschap voor beiden, en, uitzonderlijk, 
beperkte afzonderlijke onbekwaamheden van beide echtgenoten. 
Anderzijds is bet ook mogelijk, aansluitend bij die regeling van de be
kwaamheid - binnen de organisatie van een blijvende twee-personen 
vereniging en om de eenheid van bet vermogensbeleid in de hand. te 
werken - aan een echtgenoot bestuursbevoegdheden te verlenen niet 
aileen over zijn eigen vermogen, doch ook over een gemeenschappelijk 
vermogen en zelfs over bet eigen vermogen van de andere echtgenoot, 
zodat deze handelingsbekwame echtgenoot wei juridisch geldige rechts
handelingen kan verrichten, maar waarvan de uitvoerbaarheid op zijn 
eigen vermogen en op bet gemeenschappelijk vermogen aan voorwaarden 
en beperkingen onderworpen wordt (14). Die overdracht van bevoegdhe
den kan ook algemeen, bepaald, willekeurig of doelgebonden zijn. 

§ 3. DE VERMOGENSRECHTELIJKE GEVOLGEN 

A. Het huwelijksvermogensstelsel 

1. De vermogens 

7. Het enkele feit gehuwd te zijn kan de vermogensrechtelijke situatie van 
beide echtgenoten wijzigen. Het vermogen van een enkeling staat onder 
zijn uitsluitend bestuur, is waarborg voor de door hem gesloten overeen
komsten en verbintenissen en heeft een zuiver individuele bestemming. 
Door bet huwelijk - principieel levenslange personengemeenschap -
kan bestuur en bestemming van bet vermogen van de echtgenoten- v66r 
dat huwelijk afzonderlijke enkelingen - grondige wijzigingen onder
gaan: de goederen en belangen voor of tijdens bet huwelijk verkregen of 
ontstaan kunnen, naargelang hun aard, de wijze van verkrijging en krach
tens een tussen echtgenoten bestaande regeling, opgenomen worden in 
algemeenheden van goederen, onderscheiden van de vroegere zelf
standige vermogens : de persoonlijke goederen van man en vrouw in 
regelingen gesteund op scheiding van goederen, gebonden medeeigen
dom gedurende het huwelijk in de stelsels met gemeenschap. 

(13) VAN GERVEN, W. ,Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen dee!, biz. 141, nr. 53. 
(14) BAETEMAN, G., De bekwaamheid en de bevoegdheid van de gehuwden, T.P.R., 1975, biz. 81, 
nr. 4. 
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Het bestaan van die gebonden medeeigendom belet niet dat goederen en 
belangen toch ut singuli beschouwd worden, meer bepaald inachtgeno
men hun bijzondere bestemming (het huisraad, het arbeidspotentieel, de 
inkomsten). 
Uit het vermogensrecht worden daarbij aansluitend twee mecanismen 
overgenomen: de samenhang van actief en passief en de zakelijke inde
plaatsstelling. 
De samenhang van actief en passief steltbijzondere problemen wanneer er 
een gemeenschappelijk vermogen is : dan moet geregeld worden welke 
schulden van de ene of de andere of van beide echtgenoten daarop kunnen 
verhaald worden (verbintenis) en welke er definitief ten laste van blijven 
(bijdrage). Meer bepaald wat verbintenissen tegenover derden betreft kan 
uitgaande van de rechtszekerheid, de vraag gesteld worden of het per
soonlijk vermogen van een echtgenoot nog op dezelfde wijze kan vervolgd 
worden zoals wanneer hij niet gehuwd was, en of ook dat van de andere 
echtgenoot kan worden aangesproken en desgevallend het gemeenschap
pelijk vermogen. Ook daar kan een onderscheid gemaakt worden naarge
lang de aard, het tijdstip, de oorsprong en de bestemming van de schulden 
(beroepsschulden, voorhuwelijkse schulden, huishoudelijke of gemene 
schulden). 
Een bijzonder aspect van de door het huwelijk gewijzigde vermogens~ 
regeling ontstaat doordat de echtgenoten steeds bepaalde goederen en 
economische en financiele middelen bestemmen voor de verwezenlijking 
van hun permanente samenlevjng: ze wonen samen, ze Ieven samen ... dat 
veronderstelt een minimum aan blijvende materiele onderbouw (huisves
ting, huisraad) en daartoe bestemde inkomsten (voor de onkosten van 
levensonderhoud en lasten van het huwelijk). 

2. Het bestuur van de vermogens 

8. Worden onderscheiden algemeenheden van goederen vastgesteld.
wat het geval is in gemeenschapsstelsels - dan moet worden uitgemaakt 
door wie ze worden bestuurd. De bevoegdheden van iedere echtgenoot 
over ieder geheel van goederen worden vastgesteld: de rechtstreekse 
bevoegdheden van bestuur - beheer, genot en beschikking over zijn 
eigen vermogen en over het gemeenschappelijk vermogen - en de on
rechtstreekse - welke schulden aangegaan door de echtgenoten kunnen 
verhaald worden op de onderscheiden eigen vermogens en op het ge
.meenschappelijk vermogen. Die verdeling van bevoegdheden kan niet 
losgedacht worden van de opvatting omtrent de persoonlijke verhoudin
gen tussen de echtgenoten en hun daarbij ook aansluitende mogelijkheden 
tot deelneming aan het algemeen rechtsverkeer. 
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Ten deze was de regeling van het B. W. logisch samenhangend: de man 
had de maritale macht, de vrouw was handelingsonbekwaam, dus werden 
de bestuursbevoegdheden over de onderscheiden vermogens in handen 
van de man geconcentreerd. Zo is het dan ook niet denkbaar dat een 
handelingsonbekwame ruime bestuursbevoegdheden zou hebben (15). 
De verdeling van die bevoegdheden kan op zeer uiteenlopende wijze 
gebeuren: gescheiden bestuur van ieder echtgenoot alleen, eenheid van 
bestuur in hoofde van een echtgenoot, gezamenlijk bestuur van beide 
echtgenoten die dan samen moeten optreden, concurentieel bestuur, 
waarbij ieder van hen alleen kan optreden, - de ene al dan niet als 
vertegenwoordiger van de andere-, of een gecombineerde vorm van die 
verschillende mogelijkheden naargelang van het vermogen of vermo
gensbestanddelen waarover het gaat. 

3. De bewijsregeling 

9. Het bestaan van onderscheiden vermogens of vermogensbestanddelen, 
tussen welke bindingen ontstaan langs het huwelijk om, waarvoor des
gevallend een bijzondere bestuursregeling geldt zowel ten aanzien van 
actief als van passief, heeft tot gevolg- daarbij in aanmerking genomen 
de duur van het hu welijk- dat een bijzondere bewijsregeling omtrent het 
toebehoren van de goederen moet vastgesteld worden. 
Bij die bewijsregeling kan uitgegaan worden van de interne verhouding 
tussen echtgenoten, omdat, inachtgenomen de affectieve band die tussen 
hen bestaat, het vaststellen en bewaren van bewijsstukken soms moeilijk 
is, omdat de echtgenoten in een verschillende rechtssituatie zijn- gelijk
heid of ongelijkheid -, omdat de wetgever de ene eerder dan de andere 
wil beschermen. De bewijsregeling kan anders zijn in de verhoudingen 
tegenover derden. Een bijzonder probleem stellen steeds- zowel in de 
huwelijksvermogensstelsels met een gemeenschappelijk vermogen als bij 
deze met scheiding van goederen - die goederen waaromtrent niet kan 
uitgemaakt worden aan wie ze toebehoren. 

4. De vereffening en de verdeling 

10. De actuele vermogensrechten en belangen van de echtgenoten 
moeten worden geregeld gedurende de ganse duur van het huwelijk. Het is 
ook logisch dat bij het einde van het huwelijk de samenbestaande en 
vermengde vermogensbestanddelen- actieve en pas sieve- en vooral de 

(IS) De gehuwde handelingsonbekwame vrouw had bij scheiding van goederen toch bepaalde 
bevoegdheden over haar eigen goederen; ze had het beheer van haar eigen goederen en mocht haar 
eigen roerende goederen vervreemden en kon beschikken over haar inkomsten. Zie de art. 1449 en 
1536 oud B.W. vgl. DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, X, 2, nr. 1381, blz. 1137. 
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aan het huwelijk geaffecteerde goederen en belangen- aldan niet in een 
gemeenschappelijk vermogen of in een onverdeeldheid opgenomen, -
worden verdeeld tussen de echtgenoten, of tussen de overlevende echt
genoot en de erfgenamen van de andere. 
De vereffening - de afscheiding van de vermogens - en de verdeling 
van het gemeenschappelijk vermogen of de onverdeelde goederen zijn 
onderdeel van het huwelijksvermogensrecht. De solidariteitsgedachte, 
basis van de echtvereniging, die in de hand gewerkt wordt door de 
verlengde huwelijksduur, wordt bij de verdeling bevestigd door de be
zorgdheid voor het behoud van de levensmogelijkheden van de overle
vende echtgenoot, langs bijzondere toebedelingen om (voorafnemingen, 
ovemame van echtelijke woonst en het huisraad, enz.). 

5. De bepaling van het huwelijksvermogensstelsel en zijn kenmerken 

11. Die verschillende problemen omtrent de vermogensbelangen van de 
echtgenoten moeten, gelet op de duur van het huwelijk, voor hen en voor 
derden op een samenhangende, eenvormige, bijzondere en blijvende 
wijze geregeld worden, overeenkomstig de inzichten van de echtgenoten, 
en bij ontstentenis daarvan van de wetgever. Deze regeling vormt het 
huwelijksvermogensstelsel: een gecoordineerd geheel van algemene re
gels omtrent hun vermogensbelangen, geounaela in aizonaerlijke docn 
samenhangende delen- actief, passief, bestuur en vereffening-verde
ling. 
Het huwelijksvermogensstelsel heeft een duidelijk statutair karakter, in de 
eerste plaats, omdat het gebonden is aan het afsluiten en bestaan van een 
huwelijk, vervolgens omdat door algemene regels afzonderlijke tegen
woordige en toekomstige vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen 
tussen echtgenoten en tussen hen en derden worden geregeld, en tenslotte 
omdat die regels een onderlinge samenhang vertonen aansluitend bij de 
maatschappelijke opvattingen omtrent de doelstellingen van het huwelijk. 
Zo heeft het huwelijksvermogensstelsel, niet meer een overwegend con
tractueel karakter, zoals op grond vanhetB.W. voorgehouden werd (16), 
zij het dan nog dat uiteenlopende regelingen in bijzondere huwelijks
contracten mogelijk zijn overeenkomstig inzichten van de·echtgenoten. 
Samenvattend is het huwelijksvermogensstelsel een samenhangend ge
heel van algemene rechtsregels, dat, in acht genomen het bestaan van de 
leefgemeenschap tussen echtgenoten en in aansluiting bij de rechtsrege
ling omtrent hun persoonlijke betrekkingen - eensdeels tijdens het hu
welijk en voor de duur ervan- de vermogensrechtelijke gevolgen van het 

(16) DELVA, W., o.c., Liber Amicorum Mgr. Onclin, biz. 281. 
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huwelijk vaststelt; het regelt de geldelijke belangen en de vermogens
verhoudingen tussen de echtgenoten en hun bevoegdheden daaromtrent, 
bepaalt de rechten van derden, die met een van beide of met beide 
echtgenoten in rechtsverhoudingen betrokken worden, en het stelt voor 
die beide problemen een bewijsregeling vast; anderdeels worden bij het 
einde van het huwelijk de onderscheiden vermogensbelangen vastgesteld, 
meer bepaald het aandeel van elke echtgenoot of van zijn erfopvolgers in 
de medeeigendom die zij tijdens het huwelijk hebben doen ontstaan. 

6. Wettelijke en bedongen huwelijksvermogensstelsels 

12. In ons burgerlijk recht wordt de vrijheid van de echtgenoten erkend 
om, naar eigen inzichten, in de regel voor de duur van het huwelijk en 
binnen zekere wettelijke grenzen hun vermogensbelangen te regelen door 
een huwelijksvermogensstelsel vastgesteld in het huwelijkscontract. Die 
keuzemogelijkheid wordt vergemakkelijkt door het vastleggen van een 
aantal wettelijke modellen waarnaar in het huwelijkscontract enkel ver
wezen wordt. Die keuzemogelijkheid kan uitgebreid zijn of vrij beperkt 
gehouden worden. Op grond van de algemene maatschappelijke rol van de 
echtvereniging, voor de vrijwarring van de belangen van echtgenoten zelf, 
voor deze van de derden, wegens het bestaan van onderscheiden vermo
gens, en verwijzend naar de eisen van rechtszekerheid, moeten aile 
echtgenoten een bepaalde en blijvende regeling voor die belangen hebben, 
zodat, indien ze geen eigen keuze daaromtrent gedaan hebben, hun een 
wettelijke regeling wordt opgelegd nl. het wettelijk huwelijksvermogens
stelsel. Dat wettelijk huwelijksvermogensstelsel is aldus gezien een aan
vullende regeling. Het is ook wettelijk door zijn inhoud: de wetgever stelt 
hem vast in een geheel van samenhangende bepalingen. Tevens is dit 
wettelijk huwelijksvermogensstelsel het gemeen recht van het huwelijks
vermogensrecht (art. 1390 B.W.). Tenslotte vertolkt de wetgever langs 
dat stelsel om de maatschappelijke visie op de gause problematiek die 
erdoor moet opgelost worden (17). Omdat aldus het geldelijk statuut van 
de echtvereniging wordt geregeld (18), omdat zo afzonderlijke en ge
meenschappelijke belangen van de echtgenoten worden vastgesteld, gere
geld en gewijzigd, omdat daardoor de bevoegdheden en mogelijkheden 
van de echtgenoten worden geregeld, uitgaande en in functie van hun 
vereniging, sluit die rechtsregeling in het domein van de vermogensbelan
gen aan bij de opvattingen omtrent de persoonlijke betrekkingen en 
omtrent de handelingsbekwaamheid. De bevoegdheden in het vermo
gensbeleid geven inhoud en betekenis aan de bekwaamheid. 

(17) CoRNU, G.,Les regimes matrimoniaux, Parijs, P.U.F., biz. 27. 
(18) RENARD, Cl., Le regime matrimonial de droit commun, Brussel, CIOC, 1962, biz. 42. 

165 



B. Het primair huwelijksstelsel 

1. Oorsprong van het primair huwelijksstelsel 

13. Een aantal persoonsgebonden verplichtingen, rechten en belangen 
hebben vermogensrechtelijke gevolgeh voor de echtgenoten en voor 
derden. 
Dit geldt voor zekere persoonlijke verplichtingen van de echtgenoten 
(bijdrage, samenwoning), voor bepaalde rechten (vrije beroepsuitoefe
ning), voor de deelneming aan het rechtsverkeer (bepaalde bevoegdhe
den, mandaten) of met be trekking tot de beschikking over economise he en 
financiele middelen of goederen, wezenlijk vereist voor de echtvereniging 
(huisvesting, huisraad, inkomsten). 
Zoals de persoonsrechtelijke verplichtingen en rechten zijn de daaraan 
gebonden vermogensrechtelijke aspecten van wezenlijk belang voor aile 
huwelijken en worden ze dan ook op eenvormige en dwingende wijze door 
de wet geregeld. Die wettelijke regeling vertolkt de algemeen geldende 
maatschappelijke opvatting en doelstellingen van het huwelijk, met name 
de juridische gelijkheid van de echtgenoten, hun solidariteit en de doelge
bondenheid van hun optreden, het nastreven van hun gemeenschappelijk 
belang. 

2. Omschrijving van het primair huwelijksstelsel 

14. Een overzicht van de problemen, die veelal in het primair huwelijks
stelsel geregeld worden, geeft een inzicht omtrent de inhoud en draag
wijdte ervan. 
a. De echtgenoten moeten samenwonen. In hun persoonlijke verhoudin
gen brengt zulks mee dat een echtelijke verblijfplaats wordt vastgesteld. 
Vermogensrechtelijk gezien is de samenwoning niet mogelijk zonder een 
woning en huisraad: ze zijn wezenlijk vereist voor de samenwoning en 
daarom wordt bij vermogensrechtelijke handelingen daaromtrent met het 
bestaan van de echtvereniging rekening gehouden. 
b. De echtgenoten Ieven samen en vormen met de kinderen een gezin: in 
de dagelijkse levensbehoeften moet voorzien worden. Elke echtgenoot 
moet zijn dee I van die lasten dragen: wat concreet kan gebeuren zowel 
door persoonlijke inzet als door geldelijke bijdrage, waarvoor dan in de 
eerste plaats de inkomsten in aanmerking komen. De verdeling van de 
lasten tussen de echtgenoten gebeurt rekening houdend met de geldmid
delen en met de taakverdeling. Ook tegenover de derde kan een bijzondere 
regeling gelden voor die huishoudelijke en opvoedingsschulden, uit
gaande van de bijzondere bestemming ervan: de beide echtgenoten zijn 
ervoor aansprakelijk. 
c. Elke echtgenoot heeft het recht een beroepswerkzaarnheid uit te oefe-
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nen. Zijn zelfstandig optreden vergt een zekere vermogensrechtelijke 
autonomie, meer bepaald omtrent bet ontvangen en besteden van de 
beroepsinkomsten. 
d. Rechts- en handelingsbekwaamheid veronderstellen .langs be
voegdheidsregelen om, eensdeels bet verwezenlijken van een zekere 
graad van juridische zelfstandigheid, anderdeels de beveiliging van de 
belangen van de echtvereniging. Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkom
sten, maar moet ze besteden in een bepaalde wettelijke volgorde; hij heeft 
de mogelijkheid om rekeningen te openen; door algemene of bijzondere 
lastgeving kan de ene de andere vertegenwoordigen. Geen persoon is meer 
aangewezen dan de andere echtgenoot om de belangen van de echtvereni
ging te verzorgen wanneer een echtgenoot afwezig, onbekwaamverklaard 
of in de onmogelijkheid is zijn wil te kennen te geven, maar de recht
banken beoordelen de regeling ervan. 
e. Het belang van de echtvereniging wordt als leidraad benadrukt wan
neer meningsverschillen tussen echtgenoten ter beoordeling komen van de 
rechter, zoals beschikkingshandelingen omtrent de voornaamste woning, 
verbod een beroep uit te oefenen, en persoonlijke zekerheden. 
f. Die grondregels vinden toepassing wanneer de persoonlijke verstand
houding tussen de echtgenoten goed is: een goede verstandhouding in de 
persoonlijke betrekkingen vergemakkelijkt de regeling van vermogens
rechtelijke belangen, bv. ten aanzien van de bijdrage in de lasten van het 
huwelijk, bet geven van algemene en bijzondere lasten, de niet betwisting 
van gedane schenkingen en verleende zekerheden. Door persoonlijke 
tegenstellingen en uiteenlopende beleidsoordelen worden conflicten in de 
hand gewerkt die individuele en gemeenschappelijke vermogensbelangen 
in bet gedrang brengen: de rechter moet die specifieke betwistingen 
oplossen uitgaande van de gelijkheid van de echtgenoten en in functie van 
de belangen van de echtverenigirig. 

3. Bepaling van het primair huwelijksstelsel 

15. Het primair huwelijksstelsel is een geheel van wettelijke regels, dat, 
op gebiedende en eenvormige wijze, een aantal algemene gevolgen van 
bet huwelijk met tegelijk persoonsrechtelijke en vermogensrechtelijke 
aspecten regelt en zulks met bet oog op bet verwezenlijken van de 
essentiele doelstellingen van bet huwelijk. Het zijn algemene basisregels 
die door de wet opgelegd worden aan alle echtgenoten. Ze zijn fun
damenteel wegens bet belang, de draagwijdte en de sanctionering ervan 
die wettelijk vastgesteld zijn. De overtreding van de regels van bet primair 
huwelijksstelsel wordt gesanctioneerd door de betrekkelijke nietigheid of 
de niet-tegenstelbaarheid naar gemeen recht of door een bijzondere wette-' 
lijk vastgestelde betrekkelijke nietigheid. 
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C. De verhouding primair huwelijksstelsel - huwelijksvermogensstelsel 

16. Vermogensrechtelijk wordt een onderscheid gemaakt tussen 
eensdeeis wat geacht wordt, om de hoger aangehaaide redenen, te behoren 

. tot de aigemene gevoigen en tot de essen tie van het huweiijk en anderdeeis 
wat de gevoigen zijn van de toevoeging aan het huwelijk van een huwe
lijksvermogenssteisel. Een onderscheid wordt aidus gemaakt tussen het 
primair wettelijk huwelijkssteisei en het secundair- wetteiijk of bedon
gen - aanvullend huwelijksvermogenssteisel. 

Primair en secundair huwelijkssteisei zijn onderscheiden deien van het 
huwelijksrecht en van het huwelijksvermogensrecht in zoverre door het 
eerste, naast persoonsgebonden rechten, verplichtingen en beiangen, ook 
vermogensbeiangen geregeid worden. Die onderscheiden deien van het 
huwelijksvermogensrecht vormen echter geen twee reeksen bepalingen 
die naast mekaar kunnen worden gepiaatst: ze doorkruisen mekaar en 
werken op mekaar in, zij het dan niet steeds op dezeifde wijze en met 
dezelfde intensiteit. Het aanvullend steisei wordt overkoepeid door het 
primair huwelijkssteisei: wat in dit Iaatste geregeid wordt mag niet gewij
zigd worden door het eerste. De regeling van het primair huweiijkssteisei 
is wei eenvormig, maar de inwerking op het secundair huwelijksvermo
genssteisei kan versclrillend zijnnaargelang van qe aard van dit Iaatste. Ten 
aanzien van de steiseis met scheiding van goederen zijn de soliaariteitsre
geis van overwegend beiang; met betrekking tot de steiseis met ge
meenschap wordt door het primair huwelijkssteisei de autonomie van de 
echtgenoten bewerkstelligd. Een minimum aan bevoegdheden wordt de 
echtgenoten in ieder gevai toebedeeid. Daarbij is het zo dat het primair 
huwelijkssteisei - vermenging van beiangrijke persoonlijke en vermo
gensrechtelijke gevoigen van het huwelijk- vastgesteid wordt in de wet, 
terwiji de andere vermogensrechtelijke gevoigen, weike ook wei voort
vioeien uit die Ieefgemeenschap, binnen zekere grenzen, in het huwelijks
vermogenssteisei vastgeiegd worden dat ook aigemeen en statutair is, 
maar in regei overgeiaten wordt aan het inzicht van de echtgenoten en 
siechts bij ontstentenis van bedongen regeling door de wet opgeiegd 
wordt. 

§ 4. BESLUIT 

A. De indeling van de civielrechtelijke huwelijksgevolgen voor de echt-
genoten 

17. Uit de voorafgaande beschouwingen voigt dat de wetgever, geiet op 
het aigemeen maatschappelijk beiang van de Ieefgemeenschap die tussen 
echtgenoten ontstaat door het hu welijk, niet aileen de bijzondere grond- en 

168 



J - l ------ --- ---~:c-:1_ [_~- ---------------

vormvoorwaarden regelt om in het huwelijk te treden doch ook de gevol
gen van die bijzondere rechtstoestand vaststelt. 

Bij ontstentenis van elke princiepsbepaling, weerspiegelen die gevolgen 
de opvattingen die de wetgever heeft omtrent de organisatie en de 
doelstellingen van die leefgemeenschap. Zo mag gesteld worden dat in de 
geldende opvattingen het huwelijk aan de basis ligt van een essentiele 
maatschappelijke eel, die een blijvende leefgemeenschap is van twee 
evenwaardige en gelijkberechtigde personen welke in onderlinge samen
werking hun persoonlijke ontplooiing en geluk nastreven; 

Een goede huwelijkswetgeving omtrent de gevolgen van het huwelijk 
regelt in duidelijk onderscheiden, opvolgende en onderling samen
hangende bepalingen ( 19) : 

1. De algemene gevolgen van het huwelijk met betrekking tot de per
sonen. De echtgenoten hebben een aantal bijzondere verplichtingen en 
rechten: ze moeten sarr{enleven, ze moeten elkaar getrouw zijn, hulp en 
bijstand verlenen en bijdragen in de lasten van het huwelijk door geldelijke 
middelen, maar ook door hun persoonlijke inzet. 

Die verplichtingen en rechten zijn dezelfde voor de ene en voor de andere 
echtgenoot, zodat voor de regeling van de problemen die zich daaromtrent 
kunnen stellen in hun gebonden leefgemeenschap geen volstrekte of 
overwegende beslissingsmacht wordt toegekend aan de ene of de andere 
echtgenoot. Die problemen moeten opgelost worden door onderling 
overleg en leidt dit niet tot een oplossing, dan blijft een enkele mogelijk
heid open: de tussenkomst van de rechter. De wetgevende opvatting 
uitgaande van de gelijkheid in de persoonsrechtelijke verhoudingen is 
bepalend voor de regeling van de vermogensrechtelijke, zowel met be
trekking tot de eigen rechtstoestand van de echtgenoten in het rechts
verkeer als tot de regeling van hun eigenlijke vermogensbelangen. 

2. Door het huwelijk worden de echtgenoten gelijke associes van een 
gebonden leefgemeenschap, die aldan niet aan de oorsprong kan liggen 
van een gewijzigde rechtstoestand. De gelijkheid van de echtgenoten 
brengt 4n de regel geen wijziging mee van hun handelingsbekwaamheid, 
tenzij uitzonderlijk voor bepaalde rechtshandelingen en door bijzondere 
verbodsbepalingen. 

3. Wat de vermogensrechtelijke verhoudingen van echtgenoten betreft 
zijn er twee onderscheiden soorten regels. De eerste reeks behoort tot de 
algemene gevolgen van het huwelijk, geldt voor aile echtverenigingen, is 

(19) Vgl. RENARD, Cl., o.c., blz. 83. 
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vastgesteld in de wet en daarvan mag niet afgeweken worden. Het gaat om 
vermogensrechtelijke verhoudingen nauw verbonden met persooris
rechtelijke. Die regels vormen het primair huwelijksstelsel. In die regeling 
komt het meest duidelijk de wettelijke conceptie van het huwelijk tot 
uiting : in die algemene gevolgen wordt de gebonden leefgemeenschap 
van gelijke doch solidaire partners georganiseerd, zowel in normale leef
omstandigheden als in crisistoestanden. 

4. De gewone vermogensrechtelijke verhoudingen worden geregeld in 
het secundair huwelijksvermogensstelsel, dat ofwel een wettelijk huwe
lijksvermogensstelsel kan zijn ofwel een bedongen huwelijksvermogens
stelsel, naar keuze van de echtgenoten binnen zekere algemene begren
zingen of gekozen onder de stelsels voorgesteld door de wet. Daar ook kan 
de wetgever bepaalde regels opleggen, meer bepaald omtrent de be
stuursbevoegdheden van de echtgenoten. 

5. Alhoewel een uiteenlopende uitwerking van de regelingen omtrent de 
persoonsrechtelijke en de vermogensrechtelijke verhoudingen principieel 
denkbaar en praktisch verwezenlijkbaar is (20) toch is· het wenselijk en 
logisch dat de beid~ regelingen uitgaan van dezelfde beginselen en daar
aan een echte en volwaardige uitwerking geven. Na de wet van 30 april 
1958 en tot de inwerkingtreding van de W(!tvan 14 juli 197 6 heeft onsrecbt 
die distorsie gekend metal de nadelen vandien. Ze blijft bestaan voor de 
echtgenoten die de bewarende verklaring van artikel 1, 1° van de over
gangsbepalingen hebben gedaan. In de regeling van de vermogensrechte
lijke verhoudingen moet de algemene wettelijke opvatting terzake de 
persoonsrechtelijke verhoudingen (gelijkheid in gebondenheid) en met 
betrekking tot de rechtstoestand van de echtgenoten (-= handelingsbe
kwaamheid) doorgetrokken worden, zodat beide echtgenoten gelijke en 
effectieve mogelijkheden hebben. 

B. Draagwijdte van de indeling 

18. Die indeling van de huwelijksgevolgen wordt niet aileen voorgestaan 
om didactische en logische redenen. Didactisch is het duidelijker eerst te 
spreken over de persoonsrechtelijke gevolgen, de daaruit volgende basis
conceptie van de rechtsbetrekkingen onderling tussen de echtgenoten en 
tegenover derden, dan over het primair huwelijksstelsel en tenslotte over 
het secundair huwelijksvermogensstelsel. 
Het is ook logisch dat eerst de persoonsrechtelijke verhoudingen en de 

(20) Zie daarover BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 51, blz. 48 e.v. 
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rechtstoestand van de echtgenoten geregeld worden, omdat de conceptie 
daaromtrent determinerend is zowel voor het primair huwelijksstelsel, 
meer direct gebonden aan de algemene gevolgen van het hu welijk, als 
voor het wettelijk of bedongen huwelijksvermogensstelsel. Zo is het 
denkbaar dat rechtsgelijke echtgenoten niet helemaal op dezelfde voet 
gesteld worden in de uitwerking van het primair huwelijksstelsel- omdat 
aan een van hen bepaalde beslissingsmogelijkheden worden toegewezen 
-of in die van het secundair huwelijksvermogensstelsel- doordat de 
ene meer bevoegdheden heeft ten aanzien van de gebonden medeeigen
dom; terwijl het omgekeerd niet denkbaar is dat een handelingson
bekwame, onderworpen aan de maritale macht, beschikkingsdaden zou 
stellen over gemeenschappelijke goederen. 
Er is echter meer. De juridische aard en derhalve de sane tie bij miskenning 
van die verschillende bepalingen zijn zeer verschillend: de wederzijdse 
verplichtingen en rechten van de echtgenoten bepalen het huwelijk als de 
door de wet erkende, georganiseerde en beschermende maatschappelijke 
basiscel. Langs die regeling om wordt de algemeen geldende organisatie 
van de gebonden leefgemeenschap vastgesteld. Die bijzondere categorie 
rechten bepaalt de structuur van de echtvereni~ing en behoort derhalve tot 
de wetten van openbare orde (21). De echtgenoten kunnen ze door bijzon
dere overeenkomsten niet opheffen of de uitwerking ervan op definitieve 
wijze anders regelen (22). Zo kunnen de echtgenoten mekaar niet con
ventioneel vrijstellen van de verplichting van getrouwheid. Een defini
tieve overeengekomen feitelijke scheiding is nietig: zonder samenwoning 
is het huwelijk niet denkbaar. De echtgenoten kunnen mekaar ook niet 
ontslaan van de verplichting tot hulp of een overeenkomst afsluiten waar
bij een van hen volledig ontslagen wordt van elke bijdrage in de lasten van 
het huwelijk. Ook de andere niet in de wet vermelde verplichtingen 
hebben hetzelfde karakter, als behorende tot de essentie van het huwelijk. 
De bepalingen om trent de handelingsbekwaamheid raken ook de open bare 
orde, als onderdeel van de wetten betreffende de staat en bekwaamheid 
van de personen. Alleen de wetgever kan daaromtrent beperkende rege
lingen invoeren. De echtgenoten kunnen dat niet. 
De draagwijdte van de bepalingen van het primair huwelijksstelsel is meer 
beperkt. Ze geldt wel voor alle huwelijken, is een onderdeel van de 
gevolgen van het huwelijk zelf, doch is van dwingend recht. Ze zijn van 
dwingend recht omdat daardoor persoonsrechtelijke en vermogensrechte-

(21) CARBONNIER, J., Droit civil, D. II, 2, blz. 386-387. 
(22) DEL VA, W. ,Personen- enFamilierecht, II, Staat en Bekwaamheid, II, biz. 82;- DE PAGE, H., 
D. I, 3e dr., nr. 697 bis, blz. 832. 

171 



lijke belangen van de echtgenoten in onderlinge samenhang geregeld 
worden, omdat daardoor de doelstellingen van het huwelijk verwezenlijkt 
kunnen worden en omdat daarvan niet mag afgeweken worden op al
gemene wijze door het huwelijkscontract. Ze hebben echter niet dezelfde 
draagwijdte en sanctie : die bepalingen willen de echtgenoten tegen zich
zelf en de ene tegen de andere beschermen, doch ook de echtvereniging als 
dusdanig ; uitzonderlijk beschermen ze derden (de hoofdelijkheid voor 
huishoudelijke schulden). De beschermde kan aan di~ bescherming ver
zaken in bepaalde omstandigheden. De schending van die regels geeft 
aanleiding tot de relatieve nietigheid of de niet-tegenstelbaarheid van de 
aangegane verbintenissen; ze zijn vatbaar voor bevestiging en voor da
ding. De vordering kan ook krachtens een bijzondere wetsbepaling na een 
verkorte termijn verjaren (23). 
Door het secundair huwelijksvermogensstelsel worden vooral vermo
gensbelangen geregeld. Die regels hebben een meer beperkte draagwijdte 
dan deze van het primair huwelijksstelsel, omdat ze worden vastgesteld 
binnen wettelijke grenzen of overeenkomstig de inzichten van de echt
genoten. Ook tegenover derden is er een verschil in intensiteit tussen beide 
soorten regelingen: derden kunnen in geen geval de miskenning van de 
regels van het primair huwelijksstelsel inroepen, deze zijn immers wette
lijk vastgesteltlen a:lgemeen-geldend; De-regels van-het secundair-huwe~ 
lijksvermogensstelsel zijn gebonden aan publiciteit (art. 76, 10° B. W.) en 
in die mate ook van dwingend recht als strekkend tot bescherming van de 
private belangen van de echtgenoten en van derden. Ze zijn overigens 
pl"incipieel niet veranderbaar tijdens het huwelijk (24). De regels van het 
secundair huwelijksstelsel zijn niet homogeen en kunnen zeer specifiek 
zijn, afwijkend van het wettelijk en van de wettelijk voorgestelde bedon
gen huwelijksverrriogensstelsels. De echtgenoten kunnen niet de mis
kenning van die regels van hun huwelijkscontract inroepen, wanneer de 

. derde ze niet kende. 
Deze indeling wordt ook aangenomen door Professor Fr. RroAux, zij het 
dat hij een bredere inhoud geeft aan de bepalingen van persoonsrechtelijke 
aard door er niet aileen artikel213 en 214 onder te rekenen, maar ook deze 
met betrekking tot de beroepsuitoefening (art. 216 B.W.) en dat hij de 
sanctieregeling niet op dezelfde wijze ziet (25). 

(23) Zie daarover nog verder nr. 24 e.v. 
(24) RENAULD, J., Droit patrimonial de Ia famille, I, Les regimes matrimoniaux, Brussel, Larcier, 
1971, nr. 368, biz. 267. 
(25) RIGAUX, Fr., Quelques reflexions sur Ia loi du 14 juillet 1976. Droit interne et droit international 
prive, Rev. Trim. Dr. Fam., 1977, nr. 3 e.v. 
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C. Toepassing op de wet van 14 juli 1976 

19. De hiervoren geschetste leerstellige voorstelling omtrent de samen
hang van de persoonlijke verplichtingen en rechten van de echtgenoten, 
met hun persoonsrechtelijke verhoudingen, bekwaamheid en bevoegdhe
den, bet primair huwelijksstelsel en secundair huwelijksvermogens
stelsel, komt niet zo duidelijk tot uiting in de nieuwe wet. De wet van 14 
juli 1976 heeft niet alleen de opsplitsing ,wederzijdse rechten en ver
plichtingen" en ,huwelijksvermogensstelsels" behouden om die delen 
respectievelijk in Boek I en Boek III van bet B. W. in te passen; ze heeft 
ook de voorstelling van het hoofdstuk betreffende de wederzijdse ver
plichtingen en rechten gewijzigd en dit in een eerder verwarring stichtende 
zin. Tenslotte wordt geen gewag gemaakt van bet primair huwelijks
stelsel, zodat ook daarvan de inhoud niet zo duidelijk naar voren komt. 

Artikel 212 B. W. begint met de beginselverklaring: ,De rechten, ver
plichtingen en bevoegdheden van de echtgenoten worden geregeld door de 
bepalingen van dit hoofdstuk, die van toepassing zijn door bet enkele feit 
van het huwelijk. Zij worden bovendien geregeld door de bepalingen 
betreffende bet wettelijk stelsel of door die van hun huwelijkscontract, 
welke niet mogen afwijken van de bepalingen van dit hoofdstuk". 
In het derde lid van artikel212 B.W. wordt vastgesteld: ,Het huwelijk 
wijzigt de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten niet, ... ''. In 
artikel213 B.W. worden dan de verplichtingen van de echtgenoten opge
somd- samenwoning, getrouwheid, hulp en bijstand en in artikel2211id 
1 B. W. de verplichting tot bijdrage in de lasten van bet huwelijk. Artikel 
214 B. W. regelt de wijze van vaststelling van de echtelijke verblijfplaats. 
Dan volgen, zonder onderlinge samenhang, diverse bepalingen. 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt duidelijk dat met de regeling van 
rechten, verplichtingen en bevoegdheden, waarvan sprake in artikel 
212 B.W. alleenpatrimoniale rechten, verplichtingen en bevoegdheden 
bedoeld worden. Deze tekst stamt uit het artikel 214 B.W. van bet 
antwerp Wigny en sluitlangs daaromaan bij hetvroeger artikel214 B.W. 
waar het onderscheid gemaakt werd tussen bekwaamheid en bevoegdhe
den in de specifieke huwelijksvermogensrechtelijke zin, bekwaamheid 
zijnde de mogelijkheid om krachtens rechten rechtshandelingen te ver
richten, de bevoegdheid zijnde de eenzijdige mogelijkheid om ook in 
andermans rechtssfeer volwaardige uitvoerbare rechtshandelingen te 
stellen. Eensdeels door bet invoeren van eenzelfde regeling voor beide 
echtgenoten met betrekking tot handelingsbekwaamheid en bevoegdhe
den en anderdeels door het wegvallen van de bijzondere gegevens van het 
huwelijksvermogensrecht die dat onderscheid schraagden - de omvang 
van de gemeenschap, gebonden medeeigendom waarvan het beleid in 
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han den van de man berust en bet rechtstreeks wettelijk vruchtgenot - is 
de wetgever teruggekeerd naar de gemeenrechtelijke betekenis van de 
woorden. Aldus wordt met ,de rechten" verwezen naar bet direct zeg
gingschap over een bepaald goed en in verband met een bepaalde gedra
ging; de bevoegdheid verwijst naar de uitoefening van bet recht, terwijl de 
uitoefening van bet recht of de bevoegdheid onvermijdelijk een verant
woordelijkheid met zich brengt en aanleiding kan geven tot verplich
tingen (26). 
Die tekst heeft wei een zinvolle betekenis doordat daarmee gewezen wordt 
op de gelijkheid van de echtgenoten, op bet behoud van hun ongewijzigde 
handelingsbekwaamheid en vooral omdat daardoor bet dwingend karakter 
van de bepalingen van bet hoofdstuk wordt onderlijnd. 
Ten aanzien van de boger aangeduide rechtstheoretische structuur en met 
betrekking tot de daaruit afgeleide logische volgorde van de bepalingen is 
de voorstelling niet juist: de artikelen 213, 214 en 221 lid 1 B.W. die 
betrekking hebben op de persoonsrechtelijke verplichtingen en betrek
kingen van de echtgenoten en artikel212, lid 3 B.W. met betrekking tot 
de rechtstoestand van de echtgenoten ten aanzien van hun handelingsbe
kwaamheid zijn van openbare orde en daaromtrent kunnen geen overeen
komsten geldig gesloten worden. Artikel212, !eden 1 en 2 zijn dan wei de 
algemene inleidiilg tothet primait huwelijksstelsel dat dan eigelllijk: aan
vangt met artikel 215 B. W. 

HOOFDSTUK II 

DE RECHTSTHEORIE VAN HET PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL 

§ 1. DE BEPALING VAN HET PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL 

20. De reeds voordien gegeven bepaling wordt bier hemomen (27). Het 
primair huwelijksstelsel is een geheel van wettelijke regels dat, op ge
biedende en eenvormige wijze, een aantal algemene gevolgen van bet 
huwelijk voor de echtgenoten en voor de derden met tegelijk persoons
rechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten regelt en zulks met bet oog 
op bet verwezenlijken van de essentif~le doelstellingen van bet huwelijk. 
De ontleding van deze bepaling volgt verder bij bet onderzoek van de 
kenmerken en doelstellingen van bet primair huwelijksstelsel. 

(26) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, biz. 19. 
(27) Zie nr. 15. 
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§ 2. V ERKLARING VAN DE GEBRUIKTE TERMINO~OGIE 

21. Omdat deze regels aansluiten bij de materie van de huwelijksvermo
gensstelsels, opgenomen in titel V van Boek III, en onderdelen van het 
huwelijksvermogensrecht vaststellen, wel dan met algemene en dwin
gende werking, wordt voor het geheel daarvan veelal de benaming , ,het 
primair huwelijksvermogensstelsel" gebruikt (28). De bedoelde regels 
hebben echter · niet aileen betrekking op vermogensbelangen en meer 
speciaal het toebehoren ervan: ze betreffen ook de persoonsrechtelijke 
betrekkin~en en belangen van de echtgenoten, hun handelingsbekwaam
heid, hun bevoegdheden over hun vermogens of op onderdelen ervan, er 
worden richtlijnen in gegeven omtrent hun optreden, hun onderlinge 
gebondenheid tegenover derden wordt bepaald en er worden regelingen 
vastgesteld voor conflictsituaties met richtlijnen voor de rechter. Daarbij 
komt dat die regels een geheel vormen vastgesteld door de wet en dat ze 
een gebiedende werking hebben. Om die redenen en om een duidelijk 
onderscheid te maken met het eigenlijke huwelijksvermogensrecht, 
waarin de secundaire hu'welijksvermogensstelsels worden vastgesteld, 
wordt de voorkeur gegeven aan de uitdrukking ,primair huwelijks
stelsel''. 

§ 3. KENMERKEN VAN HET PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL 

1. Algemene rechtsregeling 

22. De regels van het primair huwelijksstelsel hebben een algemeen 
karakter: ze gelden voor alle huwelijken. 

De bepalingen van het primair huwelijksstelsel zijn van rechtswege van 
toepassing ,door het enkele feit van het huwelijk" (art. 212, eerste 
lid B.W.) (29) en gelden als gevolgen van het huwelijk voor alle echt
genoten, ongeacht de bepalingen van het wettelijk of door het huwelijks
contract vastgestelde secundair huwelijksvermogensstelsel. 
De algemene werking heeft ook de toepassing ervan tot gevolg op de 
echtgenoten gehuwd voor de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 
1976, zodat ook de situatie van die echtgenoten belangrijke wijzigingen 
ondergaat ook al hebben ze hun vroeger huwelijksvermogensstelsel be
houden (30). 

(28) RENAULD, J., D.c., l, nr. 85, biz. 98. 

(29) PAUWELS, J.M., D.C., nr. 44, biz. 53. 

(30) Daaruit ontstaan dan weer heel moeilijke problemen: de inning van inkomsten verenigen met het 
recht van vruchtgenot van de gemeenschap, de opening van een bankrekening moet verenigd worden 
met het recht van beheer van de man over de eigen goederen van de vrouw enz.: zie DILLEMANS, R., 
D.c., nr. 88b, biz. 196. 
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2. Eenvormige regeling 

23. Het primair huwelijksstelsel is eenvormig recht. Keuze omtrent die 
regels is niet mogelijk (31). De echtgenoten kunnen een aantal vermo
gensbelangen en rechten regelen, maar die gene ervan die geregeld worden 
door het primair huwelijksstelsel zijn daarvan uitgesloten. 

3. Dwingend karakter 

24. a. Wettelijke omschrijving. Het primair huwelijksstelsel regelt een 
aantal fundamentele problemen van alle echtverenigingen op gebiedende 
wijze. Dit bijzonder kenmerk wordt vertolkt in de tekst van artikel 212, 
lid 2 B.W.: ,Zij (de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de 
echtgenoten) worden bovendien geregeld door de bepalingen betreffende 
het wettelijk stelsel of door die van hun huwelijkscontract, welke niet 
mogen afwijken van de bepalingen van dit hoofdstuk''. 

Tijdens de parlementaire voorbereiding werd het gebiedend karakter van 
de bepalingen van het primair huwelijksstelsel bevestigd en meteen ont
kend dat ze de openbare orde raken (32). 
Eerder werd reeds aangetoond dat dit gebiedend karakter geldt voor het 
eigenlijke primair huwelijksstelsel, niet voor de wederzijdse rechten en 
verplichtingen en de bekwaamheidsregels die van openbare orde 
zijn (33). 

25. b. Draagwijdte van dit gebiedend karakter 

1 o In de eerste plaats geldt de wettelijke regeling van het primair huwe
lijksstelsel voor alle echtgenoten bij ontstentenis van bedongen regeling. 

2° In beginsel mogen de echtgenoten in hun huwelijkscontract of door een 
latere overeenkomst niet afwijken van de regels van het primair huwelijks
stelsel. Dat is ook zo voor de bepalingen van openbare orde, maar omdat 
deze voor het maatschappelijk bestel essentieel geachte belangen be
schermen, is de uitwerking ervan meer verregaand. Zo kunnen de echt
genoten met betrekking tot de persoonlijke verplichtingen die voor hen uit 
het huwelijk volgen, niet overeenkomen dat een van hen volledig ontsla-

(31) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 44, biz. 53. 
(32) DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 3, biz. 87; verslagJ. Hambye, Gedr. St. Sen., B.Z. 
1974, 683, nr. 2, biz. 6; de verklaring van de verslaggever J. Hambye, Pari. Hand., Senaat 
1975-1976, biz. 1911;- RAUCENT, L., o.c., biz. 4;- HAMBYE, J., Rep. Not., Les regimes 
matrimoniaux, 2e partie, D. I, nr. 7, biz. 53; de verklaring van de Minister van Justitie H. 
Vanderpoorten aangehaald in Gedr. St. Kamer, 869-3, biz. 3; Verslag Fr. Baert, Gedr. St. Kamer, 
869, nr. 3, biz. 6. 
(33) Zie nr. 17 en 18. 
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gen is van eike bijdrage in de Iasten van het huwelijk; in verband met de 
handelingsbekwaamheid kunnen ze niet overeenkomen dat ze tach aan 
mekaar goederen kunnen verkopen in andere gevallen dan deze bepaaid in 
artikei 1595 B.W. 
De regeis van het primair huwelijkssteisei beschermen wei beiangrijk 
geachte beiangen, vermits wettelijke regelingen daaromtrent vastgesteid 
werden, maar de wettelijke bescherming betreft private beiangen van de 
echtgenoten: de beschermde echtgenoot of derde kan die bescherming 
inroepen, de schending van die regeis wordt gesanctioneerd door een 
reiatieve nietigheid of door de niet-tegensteibaarheid, en de beschermde 
partij aileen kan aan die wetteiijke bescherming verzaken en dan nog enkei 
wanneer die bescherming hem effectief is verzekerd (34). 

26. c. De rechtsgeldigheid van bedongen regelingen 

Bedongen regeiingen zijn a priori niet heiemaai en op voistrekte wijze 
uitgesioten. Sommige regeis van het primair huwelijkssteisei hebben ten 
aanzien van de regeling van vermogensbeiangen een abstracte onbepaaide 
inhoud, zij het dan nog dat de wet bepaaide gegevens aanduidt waarmee 
rekening moet worden gehouden. Het beste voorbeeid daarvan is de 
regeling van de bijdrage van de echtgenoten , ,in de Iasten van het huweiijk 
naar vermogen". Van de persoonsrechteiijke verplichting (art. 221, lid 
1 B.W.) kan een echtgenoot niet vrijgesteid worden: het zogenaamde 
nui-beding is uitgesioten ais strijdig met de openbare orde. 
De concrete uitwerking van de vermogensrechtelijke aspecten kan ver-
schillen: · 

1 o naargeiang het wetteiijk of bedongen huwelijksvermogenssteisei stoeit 
op een gemeenschappelijk vermogen dat onmiddellijk en rechtstreeks de 
inkomsten van echtgenoten opneemt en correiatief de Iasten draagt, dan 
wei op een gemeenschappeiijk vermogen waar de inkomsten siechts 
middelijk in terecht komen, ofwei op een volledige scheiding van goe
deren. 

(34) Over deze dwingende bepaiingen tot bescherrning van private beiangen. Zie DABIN, J., Autono
mie de la volonte et lois imperatives, ordre public et bonnes mceurs, sanction de la derogation aux lois 
endroitpriveinterne, Ann. dr. Sc.pol., 1939-1940, biz. I80 e.v. ;-DEHARVEN, P.,Contributiona 
/'etude de la notion d'ordre public, R.C.J.B., 1954, biz. 259;- BAETEMAN, G., Les effets des 
dispositions imperatives protegeant des interets prives, R.C.J.B., 1960, biz. 158 e. v.;-RENARD, C. 
en VIEUJEAN, E. ,Nullite, inexistence et annulabilite, Ann. Fac. Dr. Liege, 1962, biz. 243 e.v.;
RIGAUX, Fr., L' etat d' ebriete d' un contractant cause de la nullite relative de la vente, R. C .J.B. , 1972, 
biz. 428, nr. 26;- VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen Deel, biz. 
73 e.v.; Over de toepassing op dit onderdeei van de wet van I4 juii 1976: zie CASMAN, H. en VAN 
LOOK, M., Huwelijksvermogensstelsels, Brussei, CEDE-Samson, 1977, I, I, biz. 7 de ·gewijzigde 
tekst van 1.11.77. I, 1, biz. 7-8;- RIGAUX, F., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1977, nr. 3. 
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zo naargelang de wijze waarop de echtgenoten onderscheidelijk bijdra
gen in de las ten van het huwelijk: beide echtgenotenhebben inkomsten uit 
een afzonderlijke beroepsactiviteit of uit persoonlijke goederen, de ene 
heeft er meer dan de andere, de ene heeft beroepsinkomsten, de andere 
komt die verplichting na geheel of gedeeltelijk door zijn persoonlijke inzet 
bij het voeren van de huishouding, de opvoeding van de kinderen en de 
niet-bezoldigde medewerking in de beroepsactiviteit van de andere; 

3° naargelang de hoegrootheid van de geldelijke middelen: de regeling 
kan anders zijn naargelang de inkomsten de behoeften overtreffen, ze 
dekken of onvoldoende zijn; 

4° naargelang de verstandhouding tussen de echtgenoten: een uitdruk
kelijke regeling bestaat veelal niet tussen de echtgenoten die in goede 
verstandhouding leven, maar toch kunnen ook dan stilzwijgende doch 
vaste afspraken daaromtrent bestaan, waarmee rekening kan worden ge
houden eens betwistingen ontstaan en deze voorgelegd worden aan de 
rechter. 
Om, uitgaande van die gegevens en omstandigheden, de rechtsonzeker
heid omtrent die verplichting met abstract-onbepaalde inhoud opteheffen, 
kunnen de echtgenoten aan de dwingende verplichting een concrete ge
stalte geven door de materii:~le uitwerking ervan neer te leggen in een 
huwelijkscontract of in een latere overeenkomst. 
Die regeling heeft dan wel een bijzondere draagwijdte. 

1° Om als dusdanig in haar bestaande contractuele versie in geval van 
betwisting door de rechter aanvaard en bekrachtigd te worden, moet de 
overeenkomst de verdeling van de lasten verwezenlijken door een even
redige verdeling ervan naar vermogen, dus conform het wettelijk voor
schrift. 

zo Deze regeling geldt slechts , ,rebus sic stantibus''. De ene of de andere 
echtgenoot kan ten alle tijde op gr?nd van gewijzigde omstandigheden of 
gegevens voorstellen de onderscheiden bijdrage of de concrete uitwerking 
ervan te wijzigen. Komen de echtgenoten daaromtrent niet tot een ak
koord, dan neemt de rechter zijn beslissing op grond van de wettelijke 
regeling. 

3° In verband met de aanpassing kunnen de echtgenoten twee suppletieve 
bepalingen in hun overeenkomst vastleggen (o.l. indexclausule, even
redigheidsbreuken), maar een dading is uiteraard uitgesloten (35). 

(35) Zie Cass., 3 februari 1973, Pas., 1973, I, 529 en de commentaar van P. Van Ommeslaghe in 
Chronique de Jurisprudence ,Les Obligations", R.C.J.B., 1975, nr. 26, biz. 463. 
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4° Bij de uitwerking van die evenredige verdeling kan een echtgenoot wei 
de wettelijke bescherming verzaken, maar hij kan op die verzaking ten aile 
tijde terugkomen wat dan geen gevolgen heeft voor het verleden doch wei 
voor de toekomst. Door de uitvoering van de van de wet afwijkende 
overeenkomst verzaakt hij aan de bescherming; voor de toekomst past de 
rechter op de betwisting de wettelijke regeling toe. Aldus heeft de wet
telijke regeling een bijzonder suppletief karakter. 

5° De sanctie is een betrekkelijke nietigheid of de niet-tegenstelbaarheid 
die aileen kan gevorderd worden door de beschermde partij. 
Voorbeeld: 
De man heeft een inkomen van 30.000 fr per maand, de vrouw heeft een 
inkomen van 10.000 fr; de huwelijkslasten belopen 20.000 fr: 
- Voiledige vrijstelling van man of vrouw is uitgesloten. 
- De echtgenoten bepalen in hun huwelijkscontract dat de man 

18.000 fr en de vrouw 2.000 fr zal bijdragen, inachtgenomen haar 
huishoudelijke arbeid. 

- Of de echtgenoten bepalen dat de man 15.000 fr en de vrouw 5. 000 fr 
zal bijdragen wat een strikt mathematische verdeling is. 

- N a 5 jaar vermindert het inkomen van de vrouw en ze wendt zich tot de 
vrederechter: deze beslist, overeenkomstig art. 221 B.W. haar bij
drage te brengen op 1. 000 fr inachtgenomen haar huishoudelijke 
arbeid. De vrouw heeft geen recht op terugvordering van hetgeen ze 
voordien ,teveel" betaalde. 

Gelijklopende redeneringen kunnen opgebouwd worden in verband met 
handelingen gesteld in verband met overeenkomsten omtrent de voor
naamste waning, over de inning van inkomsten, het houden van rekenin
gen, algemene en bijzondere lasten. Wat de huishoudelijke en op
voedingsschulden betreft geldt ze ook, maar de:ie bescherming is dan 
meer speciaal ingesteld voor derde-medecontractanten. 

4. De sanctie bij schending van de regels van het primair huwelijksstelsel 

27. De sanctie draagt er in belangrijke mate toe bij dat een regel zijn doel 
bereikt. Een regel van openbare orde wordt gesanctioneerd door een 
volstrekte nietigheid, die door iedere belanghebbende kan ingeroepen 
worden, die van ambtswege door de rechter moet toegepast worden, die 
niet vatbaar is voor bevestiging en die slechts verjaart na 30 jaar. 

Een regel die belangrijke, maar private belangen beschermt, wordt ge
sanctioneerd door een betrekkelijke nietigheid, die aileen door de be
schermde persoon kan ingeroepen worden. Die nietigheid kan worden 
bevestigd door de beschermde personen, uitdrukkelijk of stilzwijgend
bv. door de uitvoering van zijn verplichtingen of op grand van een 
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opvolgende rechtshandeling, die de goedkeuring van de vorige handeling 
insluit; en dan nog enkel wanneer de nietigheid vrij door hen kan inge
roepen worden. Die nietighdd verjaart na 10 jaar (36). Kan die nietigheid 
niet tot stand komen dan kan de beschermde echtgenoot zich minstens 
beroepen op de niet-tegenstelbaarheid (37). De regels van het primair 
huwelijksstelsel beschermen private belangen van de ene of andere echt
genoot of van derden en worden overeenkomstig het gemeen recht ge
sanctioneerd door een betrekkelijke nietigheid. 
In een aantal gevallen heeft de wetgever, ter bescherming van de rechts
zekerheid en van de belangen van derde-medecontractanten, die sanctie
regeling nader gepreciseerd. Zo wordt in artikel 224 § 1 bepaald dat de 
handelingen gesteld.met overtreding van art. 215 B.W. (gezinswoning) 
en van een krachtens artikel223 gevraagde of verkregen verbodsbeschik
king, ,onverminderd de toekenning van een schadevergoeding, kunnen 
worden nietigverklaard''. Dat de nietigheid relatief is, be let niet dat de 
rechter ze moet uitspreken, wanneer zulks gevraagd wordt door de be
langhebbende partij. In tegenstelling met wat de tekst van de wet op eerste 
gezicht kan doen gel oven en wat tijdens de parlementaire voorbereiding in 
die zin geschreven werd, steunend op een bepaalde rechtsleer, gaat het 
niet om een facultatieve nietigheid (38). 
Deze-bijzondere-regeling- is- dus- princ-ipieel niet-versehillend-van-de ge
meenrechtelijke; ze is dan wel ten aanzien van de vervaltermijn binnen 
dewelke ze moet ingesteld worden nl. binnen een jaar van de dag waarop 
de handeling ter kennis is gekomen van de echtgenoot-eiser (art. 
224 § 2 B.W.). 

5. Het gemengd karakter van de bepalingen van het primair huwelijks-
stelsel 

28. De bepalingen van het primair huwelijksstelsel regelen tegelijk per
soonsrechtelijke en vermogensrechtelijke belangen die op onafscheide
lijke wijze verbonden zijn. Het gaat daarbij om belangen van de echt-

(36) Zie BAETEMAN, G., o.c., R.C.J.B., 1960, nr. 9, biz. 168 e.v. 

(37) Zie daarover BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 319, biz. 373 e.v. 

(38) Vgl. met de regeling van artikei 1422 B.W. Zie daarvoor Gedr. St. Sen., 683, B.Z. 1974, 
V ersiag Subcommissie biz. 185. Zie de bevestiging van die opvatting in BAETEMAN, G. en LAUWERs, 
J.P. , nr. 318 in fine, b1z. 373 ; maar contra terecht VIEUJEAN, E., La sauvegarde des interets familiaux 
par /'epouse commune en biens, R.C.J.B., 1964, nr. 19, biz. 137 en de voetnoot 113. 
In de rechtsleeroverde wet van 14 juli 1976 ziein die zin VIEUJEAN, E., o.c., in ,,SeptLer;ons ... "nr. 
19, biz. 30; VIEUJEAN, E.,Le regime Legal, B. PassifetGestion, metbetrekk:ingtotartikei1422inLa 
reforme des droits et devoirs respectifs des epoux et regimes matrimoniaux, Ed. Jeune Barreau, nr. 28, 
biz. 283 ;Contra CASMAN, H. en VAN LOOK, M. ,o.c., I, 4.D, biz. 12; PAUWELS, J.M., o.c., nr. 215, 
biz. 160. 
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genoten, die van de man, die van de vrouw, zij het dan nog dat ze gezien en 
gerealiseerd worden in functie van de echtvereniging. Daarom ook kun
nen alleen de echtgenoten de eerbiediging ervan afdwingen of de gerech
telijke uitvoering ervan vervolgen (39). 

Die onderlinge samenhang is duidelijk wat betreft de bescherming van de 
voornaamste woning, waar de verplichting tot samenwoning wordt nage
komen. De vrije uitoefening van een beroep is niet denkbaar zonder dat de 
echtgenoot die het beroep uitoefent er de inkomsten van kan ontvangen en 
goederen ervoor gebruikt, die hij alleen bestuurt; bank- en depositoreke
ningen kunnen ook daartoe gebruikt worden. De bijdrage in de lasten van 
het huwelijk is een huwelijksplicht; hij concretiseert de binding met de 
andere echtgenoot, maar veronderstelt ook de terbeschikkingstelling van 
geldmiddelen. De solidariteit voor huishoudelijke en opvoedingsschulden 
heeft vermogensrechtelijke gevolgen voor de echtgenoten en derden; haar 
verantwoording ligt in de blijvende leefgemeenschap van de echtgenoten. 
De bijzondere regeling van de vertegenwoordiging vindt ook haar oor
sprong in de eigen rechtsverhouding van de echtgenoten. _Tenslotte heb
ben de bijzondere gerechtelijke tussenkomsten voor alles de handhaving 
van het stelsel tot gevolg met beschermend effect voor de echtgenoten of 
voor de echtvereniging. 

6. Samenhangend geheel 

29. De regels vormen een samenhangend geheel, eensdeels van juri
disch-technisch standpunt uit, omdat het regels omvat die al de voordien 
opgesomde kenmerken vertonen en omdat ze van dwingend recht zijn, 
anderdeels omdat ten gronde daarin wel geen verklaring te vinden is van 
fundamentele beginselen ( 40) maar toch wel de gelijke rechtstoestand van 
de echtgenoten wordt vastgesteld met concrete gevolgen vandien en hun 
gebondenheid als deelgenoten van een blijvende leefgemee11schap die 
beschermd wordt. 

§ 4. DE DOELSTELLINGEN VAN HET PRIMAIR HUWELUKSSTELSEL 

1. De juridische gelijkheid van de echtgenoten 

30. Een eerste doelstelling van het in ons recht bestaande primair huwe
lijksstelsel is de verwezenlijking van de gelijkheid van de echtgenoten. 

(39) RAUCENT, L., o.c., biz. 4 met verwijzing naar Pari. Ann. Senaat, 27 aprii1976, biz. 1911. 

(40) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 48, biz. 58. 
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Die doelstelling sluit aan bij de gelijkheid ter zake persoonsrechtelijke 
gevolgen van het huwelijk; ze blijkt uit de algemene opzet van deze 
regeling: aile regels gelden op dezelfde wijze voor beide echtgenoten, die 
niet meer afzonderlijk met specifieke benaming en met afzonderlijke 
verplichtingen en rechten aangeduid worden. De zeldzame beperkingen 
van de handelingsbekwaamheid of verbodsbepalingen (art. 212, lid 3, 215 
en 224 B.W.) gelden voor heiden. De mogelijkheid tot individuele ont
plooiing van ieder der echtgenoten wordt aldus door de wetgever op de 
voorgrond geplaatst ( 41). Die gelijkheid wordt bevestigd in de bepalingen 
die het de echtgenoten mogelijk maken zelfstandig deel te nemen aan het 
rechtsverkeer, nl. deze met betrekking tot de beroepsuitoefening, het 
innen van inkomsten en de rekeningen. Zo worden hun praktisch onaan
tastbare bevoegdheden gegeven. 

2. De solidariteit van de echtgenoten 

31. Een aantal bepalingen van het primair huwelijksstelsel bevestigen de 
verbondenheid van de echtgenoten in de gebonden leefgemeenschap die 
door het huwelijk ontstaat, en zulks ongeacht het secundair huwelijks
vermogensstelsel dat bv. de zelfstandigheid van de afzonderlijke vermo
gens van de echtgenoten bevestigt. De bepalingen die de verbondenheid 
onderlijnen zijn vrij talrijk: de bescherming van de gezinswoning 
(art. 215), de lastgevingen en de gerechtelijke vertegenwoordiging 
(art. 219 en 220 B.W.), de bijdrage in de lasten van het huwelijk (art. 
222 B. W.), en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor gezinsschulden (art. 
222 B.W.). 

3. Het beveiligen van de echtvereniging 

32. De beveiliging van de essentiele belangen van de echtvereniging als 
maatschappelijke basiscel is een andere doelstelling van het primair hu
welijksstelsel ( 42). Die beveiliging wordt nagestreefd bij de bescherming 
van de voornaamste waning en het huisraad (art. 215 B.W.), door de 
mogelijkheid om dringende voorlopige maatregelen door de rechter te 
doen nemen( art. 223 B. W.) en bij de beoordeling van bepaalde handelin
gen (art. 224 B.W.). 

(41) RAUCENT, L., La nouvelle loi sur les regimes matrimoniaux ou l"egalite des epoux dans Ia 
legalite, J.T., 1976, nr. 1, biz. 553. 
(42) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 28, biz. 41. 
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4. Bijzondere regels die de handhaving van het stelsel moeten verzekeren 
en bijzondere procedurevoorschriften 

33_. Gelet op de essentiele rol van het primair huwelijksstelsel zijn bepa
lingen in de wet opgenomen tot handhaving van het stelsel: het zijn de 
bepalingen die het dwingend karakter van het stelsel onderlijnen, nl. de 
bijzondere regeling tot uitvoering van de'bijdrageverplichting (art. 221, 
lid 2 e.v. B.W.), de dringende voorlopige maatregelen (art. 223 B.W.) 
en de bijzondere sanctieregels van artikel224 B.W. 
Voor de geschillen tussen echtgenoten is een geheel van bijzondere 
procedurevoorschriften uitgewerkt, overgeheveld naar het gerechtelijk 
wetboek (art. 1253 bis e.v. Ger.W.). Opmerkelijk daarbij is dat de bij-
2\f)ndere bevoegdheden van de vrederechter aanzienlijk uitgebreid wor
den. 

5. Het belang van de echtvereniging 

34. Een zeer sterk op de voorgrond tredende bezorgdheid van de wet
gever is het be lang van de echtvereniging: de regels van het primair 
huwelijksstelsel hebben tot doel dat belang te verwezenlijken en het wordt 
de echtgenoten en de rechter voorgehouden als een richtsnoer voor hun 
optreden (zie o.m. art. 215, 216, 223 en 224 B.W.). 

§ 5. DE POSITIEFRECHTELIJKE INHOUD VAN HET PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL 

35. Ervan uitgaande dat de persoonsrechtelijke verhoudingen tussen de 
echtgenoten en hun rechtstoestand door afzonderlijke bepalingen vast
gesteld worden en aansluitend bij de kenmerken en de doelstellingen van 
het primair huwelijksstelsel, kan .de inhoud van het primair huwelijks
stelsel, als een geheel van bepalingen van dwingend recht die tot doel 
hebben de gebonden leefgemeenschap te organiseren, a. v. vastgesteld 
w;orden: 

1. De juridische gelijkheid van de echtgenoten wordt bevestigd: 
a. met betrekking tot de uitoefening van een beroep (art. 216 B.W.) 
b. ten aanzien van de inning van de inkomsten van echtgenoten (art. 

217 B.W.) 
c. door hun autonomie inzake rekeningen en brandkasten (art. 

218 B.W.). 
2. De beveiliging van de associatie wordt nagestreefd: 
a. bij de bescherming van de voornaamste woning en van het huisraad 

(art. 215 B.W.) 
b. in verband met de bijdrage in de lasten van het huwelijk (art. 

221 B.W.). 
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3. De solidariteit van de partners wordt bevestigd: 

a. door de hoofdelijke aansprakelijkheid van de echtgenoten voor huis~ 
houdelijke en opvoedingsschulden (art. 222 B.W.) 

b. door de mogelijkheden in verband met de lasten en de gerechtelijke 
vertegenwoordiging (art. 219 en 220 B.W.). 

4. De bepalingen die de handhaving van het stelsel moeten verzekeren 
betreffen: 
a. de dringende en voorlopige maatregelen (art. 223 B.W.) 

b. de sancties op bijzondere rechtshandelingen en op de miskenning van 
gerechtelijke maatregelen (art. 224 B.W.). 

5. De bijzondere procedurevoorschriften. 

§ 6. DE IDSTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL 

36. In het Burgerlijk Wetboek. In het B.W. van 1804 kwam geen uitge
werkte regeling van het primair huwelijksstelsel voor: enkele bepalingen 
konden daar wei onder gerekend worden. 
Artikel214 B. W. verplichtte de vrouw sam en te won en met haar man, die 
zij moest volgen waar hij het dien:stig oordeelde: de man moest dan wei 
zijn vrouw ontvangen en haar alles bezorgen wat nodig was voor de 
voldoening van haar levensbehoeften en zulks naar zijn staat en vermo
gen. Dit betekende m.a.w. dat de man instond voor de kosten van het 
gemeenschappelijk Ieven, zelfs met zijn vermogen, terwijl de vrouw 
desgevallend aileen een forfaitaire bijdrage moest leveren. De bepalingen 
daaromtrent van de verschillende huwelijksstelsels bevestigden die rege
ling: het levensonderhoud van de echtgenoten is een last van de ge
meenschap in de gemeenschapsstelsels en de vrouw kon aan die ge
meenschap verzaken (art. 1409, 5° B.W.; art. 1494 B.W.); in de 
scheiding van goederen is haar aandeel conventioneel geregeld, zo niet 
wettelijk bepaald op een derde van haar inkomsten (art. 1537 B.W.). 
Daaruit volgde meteen eensdeels dat de man aileen instaat voor de huis
houdelijke schulden, terwijl anderdeels het huishoudelijk mandaat van de 
vrouw daarbij aansluit: de vrouw verbindt door haar huishoudelijke ver
bintenissen aileen de man en niet zichzelf. 
Deze vrij beperkte regeling strookte met de algemene regeling van de 
rechtssituatie van de echtgenoten: de vrouw kan als handelingson
bekwame niet onder een bezwarende titel of om niet over haar goederen 
beschikken zonder de toestemming van de man of de rechter (art. 217 tot 
219 B.W.). In de gemeenschapsstelsels had ze ook practisch geen be
voegdheden met betrekking tot de gemeenschap en zelfs niet omtrent haar 
eigen vermogen. 
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37. De wetvan20juli 1932. De wet van 20 juli 1932, voorafgegaan door 
afzonderlijke wetten die aan de gehuwde vrouw bevoegdheden gaven 
o.m. om over haar beroepsinkomsten, sociale uitkeringen en spaargelden 
te beschikken in het belang van het huishouden, legde de grondslagen van 
wat het primair huwelijksstelsel zal worden. In deze wet wordt een eerste 
stap gezet naar de rechtsgelijkheid van de echtgenoten: tegen de misbrui
ken van de man kon de vrouw opkomen en een algemeen gerechtelijk 
toezicht over de wijze van uitoefening van de bevoegdheden door de man 
werd georganiseerd. Artikel 214 b bepaalde dat elke echtgenoot moest 
bijdragen in de lasten van de huishouding volgens zijn vermogen en staat. 
Artikel214 j B.W. sanctioneerde.elke tekortkoming van de echtgenoten 
aan zijn huwelijksverplichtingen. De vrouw kreeg uitsluitende be
voegdheden van genot, beheer en beschikking over de voorbehouden 
goederen verkregen door haar beroepswerkzaamheid. 

38. De wet van 30 april1958. Door de wet van 30 april1958 werd het 
ganse hoofdstuk over de wederzijdse rechten en verplichtingen herzien en 
het primair huwelijksstelsel begon vorm te krijgen. De rechtsgelijkheid 
van de echtgenoten werd als een algemeen beginsel voor de persoonlijke 
verhoudingen van de echtgenoten afgekondigd. Alle verplichtingen zijn 
wederkerig en gelijk. De autonomie van de echtgenoten ter zake van 
beroepsuitoefening werd geregeld. De verplichting tot bijdrage in de 
lasten van de huishouding werd bevestigd en technisch in een sluitende 
regeling uitgewerkt (art. 218-219 B.W.). Het gerechtelijk toezicht op de 
uitvoering van de huwelijksplichten als een bescherming van de echtvere
niging werd geregeld in een reeks bepalingen, vrucht van 25 jaar juris
prudentiele toepassing. 

39. De wet van 14 juli 1976. Voortbouwend op de inspanningen van de 
rechtsleer, werd door de wet van 14 juli 1976 in het gewijzigd hoofdstuk 
VI van Titel V een echt primair huwelijksstelsel vastgelegd, zonder het 
geheel van die bepalingen met die benaming aan te duiden. Aansluitend 
bij de opsplitsing van de persoonsrechtelijke en vermogensrechtelijke 
gevolgen van het huwelijk en in acht nemend dat al die bepalingen een 
persoonsgebonden aspect vertonen, werd het wel gekwalificeerd als de 
persoonsrechtelijke basis van de verhouding tussen de echtgenoten (43). 
Om de aangegeven terminologische redenen, en met verwijzing naar de 
kenmerken, de doelstellingen en de inhoud van dit geheel van bepalingen, 
verdienthet de voorkeur de artikelen 215 tot 224 B.W. te beschouwen als 
het primair huwelijksstelsel. 

(43) BAERT, Fr., Het nieuw huwelijksvermogensrecht, Verslag van de Notariele dagen Antwerpen, 
biz. 10. 
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§ 7. HET PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL EN HET I.P.R. 

40. De persoonsrechtelijke gevolgen van het huwelijk, de persoonlijke 
rechtsverhoudingen tussen de echtgenoten en de regeling omtrent de 
handelingsbekwaamheid, worden als gevolgen van het huwelijk en als 
onderdeel van de staat van de personen geregeld overeenkomstig de 
nationale wet van de echtgenoten. 
Gelet op het algemeen dwingend en persoonsgebonden karakter van het 
primair huwelijksstelsel, eveneens een regeling van de gevolgen van het 
huwelijk, moeten daarop ook dezelfde principes toegepast worden. Reb
ben de echtgenoten dezelfde nationaliteit dan wordt hun gemeenschap
pelijke nationale wet toegepast. Zijn de echtgenoten van verschillende 
nationaliteit, dan lijkt bij ontstentenis van voorrang van een van de 
nationale wetgevingen, bij practische onmogelijkheid tot cumulatieve 
toepassing van beide wetten of tot toepassing van de wetgeving van de 
eerste echtelijke woonplaats, de enige mogelijke oplossing de toepassing 
van de wet van de echtelijke verblijfplaats (44). Een andere mogelijkheid 
voor het geval geen gemeenschappelijke verblijfplaats meer bestaat, is de 
toepassing van de wet van de laatste echtelijke verblijfplaats. Wel kan de 
vreemde echtgenoot zich steeds beroepen op artikel221, lid 2 e.v. B.W. 
als uitvoeringsmaatregel van een regeling voorkomende in de ge
meenschappelijke nationale wet ( 45). 
De Belgische rechtsregeling is in ieder geval van toepassing, wanneer 
door die regels meteen de belangen van derden worden geregeld en 
beschermd (art. 21~, 222 B.W.) (46). 
Professor A. HEYVAERT die ervan uitgaat dat het primair huwelijksstelsel 
een regeling om vat tot functionering van het sociaal zekerheidsinstituut en 
als dusdanig in wezen verbonden met de algemene huisvestingspolitiek, 
het openbaar krediet en de algemene sociale zekerheidsorganisatie, besluit 
dat noch het persoonlijk,huwelijksstatuut, noch de wet van het huwelijks
goederenrecht toepasselijk is en dat die regeling onderdeel is van de 
wetgeving van burgerlijke politie en veiligheid. Zo komt hij tot het besluit 
dat het primair huwelijksstelsel toepasselijk is voor alle echtgenoten die in 

(44) Cfr. DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 7, biz. 90 e.v.; GRAULICH, P. ,Droit international 
prive, biz. 116, nota's 1 en 2; RIGAUX, F., Precis de droit international prive, nr. 362, biz. 362; 
CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., 1977, I, 1 en 6 e.v., Vred. Mons, 22 oktober 1975,R. Not. B., 
1976, 520 met noot R. Vander Elst. 

(45) Vred. Deume, 14maart 1975,R.W., 1974-1975,2545; VANHECKE, G. enRIGAUX, F.,Examen 
de jurisprudence, Droit International Prive, 1970-1975, R.C.J.B., 1976, nr. 13, biz. 227. 

(46) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 47 b, biz. 55. 
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Belgie hun gewoon verblijf hebben, welke ook hun nationaliteit of hun 
huwelijksvermogensstelsel weze ( 4 7). 

Professor Fr. RroAux maakt voor de toepassing van de regels van inter
nationaal privaatrecht een onderscheid naargelang ze betreffen de per
soonsrechtelijke gevolgen en de bekwaamheid van de echtgenoten, het 
primair huwelijksstelsel en het secimdair huwelijksvermogensstelsel. Ten 
aanzien van het primair huwelijksstelsel onderlijnt hij terecht dat ze 
onafscheidbaar verbonden zijn met deze van het secundair huwelijks
vermogensstelsel (48), waarbij de toestand dan nog kan verschillen naar
gelang de echtgenoten een huwelijkscontract hebben gesloten dan wei met 
een wettelijk huwelijksvermogensstelsel gehuwd zijn. 
De persoonsrechtelijke gevolgen van het huwelijk behoren tot de staat van 
de personen en worden beheerst door de nationale wet overeenkomstig art. 
3, lid 3 B. W. Zijn ze van verschillende nationaliteit dan wordt de wet van 
de gewone verblijfplaats toegepast ( 49). De bekwaamheid wordt ook 
geregeld met toepassing van de nationale wet. W egens de hogervermelde 
samenhang wordt het primair huwelijksstelsel beheerst door dezelfde wet 
als het wettelijk huwelijksvermogensstelsel, de gemeenschappelijke na
tionale wet op het ogenblik van het huwelijk of de wet van de eerste 
echtelijke verblijfplaats. Hebben de echtgenoten een huwelijkscontract 
gesloten dan hebben ze meteen de daarop toepasselijke wet bepaald, 
terwijl het primair huwelijksstelsel hetzij door de gemeenschappelijke 
nationale wet of door de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats blijft 
beheerst (50). 
Bijzondere oplossingen gelden voor de gezinswoning en de rekeningen 
waarop de territoriale wet (51) toepasselijk is en voor de uitvoerings
maatregelen en het gerechtelijk toezicht, waaromtrent de intemationale 
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken moet worden bepaald (52). 

( 47) Zie in dit nummer: HEYV AERT, A., H et Belgisch internationaal huwelijksvermogensrecht, nr. 1 
en voorai nr. 39 en de verwijzing (71). 

(48) R.!GAUX, Fr., Quelques reflexions sur Ia loi du 14 juillet 1976, Droit interne et droit international 
prive, Rev. Trim. Dr. Fam., 1977, biz. 22, nr. 31. 
(49) RIGAUX, Fr., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1977, biz. 15, nr. 12. 
(50) R.!GAUX, Fr., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1977, biz. 22, nr. 31. 
(51) R.!GAUX, Fr., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1977, biz. 23, nr. 34. 
(52) R.!GAUX, Fr., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1977, biz. 24, nr. 36-38. 
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DEELll 

BET GELDEND PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL 

HOOFDSTUKl 

DE BEPALINGEN DIE DE JURIDISCHE GELIJKHEID 
VAN DE ECHTGENOTEN BEVESTIGEN 

AFDELINGl 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

41. De echtgenoten vormen een blijvende gebonden leefgemeenschap en 
zijn juridisch gelijke partners, die tot overleg gehouden zijn en tussen wie 
een solidaire gebondenheid bestaat (53). De echtgenotenhebben dezelfde 
persoonlijke rechten en verplichtingen. In hun persoonsrechtelijke ver
boudingen wordt elk overwicbt van de ene over de andere afgescbaft. Met 
bettekking tot de deelnerning aan bet rechtsverkeer bepaalt artikel212, lid 
3 B. W. dat , ,bet huwelijk de bandelingsbekwaamheid niet wijzigt''. Dit 
reeds in de wet van 30 april1958 afgekondigde beginsel wordt dan in de 
wetvari-14jl1-li.T97 6 b(wesilgcren bekiidiilgctc!oor de afscliaffing -vaneen 
aantal bepalingen zoals deze van de artikelen 776, lid 1, 818, 905 en 
940 B.W. 
Toch blijft bet huwelijk, maar dan in een beperkte mate, een invloed 
bebben op de bandelingsbekwaaplheid van de echtgenoten. Voor de 
rninderjarigen brengt het huwelijk de ontvoogding mee (art. 476, tweede 
lid B.W.). Voor alle echtgenoten ontstaan door bet buwelijk bijzondere 
onbekwaamheden: de onbekwaambeid tot bet afsluiten van koopcon
tracten tussen echtgenoten (art. 1595 B.W.), de onbekwaamheid om 
alleen bepaalde recbtshandelingen te stellen in verband met de voor
naamste gezinswoning en bet buisraad (art. 215 B.W.), en de beper
kingen die kunnen voortv loeien om trent recbtsbandelingen om niet en het 
verlenen van persoonlijke zekerbeden (krachtens artikel 224 § 1, 3 en 
4B.W.). 

De onder de gelding van de wet van 30 april1958 bestaande regeling van 
de bevoegdbeden van de ecbtgenoten- waardoor de mogelijkheden van 
de gebuwde vrouw in de gemeenscbapsstelsels beperkt werden, meer 
bepaald ten aanzien van de actuele uitvoering van baar recbtsbandelingen 

(53) Vgl. DEL VA, W., De met"amorfose van het Belgisch Civielrecht, Thorbecke-college 3, Univer
sitaire pers Leiden, 1977, biz. 5. 
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-is afgeschaft (54). Van bevoegdheden is wei nog sprake in artikel212, 
lid 1 B. W., maar aldus wordt enkel nog verwezen naar de gemeenrech
telijke mogelijkheid tot handelen buiten de eigen rechtssfeer, m.a. w. in 
het huwelijksvermogensrecht worden daarmee bedoeld de bestuursbe
voegdheden ten aanzien van het gemeenschappelijk vermogen (55). In 
tegenstelling met de vroegere regeling, staat tegenover bevoegdheid van 
de ene echtgenoot niet meer de onbevoegdheid van de andere, doch wei 
zijn gebondenheid, en regelingen daaromtrent gelden op dezelfde wijze 
voor man en vrouw (56). 

42. De blijvende leefgemeenschap die door het huwelijk ontstaat behoeft 
een vestigingsplaats en heeft ook eigen noden, waarin moet voorzien 
worden door de bijdrage in de lasten van het huwelijk. Die bijdrage kan 
geleverd worden door inkomsten van eigen vermogen of van een be
roepsactiviteit of nog door de persoonlijke inzet onder de vorm van 
verzorging van de huishouding. 
Gelet eensdeels op de rechtsgelijkheid van de echtgenoten en anderdeels 
in aanmerking genomen dat de echtgenoten associes zijn, met ge
meenschappelijke stoffelijke en zedelijke belangen- waaraan de inkom
sten geaffecteerd worden - wordt wei het beginsel van de vrijheid van 
beroep in de wet ingeschreven, maar wordt tevens bepaald dat de andere 
echtgenoot als associe kan optreden ter bescherming van zijn persoonlijke 
en vermogensrechtelijke be lang en of van deze van de kinderen of van deze 
van de echtvereniging. Zo wordt de binding tussen persoonsrechtelijke en 
vermogensrechtelijke belangen duidelijk. Deze binding blijkt ook uit de 
omstandigheid dat langs de beroepsactiviteit om inkomsten verkregen 
worden, inkomsten die voor de meeste gezinnen economisch en maat
schappelijk gezien veel belangrijker zijn dan het eigenlijk vermogen en die 
voor alles bestemd worden voor de voldoening van de huwelijkslasten. 
Een beroepsactiviteit noopt meestal tot zelfstandig optreden, zowel wan
neer ze zich afspeelt in een dienstverband - bv. voor het ontvangen van 
het loon of de wedde - als wanneer ze uitgeoefend wordt onder de vorm 
van een vrij beroep of binnen een landbouw-, handels- of nijverheid
sexploitatie. De autonomie noodzakelijk voor een efficH~nte uitoefening 
van de beroepsbedrijvigheid kan dan zo belangrijk zijn dat afgeweken 
moet worden van de regels van het secundair huwelijksstelsel. Aan-

(54) Zie overhetvroeger onderscheid: BAETEMAN, G., o.c., T.P.R., 1975, biz. 79-116, vnl. 74-75. 

(55) VANGERVEN, W., o.c., I, nr. 30, biz. 88-89. 
(56) Zie PAUWELS, J.M., o.c., nr. 160, biz. 125. RAUCENT, L. behoudt nog dit onderscheid, maar 
gebruikt dan de term ,,defaut de pouvoirs'' voor de beperkte onbekwaamheden ... (zie o.c. ,biz. 6). 
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sluitend daarbij en met dezelfde doelstellingen - zelfstandigheid en 
afwijking van het secundair huwelijksstelsel- worden de moderne reke
ningstechnieken opgenomen in het primair huwelijksstelsel. 

AFDELING II 

DE VRIJHEID VAN BEROEP (ART. 216 B.W.) 

§ 1. INLEIDING 

43. De vrijheid vail beroep, die voor de man steeds heeft bestaan en voor 
de vrouw ingevoerd werd door de wet van 30 april 1958 (art. 215 
oud B.W.), wordt bevestigd en nag uitgebreid in artikel 216 B.W. 
De echtgenoten kunnen vrij een beroep kiezen en tevens ten aile tijde dat 
beroep uitoefenen. 
Andere bepalingen van het primair huwelijksstelsel bevestigen die moge
lijkheden: elke echtgenoot ontvangt aileen zijn inkomsten en kan, na 
bijdrage in de lasten van het huwelijk, zijn inkomsten besteden aan de 
aanschaf van goederen verantwoord door de uitoefening van zijn beroep. 
Diegoederen staaJ1onder zijn uitsluitend bestuur (art.217, lid 2 B.W.). 
Krachtens de regels van het wettelijk stelsel zijn de beroepsschulden 
verhaalbaar op het eigen vermogen van de echtgenoot en op het ge
meenschappelijk vermogen (art. 1408 B.W.). Verder verricht de echt
genoot, die een beroep uitoefent, aileen alle daartoe noodzakelijke be
stuurshandelingen(art. 1417, eerstelid B.W.). Deandereechtgenootkan 
zich verzetten tegen de beroepskeuze van zijn medeechtgenoot. Om de 
gemeenschappelijke belangen te vrijwaren, kan de rechtbank de uitoefe
ning van het beroep afhankelijk steilen van een voorafgaandelijke wijzi
ging van het huwelijksvermogensstelsel. 

§ 2. DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

44. In artikel216 § 1 en§ 2 B.W. zijn de artikelen 215 en 216 B.W., 
zoals gewijzigd door de wet van 30 aprill958, samen verwerkt met enkele 
wijzigingen die geleidelijk door de parlementaire voorbereiding heen tot 
stand gekomen zijn. Het is de subcommissie van de commissie voor de 
Justitie van de Senaat die voorstelde de artikelen 215-216 B.W. in een 
tekst samen te voegen (57): in het eerste onderdeel wordt de vrije keuze 
van een beroep bevestigd, in het tweede onderdeel wordt het recht van de 

(57) Gedr. St. Sen., 693 (B.Z. 1974), nr. 2, biz. 38. 

190 



echtgenoten geregeld om in beroepsbetrekkingen de naam van de andere 
echtgenoot te gebruiken. Toch werden een aantal wijzigingen aan de 
vroegere regeling aangebracht: de opsomming van het vroeger artikel 
215 B.W. (oud)- beroep, nijverheidsbedrijf, handelsbedrijf- werd als 
overbodig weggelaten, omdat het woord beroep ,elke beroepsarbeid" 
van een der echtgenoten dekt. Het probleem van de openbare mandaten 
moest volgens de subcommissie geregeld worden door de verschillende 
kieswetten, terwijl de uitzondering van verbod van verzet voor openbare 
ambten haar niet verantwoord leek. 
De subcommissie schrapte ook artikel 215, lid 4 oud B. W. , bepaling 
volgens welke geen aanvang mocht gemaakt worden met de uitoefening 
van het beroep indien er verzet was van de andere echtgenoot en vooraleer 
de rechtbank daarover uitspraak had gedaan, tenzij de voorzitter in kort 
geding anders besliste; deze schrapping werd verantwoord door de over
weging , ,dat het opschortend karakter van het daarin opgesomde recht van 
beroep haar vanzelfsprekend voorkwam''. De subcommissie besliste ook 
de woorden ,toestemming" en ,bewilliging" te vervangen door het 
woord , ,instemming'' dat beter past omdat het niet meer doet denken aan 
enige onbekwaamheid. 
Wat meer bepaald het artikel216 oud B. W. betreft, dat betrekking had op 
het gebruik van de naam van de andere echtgenoot in beroeps- of han
delsbetrekkingen, wordt de gelijkheid van man en vrouw- door de wet 
van 30 april1958 verbroken ten voordele van de vrouw!- ingevoerd. 
De commissie voor de justitie van de Senaat heeft zich aangesloten bij het 
standpunt van de subcommissie omtrent het openstellen van de mogelijk
heid tot verzet in verband met de uitoefening van open bare ambten, omdat 
een echtgenoot dezelfde redenen kan doen gelden om zich te verzetten 
tegen zulke beroepsactiviteit als tegen een beroep in de particuliere sector, 
n1. de noodzaak om een andere echtelijke verblijfplaats te kiezen, te 
veelvuldige of te grote verplaatsingen, enz. Ze deelde echter niet de 
zienswijze van de subcommissie omtrent de openbare mandaten: de 
commissie meende daarenboven dat uit de schrapping van die mogelijk
heid tot verzet daaromtrent zou kunnen afgeleid worden dat een van de 
echtgenoten zijn verzet tegen de uitoefening van een openbaar mandaat 
zou kunnen Iaten goedkeuren door de rechtbank. 
Tevens werd door de commissie aan de tekst van artikel 216 § 1 een 
nieuwe regel toegevoegd, waardoor het mogelijk wordt dat de rechtbank 
de uitoefening van het beroep afhankelijk stelt , , van een voorafgaande 
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten" (58). 

(58) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 11. 
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Een voorstel om elke mogelijkheid tot verzet op te heffen, om het zo de 
man onmogelijk te maken zich te verzetten tegen elke welkdanige be
roepsbezigheid van de vrouw, werd verworpen, omdat de mogelijkheid 
tot verzet reeds vroeger bestond en aan de deugdelijkheid van die regeling 
nooit werd getwijfeld, omdat er van die mogelijkheid slechts zelden wordt 
gebruik gemaakt en omdat die mogelijkheid voor beide echtgenoten 
bestaat (59). 
Heel wat wijzigingen zowel in het primair huwelijksstelsel als in het 
huwelijksvermogensstelsel van gemeen recht, betreffen de patrimoniale 
gevolgen van de uitoefening van een beroepsbezigheid, en dit zowel ten 
aanzien van de baten als van de lasten. 

§ 3. HET RECHT OM EEN BEROEP UIT TE OEFENEN 

A. De algemene regel 

45. Hetdoorde wet van 30 april1958 in artikel215 oudB.W. ingevoerde 
beginsel van het gelijke recht van elke echtgenoot om het beroep van zijn 
keuze vrij uit te oefenen, wordt hernomen in artikel216 § 1 B.W.: ieder 
echtgenoot heeft het recht een beroep uit te oefenen zonder de instemming 
van de andere echtgenoot. Omdat het akkoord Yande andere echtgenoDt in 
algemene regel geen verbintenissen voor hem met zich brengt, heeft de 
wetgever de ,toestemming" waarvan sprake in artikel 215 oud B.W. 
vervangen door de ,instemming". 
De tekst van artikel 216 § 1 B.W. is ook algemener gesteld: elke be
roepsarbeid wordt erdoor geviseerd en de algemene gelijkheid van de 
echtgenoten wordt onderstreept (60). Aile daarmee strijdige, wettelijke, 
reglementaire en bedongen bepalingen zijn afgeschaft (61). 

B. Het recht van verzet 

1. Het beginsel 

46. Na het principieel recht van elke echtgenoot om een beroep uit te 
oefenen tehebben vastgesteld, wordtdoor artikel216 § 1, lid2 B.W. aan 
de andere echtgenoot het recht toegekend om zich tot de rechtbank van 
eerste aanleg of in spoedeisende gevallen tot de voorzitter van die recht-

(59) Gedr. St. Kamer, 869 (1975-76), nr. 3, Verslag Baert, F., biz. 7-8. 
(60) Voor de vergelijking met de voordien bestaande regelingen zie BAETEMAN, G. en LAUWERS, 
J.P., o.c., 209, biz. 222-226. 
(61) Over de betekenis van die gevolgen: BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 211, biz. 
226-227. 
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bank te wenden, wanneer hij oordeelt dat aan de uitoefening van het 
beroep een ernstig nadeei verbonden is voor zijn zedelijke of stoffelijke 
beiangen of voor die van de minderjarige kinderen. Dit moet aangevoerd 
en bewezen worden door de echtgenoot die tegen de beroepsuitoefening 
van de medeechtgenoot opkomt. De beoordeling ervan wordt overgeiaten 
aan de rechtbank, die de door haar in acht genomen beiangen wei moet 
vaststellen in haar vonnis. Deze omsiachtige omschrijving- die veeieer 
verwijst naar individueie beiangen doch niet beiet dat de beiangen van de 
echtvereniging worden ingeroepen - is overgenomen uit de vroegere 
tekst en ware beter vervangen geworden door, ,het beiang van het gezin'', 
om een eenvormig criterium voor aile echtelijke conflicten te ge
bruiken (62). Het beginsei van dit recht van verzet werd wei in kwestie 
gesteid tijdens de pariementaire voorbereiding, ervan uitgaande dat de 
man het eenzijdig zou uitoefenen. Terecht verwees de versiaggever naar 
het uitzonderlijk karakter van deze regeling, die geidt voor beide echt
genoten en in het verieden geen aanieiding gaf tot misbruiken (63). 
Dit recht van verzet kan be trekking hebben op de uitoefening zeif van een 
beroep- een echtgenoot heeft geen beroep uitgeoefend tot dan en wil nu 
een beroep gaan uitoefenen - ofwei van een bepaaide beroepsactiviteit. 
Dit verzet kan niet ingesteid worden tegen het verrichten van een bepaaide 
handeling in het kader van de uitoefening van een beroep (64). 

In aigemene regei moet het verzet ingesteid worden binnen een redelijk 
korte termijn nadat de echtgenoot die het bestreden beroep wii uitoefenen 
zijn inzicht daaromtrent kenbaar heeft gemaakt of ermee een aanvang 
heeft genom en: de andere echtgenoot zou bezwaarlijk verzet kunnen doen 
wanneer hij gedurende geruime tijd van die beroepsactiviteit op de hoogte 
was, geen bezwaar heeft gemaakt en derhalve blijkbaar stiizwijgend 
daarmee ingestemd heeft. Tach is het beiang van de echtvereniging en van 
het gezin geen onveranderlijk en statisch gegeven: bij gewijzigde omstan
digheden in verband met de echtvereniging of in de voorwaarden van de 
uitoefening van het beroep kan de andere echtgenoot, daarnaar verwij
zend, zich tegen de voortzetting van het beroep verzetten (65). Ook 
aarzelingen omtrent de opportuniteit van het verzet kunnen de vertraging 
bij het instellen van het beroep begrijpelijk maken (66). 

(62) PAUWELS, J.P., o.c., nr. 165, biz. 129. 
(63) Gedr. St. Kamer, 869 (1975-1976), nr. 3, Verslag Baert, F., biz. 7. 
(64) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 213, biz. 230; -Zie ook Luik, 17 juli 1963,J.L., 
1963-1964, 18. 
(65) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 213, biz. 230. 
(66) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 164, biz. 128. 
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2. De gevolgen van het verzet 

47. a. H et schorsend karakter. Het inleiden van het verzet be let in 
principe niet dat de echtgenoot die een bepaald beroep wil beginnen het 
ook werkelijk gaat uitoefenen of, wanneer hij het uitoefent, dat hij die 
activiteit verder zet: de uitoefening kan enkel door een definitieve ge
rechtelijke beslissing verboden worden. Artikel215, lid4 oud B. W. (wet 
van 30 april1958) bepaalde dat: ,indiende echtgenoothetberoep, ... nog 
niet uitoefent op de dag dat de andere echtgenoot zich tot de rechtbank 
wendt, hij met de uitoefening niet mag beginnen, alvorens de rechtbank 
uitspraak heeft gedaan, tenzij de voorzitter in kart geding anders heeft 
beslist". 
Deze bepaling verbond aan het verzet tegen het beroep, dat nog niet is 
uitgeoefend, een opschortend karakter, dat dan wel kon opgeheven wor
den door de voorzitter van de rechtbank zodat de echtgenoot toch die 
beroepsactiviteit kon beginnen tot op definitieve wijze ten grande uit
spraak was gedaan over het verzet. 
Deze bijzondere regeling is verdwenen uit artikel216 § 1 nieuw B. W., op 
grand van een betwistbare redengeving opgenomen in het verslag van de 
subcommissie van de Senaat: , , ( omdat) het opschortend karakter van het 
recht van beroep de wetgever vanzelfsprekend voorkwam" (67). Blijk
baar werd hier het recht om verzetin te stellen verward met de opschorting 
van het recht om met de uitoefening van een beroep te be ginn en ... Hoe 
dan ook, door de weglating van die bepaling heeft iedere echtgenoot het 
recht onmiddellijk het beroep van zijn keuze uit te oefenen, ongeacht het 
verzet (68). Wel zou de echtgenoot, die het verzet ten grande heeft 
ingeleid, in kortgeding (art. 584 Ger. W.) kunnen vragen aan de voorzitter 
van de rechtbank om de uitoefening van het beroep voorlopig te ver
bieden. De vrederechter zou dit ook kunnen bij toepassing van artikel 
223 B. W. , mits grof plichtsverzuim van de echtgenoot of ernstige versto
ring van de verstandhouding tussen de echtgenoten vast te stellen. 

48. b. De sancties. 1 o De verbodsbeslissing beschermt de private belan
gen van de andere echtgenoot of van de kinderen: de miskenning ervan 
brengt de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de mede-echtgenoot met 
zich en desgevallend ook die van de derde die medeplichtig is aan de 
schending van diens huwelijksverplichtingen of die met kennis van zaken 
met hem gecontracteerd heeft (69). 

(67) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, biz. 38. 
(68) In die zin TRAEST, G., CASMAN, H. en BoucKAERT, F., Het nieuw huwelijksvermogensrecht, 
T.P.R., 1976, nr. 24 in fine, biz. 802;- Contra: PIRSON, Cl. Th., o.c., A.D., 1977, IV, biz. 50. 
(69) RENAULD, J., o.c., I, nr. 178, biz. 138. 
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2° Moet de echtgenoot die het beroep wil uitoefenen een inschrijving in 
het handelsregister nemen, dan moet het vonnis of arrest houdende uit
oefeningsverbod overgeschreven worden in het handelsregister en het 
centraal handelsregister (zie de art. 1, 8°, 11°, 25, 4° en 33 van de bij K.B. 
van 20 juli 1964 gecoordineerde wetten op het handelsregister) (70). 

3° Is er een emstige tekortkoming aan een persoonlijke huwelijks
verplichting met miskenning van de belangen van de andere echtgenoot of 
van de kinderen, dan kunnen dringende voorlopige maatregelen gevraagd 
worden aan de vrederechter (art. 223 B.W.). Op die grand zou ook 
desgevallend de echtscheiding of scheiding van tafel en bed kunnen 
gevorderd worden. 

4° De schulden die uit de verboden beroepsuitoefening voortvloeien zijn 
in het wettelijk stelsel eigen schulden, die alleen verhaalbaar zijn op het 
eigen vermogen van de echtgenoot en zijn inkomsten, tenzij en voor 
zoverre het gemeenschappelijk vermogen uit die activiteit voordeel heeft 
getrokken (art. 1407, derde lid, art. 1409 en art. 1411 B.W.). 

3. De bevoegde rechtbank en de procedure 

49. a. De bijzondere procedureregels van artikel1253 bis e.v. Ger.W. 
zijn van toepassing op deze vorderingen. Ze wordt ingeleid door een 
schriftelijk verzoekschrift (71). 
b. Territoriaal is de rechtbank van de laatste echtelijke verblijfplaats 
bevoegd (art. 628, 2° Ger.W.). 
c. In algemene regel is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om over 
de grand van deze betwistingen uitspraak te doen. In geval van spoed kan 
de voorzitter van de rechtbank ook ten grande en definitief uitspraak doen. 
In tegenstelling met wat beweerd werd tijdens de parlementaire voorbe
reiding, wordt de voorzitter wel een echte nieuwe bevoegdheid toebe
deeld: hij doet uitspraak in spoedeisende gevallen, doch niet voorwaarde
lijk en in afwachting van de uitspraak ten grande door de rechtbank (72). 
Deze nieuwe bevoegdheid zou moeten toegevoegd worden aan de lijst van 
artikel587 Ger. W. Die nieuwe regeling kan toegepast worden wanneer de 
echtgenoot onmiddellijk in dienst moet treden (73). 

(70) STIENON, P., Rep. Not., I, nr. 178-179. 
(71) Zie verder hoofdstuk V, nr. 160 e.v. 
(72) Zie Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1975), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 171. 
(73) In die zin DE GAVRE, J. en LAMPE, M.P., o.c., blz. 128. 
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C. De beroepsactiviteit afhankelijk gesteld van een voorafgaande wijzi-
ging van het huwelijksvermogensstelsel 

50. Oorsprong van deze regel. Het is op voorstel van een lid van de 
commissie voordejustitie van de Senaatdatin artikel216 § 1, lid 3 B.W. 
de mogelijkheid werd ingelast voor de rechtbank, die gevat is door een 
vraag van een echtgenoot tot verbod om een beroep uit te oefenen door de 
anqere echtgenoot, om de afwijzing van die vordering te verbinden , ,aan 
de voorafgaande wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de 
echtgenoten" (74). 
Ten gronde ligt aan de oorsprong van deze bepaling de algemene regeling 
van de patrimoniale gevolgen van de uitoefening van een beroep, die te 
vinden is, deels in het primair huwelijksstelsel, deels in het huwelijks
vermogensstelsel van gemeen recht dat uiteraard het meest\rerspreide is. 
De hypothese waarvan werd uitgegaan is het geval dat een echtgenoot een 
beroepsactiviteit ofwel begint daar waar hij er vroeger geen had ofwel een 
nieuw risicodragend beroep opneemt, terwijl de echtgenoten gehuwd zijn 
onder het wettelijk huwelijksstelsel. Iedere echtgenoot ontvangt zijn in
komsten en mag ze o.m. besteden voor de aanschaf van goederen in 
zoverre dit verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep; die 
goederen staan onder zijn uitsluitend bestuur (art. 217, leden 1 en 
2 B.W.). Iedere eclitgenoot kan een depositorekening openen, wat de 
autonomie ter zake de besteding van de beroepsinkomsten vergemak
kelijkt. Onder de gelding van het wettelijk stelsel zijn de beroepsschulden 
van een echtgenoot gemeenschappelijk (art. 1408, lid 3 B. W.), zij het dan 
nog dat die schulden verhaald kunnen worden op het eigen vermogen van 
de contracterende echtgenoot en op het gemeenschappelijk vermogen 
doch niet op het vermogen van de niet-contracterende echtgenoot (art. 
1414, 3 B.W.). 
Die gegevens verklaren de zienswijze uitgedrukt tijdens de parlementaire 
voorbereiding in volgende bewoordingen: ,bij stelsels waarin het ge
meenschappelijk vermogen hoofdzakelijk bestaat uit hetgeen is overge
spaard van de inkomsten van de echtgenoten, en de echtgenoot door de 
uitoefening van een zelfstandig beroep dat gemeenschappelijk vermogen 
in gevaar kan brengen. In dergelijke gevallen zouden de echtgenoten ~en 
ander huwelijksvermogensstelsel moeten aannemen, bv. scheiding van 
goederen, waarin een echtgenoot niet meer instaat voor de beroepsschul
den van de andere echtgenoot" (75). 

(74) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 12. 
(75) Ibid., biz. 45. 
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51. De verschillende aspecten van die regeling. Op verschillende as
pecten van deze bijzondere regeling moet de aandacht worden gevestigd: 
a. De rechtbank kan tot de voorafgaande wijziging enkel beslissen, wan
neer een echtgenoot opgekomen is tegen de beroepsactiviteit van de 
andere echtgenoot en het bewezen is en dus vaststaat dat daaraan een 
ernstig nadeel verbonden is of mogelijk is voor zijn zedelijke of veeleer 
voor zijn stoffelijke belangen of die van de minderjarige kinderen. Is er 
geen verzet ten gronde ingeleid, dan kan de rechtbank de wijziging niet 
opleggen. Die beslissing is dus een ondergeschikt bijkomend gevolg van 
het verzet. 

b. Wanneer de rechtbank de uitoefening van het beroep afhankelijk maakt 
van een voorafgaande wijziging van het huwelijksstelsel, kan door die 
voorwaarde op te leggen eigenlijk afbreuk gedaan worden aan de regel van 
de wettelijke uitvoerbaarheid bij voorraad van de gerechtelijke beslissing 
(art. 1029, lid 2 Ger.W.). 
De rechtbank kan overigens haar uitspraak over die voorafgaande wijzi
ging op twee manieren formuleren: ofwel in algemene bewoordingen 
vaststellen aan welke gevaren het nieuwe huwelijksvermogensstelsel 
moet verhelpen - wat dan wei aanleiding kan geven tot nieuwe betwis
tingen over de interpretatie ervan die opnieuw aan de rechtbank moeten 
voorgelegd worden - ofwel een bepaald huwelijksstelsel aanduiden dat 
volgens haar aan de mogelijke (toekomstige) gevaren zal verhelpen. 
Het dictum van die gerechtelijke beslissing kan dan ook vrij ongewoon 
klinken: , ,laat X toe het beroep van ... , uit te oefenen, tegen de uitoefe
ning waarvan zijn echtgenoot verhaal heeft ingediend' ', ofwel , ,mits het 
bestaande huwelijksstelsel van ... zodanig gewijzigd wordt dat de vol
gende belangen van de verzetdoende echtgenoot veilig gesteld worden: 
... '' ofwel , ,mits op grond van voorgaande overwegingen de wijziging 
van hun huwelijksvermogensstelsel- bv. de algemene gemeenschap
in een stelsel van scheiding van goederen is gerealiseerd' '. 

c. Die wijziging moet vooraf en volledig verwezenlijkt zijn, de procedure 
van homologatie inbegrepen. Doordat de procedure van de artikelen 1394 
en 1395 B.W. vrij lang is kan daardoor een belangrijke vertraging in het 
aanvatten van de beroepsactiviteit ontstaan, reden waarom de rechtbanken 
wellicht terughoudend zullen zijn bij hetopleggen van die voorwaarde. De 
rechtbanken zullen met dit tijdsgegeven rekening houden, vooral dan 
wanneer het persoonlijk belang van de echtgenoot die het beroep wil 
uitoefenen vergt dat hij daar spoedig of onmiddellijk mee begint ( onmid
dellijke indiensttreding als bediende of handelsreiziger, overname van een 
handetszaak enz ... ). De rechtbank kan aldus voor een zeer moeilijke 
afweging van belangen komen te staan. 
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d. Het lijkt ook weinig waarschijnlijk dat de voorzitter van de rechtbank 
deze voorwaarde zou opleggen: hij kan terzake alleen optreden in 
spoedeisende gevallen en nu is het wel duidelijk dat, wanneer hij de 
voorafgaande bedongen wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zou 
willen opleggen, de toelating tot de uitoefening van het beroep uiteraard 
niet meer dringend is. 
e. De wijziging van huwelijksvermogensstelsel wordt niet opgelegd door 
de rechtbank: ze is enkel een voorwaarde om de uitoefening van een 
beroep mogelijk te maken wanneer de rechtbank van oordeel is dat langs 
die weg aan bepaalde mogelijke nadelige gevolgen van de beroepsactivi
teit kan verholpen worden. De echtgenoot die het beroep wil uitoefenen 
dat verzet uitlokt van de medeechtgenoot, kan evenmin de wijziging van 
huwelijksvermogensstelsel opdringen aan de andere of aan diens instem
ming voorbijgaan (76). De echtgenoten moeten die wijziging overeen
komstig het gemeen recht verwezenlijken in onderlinge overeenstemming 
en met naleving van de wettelijke formaliteiten. 
Ben bijzonder moeilijke situatie - alhoewel vrij theoretisch - kan dan 
ontstaan warineer de echtgenoot, die zich tegen de uitoefening van het 
beroep door de andere echtgenoot verzet, na het vonnis waarbij de uit
oefening van dat beroep afhankelijk gemaakt wordt van een wijziging van 
het huwelijksvermogensstelsel weigert aan die wijziging zijn medewer
king te verlenen. 
Tegen die weigering zelf is geen verhaal mogelijk (77). Aldus ontstaat 
dan een vrij complexe toestand: de echtgenoot wordt toegelaten een 
beroep uit te oefenen, maar omdat de vervulling van een gerechtelijk 
vastgestelde voorwaarde eenzijdig onmogelijk gemaakt wordt door de 
andere echtgenoot wordt hem meteen de uitoefening van dat beroep belet. 
De uitweg voor deze moeilijkheid ligt dan in het relatieve gezag van 
gewijsde van de gerechtelijke beslissingen in deze betwistingen: op grond 
van artikel 1253 quater Ger. W. kan de echtgenoot ,te allen tijde wijzi
ging of intrekking vorderen van de beschikking of het arrest''. 
De rechtbank kan de echtgenoot die verzet heeft gedaan en wiens vor
dering eigenlijk afgewezen werd mits wijziging van het huwelijksvermo
gensstelsel, volledig afwijzen, ervan uitgaande dat hij ten onrechte zijn 
medewerking weigert aan de wijziging van het huwelijksvermogens
stelsel. De rechtbank kan ook het probleem opnieuw onderzoeken en 
bepaalde algemene of preciese richtlijnen omtrent de wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel vaststellen. 

(76) DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., biz. 129. 

(77) TRAEST, G., CASMAN, H. en BouCKAERT, F., o.c., T.P.R., 1976, nr. 25 in fine, biz. 803. 
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D. De uitzondering: de uitoefening van openbare mandaten 

52. Aan de mogelijkheid tot verzet van de mede-echtgenoot, en, aan de 
voorwaarde van een voorafgaande wijziging van het huwelijksvermo
gensstelsel, ontsnapt de uitoefening van openbare mandaten (art. 
216, § 1, vierde lid B.W.). Artikel 215 oud B.W. stelde dezelfde uit
zondering vast, die toen oak gold voor de openbare ambten. De uitzon
dering van de open bare ambten werd uit de bepaling gelicht omdat , ,een 
der echtgenoten kan belang hebben bij verzet tegen de aanvaarding door 
de andere echtgenoot van een openbaar ambt dat moet worden uitgeoefend 
op een plaats die ver verwijderd ligt van de echtelijke verblijfplaats waar 
de opposant zelf zijn beroep uitoefent" (78). Deze redengeving kan wei 
gevolgd worden : ze doet blijken van de principiele voorrang van gezins
belangen op het openbaar belang (79). 
De subcommissie was oak wei van oordeel , ,dat de uitoefening van 
openbare mandaten moet, voor zoverdit reeds niet zo is, worden geregeld 
door de verschillende kieswetten", zodat artikel215, derde lid oud B. W. 
kon vervallen (80). 
De commissie voor de justitie van de Senaat heeft die zienswijze van de 
subcommissie niet gevolgd, omdat zij , , vreesde dat men uit de schrapping 
van dit artikel zou afleiden dat een van de echtgenoten'zijn verzet tegen de 
uitoefening van een openbaar mandaat door de andere echtgenoot, door de 
rechtbank zou kunnen Iaten goedkeuren" (81). 
Eigenlijk wordt door die regeling de werking van politieke vergaderingen 
veilig gesteld tegen elke ongewenste inmenging in hun samenstelling en 
meteen wordt het algemeen belang gevrijwaard samen met de volledige 
vrije uitoefening van de politieke rechten van de echtgenoten (82). 
De term ,openbaar mandaat" is duidelijk en moet restrictief opgevat 
worden. Daarmee worden bedoeld de politieke mandaten, zoals die van 
gemeenteraadslid, schepen, provinciaal raadslid, bestendig afgevaar
digde, volksvertegenwoordiger en senator (83) en nu oak van lid of 
voorzitter van een agglomeratieraad of schepen van de agglomeratie (84). 

(78) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag subcommissie, biz. 38. 
(79) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 214, biz. 231. 

(80) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag van de subcommissie, biz. 3. 
(81) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag Hambye, J., biz. 11. 
(82) BAETEMAN, G. en'LAUWERS, J.P., o.c., nr. 214, biz. 231. 

(83) Gedr. St. Sen., nr. 346 (1956-57), Versiag Ciseiet, G., biz. 16;Pasin., 1958,593. 

(84) Zie verder de beschouwingen overopenbare ambten in BAETEMAN, G. enLAUWERS, J.P., o.c., 
nr. 241, biz. 241-242 en PAUWELS, J.M., o.c., nr. 167, biz. 130. 
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E. Een overzicht van de vermogensrechtelijke gevolgen van een beroep 

53. De uitoefening van een beroep heeft vermogensrechtelijke gevolgen: 
de beroepsactieve echtgenoot verkrijgt inkomsten, hij heeft daarvoor 
bepaalde goederen nodig, hij gaat verbintenissen aan en kan schulden 
doen ontstaan. 
De uitgeoefende beroepsactiviteit kan naargelang van haar aard op zeer 
uiteenlopende wijze risicodragend zijn: een vaste betrekking in over
heidsdienst stelt minder problemen dan een zelfstandige speculatieve 
activiteit. De echtgenoten kunnen elk een afzonderlijk beroep uitoefenen, 
samen hetzelfde beroep uitoefenen op voet van gelijkheid, samenwerken 
in dezelfde onderneming, de ene de andere occasioneel helpen. 
Uitgaande van die gegevens en rekening houdend met de bijzondere eisen 
van het economisch verkeer, moeten de vermogensrechtelijke gevolgen 
van de beroepsactiviteit in het huwelijksvermogensrecht geregeld wor
den. 
Bepaalde regels kunnen daarbij als van essentieel belang beschouwd 
worden - bv. om een minimum aan zelfstandig optreden te waarborgen 
- en worden dan ondergebracht in het primair huwelijksstelsel; andere 
daarentegen worden opgenomen in het huwelijksvermogensstelsel. Die 
vermogensrechtelijke gevolgen waren vroeger verschillend voor man en 
vrouw, vooral dan wanneer ze gehuwd waren onder het wettelijk huwe
lijksvermogensstelsel (zie o.m. art. 226 quinquies oud B.W., art. 11 
oud KHWB en de regeling van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel). 
Ook op dit punt heeft de wet van 14 juli 1976 belangrijke wijzigingen 
ingevoerd ervan uitgaande dat de regeling dezelfde moet zijn voor man en 
vrouw. Ze worden hier enkel in grote trekken aangeduid (85). 

Krachtens de regels van het primair huwelijksstelsel ontvangt iedere 
echtgenoot zijninkomsten aileen (art. 217, lid 1 B. W.), zij het dan dat die 
inkomsten in gemeenschapsstelsels in het gemeenschappelijk vermogen 
vallen.' Na besteding aan zijn bijdragen in de lasten van het huwelijk, 
mogen die inkomsten gebruikt worden voor de aanschaf van goederen, 
verantwoord voor de uitoefening van zijn beroep. Die ,beroepsgoede
ren" staan uitsluitend onder het bestuur van de echtgenoot die ze verkre
genheeftdoor zijn beroepsactiviteit (art. 217, lid 2 B. W.). Inhet wettelijk 
huwelijksstelsel zijn de gereedschappen en werktuigen die dienen tot de 
uitoefening van het beroep eigen goederen ongeacht het tijdstip van 
verkrijging en behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat 
(art. 1400, 6 B.W.). 

(85) Zie daarover verder in de bijdrage van CASMAN, H., Het wettelijk stelsel. Bestuursbevoegdhe
den. 2. Afzonderlijke en Gezarnenlijke beroepsuitoefening. 
Zie ook WEYTS, L., Samen handeldrijvende echtgenoten, T.P.R., 1977, biz. 223 e.v. 
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De echtgenoot die een beroep uitoefent verricht alle daartoe noodzakelijke 
bestuurshandelingen alleen. Oefenen de echtgenoten gezamenlijk een 
zelfde beroep uit, dan is beider medewerking vereist voor aile handelingen 
behalve die van beheer (art. 1417 B.W.). 
In het wettelijk stelsel zijn de schulden aangegaan door een echtgenoot in 
de uitoefening van zijn beroep gemeenschapsschulden (art. 1408, lid 
4 B. W.) maar de betaling ervan kan niet vervolgd worden op het vermo
gen van de niet-contracterende echtgenoot (art. 1414, 3 B.W.). 

§ 4. HET GEBRUIK VAN DE NAAM VAN DE ENE ECHTGENOOTIN DE BEROEPSBETREKKINGEN 

VAN DE ANDERE (ART. 215 § 2 B.W.) 

54. Artikel216 § 2 nieuw B.W. regelt het gebruik door een echtgenoot 
van de naam van de andere echtgenoot in zijn beroepsbetrekkingen. De 
regels van het vroegere artikel216 B. W., zoals gewijzigd door de wet van 
30 april1958, (zelf de hervorming van artikel213 b ingevoerd door de wet 
van 20 juli 1932), worden in de nieuwe tekst aangepast aan de gelijkheid 
van de echtgenoten. 
Strikt gezien gaat het hier om de uitoefening van een persoonlijk recht en 
behoort die bepaling niet zo evident tot het primair huwelijksstelsel, 
omdat ze geen specifiek vermogensrechtelijke aspect heeft. Toch wordt ze 
daarin opgenomen wegens de binding met het beroep, waarvan de rege
ling wei tot het primair huwelijksstelsel behoort. 
Deze bepaling betreft aileen het gebruik van de naam in beroepsbetrekkin
gen. Voor aile andere gevailen - de vermelding van de naam in officH~le 
akten en in de dagelijkse omgang- blijft het gemeen recht, vastgesteld in 
het decreet van 6 fructidor jaar II en door het gewoonterecht en de 
rechtspraak, gelden. De verschillende regeling voor de vrouw en voor de 
man, met meer mogelijkheden voor de vrouw (zoals die voorkwam in 
artikel 216 oud B. W.) wordt opgeheven: voor beide echtgenoten geldt 
thans dezelfde bepaling. Voortaan mag de ene echtgenoot de naam van de 
andere echtgenoot aileen met diens instemming gebruiken in zijn be
roepsbetrekkingen. De vorm van die instemming of de wijze waarop ze 
gegeven ofbewezen wordt, is evenmin als voorheen bepaald. De vereiste 
instemming is aan geen enkele vormvoorwaarde onderworpen, zodat het 
bewijs ervan door aile bewijsmiddelen toegelaten is. De gegeven instem
ming is geen grand tot civielrechtelijke aansprak~iijkheid (86). 

Het ,gebruiken" moet, zoals voorheen voor de vrouw, in brede zin 
opgevat worden: toevoegen aan de eigen naam of gebruiken ter vervan-

(86) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 220, blz. 245. 
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ging van. Zo heeft elke echtgenoot vier mogelijkheden: optreden onder 
eigen naam, met de naam van de andere echtgenoot, of onder de samen
gevoegde naam in de beide mogeiijke volgorden: man - vrouw of omge
keerd. 
Weigert een echtgenoot ab initio zijn instemming te geven tot het gebruik 
van zijn naam door de andere echtgenoot, dan heeft deze echtgenoot 
daartegen geen verhaal zelfs niet wanneer deze weigering volkomen 
willekeurig is. Dit volgt uit artikel 216, 2 lid 2 B.W.: de (gegeven) 
instemming kan aileen om gewichtige redenen worden ingetrokken en 
tegen de intrekking (van de gegeven instemming) kan de echtgenoot (die 
ze had) opkomen. · 
Die intrekking en het recht van beroep ertegen moeten begrepen worden 
zoals onder het vroeger artikel216 B.W.: geen gewichtige redenen zijn 
voorhanden wanneer een echtgenoot de gegeven instemming zonder ern
stige reden intrekt en de andere echtgenoot de nu betwiste naam reeds 
sedert jaren gebruikt. Wei is daartoe reden wanneer de echtgenoot in zijn 
beroepsbetrekkingen door zijn wangedrag of tekortkomingen in be
roepskringen en in het algemeen in opspraak komt, zodanig dat de eer en 
de goede naam van de echtgenoot wiens naam gebruikt wordt ook wordt 
aangetast. Zoals onder de gelding van de wet van 30 april1958 is het weer 
de echtgell.oot aan wie het gebruik: van de naain ontzegd wordt die de 
vordering moet inleiden: de instemming wordt dan gegeven onder ontbin
dende voorwaarde (87). De kennisneming van deze vordering behoort 
zoals vroeger tot de bevoegdheden van de rechtbank van eerste aanleg, 
doch ook hier wordt het, door een toevoeging aan de tekst, mogelijk 
gemaakt, in spoedeisende gevailen de vordering aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg voor te leggen. De bijzondere regels van de 
nieu\\(e artikelen 1253 bis-1253 quater van het gerechtelijk wetboek zijn 
van toepassing, met dien verstande dat de vordering aileen kan il)geleid 
worden door de echtgenoot aan wie de gegeven instemming wordt ont
trokken zonder gewichtige redenen. 
De wetgever heeft thans, evenmin als vroeger, een bijzondere sanctie 
voorzien voor het geval een echtgenoot bij ontstentenis van instemming 
van de andere echtgenoot, of tegen het verbod in bevestigd door de 
rechtbank, toch de naam gebruikt van de andere echtgenoot in zijn be
roepsbetrekkingen. De enige mogelijke sanctie is dan ook het toekennen 
van schadevergoeding (88). 

(87) DEL VA, W., De bekwaamheid van de gehuwde vrouw sinds de wet van 3 april 1958, R. W., 
1958-1959, 314-315. 
(88) C!SELET, G., Les Novelles Dr. Civ., I, nr. 894, biz. 506. 
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AFDELING III 

DE INNING, DE BESTEDING EN BET BESTUUR VAN INKOMSTEN 

§ 1. INLEIDING 

55. In artikel 217 B.W. wordt, o.m. in aansluiting met de vrije be
roepsuitoefening, een algemene regeling vastgesteld voor de inning, de 
besteding en het bestuur van inkomsten. Ret is een regeling die, in de 
klassieke opvatting omtrent wat tot het primair huwelijksstelsel behoort, 
op eerste gezicht niet zo duidelijk daartoe gerekend kan worden: algemeen 
wordt gesteld dat uitsluitend vermogensrechtelijke gevolgen door het 
secundair huwelijksvetmogensstelsel worden geregeld, zij het dan nog dat 
bepaalde vermogensrechtelijke gevolgen voor alle huwelijken kunnen 
gelden (89). 
Die regeling behoort toch om verschillende redenen tot het primair huwe
lijksstelsel. In de eerste plaats beoogt zij de gelijkheid van de echtgenoten 
te verwezenlijken: de regeling geldt voor beide echtgenoten en geeft hen 
gelijke bevoegdheden in een belangrijk domein, de inning van inkomsten, 
waarvan de belangrijkste de beroepsinkomsten zijn. Tevens wordt- zij 
het dat een wettelijke bestemmingsregeling vastgesteld wordt - de be
roepsautonomie langs specifieke bevoegdheden om - aanschaf en het 
bestuur van beroepsgoederen - mogelijk maakt. V ervolgens wordt de 
gebondenheid van de echtgenoten onderlijnd: in eerste orde moeten de 
inkomsten besteed worden aan de bijdrage in de lasten van het huwelijk. 
Tenslotte wordt ten deze zeer duidelijk de voorrang van het primair 
huwelijksstelsel vooropgezet: het domineert het secundair huwelijks
vermogensstelsel dat maar van toepassing wordt op het overblijvende van 
de inkomsten en dat in duidelijk ondergeschikte orde. 
Toch kan een echtgenoot verzaken aan de toepassing van deze regeling, 
niet alleen door de toepassing van andere regels van het primair huwelijks
stelsel (art. 219 B.W.) maar meer rechtstreeks door niet-toepassing er
van, bv. wanneer de inkomsten gestort worden op een gemeenschap
pelijke rekening. 
Artikel217 B. W. heeft een veelzijdige inhoud omdat het de on tv angst van 
de inkomsten van de echtgenoten regelt, een wettelijke bestemmingsorde 
bepaalt en bestuursregels vaststelt. 
Die regeling is technisch vrij complex, wegens de specifieke inhoud van 
de gehanteerde begrippen, de inwerking open het samenspel met de regels 
van het secundair huwelijksstelsel en de samenlopende doelstellingen van 
de regeling. 

(89) STIENON,P.,o.c., Rep. not., 1eP., D. l, nr. 181 e.v., biz. 155e.v. ;RENARD, Cl.,o.c., biz. 74. 
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§ 2. DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

56. De gehuwde man heeft steeds, onder welk huwelijksvermogens
stelsel ook, het recht en de bevoegdheden gehad om aile inkomsten te 
ontvangen en erover te beschikken; omgekeerd, uitgaande van de han
delingsonbekwaamheid en ook op grond van de organisatie van de ge
meenschapsstelsels ~ eenheid van beleid en rechtstreeks vruchtgenot van 
de gemeenschap- kon de gehuwde vrouw haar inkomsten niet innen. 
Afwijkende en bijzondere wetsbepalingen waren nodig om de gehuwde 
vrouw toe te laten haar beroepsinkomsten te innen, sociale voordelen te 
genieten en om spaarinleggen te doen en erover te beschikken (90). In het 
civiel recht werd daarop aansluitend het stelsel van de voorbehouden 
goederen ingevoerd: met haar beroepsinkomsten en de daarop gedane 
besparingen kon de vrouw goederen verkrijgen die onder haar bestuur 
stonden (91). Die beperkte en afwijkende regelingen waren niet geschikt 
om de algemene gelijkheid op afdoende wijze te realiseren. 
Ben specifieke hervorming met betrekking tot de inkomsten werd niet 
onder ogen genomen door de klassieke rechtsleer over het primair huwe
lijksstelsel. 
In het ontwerp Wigny werd daarentegen een uitvoerige regeling opgeno
men.-In artikel-215-4-werd-vootgesteld-dat-, ,iedere echtgenootalleen de 
inkomsten van zijn eigen goederen ontvangt, onder verplichting om ze aan 
te wenden tot de lasten van het huwelijk en aan het saldo ervan een 
bestemming te geven overeenkomstig de regels van zijn huwelijksvermo
gensstelsel"; artikel 215-5 bepaalde dat ,iedere echtgenoot aileen de 
verdiensten, Ion en en ink oms ten uit zijn beroep ontvangt'' ; verder werd 
een bijzondere mogelijkheid tot verzet voor de andere echtgenoot georga
niseerd en ook gesteld dat, na kwijting van zijn bijdrage in de lasten van 
het huwelijk, met het overschot van beroepsinkomsten goederen konden 
verkregen worden nuttig voor de uitoefening van het beroep, die beheerd 
worden door de echtgenoot-verkrijger en niet in beslag genomen kunnen 
worden door de schuldeisers van de andere echtgenoot. 
Berst wilde de subcommissie van de senaat met betrekking tot de inning 
het onderscheid eigen inkomsten - beroepsinkomsten afschaffen; de be~ 
stemming voor de huwelijkslasten en overeenkomstig het secundair hu
welijksvermogensstelselleek haar vanzelfsprekend en de bijzondere be-

(90) Art. 29 wet van 29 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst voor werklieden, art. 25 wet van 7 
augustus 1922 op de arbeidsovereenkomst voor bedienden, enz;- Zie BAETEMAN, G. en LAUWERS, 
J.P., o.c., nr. 22 e.v., biz. 23 e.v. 
(91) Zie BAETEMAN, G., De voorbehouden goederen, T.P.R., 1975, biz. 131 e.v. 
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slagprocedure overbodig. Over de mogelijkheid tot aanschaf van be
roepsgoederen had een lange discussie plaats, zowel over het beginsel van 
een regeling afwijkend van het secundair huwelijksvermogensstelsel als 
over de aanschaf van nuttige beroepsgoederen (92). 
Later besloot dezelfde subcommissie , ,om tegenstrijdigheid te voorkomen 
met de bepalingen betreffende de verschillende huwelijksvermogens
stelsels en vooral (met) het wettelijk stelsel waarin de inkomsten ... 
gemeenschappelijk goed worden, de regeling te beperken tot de be
roepsinkomsten" (93). De commissie voor de justitie van de Senaat en 
ook de beide kamers verwierpen die zienswijze, omdat deze regeling 
minder gunstig voor de gehuwde vrouw is dan de bestaande en een stelsel 
van voorbehouden goederen voor beide echtgenoten technisch niet te 
verwezenlijken is. Tevens werd het voorgestelde criterium van de verkrij
ging van beroepsgoedere.n - nuttig of noodzakelijk - vervangen door 
,verantwoord" (94). 

§ 3. DE INNING VAN INKOMSTEN 

57. Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten aileen (art. 217, eerste lid, 
eerste onderdeel B. W.) : 

1. lnhoudelijk is het be grip inkomsten op zichzelf genomen zeer breed: er 
wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de oorsprong of de aard van 
de inkomsten, beroepsinkomsten, inkomsten uit onroerende of roerende 
goederen (huishuren, pachtgelden, dividenden, interesten enz ... ), pe
riodieke of occasionele inkomsten. 

2. Juridisch-technisch bestaan inkomsten vooral onder de vorm van 
schuldvorderingen: schuldvordering van loon, van huishuur, van inte
resten, enz ... De betaling ervan gebeurt onder de vorm van geld ofneemt 
de vorm aan van een andere schuldvordering, bv. de inschrijving op een 
rekening. Geld is verbruikbaar en vervangbaar en wordt gebruikt door 
degene die het onder zich heeft. Wat betreft de stortingen op rekeningen, 
daaromtrent bestaat de regeling van artikel 218 (95). 

3. De beide voorgaande gegevens in acht genomen, mag,- gelet o.m. 
op de volgorde vastgesteld in artikel217, lid 2 B.W., de beleggingsmo
gelijkheid en de verwijzing naar de toepassing van de regels van het 

(92) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Vers1ag subcommissie, biz. 29-30. 
(93) Ibid., biz. 39. 

(94) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 12. 

(95) VIEUJEAN, E., Principes gemiraux des rapports patrimoniaux entre epoux, in Sept Ler;ons, o.c., 
biz. 33. 

205 



huwelijksvermogensstelsel- het begrip inkomsten niet te strikt opgevat 
worden en om vat het oak in een zekere mate besparingen, althans in zover 
ze voortvloeien uit inkomsten. Er is dus tot op een zekere hoogte een 
verschil met de inkomsten waarvan sprake in artikel1409 met betrekking 
tot het verhaal van de schuldeiser voor eigen schulden. Daar worden 
immers ,de nag te innen inkomsten bedoeld" (96). 
4. De basisregel van artikel217 B.W. versterkt in grate mate de rechts
zekerheid: een derde, medecontractant van een der echtgenoten, betaalt 
diens inkomsten rechtsgeldig alleen in zijn han den; de andere echtgenoot 
mag in regel de inkomsten van de medeechtgenoot niet ontvangen. De 
ontvangende echtgenoot moet ze besteden overeenkomstig de regels van 
artikel 217 B.W. en van het secundair huwelijksvermogensstelsel. 
5. De regel van artikel 217 B.W. volgens welke iedere echtgenoot zijn 
inkomsten ontvangt, sluit niet uit dat met toepassing van artikel219 B. W. 
de rechthebbende echtgenoot een lastgeving daartoe verleent aan de an
dere; de vrederechter kan met toepassing van artikel220 § 3 of 221 B. W. 
een ontvangstmachtiging toestaan (97). 
6. Artikel 217 B. W. geeft geen uitsluitsel om trent het eigendomsrecht 
over de inkomsten, oak al wordt over bestuur en besteding gehan
deld (98): in het wettelijk stelsel worden de inkomsten zelf ab initio -en 
niet enkel de besparingen - opgenomen in het gemeenschappelijk ver
mogen (art. 1405, 1 en 2 B. W.); in het stelsel met scheiding van goederen 
zijn ze eigen. Dit gegeven in acht genomen- en gelet op de afwezigheid 
van een gemeenschappelijk vermogen - heeft de regel van artikel 
217 B. W. geen specifieke betekenis voor echtgenoten gescheiden van 
goederen. 

§ 4. DE RANGORDE IN DE BESTEDING VAN DE INKOMSTEN 

58. Algemeen. Artikel217 B.W. stelt een wettelijke rangorde vast om
trent de besteding van de inkomsten: in de eerste plaats moeten ze bestemd 
worden voor de bijdrage in de lasten van het huwelijk, vervolgens kan het 
overschot besteed worden aan de verantwoorde aanschaf van be
roepsgoederen en tenslotte is wat overblijft onderworpen aan de regels van 
het huwelijksvermogensstelsel. 
Omdat die rangorde van dwingend recht is mogen de echtgenoten er niet 

(96) DE LIEGE, A. ,Le regime legal: le passif et les droits des creanciers, in Sept Le~ons, o.c., nr. 36, 
biz. 104-105. 
(97) Vgl. PAUWELS, J.M., o.c., nr. 170, biz. 133; CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., I, 6. 

(98) Gedr. St. Kamer, 869 (1975-76), nr. 3, Verslag Baert, F., biz. 8; Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 
1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 12;- Zie RAUCENT, L., o.c., biz. 30-31; HAMBYE, J.,Rep. 
not., V, 2e partie, Livre 1, nr. 29, biz. 59. 
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op voorhand en conventioneel van afwijken. Zij geldt dus ook- alleszins 
ten aanzien van de bijdrage in de lasten van het huwelijk - voor echt
genoten gehuwd met scheiding van goederen (99). Toch kan de be
schermde echtgenoot van de bescherming afzien en dit zal meer dan eens 
in de praktijk gebeuren: de rangorde moet- de feitelijke omstandigheden 
in acht genomen - met voorzichtigheid en soepelheid toegepast wor
den (100). 

De echtgenoten en de rechtbank bij betwisting beschikken in deze feiten
kwestie over een zeker appreciatierecht (101). 

59. Eerste bestemming: de bijdrage in de lasten van het huwelijk. In 
artikel 221, lid 1 B.W. wordt de wederzijdse verplichting van de echt
genoten vastgesteld dat heiden evenredig gelijk naar vermogen moeten 
bijdragen in de lasten van het huwelijk. Artikel 217, lid 1 tweede onder
dee! van de zin, sluit daarbij aan, omdat de huwelijkslasten meestal ten 
laste komen van de inkomsten. Prioritair moeten de inkomsten daarvoor 
gebruikt worden. Meteen betekent zulks dat wanneer een echtgenoot die 
regel miskent en dus bv. inkomsten achterhoudt, de andere echtgenoot een 
ontvangstmachtiging mag vragen. De beoordeling van dit probleem zal 
wel meer dan eens moeilijkheden meebrengen, omdat de uitgaven niet 
samenvallen met de verkrijging van inkomsten en de oplossing dan nog 
kan samenhangen met de regels van de artikelen 218 en 222 B.W. 

60. Tweede bestemming: de aanschafvan beroepsgoederen. Na dena
koming van de prioritaire bijdrage in de lasten van het huwelijk, essentieel 
voor het bestaan zelf van de leefgemeenschap, wordt een bijzondere 
mogelijkheid opengesteld voor elke echtgenoot: ze kunnen beschikken 
over de inkomsten en overgaan tot de aanschaf van goederen, maar die 
aanschaf moet verantwoord zijn voor de uitoefening van hun onder
scheiden of hun zelfde beroep. 
In een stelsel met scheiding van goederen heeft deze bepaling geen eigen 
betekenis: heeft een echtgenoot zijn bijdrage geleverd, dan mag hij vrij 
over zijn inkomsten beschikken (art. 1466 B.W.). Een eigen betekenis 
heeft deze bepaling wel in het wettelijk stelsel en in stelsels met een 
gemeenschap. Logisch vallen de inkomsten in het gemeenschappelijk 
vermogen, en dus ook de goederen die ermee verkregen worden; en 
meteen vallen ze onder concurrentieel bestuur. In afwijking van die 
algemene regeling wordt in het primair huwelijksstelsel bepaal dat, on-

(99) Contra VIEUJEAN, E., o.c., biz. 32, 2", 6;pro CASMAN, H. en VAN LOOK, M., I, 6, blz. 5. 
(100) VIEUJEAN, E., o.c., 2" f, biz. 33. 
(101) l'JRSON, Ch. Th., o.c., A.D., 1976, nr. 67, biz. 55; PAUWELS, J.M., o.c., nr. 171, biz. 133. 
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geacht die bestemming - in regel het gemeenschappelijk vermogen, 
uitzonderlijk het eigen vermogen mits vergoeding (art. 1400, 6 B.W.)
de echtgenoot die het beroep uitoefent een zekere autonomie heeft in het 
beleid dat hij in zijn beroepssfeer wil voeren en dat hij tevens het bestuur 
heeft over die goederen. Meteen is de opzet, de gelijkheid van de echt
genoten verwezenlijken en vermogensrechtelijk het verkrijgen van in
komsten vergemakkelijken - bereikt. 
De echtgenoot die een beroep uitoefent oordeelt zelf over het gebruik dat 
hij wil maken van die mogelijkheid. Tach heeft de wetgever een beperking 
gesteld aan die mogelijkheden voor de beroepsactieve echtgenoot. Want 
door roerende gemeenschappelijke beroepsgoederen te verkrijgen onttrekt 
hij ze minstens qua bestuur aan het concurrentieel bestuur van de andere 
niet-actieve echtgenoot, wiens bevoegdheden aldus beperkt worden. In 
geval van betwisting moet de beroepsactieve echtgenoot dan oak bewijzen 
dat de aanschaf van de goederen verantwoord is voor de uitoefening van 
zijn beroep. Tijdens de parlementaire voorbereiding werden zowel het 
eerst voorgestelde nuttigheids- (102) als het later toegevoegde noodzake
lijkheidscriterium verworpen: de aankoop moet in verband staan met de 
eisen van het beroep (103). 
Bepaalde belangrijke handelingen kunnen wei moeilijk ingepast worden 
in die bijzondere bevoegdheidsregeling' zoals deaanschaf van oiiroerende 
goederen (104). Zulks is misschien wei de bedoeling van de wetgever 
geweest, maar uit de tekst kan daaromtrent geen algemeen verbod afgeleid 
worden: indien een echtgenoot onroerende verkrijgingen kan verant
woorden, mag hij daaraan het volledige saldo van zijn inkomsten beste
den (105). 
Heeft een echtgenoot bepaalde inkomsten gebruikt voor de aanschaf van 
beroepsgoederen en blijkt zulks niet verantwoord voor de uitoefening van 
zijn beroep, dan wordt het secundair huwelijksvermogensstelsel daarop 
onmiddellijk van toepassing, meer bepaald wat het bestuur aangaat. In 
afwachting van de beslissing ten grande die onder de gemeenrechtelijke 
bevoegdheidsregeling valt, kan de voorzitter van de Rechtbank in het 
kader van zijn algemene bevoegdheid (art. 584 Ger.W.) voorlopige 
maatregelen nemen. De vrederechter kan niet terzake optreden omdat dit 
probleem niet ingepast kan worden in zijn bevoegdheid zoals omschreven 
in art. 223 B.W.: de gedane belegging kan niet ongedaan gemaakt wor
den door een dringende voorlopige maatregel. 

(102) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie 29-31. 
(103) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 12. 
(104) HAMBYE, J., o.c., Rep. not., lie partie, nr. 28, biz. 59. 
(105) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., 1/6, biz. 5. 
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61. De uiteindelijke bestemming van het overblijvende. Wat na de bij
drage in de lasten van het huwelijk en na gebeurlijke verantwoorde 
aanschaf van beroepsgoederen overblijft, is onderworpen aan de regels 
van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten, zo wat de be
stemming als wat het daaruitvolgend bestuur betreft. Aldus kan een vrij 
complexe situatie ontstaan. De beroepsgoederen vallen in ieder geval 
onder het bestuur van de beroepsactieve echtgenoot die ze verkregen 
heeft; in het wettelijk stelsel vallen die goederen in het gemeenschappelijk 
vermogen, behoudens wanneer het gereedschappen en werktuigen betreft. 
Alle andere inkomsten vallen in het gemeenschappelijk vermogen en staan 
alsdan onder het concurrentieel bestuur van beide echtgenoten, behoudens 
wanneer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden geboden door 
artikel218 B.W. Bij scheiding van goederen is er eigenlijk geen grand tot 
toepassing van deze regeling, behoudens ten aanzien van de bijdrage in de 
lasten van het huwelijk. 

§ 5. DE SANCTIES 

62. Bijzondere sancties zijn niet voorzien. Voor de bijdrage in de lasten 
van het huwelijk is er de toepassing van artikel221, leden 2 e.v. B.W. 
Uitzonderlijk kan artikel 223 B. W. toepassing vinden. Tevens zijn er de 
sancties van het eigenlijk huwelijksvermogensstelsel, bv. in het wettelijk 
stelsel:deartikelen1421, 1426 § 1, 1433en1470 B.W.Meeralgemeen, 
kan civielrechtelijke aansprakelijkheid van de foutieve echtgenoot in het 
gedrang komen en zou tegen hem- bij emstige en herhaalde schendingen 
- de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed kunnen gevorderd 
worden. 

AFDEUNGN 

DE REKENINGEN EN BRANDKASTEN 

§ 1. INLEIDING 

63. In artikel 218 B.W. wordt de mogelijkheid bevestigd die logi
scherwijze moet bestaan voor handelingsbekwame echtgenoten, krach
tens welke iedere echtgenoot zonder de instemming van de andere een 
depositorekening voor geld of effecten bij elke derde kan openen en 
daarmee verrichtingen kan doen, of een brandkluis kan huren. De andere 
echtgenoot moet daarvan wel in kennis gesteld worden. Ten aanzien van 
de bewaamemer of verhuurder heeft de echtgenoot-titularis alleen het 
bestuur van de rekening of de toe gang tot de brandkoffer. Deze bepaling 
regelt derhalve drie problemen: het recht om rekeningen te openen of een 
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brandkast te huren, het bestuur daaromtrent en de informatie van de andere 
echtgenoot. 
Ook de rechten van de derden kunnen door die bijzondere regeling 
bei:nvloed worden. Een heel bijzonder probleem stelt de sanctie op de 
miskenning van de mededelingsverplichting. 
De regeling van artikel 218 B.W. beoogt de verwezenlijking van de 
gelijkheid van de echtgenoten, door het verbieden van de tussenkomst van 
de man bij het openen van een rekening door de vrouw - wat voordien 
courant gebeurde in de bankpraktijk- en aldus tegemoet te komen aan de 
eisen van de vrouwen (106). Ze sluit aan bij de voorgaande gelijkheids
regels : ze vergemakkelijkt de vrije beroepsuitoefening en de inning van de 
inkomsten. 
Door het gebruik van de moderne juridisch-financiele rekeningstechnie
ken worden de bevoegdheden tot bestuur effectief gemaakt, zelfs meestal 
verder dan mogelijk door het secundair huwelijksvermogensstelsel. Om
dat die bevoegdheden hoe dan ook gelden voor beide echtgenoten en 
meteen ook ten aanzien van de derde-bewaarnemer, en omdat ze tevens 
betrekk'ing hebben op vermogensbelangen, behoort die regeling tot het 
primair huwelijksstelsel. 
De toepassing van deze rechtsregeling stelt bijzondere problemen van 
rechtszekerheid t.a. v. de derde-bewaarnemer en van de mede-echt
genoot, langs wie om de bescherming van de belangen van de echtvereni
ging wordt nagestreefd. Algemeen valt wel het gebrek aan duidelijkheid 
op van deze regeling, en vooral de ontstentenis van sancties. 

§ 2. DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

64. Traditioneel werd in de rechtsleer de bijzondere regeling voor de 
persoonlijke rekeningen niet gerekend tot het primair huwelijksstelsel. 
Onder de gelding van de vroegere wetgeving bestonden wel al specifieke 
wettelijke bepalingen met betrekking tot de spaarinleggen bij de 
A. S .L. K. , uitgebreid tot alle erkende spaarkassen en bankinstellingen. De 
vrouw gescheiden van goederen kon alleen elke rekening openen (107). 
N aar het voorbeeld van de Franse wet (art. 221 wet van 13 juli 1965) werd 
in verband met rekeningen een vrij gedetailleerde regeling uitgewerkt in 
artikel214-3 van het ontwerp Wigny. De voorgestelde tekst werd vereen
voudigd en veralgemeend door de subcommissie van de Senaat: zo werd 

(106) RAUCENT, L., o.c., biz. 31 met verwijzing naar Gedr. St. Sen. (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag 
subcommissie, biz. 25 en Gedr. St. Sen. (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 13. 
(107) Ziedaaroverde andere wet van 30 april1958 en de wet van 16 maart 1964 (vgl. BAETEMAN, G. 
en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 186 e.v., b1z. 201 e.v.). 
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de opsomming van mogelijkheden niet weerhouden en werd ook het 
vermoeden van eigendom overbodig geacht (108). In de commissie voor 
de justitie en later in de voltallige vergadering spitste de discussie zich toe 
op het recht van toezicht en van verzet van de andere echtgenoot (109). 
Uiteindelijk kwam dan de huidige tekst tot stand ook weer met een 
veelzijdige inhoud en uiteenlopende doelsteilingen. 

§ 3. DE BEVOEGDHEIDSREGELING: HET RECHT EEN REKENING TE OPENEN EN EEN BRAND-

KAST TE HUREN 

65. Iedere echtgenoot kan, zonder de instemming van de andere, op zijn 
naam een depositorekening voor geld of effecten doen openen en een 
brandkast huren (art. 218, eerste lid B.W.). Daarmee wordt, in tegenstel
ling tot wat het geval was onder de vroegere regeling, niet aileen de 
rechtsgelijkheid van de echtgenoten bevestigd, doch worden ook bijzon
dere technische middelen ter beschikking gesteld die het meer dan vroeger 
het geval was, mogelijk maken de handelingsbekwaamheid uit te oefenen. 
Strikt juridisch gezien was die bepaling niet nodig; ze ontleent haar be lang 
vooral aan de verdere inhoud van artikel218 B. W. (110). Het principiele 
belang kan nochtans niet ontkend worden en zeker niet het practische 
nut (111). 
Bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openen van aile soorten 
van depositorekeningen - geldrekeningen op zicht, op termijn, al dan 
niet met vooropzeg -,van spaarrekeningen en spaarboekjes, deposito's 
van titels, zowel van aandelen als van obligaties, in rekeningen of dos
siers, en tenslotte voor het huren van een brandkast. 
Die bevoegdheid bestaat enkel t. a. v. bevoegde instellingen of person en 
,die daartoe wettelijk gerechtigd" zijn (112). De wetgever heeft niet de 
desbetreffende opsomming overgenomen die in het antwerp Wigny voor
kwam omdat die instellingen en personen eigenlijk aangeduid worden 
door andere wetgevingen. Zo moeten de bedoelde verrichtingen gedaan 
worden bij instellingen of personen die ze wettelijk mogen verrichten, 
publiekrechtelijke instellingen (bestuur der Postchecks, A.S.L.K., Ge
meentekrediet, Krediet aan de Nijverheid) ofwel privaatrechtelijke ban
ken en spaarkassen, evenals bepaalde particulieren zoals wisselagenten en 
notarissen. Gewone particulieren kunnen niet optreden (113). 

(108) Gedr. St. Sen., 873 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag subcommissie, biz. 25-26 en 39; Gedr. St. 
Sen., 873 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag Hambye, J., biz. 13. 
(109) Gedr. St. Sen., 873 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag Hambye, J., biz. 14-15. 
(110) PAUWELS, J.P., o.c., nr. 175, biz. 136. 
(111) DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 31, biz. 133. 
(112) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag Hambye, J., biz. 13. 
(113) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., I, 7, biz. 3. 
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§ 4. DE BESTUURSREGELING 

A. Het beginsel 

66. De echtgenoot titularis van de rekening of huurder van de brandkast 
heeft het uitsluitend bestuur ervan. Zonder eigen betekenis bij scheiding 
van goederen, wordt door die regel van artikel 218 B.W. het eigen of 
gemeenschappelijk karakter van de geldsommen of titel van de rekeningen 
of de roerende goederen niet veranderd; alleen het privatief bestuur ervan 
wordt toevertrouwd aan de titularis van . de rekening of brandkast en 
derhalve onttroken aan het concurrentieel bestuur van beide echtgenoten 
in het wettelijk stelsel (114). 

De echtgenoot-titularis mag alle verrichtingen doen die door een normaal 
gebruik van deze financiele technieken mogelijk zijn: stortingen, over
schrijvingen, afhalingen en beleggingen doen, uitgeven van cheques, 
dividenden ontvangen, interesten doen uitbetalen. Zijn anderzijds niet 
mogelijk: kredietoperaties in verband met een rekening-courant of bij 
wege van een inpandgeving van titels; alsdan ontstaat, althans in het 
wettelijk stelsel, een conflict met de bepaling terzake leningen (art. 1419, 
2 d B. W.). Of die redenering moet worden doorgetrokken ten aanzien 
van de rekeningen met beperkt krediet, voor de kredietkaart, lijkt wel 
overdreven (115). 

Dit privatiefbestuur belet niet dat een echtgenoot aan de andere of aan een 
derde een last geeft (art. 219 B.W.), dat de rekening in de vorm van een 
gemeenschappelijke rekening wordt geopend of dat de brandkast op naam 
van twee of meer personen wordt gehuurd (116). 

B. Het vermoeden van uitsluitend bestuur 

67. Ten opzichte van de bewaarnemer of de verhuurder wordt alleen hij 
(= de titularis of huurder) geacht het bestuur of de toegang te hebben. 

, ,Het tweede lid van dit artikel beoogt de veiligheid van de bewaarnemer 
door hem te ontslaan van de verplichtingen nate gaan of de gedeponeerde 
gelden of effecten eigen of gemeenschappelijk of zelfs bedrijfsinkomsten 
zijn" (117): de bewaarnemer moet derhalve niet de oorsprong van de 
goederen, van de waarden of van de gelden nagaan, m.a.w. of ze per-

(114) VIEUJEAN, E., o.c., in Sept Le9ons, biz. 34 b, 1". 
(115) DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F.,o.c., nr. 32, biz. 139. 
(116) Gedr. St. Senaat, 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 15. 
(117) Gedr. St. Senaat, 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 14. 
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soonlijke eigendom van de ene of de andere echtgenoot dan wei ge
meenschappelijke of onverdeelde eigendom van beiden zijn (118), noch 
onderzoeken of de echtgenoot-titularis wei echt bestuursbevoegd is. 
In geen geval mag de bewaarnemer de opening van een rekening of de 
verhuring van een brandkast afhankelijk steilen van de instemming van de 
andere echtgenoot. Wei mag hij de normale onderzoeken insteilen die hij 
algemeen voor aile klienten terzake solvabiliteit en eerlijkheid doet ( 119). 

C. De beperkingen van het vermoeden 

68. Tussen echtgenoten. Het is wei een zeer bijzonder vermoeden in de 
interne verhouding tussen de echtgenoten. De bepaling betreft aileen het 
bestuur, niet de eigendom van de goederen, waarden en geldsommen: 
deze kunnen eigen, gemeenschappelijk of onverdeeld zijn. Dit wettelijk 
vermoeden moet meer zijn dan een vermoedenjuris tantum, want anders 
wordt de rechtszekerheid van de derde-bewaarnemers bedreigd; het is 
echter ook geen voiledig vermoeden juris et de jure, want gerechtelijke 
beslissingen kunnen de vrije beschikking van de titularis beperken: de 
ontvangstdelegatie (art. 221 B.W.), de voorlopige en dringende maatre
gelen (art. 223 B.W.), de bedrieglijke handelingen (art. 1422,3° B.W.) 
en veel verderde algemene maatregel van artikel1426, lid 1 B.W. (120). 
Bij het einde van het stelsel kan ook vergoeding verschuldigd zijn (art. 
1433 B.W.) (121) en wordt het definitief toebehoren van de aldus vast
gelegde gelden, goederen en waarden vastgesteld (122). 

69. Tegenover derden. Het vermoeden van artikel218, lid 2 B.W. heeft 
aileen gelding tegenover de derde-bewaarnemer. Andere derden kunnen 
er zich niet op beroepen en tegenover hen wordt de aard van de goederen 
bepaald overeenkomstig de regels van het huwelijksvermogensstelsel. Zo 
zou, in geval van faillissement van de echtgenoot-titularis van de reke
ning, de andere echtgenoot het bewijs mogen leveren dat de gedeponeerde 
gel den niet eigen gel den van de gefailleerde zijn; ook bij beslag voor eigen 
schulden zou het bewijs mogen geleverd worden dat de gelden, waarden 
of goederen in werkelijkheid gemeenschappelijk zijn. 

(118) RAUCENT, L., o.c., J.T., 1976, nr. 11, biz. 559. 

(119) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., I/7, biz. 4. 

(120) Vgl. PAUWELS, J.M., o.c., nr. 176, biz. 136; DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 32, biz. 
135-136. 

(121) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag subcornmissie, biz. 5. 

(122) DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 32, biz. 136. 
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Zoals J. DEGAVREen M.P. LAMPE opmerken kan dat bewijs alleen gerech
telijk geleverd worden, niet alleen om zo tegenstelbaar te zijn aan de 
financiele instelling doch ook om te vermijden dat de instelling de betwis
ting zou beslechten (123). Ben eenvoudig schriftelijk verzet zou onvol
doende zijn. 

§ 5. DE KENNISGEVING AAN DE ANDERE ECHTGENOOT 

A. Het beginsel 

70. De bewaarnemer en de verhuurder moeten de andere echtgenoot in 
kennis stellen van de opening van de rekening of de huur van de brandkast 
(art. 218, derde lid B.W.). 

Die tekst is de tussenoplossing tussen de stelling van degenen die het recht 
op het openen van een depositorekening zonder enige beperking en ook 
zonder kennisgeving wilden invoeren, en degenen die verder wilden gaan 
dan de enkele kennisgeving en nl. voorstelden dat de andere e'chtgenoot 
ook het recht zou hebben kennis te nemen van de verrichtingen op de 
rekening respectievelijk de inhoud van de koffer (124). In de loop van de 
parlementaire voorbereiding werden heel wat beschouwingen gewijd aan 
dit probleem en uiteenlopende oplossingen voorgesteld (125). 

B. De modaliteiten van de kennisgeving 

71. 1 o De mededelingsplicht mag geen voorwaarde zijn voor de opening 
van de rekening of het huren van een brandkoffer. De mededeling van het 
bestaan van de rekening of van de verhuring wordt gedaan na respectieve
lijk de opening of de ingebruikneming. De afwezigheid van mededeling 
heeft ook geen schorsend karakter, bv. ingeval van opzoekingen. 
2° In geen geval mag de toestemming of de instemming van de andere 
echtgenoot worden gevraagd (126). 
3° De echtgenoot-niet-titularis heeft geen recht van verzet tegen bepaalde 
verrichtingen en hem mag ook geen inzage verleend worden omtrent de 
omvang van de gedeponeerde sommen of omtrent de aard van gedane 
verrichtingen of beleggingen (127). Uitzonderlijk kunnen die gegevens 
langs gerechtelijke weg ter kennis van de andere echtgenoot komen (zie 
art. 1253 quinquies Ger.W.). 

(123) O.c., nr. 32,2 ben aangehaa1de auteurs; vgl. PAUWELS, J.M., o.c., nr. 176 in fine, biz. 137. 
(124) Gedr. St. Kamer, 869 (1975-76), nr. 3, Verslag Baert, F., biz. 8. 
(125) Voor een overzicht zie DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 331, biz. 139. 
(126) Senator PIERSON, M.A., Pari. Hand. Sen., 1975-1976, 28 april 1976, biz. 1952. 
(127) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Harnbye, J., biz. 13-14. 
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4° De wet maakt geen onderscheid zodat de verplichting tot kennisge
ving (128) ook geldt wanneer de rekening geopend wordt op naam van 
meerdere personen of in het kader van een beroepsactiviteit. De loutere 
mededeling van het bestaan van een rekening kan moeilijk een schending 
van het beroepsgeheim tot gevolg hebben (129). 
5° De regeling van artikel218, derde lid B.W. geldt ook voor echtgeno
ten gescheiden van goederen: hun voordien volledige onafbankelijkheid 
terzake wordt door het primair huwelijksstelsel beperkt. Zulks wordt 
bevestigd door de verwerping van het amendement van de senator E. 
CooREMAN (130) e.a. die een uitgebreid inzagerecht op de rekeningen 
wilde instellen in het wettelijk stelsel en ook van dat van de Heer P. DE 
STEXHE tot opheffing van artikel 218, derde lid (131) (132). 
6° Iedere echtgenoot kan een rekening openen of een brandkast huren in 
het buitenland: deze vrijheid bestaat krachtens de belgische wet op de 
persoonlijke gevolgen van het huwelijk. De regeling omtrent het bestuur 
wordt alsdan vastgesteld door de wetgeving van hetland waar de verrich
tingen plaats hebben. De informatieverplichting is een modaliteit tot 
uitvoering van de rekeningopening en wordt ook beheerst door de lokale 
wet (133). 
7° Voor echtgenoten met dezelfde vreemde nationaliteit hangt de toepas
sing van de wettelijke regeling af van het antwoord op de vraag of hun 
nationale wet het eigenmachtig open en van een rekening voorziet; is dit 
niet het geval, dan moet de kredietinstelling de gegevens van de huwe
lijksvermogensregeling in hun geheel onderzoeken en toepassen. Voor 
echtgenoten met verschillende nationaliteit of waarvan een belg is, is het 
aangewezen de wet van de woonplaats toe te passen, en naargelang deze 
de zelfstandigheid van de echtgenoot al dan niet voorziet, wordt artikei 
218 B.W. toegepast of niet (134). 

C. De vorm van de mededeling 

72. De commissie voor de justitie van de Kamer van Volksvertegen
woordigers was ,algemeen van oordeel dat de term ,in kennis stellen" 

(128) DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 36,. blz. 141. 
(129) Vgl. Gedr. St. Sen., 683 (Zitt. 1974), Verslag Harnbye, J., biz. 15; vgl. de uitvoerige 
beschouwingen over de rekeningen voor derden en de genummerde rekeningen van DE GA VRE, J. en 
LAMPE, M.F., o.c., nr. 37, biz. 142 e.v. 
(130) Gedr. St. Sen., 683 (1974-75), nr. 6. 
(131) Gedr. St. Sen., 683 (1974-75), nr. 3. 
(132) Zie de discussie in openbare vergadering, Pari. Hand. Sen., nr. 76, vergadering van 28 april 
1976, biz. 1952-1953. 
(133) DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 40, biz. 147. 
(134) Ibid., o.c., nr. 39, biz. 144 e.v. 
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ruim moet worden gezien en op een mededeling neerkomt, , ,onder gelijk 
welke vorm" (135). 

Het is de bewaarnemer die bij betwisting het bewijs moet leveren dat hij 
deze verplichting van dwingend recht is nagekomen. De vorm ervan is niet 
vastgesteld, evenmin als de termijn. Voor een groat deel hangt de 
doelmatigheid van de kennisgeving af van de gegevens verstrekt door de 
echtgenoot die de rekening opent of de brandkast huurt. In de praktijk zal 
de bewaarnemer zich de identiteitskaart doen overleggen van zijn 
k!H~nt (136) en hem het adres doen bevestigen van de andere echtgenoot, 
bv. in de schriftelijke aanvraag tot het open en van een rekening. Terecht 
stelt Professor J.M. PAuWELs dat van een financiele instelling meer kan. 
gevraagd worden dan een gewone brief (137). Ben sluitend bewijs van de 
nakoming van deze verplichting wordt geleverd door de aangetekende 
brief met ontvangstmelding (138). Naargelang de omstandigheden van de 
zaak moet de kredietinstelling gebeurlijk bijkomende maatregelen nemen, 
o.in. in geval van feitelijke scheiding (139). 

§ 6 0 DE SANCTIES 

73. De wet voorziet geen specifieke sancties bij de miskenning van de 
verS_chill~!l_d~ Q~P~lil!g~I!_VaiJ.artjk~! 21~ ~-~· 
Tussen echtgenoten zijn verschillende gemeenrechtelijke maatregelen 
mogelijk. Vervult de titularis zijn bijdrageverplichting niet, dan kan de 
andere echtgenoot een ontvangstmachtiging vragen met toepassing van 
artikel 221, tweede lid B.W. 
Ook dringende voorlopige maatregelen kunnen genomen worden met 
toepassing van artikel 223 B. W. Zo kan de vrederechter de rekening 
blokkeren, of de inventaris doen opmaken van de brandkoffer. Hij moet 
dan wei bijzondere aandacht hebben voor het voorlopig karakter van zijn 
maatregelen. Hierbij wordt gedacht aan het geval dat een echtgenoot 
beroepsinkomsten laat staan op zijn rekening en ze aldus door toepassing 
van artikel217 B. W. onttrekt aan het concurrentieel bestuur ... de vrede
rechter zou in de voorwaarden van artikel 223 B. W. de rekening kunnen 
blokkeren, maar geen overheveling naar het gemeenschappelijk vermo
gen kunnen bevelen: dit is een beslissing met onomkeerbare gevolgen. In 

(135) Gedr. St. Kamer, 865 (1975-1976), nr. 3, Verslag Baert, F., biz. 8. 
(136) STORRER, A.M. en CEYSENS-GRIBOMONT, M., Le nouveau code de mariage, Brussel, Creadif, 
1976, nr. 53, biz. 33. 
(137) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 178, blz. 138. 
(138) DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 34 infine, biz. 140. 
(139) Ibid., o.c., nr. 35, biz. 141. 
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verband met dergelijke betwisting zou de voorzitter van de rechtbank wel 
kunnen optreden in het kader van zijn algemene bevoegdheid (art. 
584 Ger.W.). Derdenbeslag is een andere mogelijkheid, maar dan moet 
de beslaglegger het vermoeden van artikel 218 B.W. weerleggen en 
aantonen dat de titularis niet het uitsluitend bestuur heeft. 
In het wettelijk stelsel kunnen zulke betwistingen aanleiding geven tot 
intrekking van bestuursbevoegdheid (art. 1426 § 1 B.W.), scheiding van 
goederen (art. 1470 B.W.) of tot bijzondere vergoedingen (art. 
1432 B.W.). 
Bij ontstentenis van kennisgeving kan de bewaarnemer tot schadeloos
stelling veroordeeld worden in de voorwaarden van artikel1382 B. W. : de 
niet naleving van de verplichting tot kennisgevihg moet dan foutief zijn, er 
moet een schade bestaan en vooral de oorzakelijke band moet bewezen 
zijn. Dit zal slechts uitzonderlijk het geval zijn. Voorbeelden: verboden 
schenkingen werden met zo'n onbekende rekening gedaan; inkomsten 
worden besteed voor aankopen i.p.v. voor de bijdrage (140). 

HOOFDSTUK II 

DE BEPALINGEN TER BEVEILIGING VAN DE ASSOCIATIE 

AFDELINGI 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

74. In de wetgeving over de wederzijdse rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten is het verwezenlijken van de gelijkheid zeker een belangrijke 
doelstelling en zelfs de meer opvallende, precies omdat de ongelijkheid 
tussen man en vrouw zo groot was door de maritale macht, de handelings
onbekwaarnheid en de regeling van de huwelijksstelsels. 
Toch hebben de wet van 1958 en vooral de wet van 14 juli 1976- in de 
uitwerking van het primair huwelijksstelsel en zelfs van het huwelijks
vermogensrecht t.a.v. het beginsel van de veranderbaarheid en in het 
wettelijk huwelijksvermogensstelsel- het belang van de gebonden leef
gemeenschap centraal gesteld. Deze gewijzigde strekking is van een groot 
leerstellig be lang. 
In het primair huwelijksstelsel is heel nieuw de bepaling ter bescherming 
van de voornaamste gezinswoning. Deze bepaling behoort tot het primair 
huwelijksstelsel omdat ze de gebonden leefgemeenschap van de echt-

(140) Zie DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 34, blz. 140. 
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genoten een levenskader geeft; ze leunt ook nauw aan bij de eerste 
huwelijksverplichting van de echtgenoten, de samenwoning. De juri
disch-technische vormgeving van deze regeling is wel heel origineel. 
Daaromtrent wordt een onderscheid gemaakt naargelang een echtgenoot 
een zakelijk recht heeft op het goed dat het gezin tot voornaamste woning 
dient- in welk geval een handelingsonbekwaamheid wordt ingesteld -
dan wel of .de gezinswoning gevestigd is in een gehuurd goed - in welk 
geval een wettelijk onverdeeld vorderingsrecht ontstaat. Steeds met het
zelfde opzet wordt een gelijkaardige regeling ingevoerd omtrent het huis
raad. 
Anderzijds moet de leefgemeenschap in haar dagelijks bestaan over de 
nodige middelen beschikken om te blijven bestaan en daar moeten de 
deelgenoten voor zorgen. Ieder van de echtgenoten draagt bij in de lasten 
van het huwelijk naar zijn vermogen, krachtens de algemene verplichting 
van artikel221, lid 1 B.W. Deze verplichting kan vrijwillig nagekomen 
worden doo_r geldelijke bijdrage, door terbeschikkingstelling van goede
ren (bv. gezinswoning) of door persoonlijke inzet in het voeren van de 
huishouding, de verzorging en de opvoeding van de kinderen en door 
medewerking in de beroepsuitoefening. De uitwerking van deze verplich
ting kan geregeld zijn door een stilzwijgende, uitdrukkelijke, mondelinge 
of schriftelijke overeenkomst. Om snel en op een zo effecient mogelijke 
wijze de nodige gelqmiddelen voor de associatie ter beschikking te stellen, 
werd de bijzondere rechtstechhiek van de ontvangstmachtiging in. de 
opvolgende wetten van 20 juli 1932 (art. 214 b B.W.), van 30 april1932 
(art. 218..:219 B.W.) en 14 juli 1976 op punt gesteld. Ze is zo doeltreffend 
gebleken dat ze als techniek overgenomen werd voor de uitvoering van 
andere geldelijke uitkeringen (zie art. 1280, vijfde lid Ger. W., art. 
301 his B.W.). 

75. De beveiliging van de associatie wordtook nog nagestreefd in andere 
bepalihgen vanhet huwelijksvermogensstelsel- bij de wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel (art. 1395 § 1 B.W.) en in het wettelijk stel
sel - doch daar betreft de regeling vooral vermogensrechtelijke belan
gen. In het hoofdstuk , , Wederzijdse rechten en verplichtingen'' is dat ook 
nog het geval door de verbodsbepalingen in artikel 224 § 1, 3 en 4: de 
schenkingen en de persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten 
gedaan of gesteld kunnen, op verzoek van de andere echtgenoot, worden 
nietigverklaard, wanneer ze de belangen van het gezin in gevaar brengen. 
Met die regeling wordt geen echte direct-werkende handelingson
bekwaamheid ingesteld, evenmin als een beperking van bevoegdheden 
wordt ingevoerd. De echtgenoot mag immers, hoe dan ook, een schenking 
van eigen goederen doen of een persoonlijke zekerheid stellen. Alleen kan 
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de andere echtgenoot de nietigheid ervan vervolgen voor de verdediging 
van de gezinsbelangen en zulks binnen een korte termijn. Met verwijzing 
naar het voorwerp van de regeling- bescherming van eigen goederen en 
belangen - naar de bijzondere rechtstechniek en de speciale sanctie, 
behoren deze regels - ongeacht de gelijkluidende doelstellingen - niet 
tot deze bijzondere categorie van bepalingen ter beveiliging van de as
sociatie. Het zijn eerder regels met betrekking tot de handelingsbekwaam
heid. 

AFDELING II 

DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING EN HET HUISRAAD 

§ 1. SAMENWONING, ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS EN GEZINSWONING 

76. De verplichting tot samenwoning en de echtelijke verblijfplaats. De 
samenwoning is de eerste en de voomaamste verplichting van de echt
genoten: er is geen blijvende leefvereniging zonder samenwoning en geen 
samenwoning zonder een gemeenschappelijk verblijf ( 141). De samen
woning impliceert andere huwelijksverplichtingen, zoals deze van nor
maal geslachtsverkeer. Op het vlak van de persoonsrechtelijke verhoridin
gen is de plaats waar die verplichtingen nagekomen worden, o.m. ook de 
verplichting tot hulp en bijdrage in de lasten van het huwelijk (142), de 
echtelijke verblijfplaats en aan de vaststelling ervan wordt een bijzondere 
bepaling gewijd, nu ook uitgaande van de volledige gelijkheid van de 
echtgenoten (art. 214 B. W.). De beslissingsbevoegdheid die de man had, 
om die verblijfplaats bij gebreke van overeenstemming tussen de echt
genoten te bepalen, werd afgeschaft, evenals de ongelijkheid die ten deze 
nog bestond ten nadele van de vrouw omdat zij krachtens de vroegere 
regeling het initiatief moest nemen om zich tot de rechtbank te wenden en 
zij emstige redenen moest aanvoeren en bewijzen om een andere plaats te 
doen aanwijzen. De echtelijke verblijfplaats wordt voortaan vastgesteld 
door de echtgenoten in onderlinge overeenstemming. Bij gebreke van 
overeenstemming doet de vrederechter uitspraak in het belang van het 
gezin. Heel wat problemen kunnen zich daaromtrent stellen en noch de 
wettekst noch de parlementaire voorbereiding geven daarvoor uitsluitsel. 
In de nieuwe regeling kan de ene of de andere echtgenoot zich wenden tot 
de vrederechter in geval van betwisting. De situatie is verschillend naar
gelang een echtgenoot of heiden de echtelijke verblijfplaats elders willen 

(141) GuYON, Y., Le statut du logement familial en.droit civil, J.C.P., 1966, I, 2041. 
(142) Zie o.m. Cass., 14 mei 1970, Pas., 1970, I, 808; Cass., 14 juni 1971, Pas., 1971, I, 447. 
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overbrengen. Een echtgenoot mag niet eenzijdig beslissen de echtelijke 
verblijfplaats te wijzigen. Bereiken ze geen akkoord, dan mag de ene of de 
andere zich wenden tot de vrederechter, maar de gene die de wijziging 
voorstelt moet bewijzen dat ze overeenstemt met het belang van het gezin. 
V erandert hij toch inmiddels de echtelijke verblijfplaats, dan kan zijn 
keuze bevestigd worden door de gerechtelijke beslissing. Wordt zijn 
keuze afgewezen dan is de vroegere verblijplaats echtelijke verblijfplaats 
gebleven. Zijn beide echtgenoten akkoord over de verandering maar niet 
over de plaats van vestiging, dan worden hun wederzijdse standpunten 
afgewogen door de vrederechter ongeacht welke echtgenoot de zaak 
aangebracht heeft. De vrederechter kan de ene voorgestelde plaats of de 
andere kiezen, maar of hij zelf een andere plaats kan opleggen, is een 
vraag die door de wetgever niet werd onderzocht (143). Is een der echt
genoten afwezig, onbekwaamverklaard of in de onmogelijkheid zijn wil te 
kennen te geven, dan wordt de echtelijke verblijfplaats vastgesteld door de 
andere (art. 214, tweede lid B.W.). 

77. De echtelijke verblijplaats en de voornaamste gezinswoning. De 
voornaamste gezinswoning is de materiele concrete onderbouw waardoor 
de nakoming van de verplichting tot samenwoning mogelijk wordt ge
maakt De. g~zins_wQn_ing iLh~tt'<ig~ndomdaJ eff~cJit'<Lb~WJ>J>nd wmdt 
door be ide echtgenoten (144). De permanente leefgemeenschap van echt
genoten en kinderen behoeft een georganiseerd levenskader, waaraan 
bepaalde goederen ten grondslag liggen: het onroerend goed- eigendom 
van een van hen, van beiden of gehuurd- waar ze verblijven en roerende 
lichamelijke goederen, het huisraad. Er bestaat ongetwijfeld een zekere 
band tussen beide begrippen. ,Gezinswoning" en ,echtelijke verblijf
plaats" vallen meestal samen, maar zulks is niet altijd zo (145). De 
echtelijke verblijfplaats kan tijdelijk in een tweede verblijf gevestigd zijn, 
terwijl de wettelijke bescherming van artikel 215 B.W. aileen geldt ten 
aanzien van de voornaamste gezinswoning, niet van het tweede verblijf. 
De echtelijke verblijfplaats kan gevestigd zijn in een woonwagen of 
woonboot; de gezinswoning is gevestigd in een onroerend goed. De 
echtelijke verblijfplaats kan opgehouden hebben te bestaan bij feitelijke 

(143) Vgl. VIEUJEAN, E., o.c., SeptLer:;ons . .. , I, B 1, a, biz. 15; BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., 
o.c., nr. 102, biz. 112; DELVA, W., o.c., II, biz. 87 opm. 1 infine. 
(144) WEYTS, L., Negen maanden na de wet op het huwelijksvermogensrecht, Studiedag Mecheien, 
13 mei 1977, ,Waarvan akte", 1977, nr. 6, biz. 112. 
(145) IndiezinDECocK, Y. en DELAT, J. ,De beschermingvande gezinswoning (nuart. 215B.W.), 
Jura Falconis, 1977, nr. 8, biz. 359; ARCHAMBEAU, G. ,Les nouvelles competences dujuge de paix 
depuis la loi du 14 juillet 1976, J.J.P., 1976, nr. 2, in fine, biz. 264. 
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scheiding, terwijl de bescherming van de gezinswoning ten voordele van 
de verlaten echtgenbot blijft bestaan. De regeling van de echtelijke ver
blijfplaats betreft persoonsrechtelijke betrekkingen tussen de echtgeno
ten, de bescherming van de gezinswoning en het huisraad is een onderdeel 
van het primair huwelijksstelsel. 

§ 2. DE VROEGERE TOESTAND EN DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

78. In tegenstelling tot andere Ianden (Frankrijk, Nederland) kende ons 
recht tot nu toe geen bijzondere regeling omtrent het onroerend goed en het 
huisraad, die de blijvende samenleving van de echtgenoten, ouders en 
kinderen, mogelijk moe ten maken. AI de problemen daaromtrent moesten 
worden opgelost aan de hand van de algemene regels van de huwelijks
vermogensstelsels. Zowel in de stelsels met gemeenschap als in deze met 
scheiding van goederen volgde de gezinswoning het lot van de andere 
onroerende goederen: het gemeen recht bepaalde het gemeenschappelijk 
of eigen karakter ervan, zoals het ook de bevoegdheden van bestuur van de 
echtgenoten erover regelde. 
Het huurcontract omtrent de gezinswoning stelde ook geen bijzondere 
problemen. Bij scheiding van goederen was de huurder degene die het 
contract had gesloten: hij aileen kon erover b~schikken en desgevallend de 
opzegging ervan geven ; hadden beide echtgenoten het contract gesloten 
dan werd het Jmurrecht onverdeeld tussen hen, zoals een gezamenlijk 
gekocht onroerend goed onverdeelde medeeigendom werd. Elke beslis
sing omtrent het huurrecht veronderstelde de medewerking van beide 
echtgenoten o.m. voor de opzegging van het huurcontract. 
Voor de toepassing van de regels van de gemeenschapsstelsels moest 
ervan uitgegaan worden dat het genot van een onroerend goed, ingevolge 
een huurcontract, een roerende waarde was die in de gemeenschap viel; de 
rechten die ontstaan door een huurcontract waren vorderingsrech
ten (146). Het huurrecht viel dan ook altijd in de gemeenschap onder het 
wettelijk stelsel, of het contract gesloten was door de man, de vrouw of 
door heiden, voor of tijdens het huwelijk. Bij gemeenschap van aanwin
sten werd het in de gemeenschap opgenomen indien het tijdens het 
huwelijk was ontstaan. Het roerend karakter was dus bepalend. Wei waren 
er uitzonderlijke gevallen waarin beperkingen konden ingevoerd worden: 
door de dringende voorlopige maatregelen van artikel221 B.W. (nu art. 

(146) ZieDEPAGE, H. en DEKKERS, R.,o.c., nr. 232, biz. 299; DERUPPE, J.,La naturejuridique du 
droit du preneur a bail et Ia distinction des droits reels et des droits de creance, Paris, 1952; RIPERT, 
G. en BOULANGER, M., o.c., Ill, nr. 1679e.v. ;PLAN!OL, M. enRIPERT, G., o.c., 2edl. doorGNORD, 
A. en TuNc, A., X, nr. 546 e.v., biz. 753. 
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223 B. W. ), door de voorlopige maatregelen in geval van procedure tot 
echtscheiding en scheiding van tafel en bed. 
Pretoriaans werd de gezinswoning beschermd door omzendbrieven van de 
procureurs-generaal aan de notarissen (147) en bij scheiding van goederen 
door te beletten dat uittreding uit onverdeeldheid eenzijdig zou gevraagd 
worden met schending van de bijzondere gezinsbestemming (148). Uit
zonderlijk is de toewijzing van waning en huisraad aan de langstlevende 
echtgenoot (art. 767 § 6 B.W. na de wet van 20 november 1896). Bij 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed was geen bevoorrechte toebe
deling voorzien. 

79. Het is pas in het ontwerp-Wigny (149) dat een eerste algemene 
beschermingsregeling omtrent de rechten met betrekking tot de gezins
woning, omtrent het huisraad en een in huur genomen onroerend goed of 
gedeelte ervan bestemd tot vestiging van het gezin, wordt voorgesteld: 
beschikken, vestigen van zakelijke rechten of verhuring wordt verboden 
zonder toestemming van de andere echtgenoot. De sanctie is de niet
tegenstelbaarheid van die onregelmatige rechtshandelingen, met moge
lijkheid tot herstel van de vroegere bestemming. Machtiging om over de 
onverantwoorde weigering heen te stappen wordt gegeven door de vrede
rechter. 
De subcommissie heeft die teksten niet aileen helemaal gewijzigd op 
grand van het onderscheid tussen de gevallen waarin de gezinswoning 
gevestigd is in een eigen goed van een van de echtgenoten, dan wel in een 
gehuurd goed. Ze heeft ook een gans andere orientatie aan deze bescher
ming gegeven - wegens de afschaffing van het onderscheid bekwaam
heid-bevoegdheid, door de invoering van de gelijkheid van de echtgeno
ten, en door de nietigverklaring als sanctie te aanvaarden. Tenslotte heeft 
de subcommissie ook de problemen onderzocht van de toestemming of 
instemming van d~ .andere echtgenoot, van de toepassing van die regeling 
op de waning die tevens dient voor de uitoefening van een beroep, en van 
de aanwijzing van de bevoegde rechter. Ook heeft ze de mogelijke 
toewijzing geregeld van de gezinswoning aan de langstlevende echtgenoot 

( 14 7) Omzendbrief van 14 augustus 1931, verbeterd door deze van 27 december 1932,A.N.E., 1931, 
R.P.N., biz. 431; 1931,279. . 

(148) R. Brussel, 18 juni 1964,Pas ., 1965, III, 135 ;R.C.J.B., 1971, 193 met nootvan BAETEMAN, 
G., Le statut juridique des immeubles acquis conjointement par deux epoux separes de biens;- Rb. 
Brussel, 12 oktober 1972, R.G., 1973, nr. 21692;R. Not. B., 1972, 152 ;R.C.J.B., 1974, 544 met 
noot CASMAN, H., De la propriete entre epoux separes de biens et de ses effets vis-a-vis de tiers ; V gl. 
ook Cass., 20 januari 1977, J.T., 1977, 305. 
(149) Gedr. St. Sen., 1965-1966, nr. 281, Ontwerp Wigny, blz. 2. 
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bij ontbinding van het gemeenschapsstelsel ( ontwerp art. 1444 B. W. , nu 
art. 1446 B.W.) (150). 

De commissie voor de justitie van de Senaat heeft die voorstellen in grote 
lijnen overgenomen, maar daaraan enkele belangrijke preciseringen toe
gevoegd: het onderscheid tussen daden van beschikking en daden om niet 
werd opgeheven, en de regeling is niet van toepassing op de han
delshuurovereenk:omsten of de pachtcontracten. De betwistingen tussen 
de echtgenoten omtrent de huurcontracten behoren tot de kennisneming 
van de vrederechter, de andere tot die van de rechtbank van eerste aanleg 
of in spoedeisende gevallen tot die val). de voorzitter van de recht
bank (151). 

De wet van 14 juli 1976 heeft aldus de grondslagen gelegd van een 
wettelijk statuut van de gezinswoning en het huisraad, verbonden met het 
huwelijk, doch in grote mate los van het huwelijksvermogensstelsel zelf. 
Die regeling is toepasselijk op de voomaamste gezinswoning, eigen 
.onroerend goed van een van de echtgenoten, gemeenschappelijk of onver
deeld goed van beide echtgenoten. Een bijzondere regeling betreft het met 
dat doel gehuurde goed. Het huisraad wordt beschermd. De tussenkom
sten van de rechter zijn geregeld en schendingen van de wettelijke regeling 
worden gesanctioneerd. De toeb&deling bij de vereffening door overlijden 
is vastgesteld wanneer het gaat om een gemeenschapsgoed. 

§ 3. DE VOORNAAMSTE GEZINSWONING GEVESTIGD KRACHTENS EEN EIGEN RECHT 

A. Het algemeen karakter van de regel 

80. Luidens artikel 215 eerste lid B.W. kan een echtgenoot zonder de 
instemming van de andere niet onder bezwarende titel of om niet onder 
levenden beschikken over de rechten die hij bezit op het onroerend goed 
dat het gezin tot voomaamste woning dient noch dat goed met hypotheek 
bezwaren. Die regeling is toepasselijk op aile echtgenoten, ongeacht hun 
huwelijksvermogensstelsel. Door het enkel feit van het huwelijk wordt de 
echtgenoot - zelfs gescheiden van goederen en aileen titularis van de 
rechten die de vestiging van de voornaamste woning van het gezin (d. w .z. 
de echtgenoten en de kinderen) toelaten- de mogelijkheid ontnomen er 
nog vrij over te beschikken. In die mate worden dus de gewone en 
gewenste gevolgen van de scheiding van goederen onafhankelijkvan de 
persoonlijke vermogens, beperkt. ·Evenmin ontstaat ten aanzien van dat 
goed of die rechten enige gemeenschap : de andere echtgenoot wordt 

(150) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 34 e.v. 
(151) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, P., biz. 8 e.v. 
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immers geen medeeigenaar. Maar wel is bet eigen karakter in bet belang 
van de levensvereniging beperkt. Mutatis mutandis geldt deze redenering 
voor de eigen goederen met die bestemming, wanneer de ecbtgenoten 
gebuwd zijn met een gemeenscbapsstelsel. 

B. De juridische kwalificatie van deze regeling 

81. 1. In boofde van de ecbtgenoot-niet-titularis van bet zakelijk recbt 
komt de regeling er op neer dat bij op grond van bet belang van de 
associatie mag optreden: bij moet zijn instemming geven tot bepaalde 
recbtsbandelingen omdat bet goed de voomaamste gezinswoning is en, 
wanneer zijn instemming niet gevraagd of gegeven werd, kan bij de 
nietigbeid inroepen op grond van de bijzondere bestemming die aan bet 
recbt van de titularis gegeven werd, nl. bet dienstbaar maken tot gezins
woning. Ben volstrekte maatregel van gezinsbescberming is bet niet, want 
dan zou de nietigbeid gevraagd kunnen worden ook door degene die 
opgetreden is zonder instemming van de andere (152). Aldus ontstaat 
voor de tussenkomende ecbtgenoot geen recbtstreeks recbt of ook niet een 
of andere vorm van reele zeggingscbap over een bepaald :rp.aterieel goed. 
Hij beeft dus geen zakelijk recbt in de klassieke betekenis (153). Be
scbouwt men daarentegen als zakelijke..recbten de reele verbintenissen, 
lasten die opgelegtl Wol"den aan de eigerraar van-bet goed-, dan-zou-de 
regeling van artikel215 daar wel onder opgenomen kunnen worden, maar 
die conceptie is nog niet algemeen aanvaard (154). Tijdens de parlemen
taire voorbereiding werd er op gewezen (155) dat de ecbtgenoot-niet-ti
tularis die instemt geen partij wordt bij de recbtsbandeling van de ecbt
genoot-titularis en er niet door verbonden is: bij maakt aileen een vol
waardige en onaanvecbtbare rechtshandeling voor de echtgenoot-titularis 
mogelijk. Op grond van die gegevens volgt dan dat de instemmende 
echtgenoot een persoonlijk recht beeft, dat voortvloeit uit zijn huwelijk, 
om recbtshandelingen van de andere ecbtgenoot omtrent bepaalde rechten 
betreffende de voomaamste gezinswoning volledige recbtsgeldigbeid te 
geven. 
2. In boofde van de ecbtgenoot-titularis van het recbt dat overgedragen 
wordt ontstaat een beperkte handelingsonbekwaamheid. Zijn toestem
rning zelf tot de bandeling wordt door de ontstentenis van instemming van 
de andere echtgenoot niet gevicieerd: de· ban de ling blijft een handeling 

(152) Aubry en Rau, 7e uitg. door PONSARD, A., nr. 30, biz. 65, voetnoot 142. 
(153) VANGERVEN, W., o.c., I, nr. 35, biz. 98. 
(154) Ibid., nr. 36, biz. 103. 
(155) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslagvandesubcornrnissie, biz. 36;-zieverdernr. 
82. 
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van de titularis van het recht, maar op het niveau van de totstandkoming 
van de handeling komt de andere echtgenoot tussen door zijn instemming 
om de volledige rechtsgeldigheid ervan te bewerken. Er is ten deze geen 
overdracht van bevoegdheden. Bij weigering of ontstentenis van instem
ming machtigt de rechtbank de handelende echtgenoot om over die 
weigering heen te stappen; zij heft de handelingsonbekwaamheid op. De 
sanctie nl. de betrekkelijke nietigheid wijst ook op de onbekwaamheid. 

C. De handelingen onderworpen aan instemming 

82. a. De handelingen onder een bezwarende titel. Het zijn m.a.w. de 
rechtshandelingen met tegenprestatie waardoor het gezin verplicht wordt 
de woning te verlaten, bv. een verkoop, de roiling of verhuring, de 
inbreng in een vennootschap. In de tekst wordt het woord , , beschikken'' 
gebruikt, wat wei op een positief optreden van de echtgenoot-titularis van 
het recht wijst. De regel is dus niet toepasselijk op een onthouding, die 
overigens niet vernietigd kan worden ( 156). Anderzijds is_, beschikken" 
niet gebruikt in de strikt technische zin waarbij het tegengesteld wordt aan 
,beheren": verhuren voor een jaar is beschikken (157). Daden van 
beschikking zelfs gevolgd door andere die het bewoningsrecht mogelijk 
maken zijn toch verboden: bv. de verkoop van een goed, maar met 
onmiddellijk inhuring van de verkoper (158) of met voorbehoud van 
vruchtgebruik (159). 
b. De handelingen onder een kosteloze titel onder levenden. In de eerste 
tekst was die mogelijkheid volledig uitgesloten, dus was zelfs verzet bij de 
rechtbank uitgesloten. De wetgever is teruggekomen op die al te strenge 
regeling, want een schenking kan toch soms verantwoord zijn, bv. wan
neer het huis deel uitmaakt van een landbouw- of handelsbedrijf dat de 
man of de vrouw aan een van de kinderen wil overdragen (160). De 
beperking geldt derhalve niet voor een beschikking bij uiterste wil: het 
legaat van de gezinswoning, persoonlijke eigendom van een van de 
echtgenoten, is geldig. Tegen het ogenblik van de uitvoering van het 
legaat bestaat het huwelijk niet meer (161). 

(156) In die zin GuYON, Y., o.c., J.C.P., 1966, I, 2041, nr. 6; -Contra: CHARTIER, Y.,Domicile 
conjugal etviefamiliale, R.T.D.C., 1971, nr. 75, b1z. 569; Aubry en Rau, door PONSARD, A., VIII, 
7e uitg., nr. 28, biz. 63, verwijzing 133-134. 
(157) VIEUJEAN, E.,o.c., inSeptLeqons ... ,C. 3", a, 1, biz. 27;DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F.,o.c., 
nr. 18, 2b, 5", biz. 110; PAUWELS, J.M., o.c., nr. 206 c, biz. 155-156; GITS, A. en LETERNE, B., 

· Nieuw Huwelijksvermogensrecht, toepassingsproblematiek, Jura Falconis, 1976-1977, 302. 

(158) GuYON, Y., o.c., J.C.P., 1966, I, 2041, nr. 6, infine. 
(159) VIEUJEAN, E., o.c., ibid. 
(160) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag Harnbye, J., biz. 8. 

(161) In die zin Cass. Civ., 22 oktober 1974,J.C.P., 1975, II, nr. 18401, met nootin andere zin van 
CHARTIER, Y., D.S., 1975-645, met noot Cl. Faicon-Piganioi; Gaz. Pal., 25.2.1975, biz. 18, met 
noot Viatti, J. Zie ook ve~der in dit nummer de bijdrage van L: Raucent. 
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c. Het bezwaren van het goed waarin de gezinswoning is gevestigd met 
een hypotheek, ook al wordt die toegestaan tot waarborg van een lening 
die de verkrijging van dat goed met gezinsbestemming mogelijk zal 
maken (162). Wordt een goed aangekocht door een van de echtgenoten 
alleen- zelfs met het inzicht er later de gezinswoning in te vestigen -, 
en wordt bij de aankoop een hypotheek gevestigd, dan is er geen aan
leiding tot naleving van artikel 215 B.W. 
d. In elk geval moet het gaan om positieve handelingen uitgaande van de 
echtgenoot-titularis. Wordt op het goed beslag gelegd door een schuldei
ser dan moet deze de instemming van de andere echtgenoot niet hebben 
om het goed te verkopen, noch hem in de zaak betrekken (163). Zulks 
geldt ook voor de akte-hypotheekstelling op grond van een vroegere 
eenzijdig door de man verleende onherroepelijke hypothecaire vol
macht (164). 
Een analoge situatie doet zich voor bij het uit onverdeeldheid treden, 
tenminste wanneer de gerechtelijke verdeling door een deelgenoot gevor
derd wordt. Voor de minnelijke verde ling op initiatief van de echtgenoot
deelgenoot is wel de instemming vereist. 

D. Het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woningdient 

83. Begripsomschrijving. De wet verwijst hier naar de bestemming die in 
concreto door de partijen aan een goed gegeven wordt: de woonlokalen 
werkelijk betrokken door de echtgenoten en de kinderen worden be
schermd. Die woning krijgt een echte huwelijksbestemming. Er is dus niet 
aileen het feitelijk gegeven van het samenwonen in een bepaald onroerend 
goed dat belangrijk is, ook het intentioneel bestemmingscriterium moet in 
aanmerking worden genomen. Aileen onroerende goederen- dus niet de 
woonbarakken, schepen en wagens (165)- komen in aanmerking; leef
gewoonten en geschiktheid van de woning kunnen aanduidingen in
houden, maar de voorkeur van de echtgenoten geeft meer houvast (166). 

De bescherming geldt alleen voor de voomaamste gezinswoning, met 

(162) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), Verslag subcommissie, biz. 20; Vgl. WEYTS, L., o.c., biz. 
19. Waarvan akte, 1977, nr. 6, biz. 114. 
(163) Vgl. de regeling in geval van faillissernent. In die zinDEGAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 
23, biz. 126; VIEUJEAN, E., o.c., in Sept Leqons ... , C. 4", biz. 28;- Contra: de zienswijze van 
Prof. SAVATIER, R., in een noot onder Parijs; 10 juli 1972, D.S., 1974, 173. 
(164) WEYTS, L., o.c.,Waarvan akte, 1977, nr. 9, biz. 116. 
(165) DE COCK, Y. en DELAT, J., De bescherming van de gei;inswoning, Jura Falconis, nr. 12, 
1977, biz. 362; Zie WEYTS, L.,o.c.,Waarvan akte, 1977, nr. 9, biz. 117. 
(166) Vgl. PAUWELS, J.M., o.c., nr. 188, biz. 146. 
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uitsluiting van de tweede woning (167). Welke van de woningen die de. 
echtgenoten betrekken de voornaamste gezinswoning is, is een feitelijke 
kwestie overgelaten aan de beoordeling van de feitenrechter. 

De bescherming kan zich niet uitstrekken tot de toekomstige gezins
woning, omdat alsdan in werkelijkheid meestal twee gezinswoningen 
beschermd worden (168). In regel worden ook de bijzaken of onderdelen 
van de gezinswoning beschermd: of daarover mag beschikt worden of 
niet, hangt af van de mate wa~n het gewone levenskader verminderd 
wordt of niet (169). 

84. De voornaamste gezinswoning en de feitelijke scheiding. Problemen 
kunnen zich wel stellen wanneer de echtgenoten niet meer samenwonen. 
Is er dan nog een voornaamste gezinswoning? Het enkele feit van het 
ophouden van de samenwoning is niet voldoende om het bestem
mingsdoel van het onroerend goed - de levensmogelijkheden van het 
gezin te verzekeren- op te heffen. De gezinswoning is een blijvend 
vestigingscentrum van personen- de echtgenoten, ouders en kinderen
met specifieke belangen en behoeften geweest en kan dit opnieuw wor
den: door de tijdelijke verdwijning van een van de echtgenoten houdt die 
bijzondere bestemming niet zonder meer op en de respectieve belangen 
van echtgenoten en kinderen daaromtrent moeten afgewogen worden. Een 
te strakke lijn hierbij volgen is uit den boze, en kan tot onbillijke oplos
singen leiden strijdig met de inzichten van de wetgever; bv. in het geval 
dat de man zijn vrouw en kinderen verlaat, zou hij de gezinswoning, 
gevestigd in zijn eigen goed en waar vrouw en kinderen verblijven, 
kunnen verkopen zonder instemi:ning van zijn vrouw. 
In geval van feitelijke scheiding gevolg van een overeenkomst tussen de 
echtgenoten, is er geen samenwoning meer. Evenmin kunnen de echt
genoten volhouden dat ze de bestemming daartoe aan een goed voordien 
gegeven, willen behouden (170). 
In geval van niet-overeengekomen feitelijke scheiding liggen de zaken 
anders : naargelang van de omstandigheden en gegevens kan de wettelijke 
bescherming van de voornaamste gezinswoning toch uitwerking hebben 
ondanks de· niet-samenwoning van de echtgenoten. Zulks zal het geval 
zijn wanneer de verbreking van de samenwoning niet duidelijk toereken-

(167) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, VersiagHambye, J., biz. 8; versiagsubcommissie, biz. 
21. 
(168) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 196, biz. 150. 
(i69) Ibid., o.c., nr. 197, biz. 151. 
(i70) CASMAN,H.,o.c., T.P.R., 1974, 62e.v., nr. 17-19;-Contra: PAUWELS, J.M.,o.c., nr. 194, 
biz. 149. 

227 



baar is aan een van de echtgenoten of ook nog wanneer de belangen van de 
kinderen doorslaggevend geacht worden (bv. de foutieve echtgenoot is 
blijven wonen in de voomaamste gezinswoning en verzorgt het onderhoud 
en de opvoeding van de kinderen). De wettelijke bescherming kan niet 
meer ingeroepen worden, wanneer de feitelijke scheiding een hele tijd 
geduurd heeft en duidelijk blijkt dat de echtgenoten niet meer willen 
samenwoneri (171). Anders is detoestand wanneer de feitelijke scheiding 
het gevolg is van een eenzijdige ongerechtvaardigde beslissing van de 
echtgenoot-eigenaar (172): de man verlaat bv. de andere echtgenoot en 
zijn kinderen om met een bijzit samen te leven. Mutatis mutandis kan hier 
de jurisprudentiele interpretatie van het begrip ,huisgezin" met betrek
king tot de inkomstendelegatie van artikel221 B.W. (173) op de gezins
woning overgedragen worden: de verlaten echtgenoot wordt geacht de 
echtvereniging en het gezin verder in stand te houden; hij heeft recht op de 
bijdrage in de lasten van het huwelijk en ook op het behoud van de 
gezinswoning, waarin hij tot dan samenwoonde met de andere echtgenoot 
en de kinderen. De echtgenoot-niet-eigenaar die ten aanzien van de 
woning aanspraak maakt op de wettelijke bescherming, moet bewijzen dat 
noch de scheiding, noch het voortduren ervan, aan zijn schuld te wijten 
is (174). 
Een gelijklopend n~sultaat -kan- meer expliciet-bekomen-worden-door-de 
toepassing van dringende voorlopige maatregelen voorzien in artikel 
223 B.W. 
Omgekeerd is de instemming van de echtgenoot-niet-titularis van de 
zakelijke rechten niet vereist wanneer de feitelijke scheiding aan hem te 
wijten is en de echtgenoot -eigenaar die in de gezinswoning gebleven is een 
rechtshandeling wil stellen; dit zou zelfs niet het geval zijn wanneer de 
schuldige echtgenoot zou optreden in het belang van de kinderen (175). 

85. De voornaamste gezinswoning en de procedure tot echtscheiding en 
scheiding van tafel en bed. Wanneer een eis tot echtscheiding is ingeleid, 
kan dit probleem geregeld worden door de voorlopige maatregelen van de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (art. 1280 Ger. W.): hij kan 
het gebruik van de gezinswoning toewijzen aan een van de echtgenoten. In 

(171) V gl. in verb and met de vorderingen tot opheffing van de onverdeeldheid in geval van scheiding 
van goederen: Brussel, 8 juni 1977, J.T., 1978, biz. 11. 
(172) Vgl. Cass. Soc., 27 oktober 1964,J.C.P., 1964, nr. 13987, metopm. R.D. ;D., 1965, 237met 
noot Prevault, G.; opm. CoRNU, G., in R.T.D.C., 1966, nr. 3, biz. 103. 
(173) Zie Cass., 19 september 1975, R.W., 1975-1976, 1495, met noot Senaeve, P. 
(174) Contra PAUWELS, J.M., o.c., nr. 194, biz. 149. 
(175) Zie DE GAVRE, J. en LAMPE, M.P., o.c., nr. 21 B a, biz. 121. 
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afwachting daarvan heeft de regeling van artikel 215 B.W. zin voor de 
bescherming van de belangen van de niet-schuldige echtgenoot, zeker 
wanneer er kinderen zijn en wanneer de gezinswoning waarin de niet
schuldige echtgenoot verblijft toebehoort aan de andere (176). Is er toe
wijzing van een afzonderlijke verblijfplaats voor elke echtgenoot tijdens 
de procedure, dan blijkt daaruit dat er geen samenwoning meer is en 
derhalve ook geen gezinswoning (177). Toch moet rekening gehouden 
worden met de omstandigheden en gegevens die aangeduid werden voor 
de feitelijke scheiding, met dien verstande dat de verplichting tot samen
woning virtueel blijft bestaan zolang het huwelijk niet door de echtschei
ding is ontbonden; er is wei een vordering tot echtscheiding, maar ook 
blijft de verzoening zowel als de mislukking van de vordering mogelijk: 
dus is er een kans op hereniging. Bij de vereffening van het wettelijk 
stelsel is de mogelijkheid voorzien de gezinswoning aan een ex-echt
genoot bij voorrang toe te wijzen (art. 1447 B.W.). Zo mag dan ook 
gesteld worden dat de echtgenoot die de vroegere gezinswoning toegewe
zen kreeg als verblijfplaats tijdens de procedure - gezinswoning die bij 
veronderstelling aan de andere echtgenoot toebehoort - de bescherming 
van artikel215 B.W. kan inroepen. 
Of die redenering mutatis mutandis kan toegepast worden op de toestand 
na de scheiding van tafel en bed, lijkt meer dan betwistbaar ( 178). Alsdan 
is er immers geen samenwoningsplicht meer. 

E. De instemming van de andere echtgenoot 

86. Het beschikkingsrecht en de handelingsbekwaamheid van de echt
genoot-titularis van het recht op dat onroerend goed dat tot voornaamste 
gezinswoning dient worden beperkt, omdat hij niet over het recht mag 
beschikken dan met instemming van de andere echtgenoot die op dat goed 
geen eigen rechten heeft. 
De in artikel215 § 1 B.W. vermelde handelingen mogen enkel worden 
gesteld wanneer de andere echtgenoot er mede akkoord gaat. De instem
ming wordt vereist, niet de toestemming in de zin van artikell1 09 B. W. : 
de mede-echtgenoot is geen partij bij de han de ling (179). In de mate dat 

(176) Vgl. Colmar, 11 juni 1974, Gaz. Pal., 1976, II, 871, metnoot Viatte, J. ,Rep. defr., 1975, I, 
375; noot SOLEAU, H.; NERSON, R., R.T.D.C., 1975, nr. 1, 293 e.v. 
(177) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslagsubcommissie, biz. 22. 

(178) lndiezinnochtans: PATARIN, J. en MORIN, G. ,Lareformedes regimes matrimoniaux, D., I, 2e 
uitg. Paris, 1971-1975, nr. 79, enookNERSON, R.,R.T.D.C., 1975,295, nr. 1; PAUWELS, J.M.,o.c., 
nr. 195, biz. 150. 
(179) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag van de subcommissie, biz. 36. 
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het eigen goed de bestemming van voornaamste gezinswoning heeft, heeft 
de andere echtgenoot door het huwelijk een persoonlijk recht om de 
beperkte onbekwaamheid tot beschikking van de echtgenoot-eigenaar op 
te heffen, doch daardoor verbindt hij zichzelf niet en is hij niet gehouden 
tot enige verplichting van waarborg betreffende de verkoopsovereen
komst (180). 
Hiervan uitgaande en mede omdat de wet niets bepaalt omtrent de vorm 
van de instemming kan gesteld worden dat elke vorm van instemming 
volstaat (181). In die richting doordenkend wordt het dan een feiten
kwestie, overgelaten van de appreciatiebevoegdheid van de rechter (182). 
Wordt instemming met een han de ling van beschikking of hypothekering 
beschouwd als een rechtshandellng dan moet ze met betrekking tot het 
bewijs vastgesteld in een geschrift, dat hoe dan ook wenselijk en belang
rijk kan zijn (183). 
Moet een authentieke akte verleden worden uit hoofde van de aard van de 
verrichting, dan is de oplossing wel enigszins anders en duidelijker. Het 
probleem moet dan overigens samen gezien worden met dat van wat moet 
worden verstaan onder , , voornaamste gezinswoning''. Dit probleem werd 
tijdens de parlementaire voorbereiding gesteld als volgt: 

, , W anneer het gaat om een eigen onroerend goed van een der echtgenoten 
hoe zal dan de instrumenterende notaris of de derde-verkrijger verzekerd 
zijn dat het goed al dan niet tot gezinswoning dient? Derhalve bestaat het 
gevaar dat de notaris, om grotere zekerheid te verkrijgen, beide echt
genoten doet verschijnen bij iedere daad van beschikking over eigen 
goederen" (184). Op dit probleem werd niet verder ingegaan. 
De instrumenterende notaris wordt practisch de centrale figuur voor de 
toepassing van artikel 215 B.W.: hij moet nagaan of de door hem te 
verlijden akte een rechtshandeling omtrent de voornaamste gezinswoning 
is en of de andere echtgenoot hiermede instemt. Die instemming moet niet 
in een authentieke akte vastgesteld worden, maar de grootste zekerheid 
wordt natuurlijk gegeven door een gelijktijdig optreden van beide echt
genoten bij de akte. Wordt de authentieke akte voorafgegaan door een 
zgn. voorlopig koopcontract dan moet daaromtrent ook de instemming 
bestaan, vermits de verkoop tussen partijen volkomen geldig is. 

(180) Cfr. maar dan in verband met het huurcontract: Cass. Soc., 16 juli 1963, J.C.P., 1964, II, 
13525, met nota J.A. Zie verder. 
(181) Vgl. Hof 's Gravenhage, 20 dec. 1962, N.J., 1963, 448. 
(182) BAX, M. en CASMAN, H., Wet van 20 juli 1967 betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van de echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, R. W., 1976-1977, 321. 
(183) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 207, biz. 157. 
(184) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 20. 
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Die instemming kan ook vastgesteid worden in een onderhands geschrift, 
dat aan de authentieke akte ais een bijiage wordt vastgehecht. De andere 
echtgenoot kan ook in een andere akte verzaken aan het recht de nietigheid 
te vorderen. 
Wei moet de echtgendot, partij in het contract, die kwaliteit van echt
genoot kenbaar maken samen met de bijzondere bestemming van het goed 
en de derde-medecontractant van zijn kant moet nagaan of de verkoper 
gehuwd is en of het goed tot voomaamste gezinswoning dient. In wer
kelijkheid wordt de notaris met dit onderzoek beiast en derhalve zai hij 
beroepsmatig burgerlijk aansprakeiijk zijn indien hij bij dit alles , ,geen 
redelijke eisen van zorgvuidigheid in acht neemt'' (185). Kan de regeling 
van artikei89, lid2 N.B.W., ingevoerdin navoiging vanhet voorstei van 
Prof. Mr. E.A.A. LmrrEN (186), toepassing vinden, m.a. w. kan de be
Ianghebbende derde, die in kennis is gesteid van de kwaliteit van echt
genoot van zijn medecontractant of van de affectatie van het verkochte 
goed tot gezinswoning, de andere echtgenoot aanmanen binnen een daar
toe gesteide redelijke termijn zijn instemming te geven op straffe van 
vervai van zijn vordering? Dergeiijke handeiswijze lijkt wei aanvaardbaar 
indien de echtgenoot daarop ingaat en zijn instemming geeft: hij kan 
immers verzaken aan de wetteiijke bescherming. Doet hij dat niet dan kan 

. hij in de huidige stand van zaken niet vervallen worden verklaard b1nnen 
een kortere termijn dan een jaar (art. 224 § 1, 1 B. W.). De instemming 
mag ook wei achteraf gegeven of bevestigd worden (187) en kan uit de 
omstandigheden afgeieid worden, bv. beide echtgenoten siuiten een ont
Ieningsovereenkomst af en de ene echtgenoot-eigenaar verklaart daarin 
een hypotheek toe te staan aan de maatschappij, in te schrijven op het 
bewuste goed. 
Kan de door het huwelijk ontvoogde minderjarige zijn instemming geven 
voor handelingen bedoeid in artikei 215 B.W.? Wanneer de gezins
woning een eigen goed van de minderjarige echtgenoot is, moeten beide 
echtgenoten optreden en is voor de minderjarige een beslissing van de 
familieraad nodig, gehomoiogeerd door de rechtbank. Dezeifde regeling 
geidt wanneer het goed tot het gemeenschappelijk vermogen behoort. 
W anneer de gezinswoning een eigen goed is van de meerderjarige dan 
moeten beide echtgenoten optreden. De minderjarige oefent een persoon
Iijk recht uit, hij verbindt zichzeif niet en moet in die zienswijze geen 

( 185) LUIJTEN, E.A .A., KLAASSEN-EGGENS, H uwelijksgoi!deren en erfrecht, Eerste gedeelte: Huwe
lijksgoederenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1973, biz. 56. 

(186) LUIJTEN, E.A.A., 8e druk, biz. 42. 

(187) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 207 infine, biz. 157. 
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toestemming hebben van de familieraad, gehomologeerd door de recht
bank (188). J.M. PAUWELS wees er terecht op dat hoe dan ook een rechts
handeling verricht (189) wordt- en daaraan kan toegevoegdworden met 
mogelijke verregaande patrimoniale gevolgen- waaromtrent een vrij en 
onafhankelijk optreden niet zo maar kan aanvaard worden. Grote omzich
tigheid blijft geboden en een tussenkomst van de wetgever lijkt meer dan 
wenselijk. 

F. De tussenkomst van de rechter 

87. Indien de echtgenoot wiens instemming vereist is deze zonder ge
wichtige redenen weigert, kan de andere echtgenoot zich door de recht
bank van eerste aanleg laten machtigen om de handeling aileen te verrich
ten (art. 215 § 1, derde lid B.W.). Terecht wordt, ten aanzien van de 
opheffing van de beperkte handelingsonbekwaamheid van de handelende 
echtgenoot, door de wet het woord ,machtigen" gebruikt (190): de 
rechtbank kan door haar vonnis die beperkte handelingsonbekwaamheid 
opheffen. De rechtbank geeft de machtiging wanneer de echtgenoot zijn 
instemming zonder gewichtige redenen weigert. Gewichtige redenen zijn 
redenen die voldoende zwaarwichtig voorkomen om, gelet op de bijzon
dere bestemming van het eigen goed van de and~r~ (!c}Jtgel1QQt_to_t voor
naamste gezinswoning, de instemming te weigeren voor daden van be
schikking uitgaande van de echtgenoot-eigenaar. De rechtbank moet 
onderzoeken, niet of er gewichtige en welbepaalde redenen zijn om de 
echtgenoot te machtigen de handeling alleen te verrichten, maar wel of de 
andere echtgenoot gewichtige redenen heeft om zijn instemming te 
weigeren (191). 
De echtgenoot-eigenaar zal dus de machtiging vragen; de andere echt
genoot moet dan de emstige redenen opgeven die zijn weigering van 
instemming staven, waarop de echtgenoot-eigenaar kan aantonen dat de 
redenen niet gewichtig zijn. Zulks zal wel dikwijls best gebeuren door aan 
te tonen dat hij wel ernstige redenen heeft om die handeling te stellen en 
meer bepaald door het bewijs te leveren dat alle maatregelen getroffen zijn 

(188) IndiezinDEGAVRE, J. en LAMPE, M.F.,o.c., nr. 20, 3, a, biz. 117;-Rb. Brussel, 8juni 
1977,R.W., 1977-1978, 1058, met noot Pauwels, J.; WEYTS, L., o.c., Waarvan akte, 1977, nr. 5, 
biz. 114. 
(189) Zie VIEUJEAN, E., Pouvoirs et capacites de Ia femme commune en biens, Ann. Fac. dr. Liege, 
1961, biz. 349. Nochtans in andere zin, K.!RCKPATRICK, J., Le juge peut-il, en vertu de l' art. 224 
quater du C.C. autoriser une femme commune en biens a aliener un propre en pleine propriete? 
R.C.J.B., 1962,214, nr. 5 infine. 
(190) PAUWELS, J.M., o.c., R. W., 1977-1978, 1059. 
(191) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 37. 
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om de woongelegenheid voor het gezin in evenwaardige voorwaarden te 
verzekeren (192). 
Uitgaande van de ratio van deze regeling- het behouden van het Ievens
kader van het gezin, tegen de onbezonnen of ongerechtvaardigde han
delingen daaromtrent v'an de echtgenoot-titularis van het recht- moeten 
de emstige redenen die door de andere echtgenoot ingeroepen worden om 
het principieel behouden beschikkingsrecht van de echtgenoot-titularis 
lam te leggen, een actueel karakter hebben. In dat verband is een gedeelte 
van de redengeving van het arrest van het hof van beroep van Mons van 18 
oktober 1977 (193) niet overtuigend. De bescherming van de gezins
woning heeft niet tot doel de onterving van het kind te beletten, noch een 
waarborg te behouden voor de toekomstige vergoedingen waarop een 
echtgenoot bij de vereffening recht kan hebben. In hoofde van de echt
genoot-verweerder is de staat van behoefte- overigens niet bewezen
evenmin een verantwoording van de vraag tot machtiging om te verkopen. 
Ook kan een echtgenoot, die de feitelijke scheiding heeft uitgelokt, het 
,lucrum cessans" van een mogelijke verhuring niet inroepen. Wel ac
tueel zijn dat door het behoud van de gezinswoning de kans op verzoening 
reeel blijft en de materiele en morele belangen van het kind gediend 
worden (194). 
In spoedeisende gevallen wordt de machtiging verleend door de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg. De voorzitter zetelt niet in kort geding 
en doet uitspraak over de grond van de zaak. 
Is een van de echtgenoten afwezig, onbekwaamverklaard of in de onmo
gelijkheid zijn wil te kennen te geven, dan kan de andere echtgenoot zich 
door de rechtbank van eerste aanleg laten machtigen om de in artikel 
215 § 1 bedoelde handelingen alleen te verrichten (art. 220 § 1 B.W.). 
Het woord ,afwezigheid" moet worden verstaan in de gebruikelijke zin 
van tijdelijke verwijdering van een der echtgenoten uit de echtelijke 
woning ennietindetechnischezin vandeartikelen 112 B.W. e.v. (195). 

G. D,e sancties 

88. 1. De dringende en voorlopige maatregelen van artikel 223 B.W. 
kunnen toepassing vinden ( 196). 

(192) DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 22, nr. 30, biz. 125. 
(193) J.T., 1977, 732. 
(194) Rb. Brussei, 11 oktober i977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978. 
(195) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag Hambye, J., biz. 15;- zie verder nr. 122. 
(196) RAUCENT, L., o.c., 22. 
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2. Ben rechtstreekse sanctie wordt vastgesteld in artikel224 § 1, 1 B. W. 
Op verzoek van de echtgenoot wiens instemming nodig was kunnen de 
handelingen nietig verklaard worden die zonder die instemming verricht 
werden. De nietigheid ·is een relatieve nietigheid, die in algemene regel 
niet aan de beoordeling van de rechtbank is overgelaten: zij zou ze kunnen 
weigeren bv. in geval van coilusie tussen de echtgenoten, maar dan op 
vraag van de derde-verkrijger en met toepassing van het beginsel ,fraus 
omnia corrumpit" (197). Ze kan aileen gevorderd worden door de echt
genoot wiens instemming nodig was of door zijn erfgenamen indien hij 
overlijdt binnen de termi jn gesteld voor het insteilen van de vordering (art. 
224 § 2, lid 2 B.W.) (198). De derde-medecontractant van de han
delende echtgenoot verliest aile rechten die hij krachtens de overeenkomst 
heeft verkregen: het goed keert terug of blijft in zijn vroegere toestand!in 
het vermogen van de echtgenoot-eigenaar. De vorderingen tot nietig
verklaring en schadevergoeding moeten op straffe van verval worden 
ingesteld binnen een jaar na de dag waarop de handeling ter kennis is 
gekomen van de echtgenoot-eiser. Om de rechtszekerheid in de hand te 
werken is determijn van eenjaar een termijn van verval van recht, die niet 
kan gestuit of geschorst worden door een van de in de artikelen 2242 tot 
2254 B.W. opgesomde oorzaken. 
Deze vorderingen worden berecht volgens de gewone bevoegdheids- en 
procesregels. De betwistingen omtrent deal dan niet gegroiJ.dheid van de 
weigering tot instemming met de handelingen omtrent de 1voornaamste 
gezinswoning worden altijd voorgelegd aan de rechtbank van eerste aan
leg ofhaar voorzitter (art. 215 § 1, lid 3 B.W.). De vorderingen omtrent 
de sanctie en de schadevergoeding worden beheerst door de be
voegdheidsregels van gemeen recht: ze worden dus ingeleid voor de 
vrederechter wanneer de waarde van de vordering 25.000 fr niet over
schrijdt, som bepaald in de inleidende akte (art. 590 en 
557 Ger.W.) (199). In andere gevailen is de rechtbank van eerste aanleg 
bevoegd. 

3. De echtgenoot heeft recht op schadevergoeding vanwege de mede
echtgenoot en vanwege diens derde-medecontractant. Zou deze zich kun-

(197) BAETEMAN, G. enLAUWERS, J.P., o.c., 318 in fine, biz. 373, en de preciseringen daaromtrent 
die een juistere interpretatie toeiaten in de studie van VIEUJEAN, E., La sauvegarde des interets 
familiauxpar l'epouse commune en biens, R.C.J.B., 1964, nr. 19, biz. 137 voetnoot 113. VIEUJEAN, 
E., o.c., in Sept Ler;ons, e, I", biz. 30; CoRNU, G., o.c., biz. 81; -Contra: CASMAN, H. en VAN 
LoOK, M., o.c., I, 4 D, biz. 90; PAUWELS, J.M., o.c., nr. 215, biz. 160. 

(198) Over de andere mogelijke sancties, de niet-tegenstelbaarheid en de voistrekte nietigheid, zie 
BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 319, biz. 373 e.v. 

(199) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 19. 
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nen keren tegen de echtgenoot waarvan hij de rechtsverkrijger was? 
Theoretisch is zulks denkhaar, maar hij ook moet nagaan of zijn mede
contractant gehuwd was en of het contract de gezinswoning hetrof in welk 
geval hij ook de zekerheid moest hehhen dat de andere echtgenoot inge
stemd heeft: er is geen aanleiding tot schadevergoeding in geval van 
nalatigheid of kwade trouw. 

H. Niet toepasselijkheid van deze regeling in geval van faillissement van 
de echtgenoot-eigenaar 

89. Tijdens de parlementaire voorhereiding werd de vraag gesteld, , , welk 
gevolg zal die hepaling hehhen ingeval de echtgenoot-eigenaar van het 
goed dat het gezin tot waning dient, failliet gaat''. De voorrang wordt 
gegeven aan de rechten van de schuldeisers en derhalve werd hesloten dat 
,het verhod" om het goed zonder de instemming van de andere echt
genoot te vervreemden tegen de curator kan ingeroepen worden, zodat dan 
ook geen enkele hijzondere machtiging van de rechthank van eerste aanleg 
nodig is. Die afwijkende hepaling werd opgenomen in het nieuwe artikel 
553 van Afd. 4 hoofdstuk VII, titel I, Boek III W.Kh. (zie art. 37 van art. 
IV opheffings- en wijzigingshepalingen) (200). 

§ 4. DE VOORNAAMSTE GEZINSWONING GEVESTIGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJK GOED 

90. Zijn de echtgenoten gehuwd met het wettelijk stelsel of met een 
stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat en hehoort het goed 
waar de gezinswoning gevestigd is tot het gemeenschappelijk vermogen, 
dan is de algemene regeling van het gezamenlijk hestuur toepasselijk (met 
name artikel1418, 1, a en c, en 1419 B.W.) met mogelijke gerechtelijke 
tussenkomst (art. 1420 B. W.) en gelden de hijzondere sancties van artikel 
1420 B.W. Eensdeels is er dan juridisch geen spnike meer van een 
persoonlijk recht van tussenkomst voor de ene echtgenoot en van een 
heperkte handelingsonhekwaamheid van de handelende echtgenoot, titu
laris van het recht: de echtgenoten geven heiden hun toestemming en zijn 
heiden partij hij de rechtshandeling, ze hesturen hun gemeenschappelijke 
vermogensrechtelijke helangen. Die toestemming en de mogelijke tus
senkomst van de rechthank zijn onderdelen van de wettelijke regeling van 
het hestuur van het gemeenschappelijk vermogen. De sanctie is dan 
afhankelijk van het hewijs door de niet toestemmende echtgenoot van het 
hestaan in zijn hoofde van een wettig helang (art. 1422, lid 1 B.W.). 

(200) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., blz. 10. 
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Alhoewel de regeling van artikel1418 e.v. B.W. op eerste gezicbt gelijk
luidend is met deze van artikel 215 § 1 B.W. (201), zodat de bijzondere 
regeling bij voorrang op de algemene toegepast zou moeten worden, vindt 
artikel215 § 1 toch ook toepassing op de voornaamste gezinswoning die 
deel uitmaakt van bet gemeenschappelijk vermogen: beide regelingen 
worden cumulatief toegepast (202). In de eerste plaats is bet toepas
singsgebied van artikel 215 § 1 B.W. met betrekking tot de daden van 
beschikking breder, o.m. wat bet sluiten van huurcontracten betreft. 
V ervolgens is de sanctie van artikel 224 § 1 B. W. algemener, zodat de 
bescherming van de gezinswoning beter is. Tenslotte worden alle belan
gen- vermogensrechtelijke en morele, zowel van de echtgenoten als 
langs hen om van de kinderen - beschermd door de algemene regeling 
van artikel215 § 1 B.W. terwijl de regeling van artike11416 e.v. B.W. 
vooral de bescherming van vermogensrechtelijke belangen beoogt (203). 

§ 5. DE VOORNAAMSTE GEZINSWONING GEVESTIGD IN EEN OVERDEELD GOED 

91. De regels met betrekking tot de onverdeelde eigendom (art. 
577 bis B. W.) zijn strenger dan deze van artikel215 § 1 en 224 B. W. : ze 
zijn van toepassing o.m. wanneer een echtgenoot alleen bet onverdeeld 
goed wil verkopen of verhuren en dit ongeacht bet huwelijksvermogens
recht. Daarentegen valt onder bet verbod van artikel215, de verkoop van 
bet deel in bet onverdeeld goed toebehorend aan een echtgenoot en 
gebruikt als voornaamste gezinswoning zonder instemming van de andere 
echtgenoot: die verkoop is mogelijk overeenkomstig bet gemeen recht 
doch onderworpen aan de instemming van de andere echtgenoot krachtens 
artikel 215 B.W. De verdeling kan enkel gevorderd worden met bet 
akkoord van de echtgenoot-eigenaar (204). Zulks volgt wel uit de geest 
van de bepaling van artike11469 B.W. terzake scheiding van goederen, 
zij bet dan dat de vraag kan gesteld worden of de derde-verkrijger in ieder 
geval de verdeling kan vragen, omdat geen zakelijk bestemmingsrecht 
rust op bet verkochte deel (205). 

(201) Gedr. St. Sen., 683 (B.S. 1974), Versiag Hambye, J., biz. 8 en 61. 
(202) Rb. Brussei, 11 oktober 1977,Rev. Trim. Dr. Fam., 1977, biz. 67. 
(203) Idem. 

(204) BAX, M. en CASMAN, H., o.c., R. W., 1976-1977, nr. 14, biz. 321, DEGAVRE, J. en LAMPE, 
M.P., o.c., nr. 18 b, 2, biz. 113. 
(205) VIEUJEAN, E., o.c., Sept Ler;ons ... , C. 3", biz. 27. 
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§ 6. DE GEHUURDE VOORNAAMSTE GEZINSWONING 

A. Inleiding 

92. De regeling van artikel 215 § 2 B.W. is gei:nspireerd door de be
zorgdheid van de wetgever voor de beveiliging van de associatie; zulks 
blijkt zowel uit de originaliteit van de wettelijke regeling als uit de 
betrokkenheid van beide echtgenoten bij de toepassing ervan. De wet
gever heeft hier zijn algemene opvatting over het hele probleem doen 
kennen. De praktische gevolgen ervan zijn zeer verregaand en sociaal heel 
belangrijk. 

B. De parlementaire voorbereiding 

93. In de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1976 werd 
vrij veel aandacht besteed aan de bescherming van de voornaamste ge
zinswoning gevestigd in een gehuurd goed. 
Voor het eerst is daarvan sprakein artikel214-1° § 1, tweede lid, van de 
,regeringsamendementen" neergelegd door Minister P. WIGNY (206). 
Artikel 214-1 , lid 2 luidt als volgt: ,Indien de echtelijke verblijfplaats 
gevestigd is in een in huur genomen goed of gedeelte van een onroerend 
goed, kan de echtgenoot die de huur heeft, daarvan geen afstand kan doen 
zonder de medewerking van de andere echtgenoot. Indien de huur ver
strijkt onder zodanige voorwaarden dat ze kan worden hernieuwd, en de 
echtgenoot zich niet op zijn recht op hernieuwing wil beroepen, kan de 
andere echtgenoot haar voor zijn rekening nemen ten einde aldaar de 
echtelijke verblijfplaats te behouden". Artikel 214-1 § 2 bepaalt dat bij 
weigering van de toestemming en , ,indien gewichtige en welbepaalde 
redenen het vergen'' de andere echtgenoot door de vrederechter gemach
tigd kan worden om de handeling aileen te verrichten en dat de regeling 
ook van toepassing is wanneer de echtgenoot in de onmogelijkheid ver
keert zijn wil te kennen te geven of veroordeeld werd tot een criminele 
straf. Ze is niet toepasselijk op daden van beschikking onder levenden om 
niet. De sanctie is de niet-tegenstelbaarheid (art. 214-1 § 3). 
De subcommissie dacht er eerst aan een algemene regel voor te steilen 
omtrent de gezinswoning, volgens welke de ene echtgenoot niet zonder de 
toestemming van de andere kan beschikken over de rechten waarbij de 
gezinswoning wordt verzekerd, inbegrepen aile huurovereenkomsten on
geacht de aard (huish,uur, handelshuis, landpacht) (207). Na de pro-

(206) Gedr. St. Sen., 1965-1966, 281, biz. 2. 
(207) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag subcomrnissie, biz. 21. 

237 



blemen van de handelshuur, van de ondeelbaarheid van het gehuurde goed 
met een gedeeltelijke beroepsbestemming en van de gevolgen van de 
echtscheiding te hebben onderzocht, werd de nieuwe opvatting, neerge
legd in artikel 215 § 2 B.W. nl. de toekenning van de huur van het 
onroerend goed aan beide echtgenoten, aanvaard (208). Bij de tweede 
lezing in de subcommissie werd de ondeelbaarheid van de huur als 
kenmerkend voor de regeling aangeduid; anderzijds werd geen regeling 
voorgesteld voor het geval van echtscheiding en werd bijzonder de ken
nisneming van de geschillen toevertrouwd aan de vrederechter. De 
huidige tekst werd alsdan in grote lijnen vastgelegd in artikel 
214 § 3 (209). 
In het verslag namens de commissie voor de justitie van de Senaat wordt 
onderstreept dat het recht op de huur van het onroerend goed dat het gezin 
tot woning dient gezamenlijk aan beide echtgenoten behoort. Het 
huurcontract kan aileen door beide echtgenoten samen worden opgezegd 
en de opzegging door de verhuurder moet aan heiden afzonderlijk worden 
gedaan. De handelshu~r en landpacht werden onttrokken aan de toepas
sing van dit artikel. De verslaggever verwijst naar de soortgelijke oplos
sing van artikel1751 van de Franse C.civ. (ingevoegd door de wet van 4 
augustus 1962) (210). In het verslag namens de commissie voor justitie 
van de Senaat werden enkele bijzondere punten nader toegelicht (211). 

C. De juridische kwalificatie 

94. Zonder veel ornhaal heeft de wetgever een zeer bijzondere rechts
regeling ingevoerd in artikel215 § 2 B. W. Volgende gegevens zijn daar
bij van belang: ongeacht het huwelijksstelsel van de echtgenoten - de 
regeling maakt deel uit van het primair huwelijksstelsel - behoort het 
recht op de huur van het onroerend goed dat een van de echtgenoten 
gehuurd heeft, zelfs v66r het huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeelte
lijk tot voornaamste woning dient, aan de beide echtgenoten samen, 
niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst. 
1. Het huurcontract kende voorheen een uitlopend lot naargelang het 
huwelijksstelsel (212). Voortaan is ditnietmeer het geval: hetrecht op de 
huur behoort de echtgenoten gezamenlijk. Het wordt een bijzondere on
verdeeldheid, onttrokken aan de werking van aile huwelijksstelsels. In de 

(208) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag subcomrnissie, biz. 22. 
(209) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. i974), nr. 2, Versiag subcornrnissie, biz. 36-38. 
(2i0) Gedr. St. Kamer, 869 (i975-1976), nr. 2, Versiag Baert, F., biz. 7. 
(2i1) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag Hambye, J., biz. 9 en 10. 
(212) Zie nr. 78. 
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stelsels met gemeenschap wordt het recht of huur niet meer opgenomen in 
het gemeenschappelijk vermogen, oak al werd het contract tijdens het 
huwelijk dan gesloten door beide echtgenoten sam en: het lot ervan zou 
immers kunnen anders zijn naargelang de omvang van de gemeenschap. 
In de stelsels met scheiding van goederen behoort het recht op de huur van 
de voornaamste gezinswoning niet meer toe aan een echtgenoot aileen: het 
wordt tot een bijzondere onverdeeldheid met de echtgenoten als titularis
sen (213), eensdeels omdat ze be trekking heeft op het recht op de huur van 
het onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot voornaamste gezins
woning dient, anderdeels omdat ze bestaat of het huurcontract voor of na 
het huwelijk, door de ene of de andere echtgenoot, of door heiden werd 
gesloten. 
2. Een wel zeer ongewoon aspect van de regeling is dan oak dat het 
huurrecht gedeeltelijk overgedragen wordt aan een ander persoon en dat 
een wijziging intreedt in de de toestand van partijen betrokken bij het 
huurcontract: buiten elke wilsverklaring en buiten elke mededeling wor
den, door en in geval van het huwelijk, beide echtgenoten titularis van het 
huurcontract hetgeen niet eens moet medegedeeld worden aan de eige
naar-medecontractant. Een exclusief recht wordt een onverdeeld recht 
tussen de echtgenoten; naast de contractuele huurder wordt een wettelijke 
huurder opgedrongen aan de eigenaar. Die regeling wijkt af van aile 
bestaande regelingen van het huwelijksvermogensrecht en van het ver
bintenissenrecht, zodat die bijzondere regeling aileen kan uitgelegd wor
den als een wettelijke fictie (214). 
3. Van die wettelijke regeling mag niet worden afgeweken door een 
daarmede strijdige bepaling van het huurcontract: een echtgenoot kan dus 
niet op voorhand verzaken aan een recht dat door de wet gegeven wordt 
aan de andere toekomstige echtgenoot; die bepaling is niet tegenstelbaar 
aan die toekomstige niet-contracterende echtgenoot. Vermits deze echt
genoot wettelijk titularis wordt van het recht en betrokken wordt bij het 
bestuur ervan kan hij daaraan evenrnin verzaken. 
4. De wettelijke regeling is niet aileen toepasselijk op de huurcontracten 
die sedert het van kracht worden van de wet werden gesloten, maar ook op 
aile lopende contracten, ongeacht het tijdstip waarop ze gesloten werden, 
door welke van de echtgenoten ciok en onverschillig hun vroeger of thans 
geldend huwelijksvermogensstelsel. 

(213) In die zin CORNU, G., Rev. Tr. Dr. Civ., 1966, nr. 3, biz. 106 e.v.; R!EG, A., L'immeuble 
urbain a usage d' habitation, Parijs, Bibl. de droit prive, 1963, D. I, L., nr. 17, biz. 462; SAVATIER, 
R., o.c., nr. 49, biz. 109; GUYON, Y., o.c., J.C.P., 1966, I, 2041, nr. 10. 

(214) R!EG, A.,o.c., nr. 17, biz. 463; vgl. de andereconstructies inDEGAVRE, J. en LAMPE, M., 
o.c., nr. 18, 2a, biz. 113. 
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D. De gevolgen van die bijzondere regeling 

95. 1. Uit de onverdeeldheid van het recht op huur volgt dat de echt
genoot-huurder het huurrecht niet mag opzeggen of afstaan, weze het dan 
door ruil (215), noch een onderverhuring mag toestaan en evenmin mag 
verzaken aan een recht op hernieuwing van de huur, tenzij met medewer
king van de andere echtgenoot. 
2. De medewerking- en niet aileen de instemming of de toestemming 
- van beide echtgenoten is vereist omdat de gelijkheid van rechten ten 
aanzien van het onverdeelde huurrecht ook gelijkheid van bevoegdheden 
met zich brengt. In algemene regel worden, overeenkomstig het gemeen 
recht, alle daden van beheer en van beschikking verricht met medewer
king van beide echtgenoten; daden tot behoud van het huurrecht en van 
voorlopig beheer kan i'eder van hen aileen stellen (216). De ontbinding 
van de huur moet worden vervolgd door of tegen beide echtgenoten. De 
voortzetting ervan zou door een van hen kunnen verwezenlijkt wor
den (217). Geschillen omtrent de uitoefening van dit recht worden beslist 
door de vrederechter (art. 215 § 2, derde lid B.W.). 
Zo is het te begrijpen dat de opzegging van het huurrecht moet uitgaan van 
de beide echtgenoten; oak de kennisgevingen en exploten moeten worden 
gedaan in hun beidernaam (art. 215 § 2, lid2. B. W.). De eigenaarvanhet 
gehuurde goed van -z1jii-kanflieeffsteeas fwee-liuuraers r:p:v.- een:-ae 
kwijtschriften voor de ontvangen huurgelden moeten gesteld worden op 
beider naam; beiden hebben een gelijk recht op het huurrecht, dus moeten 
de aanmaningen tot betaling van de huurgelden of tot uitvoering van 
andere verplichtingen oak aan beide echtgenoten gedaan worden. Opzeg
gingen, kennisgevingen en exploten moeten gezonden of betekend wor
den aan elke echtgenoot, die elk een stuk moeten in handen krijgen (een 
brief, een afschriftvan een exploot), maar die dan wel dezelfde inhoud 
mogen hebben (218). De opzet van deze regeling is de ene echtgenoot te 
beschermen tegen ondoordachte of kwaadwillige initiatieven van de me,. 
deechtgenoot of van de eigenaar van het gehuurde goed. Uitgaande 
daarvan mag een van de echtgenoten op grond van art. 220 B.W. een 
bijzondere zelfs stilzwijgende last geven aan d~ andere die dan, optredend 
voor de gemeenschappelijke belangen en inachtgenomen de goede ver
standhouding tussen de echtgenoten, bepaalde initiatieven in hun beider 

(215) Amiens, 8januari 1964,G.P., 1964, I, 471 ;R.T.D.C., 1964,764, opm. CoRNU, G. ;Parijs, 18 
februari 1964, J.C.P., 1964, II, 13598 met noot R.D. 
(216) Cfr. art. 577bis § 5 in fine en§ 6 B.W. 
(217) VIEUJEAN, E., o.c., in Sept Lerons ... ,d., 3" b, 2, blz. 28. 
(218) Gedr. St. Kamer, 869 (1975-1976), nr. 3, Verslag Baert, F., biz. 7. 
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naam mag nemen (219). Dergelijke bijzondere last zou ook kunnen blij
ken uit het huurcontract. De echtgenoten kunnen luidens art. 215 § 2, 
eerste lid B. W. niet door een overeenkomst verzaken aan bet gezamenlijk 
toebehoren van bet huurcontract; zij kunnen echter wel de bijzondere hun 
gegeven bescherming organiseren op de wijze die hun bet meest geschikt 
lijkt. Dit mandaat kan dan ook niet anders dan herroepbaar zijn, maar de 
eiegenaar moet daarvan echter wel in kennis gestel9 worden. Om alle 
moeilijkheden te vermijden, is bet volgen van de wettelijke voorschriften 
dan ook het meest aangewezen. 
3. Met betrekking tot bet passief, meer bepaald ten aanzien van de 
betaling van huurgelden, geldt de vroegere oplossing: de betaling van de 
schulden aangegaan tot het verwezenlijken van de huisvesting van de 
echtgenoten en kinderen zijn huwelijkslasten, die in bet wettelijk stelsel 
ten laste kwamen van de gemeenschap (art. 1409, 5° B.W. oud) en bij 
scheiding van goederen ten laste van beide echtgenoten. 
Onder de geldende regeling zijn deze schulden, schulden aangegaan ten 
behoeve van de huishouding en verbinden ze de beide echtgenoten 
hoofdelijk krachtens art. 222 B.W. 
4. Deze bijzondere rechtsregeling houdt op rechtsgevolgen te hebben, 
vanzelfsprekend bij bet einde van het huurcontract, maar ook nog wanneer 
het huwelijk ontbonden is of wanneer de bijzondere bestemming tot 
voornaamste gezinswoning ophoudt te bestaan. Zo heeft de echtgenoot die 
bet huurcontract niet gesloten heeft geen bijzonder recht meer na de 
overschrijving van de echtscheiding, evenmin als zijn erfgenamen na zijn 
overlijden. De echtgenoot-niet-titularis van het huurcontract heeft ook 
geen bijzonder recht van ovemame. Van zodra de bestemming ,voor
naamste gezinswoning'' ophoudt te bestaan, houden de rechten van de 
echtgenoot-niet-titularis van bet huurcontract op te bestaan. 

E. De huurcontracten waarop de regeling toepasselijk is 

96. 1. Het huurcontract betreffende het onroerend goed dat het gezin 
geheel of gedeeltelijk tot voomaamste woning dient, valt onder deze 
regeling. 
De omstandigheid dat een gedeelte van het gehuurde goed meteen ge
bruikt wordt voor bet bedrijf of het beroep van een of van beide echtgeno
ten doet geen afbreuk aan de toepassing van deze regeling. Zo kan een 
gedeelte van bet goed bestemd zijn voor de uitoefening van bet beroep van 
advokaat, dokter, apotheker, en.z. (220). 

(219) Bordeaux, 20 december 1965, J.C.P., 1966, II, 14532, opm. R.D.; D., 1966, 54 en de 
beschouwingen van GuYON, Y., o.c., J.C.P., 1961, I, 2041, nr. 12 in fine. 
(220) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Vers1ag Hambye, J., b1z. 9. 
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2. De bepalingen van artikel 215 § 2 B.W. zijn niet van toepassing op 
handelshuurovereenkomsten, noch op pachtovereenkomsten. Na heel wat 
besprekingen werd deze uitsluiting aanvaard omdat voor deze beide soor
ten huurcontracten een bijzonder wetgeving geldt. Oorspronkelijk werd 
tijdens de voorbereidende werkzaamheden voorgesteld geen onderscheid 
te maken naargelang van de aard van de huurovereenkomst: elke huuro
vereenkomst - huishuur, landpacht, handelshuur - moest worden be
schermd zocra het onroerend goed meteen de voornaamste gezinswoning 
is (221). Tegen die zienswijze rees bezwaar, eensdeels omdat het in de 
handelshuur en de landpacht vaak moeilijk is om het inzicht woning te 
scheiden van de bijzondere bestemming, anderdeels omdat het stopzetten 
van de handel of het landbouwbedrijf dan eveneens de ontbinding tot 
gevolg zou hebben van de verhuring van de huisvesting van de handelaar 
of de landbouwer: het werd onaanvaardbaar geacht dat de echtgenoten het 
gehuurde goed, waar hun bedrijf was gevestigd waarvan ze de exploitatie 
hebben opgegeven, verder blijven betrekken (222). Toch is die uitsluiting 
niet zo absoluut als ze wellijkt op het eerste gezicht: bij de landpacht moet 
rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat beide echtgenoten 
mede-exploitanten zijn in de zin van artikel 12.3 van de landpachtwet
geving, o.m. in verband met opzegging van pacht en voorkoop (223). 
Voor de beide uitzonderingen mag nietde binding uit het oog verloren 
worden die ontstaat wanneer beide echtgenoten samen eenzelfde be
roepsbezigheid uitoefenen, in welk geval artikell417, tweede lid B.W. 
toepassing vindt: beider medewerking is dan toch vereist voor aile han
delingen behalve die van beheer (224). Derhalve moeten de echtgenoten 
samen optreden voor de opzegging van de handelshuur van de kleinhandel 
die ze samen exploiteren. 
3. Het onroerend goed geheel of gedeeltelijk moet het gezin tot voor
naamste gezinswoning dienen. In dit verband wordt verwezen naar wat 
hoger gezegd werd over het begrip voornaamste gezinswoning (225). 

(221) Gedr. St. Sen., 683 (B.S. 1974), Verslag subcommissie, biz. 21. 

(222) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), Verslag Hambye, J., blz. 9; Gedr. St. Kamer, 869 (1975-
1976), nr. 3, Verslag Baert, F., biz. 7. 

(223) Zie daarover Cass., 13 mei 197l,Pas., 1971, I, 851 ;R.W., 1972-1973,517, DEBOUGNE, A., 
Het Cassatiearrest van 13 mei 1971, T. Not., 1972, 21; Wishfull-thinking inzake huwelijksgoederen
recht tegenover voorkoop als accessorum van de pacht, T. Not., 1974,33 e.v.; Cass., 15 juni 1973, 
Pas., 1973, I, 963, R.W., 1973-1974, 1375 met noot Lust, A.; Vred. Tielt, 13 maart 1975, R.W., 
1975-1976, 811 e. v. met noot SUETENs-BouRGEOIS, G. ,Is de exploiterende echtgenoot medepachter, 
R: W., 1975-1976, 818 e. v.; Overzicht rechtspraak (landpacht) R. W., 1977-1978, 881-931; Cass., 
17 maart 1977, J.T., 1977, 730; R. Not. B., 1977, 488 met noot H. Clason. 
(224) Zie verder in dit nummer de bijdrage van CASMAN, H. 

(225) Zie nr. 83. 
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Die bestemming kan nog bestaan tijdens de gedwongen feitelijke 
scheiding, wanneer de verlaten echtgenoot het gezin in stand houdt, 

I 

wanneer de vrederechter dringende voorlopige maatregelen genomen 
heeft omdat een der echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt hetzij de 
verstandhouding tussen de echtgenoten ernstig gestoord is, of wanneer de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg tijdens de echtscheidings
procedure met toepassing van artikel1280 Ger. W. in kort geding voorlo
pige maatregelen neemt. In dit laatste gevallijkt het wei aangewezen in het 
beveischrift vast te stellen dat de toewijzing gebeurt ten titei van gezins
woning, voorai wanneer de echtgenoot niet partij was bij het sluiten van 
het huurcontract. Het is dus niet noodzakeiijk zo dat het toewijzen van een 
afzonderiijke woonplaats aan beide echtgenoten het opheffen met zich 
brengt van de gezinswoning (226). 
Na echtscheiding of scheiding van tafei en bed houdt de regeling ais 
dusdanig op uitwerking te hebben: de bijzondere onverdeeidheid houdt op 
te. bestaan, maar het huurrecht kan wei aan de echtgenoot-niet-tituiaris 
toegewezen worden bij de vereffening van het gemeenschappeiijk vermo
gen. 
4. In gevai van faillissement van de echtgenoot-huurder moet de curator 
rekening houden met de rechten van de andere echtgenoot. De curator zai 
dan ook eerst trachten een overeenkomst te bereiken omtrent de opzegging 
van de huur of omtrent de overname ervan door de echtgenoot-niet
huurder onder verpiichting voor hem de huur te betalen (227). Vermits de 
handeishuur van de toepassing van artikei 215 B.W. uitgesioten is, zal 
dergelijke betwisting zich maar zeiden voordoen. 

F. De bevoegdheid van de vrederechter 

97. De geschillen tussen de echtgenoten omtrent de uitoefening van het 
recht op de huur van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd 
heeft en dat het gezin geheei of gedeeltelijk tot voornaamste waning dient, 
worden beslist door de vrederechter (art. 215 § 2, derde lid B. W.). Dit is 
een nieuwe bevoegdheid die gegeven wordt aan de vrederechter, buiten 
deze in verband met de geschillen betreffende de verhuring van on
roerende goederen (art. 591, !0 Ger.W.). In het laatste gevai gaat de 
betwisting tussen de eigenaar en de echtgeno( o )t( en)-huurder(s); hier gaat 
het om de geschillen tussen de echtgenoten omtrent dat nieuwe onver
deeide huurrecht. Deze geschillen worden ingeieid bij verzoekschrift en 

(226) Contra: Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 22. 
(227) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye,J., biz. 10. 
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de bevoegde rechter is deze van'de laatste echtelijke verblijfplaats (zie de 
art. 594, 19° nieuw Ger.W. en artikel 629,2° nieuw Ger.W. onder
scheidenlijk gewijzigd door de artikelen 22 en 23 art. IV § 2 van de wet 
van 14 juli 1976 houdende wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek). De 
betwistingen die overgelegd kunnen worden aan de vrederechter betreffen 
het al dan niet bestaan van het onverdeeld recht op de huur, het al dan niet 
opzeggen van de huur, de onthouding van de vraag tot verlenging, de 
afstand van die huur, de onderverhuring, enz. 

G. De sancties 

98. 1. Al de handelingen door een van de echtgenoten gesteld met 
miskenning van artikel 215 § 1, 1 B.W. kunnen, onverminderd de toe
kenning van schadevergoeding, nietig worden verklaard. Die vorderingen 
tot nietigverklaring moeten op straffe van verval worden ingesteld binnen 
een jaar na de dag waarop de handeling ter kennis is gekomen van de 
echtgenoot-eiser (art. 224 § 2 B.W.). 
Het niet-naleven van deze voorschriften maakt dat de opzeggingen, ken
nisgevingen en exploten, die moeten uitgaan van beide echtgenoten en 
slechts van een van hen uitgingen, ongeldig zijn en nietigverklaard kunnen 
worden op vordering van de andere echtgenoot, zodat de huur verder zal 
doorlopen alsof-er-geen-opzegging of aanzegging geweest-is .-Het-betn~ft 
een betrekkelijke nietigheid (228) die ingeroepen wordt door de be
schermde echtgenoot. Krachtens artikel591, 1° Ger.W. is de vrederech
ter bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen, ongeacht het bedrag 
van de vordering. 
2. Die regeling voor de gehuurde gezinswoning geldt maar aileen ten 
aanzien van de echtgenoten : de sancties van artikel 224 betreffen de 
handelingen door een der echtgenoten verricht met overtreding van de 
bepalingen van artikel 215 B.W. 
Artikel 215 § 2, tweede lid B.W. bepaalt wel dat ,de opzeggingen, 
kennisgevingen en exploten betreffende de huur moeten gezonden of 
betekend worden aan elk der echtgenoten of uitgaan van beide echtgeno
ten gezamenlijk". 
a. De eigenaar is niet de beschermde partij, wanneer opzeggingen, ken
nisgevingen en exploten betreffende de huur door hem gezonden of 
betekend moeten worden aan elk der echtgenoten afzonderlijk. Hij kan 
dan niet zijn eigen tekortkoming of nalatigheid inroepen om de nietigheid 
van opzeggingen, kennisgevingen en exploten op te werpen. 

(228) Zie nr. 27. 

244 



----~-~----_-----~----- r - ;---c~ ~---[ - l ------ --__ --_~_-_-_--__:__-__~---:---,- l---=---_-- -------- -----------_-_-1_ ~--~--=== 

b. De derde-eigenaar kan wel de ongeldigheid van opzeggingen, ken
nisgevingen en exploten hem toegezonden of betekend door een echt
genoot opwerpen wanneer ze van beide echtgenoten gezamenlijk moesten 
uitgaan, maar dan met toepassing van bet gemeen recht: ze moet door hem 
opgeworpen worden en principieel verjaart de nietigheid na 10 jaar. In de 
praktijk zal hij ze wel vroeger moeten opwerpen omdat een proces tot van 
geldingverklaring de opzeggingen en exploten volgt. Wat de kennisge
vingen betreft kan hij ze naast zich neerleggen. In ieder geval moeten de 
ongeldige handelingen overgedaan worden en indien gebonden aan ter
mijnen- opzeggingen bv. -loopt de huur door alsof geen opzegging 
gebeurd is (229). 

§ 7. DE BESCHERMING VAN HET HUI~RAAD 

A. Het algemeen karakter van deze regel 

99. 1. Oak deze regel, houdende verbod om over bet huisraad te be
schikken onder bezwarende titel of om niet en om deze in pand te geven, 
heeft een algemeen karakter. Ongeacht het huwelijksstelsel - wettelijk 
stelsel of scheiding van goederen - wordt bet huisraad, op voorwaarde 
dat bet aanwezig is in bet goed dat bet gezin tot voornaamste waning dient, 
beschermd. 
2. Ongeacht bet huwelijksvermogensstelsel, maar oak ongeacht wie 
eigenlijk de eigenaar is van bet goed onderdeel van bet huisraad, welke de 
herkomst ervan is, of bet eigen of persoonlijk is dan wel of bet deel 
uitmaakt van een gemeenschappelijk of onverdeeld vermogen. De regel 
betreft niet alleen bet eigendomsrecht over goederen die deel uitmaken 
van bet huisraad, doch oak de rechten van gebruik of vruchtgebruik die 
een der echtgenoten op dat goed heeft (230). 
3. De regel geldt oak zonder dat moet worden nagegaan aan wie bet goed 
dat bet gezin tot voornaamste w,oning dient toebehoort of krachtens welk 
recht die gezinswoning bestaat: bet huisraad is aan artikel 215 § 1, 
tweede lid B. W. onderworpen zodra bet zich in de voornaamste gezins
woning bevindt, ongeacht of die eigendom van een van de echtgenoten is, 
deel uitmaakt van bet gemeenschappelijke vermogen, in onverdeeldheid 
toebehoort aan beide echtgenoten, dan wel gehuurd werd voor of na bet 
huwelijk. Aldus heeft de regel van artike1215 § 1, tweede lid B.W. wei 
een zeer breed toepassingsveld. 

(229) Vgl. DEKOCK, Y, en DELAT, J., o.c., JuraFalconis, 1976-1977, nr, 50, biz. 378; PAUWELS, 
J,M,, o.c., nr. 216, biz. 160. 
(230) HAMBYE, J., o,c,, Rep. Not., 2e deei, nr, 14, biz. 55. 
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B. Het begrip huisraad 

100. De parlementaire voorbereiding. In de eerste tekst waarin van deze 
bescherming sprake is, nl. het antwerp Wigny (art. 214, 1), had de 
beschermregel betrekking op het huisraad , , waarmee de gezinswoning is 
gestoffeerd''. De subcommissie stelde in haar verslag daaromtrent vast 
dat , ,niemand zich kan voorstellen dat zij ( = de echtgenoten) over hun 
goedererr zouden kunnen beschikken op een wijze die het leefpatroon van 
het huwelijk of de bestaansmiddelen in gevaar brengt''. Deze bepaling en 
met name de uitdrukking , ,de roerende goederen die voor de huishouding 
zijn bestemd'' moeten worden uitgelegd in het licht van die gedachte. Het 
spreekt o.m. vanzelf dat deze uitdrukking niet slaat op verzamelingen, 
roerende goederen van grate waarde of louter bestemd ter versiering, die 
zich in de echtelijke waning zouden bevinden, behalve dat het de rechter 
ter beoordeling staat in hoeverre zij onmisbaar zijn voor de huis
houding" (231). 
De commissie van haar kant vroeg zich af of de formule , ,huisraad dat erin 
(in de gezinswoning) aanwezigis~' niet te ruim is. In dit verband werd 
verwezen naar artikel 534 B. W., maar meteen werd vastgesteld dat die 
tekst verouderd is en verder dat , ,de weglating van bijzondere galerijen of 
vertrekken'' zeker moeilijke problemen zal stellen. De commissie meende 
echter dat hier uit te onthouden valt dat verzamelingen, ofhet nu gaat om 
schilderijen, porselein of andere voorwerpen, geen huisraad zijn in de zin 
van artikel 215 B.W. Deze tekst streeft naar de handhaving van het 
normale kader waarin de echtgenoten tot dusver hebben geleefd'' (232). 

101. Enkele gegevens uit de rechtsleer en uit het vergelijkend recht. Gelet 
op de gelijkluidendheid van de gebruikte terminologie in artikel215- § 1, 
lid 2 en in artikel 534 B. W. zal tach de neiging bestaan om voor de 
uitlegging van het begrip naar die laatste tekst terug te grijpen. Veel 
aanwijzingen omtrent de juiste inhoud ervan geeft de rechtsleer nochtans 
niet. H. DE PAGE (233) herinnert er aan dat de verschillende bepalingen 
van de artikelen 533 tot 536 B.W. tot doel hebben de betwistingen in 
verband met verkopingen en vooral van schenkingen op te lassen en dat de 
wetgever in dat opzet zeker niet geslaagd is: aansluitend bij de rechtspraak 
stelt hij dat de bepalingen niet van strikte interpretatie zijn en dat vooral de 

(231) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 20. 
(232) Gedr. St. Sen., 683 (B.S. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 10. 
(233) 0 .c., nr. 706, biz. 630. 
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bedoelingen van de partijen moeten nagegaan worden. F. LAURENT naar 
wie hij verwijst (234) zegt dat die bepaling de enige is die beantwoordt aan 
de praktische en gewone betekenis van het woord, en dat het gebruik op 
voldoende wijze aanduidt wat dient tot , ,het gebruik en versiering van de 
vertrekken''; toch stelt hij ook vast dat de bepaling niet eens de toepas
singsmoeilijkheden uitsluit. Tot het huisraad worden volgens hem niet 
gerekend de verzamelingen, zoals bibliotheken, die niet dienen tot ge
bruik en versiering van vertrekken, het persoonlijk linnen en vaatwerk ... 
De franse rechtsleer verwijst in verband met de gelijkluidende bepaling 
van artikel 215, lid 3 C.civ. ook naar artikel 534 C.civ., waarvan de 
aanduidingen wei moeten aangepast worden aan de inhoud van het gemo
demiseerd begrip (235). R. SAVATIER geeft een veel meer restrictieve 
interpretatie: om de nietigheid van de vervreemding van die goederen en 
de goede trouw van derden te beoordelen moet nagegaan worden of de 
vervreemding tot resultaat heeft dat de gezinswoning ,moreel" onbe
woonbaar wordt (236). 
De nederlandse wetgever heeft in artike188 N.B.W.- dat een gelijklui
dende bescherming vaststelt - een bepaling gegeven van wat moet 
verstaan worden onder de, ,inboedel''. E.A.A. LuDTEN betreurt dat ook de 
betekenis van de term en, gelijkluidend met verouderde bepalingen van het 
N.B.W. (art. 571, 573 en 574) aanleiding zal geven tot moeilijkheden, 
maar hij stipt aan als een pluspunt dat ,boekerijen en verzamelingen van 
voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard'' uitdrukke
lijk uitgesloten zijn, zij het dan dat zulks toch niet het geval is wanneer ze 
een eigen functie vervullen binnen het dagelijks leefpatroon. 
Een goed maakt niet op blijvende wijze van het huisraad deel uit: de regel 
is enkel toepasselijk op de roerende goederen die op het ogenblik van de 
bestreden handeling werkelijk en actueel deel uitmaken van het huisraad. 
Zo zal de verkoop van afgedankte meubelstukken, die in de waning geen 
functie meer vervullen, zonder instemming van de andere echtgenoot 
mogelijk (237). Ook vallen buiten de huisraadbestemming, de klederen 
en voorwerpen voor persoonlijk gebruik (art. 1401 B.W.). 

~ 

102. Wat kan uit die gegevens afgeleid worden voor de bepaling van het 
be grip , ,het huisraad dat aanwezig is in de gezinswoning'' ? 

(234) LAURENT, F., Principes de droit civil, D. V, nr. 519, biz. 639. 
(235) PONSARD, A., in Aubry en Rau, 7e uitg., D. VIII, nr. 28, biz. 64; SAYN, J.Y., Les regles 
generales des regimes matrimoniaux. Le regime matrimonal primaire, Parijs, R.F., 1968, biz. 37. 
(236) SAVATIER, R., La communaute conjugale nouvelle, nr. 49 b, biz. 110. 
(237) LuiJTEN, E.A.A., o.c., biz. 49. 

247 



In de eerste plaats moet de zwaarwichtige sanctie, de nietigheid van de 
handelingen gesteld zonder instemming van de andere echtgenoot, voor 
ogen staan, m.a.w. de vertroebeling van het rechtsverkeer. Dit gegeven 
moet leiden tot een algemeen restrictieve interpretatie van het begrip. ·Of 
dan wei zo'n finaliteitsinterpretatie kan aanvaard worden als deze van R. 
SAVATIER, ,het moreel onbewoonbaar maken", lijkt wei overdreven. 
Vervolgens is het wei zo dat in artikel 534 B. W. nuttige aanduidingen 
voorkomen, vooral wanneer ze begrepen worden in een moderne aanpas
sing en gezien worden met de finaliteit van de gezinsbescherming, anders 
dan deze van artikel 534 B.W. die de interpretatie van verkopen of 
schenkingen beoogt. Zo kan rekening gehouden worden met de beper
kingen voorgesteld tijdens de parlementaire voorbereidingen. Tenslotte is 
een algemene limitatieve opsomrning niet mogelijk: veel zal afhangen van 
de levensomstandigheden en van de mogelijkheden van de echtgenoten. 
Of een goed aldan niet deel uitmaakt van het huisraad is meer evident voor 
het ene goed dan voor het andere en dat kan blijken uit het voorkomen, de 
nuttigheid, de werking. Zo behoren ijskast, gasfornuizen, keukengerei in 
algemene regel vanzelfsprekend tot het huisraad. 

Proeve van een be paling. Rekening houdend met die gegevens behoren tot 
het huisraad, de roerende lichamelijke goederen die, inachtgenomen het 

-------------- ----------- -------- - ------- --------- ---- - --- - -- --- --

leefpatroon van het gezin op het ogenblik van de vervreemding, voor de 
normale en dagelijkse gang van de huishouding nodig zijn en die zich in de 
voornaamste gezinswoning bevinden. 

C. De rechtshandelingen waarop de regel betrekking heeft 

103. De rechtshandelingen waarop de regel betrekking heeft zijn aile 
rechtshandelingen onder betlarn titel of om niet onder levenden en de 
inpandgeving van roerende zaken die tot het huisraad behoren : m. a. w. de 
verkoop, roiling, schenking en zelfs de gebruikelijke inpandgeving. Odk 
handelingen die traditioneel worden beschouwd als van zuiver bestuur 
vallen onder deze regeling: de verhuring, de lening en de bewaargeving 
van roerende goederen (238). 

D. De voornaamste gezinswoning 

104. De regel geldt enkel ten aanzien van de goederen die deel uitmaken 
van het huisraad en die aanwezig zijn in het goed dat het gezin tot 
voornaamste woning dient. 

De omschrijving van de voornaamste woning werd hoger gegeven (239). 

(238) DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. l9infine, biz. 116. 

(239) Zie nr. 83. 
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Het weze herhaald dat de regel van artikel215 § 1, tweede lid B.W. van 
toepassing is ongeacht het vermogen waartoe het onroerend goed, de 
voornaamste gezinswoning, behoort - persoonlijk vermogen yan de ene 
of de andere echtgenoot of gemeenschappelijk vermogen- onverschillig 
of die waning gehuurd is door een van de echtgenoten of door heiden, voor 
of na het huwelijk. 

E. De instemming van de andere echtgenoot 

105. 1. De regeling omtrent de instemming van de andere echtgenoot is 
wat het huisraad betreft zo mogelijk nog onduidelijker en onvollediger dan 
deze toepasselijk op de vervreemding of bezwaring van het onroerend 
goed of recht dat de voornaamste gezinswoning is: zoals gezegd, kan 
·alsdan de vereiste instemming in de notarH~le akte opgenomen worden of 
vastgesteld zijn in een daaraan vast te hechten onderhands geschrift (240). 
Het roerend goed dat deel uitmaakt van het huisraad kan toebehoren aan 
een van de echtgenoten of onderdeel zijn van het gemeenschappelijk 
vermogen: krachtens de bestuursregeling van artikel1415 B.W. kan een 
echtgenoot binnen de bepaalde grenzen besturen in het belang van het 
gezin en, met gehoudenheid om de bestuurshandelingen van de andere te 
eerbiedigen, rechtshandelingen stellen omtrent goederen die behoren tot 
het gemeenschappelijk vermogen. Over zijn eigen verniogen heeft hij het 
privatief bestuur. Daarbij komt dat het bezit - door de samenbrenging 
van de roerende lichamelijke goederen in de voornaamste gezinswoning 
-hoe dan ook in de onderlinge verhouding van de echtgenoten doorgaans 
allerminst duidelijk is en veelal een dubbelzinnig karakter heeft (241). 

2. De instemming voor de handelingen over eigen goederen die tot het 
huisraad behoren vervolledigt de liandelingsbekwaarnheid van de be
schikkingsbevoegde echtgenoot-eigenaar; de andere echtgenoot wordt 
geen partij bij de handeling. Betreft het een gemeenschappelijk goed dan 
vervolledigt de instemrning de handelingsbevoegdheid van de optredende 
echtgenoot. De beperkingen zijn objectief en wettelijk vastgesteld en 
moeten door eenieder worden geeerbiedigd. Ook het verstrijken van de 
termijn van een jaar, om de vordering tot nietigverklaring in te stellen, 
waarvan sprake in artikel 224 B. W., heeft tot gevolg dat de handelende 
echtgenoot rechtsgeldig is opgetreden. Juridisch heeft de instemming een 
uiteenlopende uitwerking; ze kan ook afgeleid worden uit het niet-instel
len van een vordering. 

(240) Zie nr. 86. 
(241) ZieDELVA, w.,De la preuve de la propriete des biens mobiliers dans la separation de biens, 
NootonderCass., 12 febr. 1948, en 16 september 1954,R.C.J.B., 1955, 126 e.v., nr. 5, blz. 136. 
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3. Met al dat, is het probleem van de vaststelling van de instemming en 
het bewijs ervan niet opgelost; gelet op de zwaarwichtigheid van de 
sanctie is deze onvolledigheid van de regeling wei zeer betreurenswaar
dig. De instemming kan stilzwijgend zijn en afgeleid worden uit de 
omstandigheden of de gegevens van de zaak, zoals dat kan gebeuren voor 
de bevestiging van een mandaat of bekrachtiging van een sterk
making (242). Ze kan ook achteraf gegeven worden. Uit die gegevens en 
mede met het oog op een soepele toepassing van de rechtsregeling kan 
gesteld worden dat het bewijs van qe instemrning of toestemming mag 
geleverd worden door aile rechtsrniddelen. Daarmee is echter nog niet 
duidelijk hoe het bewijs practisch zal geleverd worden in het dagelijkse 
rechtsverkeer, zonder dit al te moeilijk te maken: de medecontractanten 
van een echtgenoot moeten voortaan met de nieuwe rechtsregeling reke
ning houden, meer bepaald degene die beroepshalve aankopen doen van 
goederen (tweedehandskopers, verkoopzalen, enz ... ). Zij zullen liefst de 
schriftelijke instemming van beide echtgenoten doen overleggen en deze 
onder hun documenten bewaren (243). 
4. De instemming geldt niet voor de tegeldemaking van de goederen 
ingevolge uitvoerend beslag. 

F. De tussenkomst van de rechter 

106. Deze tussenkomst van de rechter heeft dezelfde draagwijdte als voor 
de toepassing van artikel215 § 1, lid 1 B.W. en is ook mogelijk in de 
gevallen voorzien in artikel 220 § 1 B. W. (244). 

G. De sancties 

107. 1. Ook deze handelingen onder bezwarende titel of om niet kunnen 
worden nietigverklaard en desgevallend aanleiding geven tot schadever
goeding (art. 224 § 1, 1 B. W.). De vordering kan aileen ingesteld worden 
door de echtgenoot wiens instemming vereist was (art. 224 § 1 B.W.) en 
moet op straffe van verval worden ingesteld binnen een jaar nadat de 
handeling ter kennis is gekomen van de echtgenoot-eiser (art. 
224 § 2 B.W.). De rechtsgevolgen van die betrekkelijke nietigheid 
tegenover de derde-medecontractant zijn niet op afwijkende wijze gere
geld, zodat het gemeen recht van toepassing is, zij het dat tach rekening 
moet worden gehouden met de bijzondere aard van de beperking, die een 
objectieve en wettelijke beperking is van de handelingsbekwaamheid of 

(242) Zie DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., III, nr. 713, D. 11°, biz. 675. 
(243) Vgl. PAUWELS, J.M., o.c., nr. 211, biz. i58. 
(244) Zie nr. 87. 
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bevoegdheid van de echtgenoten (245). lndien de instemming niet gege
ven werd kan de niet-optredende echtgenoot de sanctie uitlokken, zonder 
de kwade trouw van de medecontractant te moeten bewijzen of zelfs 
zonder eigen schade te moeten aantonen. De derde-medecontractant on
dergaat de gevolgen van de nietigheid, tenzij hij het werkelijk bezit 
verkregen heeft van het goed en hij bewijst te goeder trouw te zijn. Zijn 
rechtszekerheid ligt precies in die effectieve inbezitsstelling: tot dan is zijn 
verkrijging bedreigd door uitwinning. Eens die inbezitstelling van de 
medecontractant werkelijkheid is geworden kan de rechtshandeling wel 
nog nietig of niet-tegenstelbaar worden verklaard aan de andere echt
genoot in de interne betrekkingen tussen de echtgenoten, maar zulks heeft 
geen reele uitwerking tegenover de derde-medecontractant omdat hij een 
voldoende titel vindt in de wet, die hem als eigenaar erkent op grond van 
zijn bezit te goeder trouw (246). Uiteraard ligt het centrale probleem wat 
de volledige nietigheid ten aanzien van de derde-medecontractant betreft, 
in de beoordeling van zijn goede trouw: de medecontractant moet op 
grond van zijn direct contact met de handelende echtgenoot nagaan of deie 
gehuwd is en of het goed waarop de handeling betrekking heeft aldan niet 
hie et nunc behoort tot het huisraad. De feitenrechter kan hierbij rekening 
houden met heel wat gegevens : de aard van het vervreemd goed -
bepaalde goederen behoren meer duidelijk tot het huisraad dan andere 
(ijskast, huishoudelijke benodigdheden, enz ... ) -de omstandigheden 
van de handeling -is de andere echtgenoot aanwezig bij de aankoop van 
een nieuw goed van dezelfde aard en wordt de overname van het vervan
gen goed bedongen dan wordt hij geacht daarmee in te stemmen- het al 
dan niet beroepsmatig optreden van de derde-medecontractant - de 
rechter zal strenger zijn voor degene die vooral goederen verkoopt be
stemd om deel uit te maken van het huisraad -de plaats van de handeling 
-in de voornaamste gezinswoning of elders, waarbij dan ook gemak
kelijker kan uitgemaakt worden of het goed al dan niet een afgedankt 
voorwerp is, essentieel is voor de huishouding, deel uitmaakt van een 
verzameling of niet. De rechter zal minder streng zijn voor de verdere 
rechtsopvolger die verkrijgt van de mede-contractant, zijn rechtsvoor
ganger, die niet te goeder trouw was. De beoordeling van de goede trouw 
is vanzelfsprekend strenger in verband met handelingen om niet. 

(245) Zie nr. 105, 2. 

(246) Zie, mutatis mutandis, VIEUJEAN, E., La sauvegarde des interets familiaux par l'epouse 
commune en biens, R.C.J.B., 1964, nr. 19infine, b1z. 141, zie ookSAVATIER, R. ,o.c., nr~ 49b, btz. 
110;- Contra DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 72, b1z. 179 e.v. die de toepassing van art. 
224, 1 en 2 B. W. beperken tot onroerende goederen met verwijzing naar de regeling van art. 225 B. W. 
oud·en de commentaar daarop a.m. BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 317, b1z. 372 e.v. 
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2. Die sanctie van de nietigheid kan oak ingeroepen worden tenaanzien 
van de roerende lichamelijke goederen van het huisraad die in pand 
gegeven werden zonder de instemming of de toestemming van de niet
handelende echtgenoot. De inpandgeving is een eenzijdig, bijkomend en 
zakelijk contract. Het bestaan van het contract tussen partijen blijkt uit de 
overdracht van het pand. Geeft de handelende echtgenoot een eigen goed 
dat deel uitmaakt van het huisraad in pand, dan kan de andere echtgenoot 
de nietigheid ervan vorderen bij ontstentenis van zijn instemming omdat 
de handelende echtgenoot niet de volledige handelingsbekwaamheid heeft 
om die rechtshandelingen te stellen. De echtgenoot wiens instemming 
vereist is wordt door het geven van die instemming geen partij bij de 
han de ling : de in pand gegeven zaak is eigendom van de handelende 
echtgenoot; de niet-handelende is een derde (247), omdat hij enkel een 
persoonlijk recht heeft langs de , ,huisraad' '-bestemming om en krachtens 
het huwelijk. Artikel207 4 B. W. is dus ten zijne opzichte toepasselijk: de 
inpandgeving van een goed met een waarde van meer dan 3.000 fr moet 
vastgesteld zijti in een openbare of een behoorlijke geregistreerde akte en 
aanleiding gegeven hebben tot een werkelijke overdracht aan de schuldei
ser. Tussen partijen is die schuldeiser houder van het goed, tegenover 
derden geniet hij van de bescherming van artikel 2279 binnen dezelfde 
grenzen van goede trouw (248), doch oak maar- in zoverre het-pand 
regelmatig toegestaan en overgedragen werd (art. 2074 B.W.). Behoort 
het goed dat in pand gegeven werd tot het gemeenschappelijk vermogen 
dan is de handeling zelf onregelmatig omdat de niet-handelende echt
genoot niet toestemde, maar oak omdat de handelende niet volwaardige 
eigenaar is van het goed en de niet-handelende echtgenoot medeeigenaar 
is. Tach kan de pandhoudende schulde:iser zich op artikel 2279 B.W. 
beroepen, zij het binnen beperkte grenzen (249). 
3. Niet-toepasselijkheid in geval van faillissement. Artikel 553 W. v .K., 
zoals gewijzigd door artikel 37 van art. IV Opheffings- en Wijzigingsbe
palingen van de wet van 14 juli 1976, bepaalt dat de curator van het 
faillissement van een echtgenoot de goederen van het eigen vermogen en 
van het gemeenschappelijk vermogen mag verkopen zonder de vooraf
gaandelijke toestemming van de andere echtgenoot of de rechterlijke 
machtiging voorgeschreven door artikel 215 § 1 B.W. 
Deze regeling geldt niet voor de goederen in pand gegeven voor de 
verdachte periode, tenzij bedrog bewezen is (art. 448 W.v.K.). Tijdens 

(247) Zie DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VI, nr. 1038, biz. 1032. 
(248) Zie DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VI, nr. 1060, blz. 1071. 

(249) ZieDEPAGE, H. enDEKKERS,R.,o.c., VI, nr. 1023, biz. 1011 ennr. 1058 e.v., biz. 1068 e.v. 
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de verdachte periode is ze, indien toegestaan tegelijkertijd met het hoofd
contract, vernietigbaar met toepassing van artikel446 W.v.K. Is ze toe
gestaan in verband met voordien aangegane schulden dan is ze van 
rechtswege nietig bij toepassing van artikel 445 W.v.K. (250). 

AFDELING Ill 

DE BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN HET HUWELIJK 

§ 1. INLEIDING 

108. De verplichting van iedere. echtgenoot om in de lasten ~an het 
huwelijk bij te dragen naar zijn vermogen, is een persoonlijke en auto
nome verplichting (251). Als persoonlijke verplichting raakt ze de 
openbare orde en kan een echtgenoot er ook niet helemaal van vrijgesteld 
worden. De wetgever had ze dan ook beter opgenomen in de opsomming 
van artikel 213 B.W. mede op grond van de samenhang met de hulp
verplichting. 
De bijdrageverplichting gezien in haar vermogensrechtelijke gevolgen is 
een belangrijk onderdeel van het primair huwelijksstelsel: ze beoogt de 
materiele middelen die nodig zijn voor het bestaan van de leefge
meenschap. Ze kan op verschillende wijzen uitgevoerd worden en dan 
meer bepaald, in geval van betwistingen tussen echtgenoten, door de 
ontvangstmachtiging (art. 221, lid 2 e.v. B.W.). 
Het dwingend karakter van de regelingen en hun draagwijdte werden reeds 
aangetoond. Tevens heeft de wetgever het gezinsgebonden karakter van 
de bijdrageverplichting onderlijnd, eensdeels door in artikel217 B. W. de 
prioritaire bestemmint van de inkomsten die ieder echtgenoot aileen mag 
ontvangen te regelen en, anderdeels door de hoofdelijke gebondenheid 
van de echtgenoten voor de huishoudelijke en opvoedingsschulden wette
lijk te bepalen (art. 222 B. W.). De bijdrageverplichting zelf werd daaren
boven uitgebreid. 
De wetgever heeft ter gelegenheid van deze wetsherziening niet de ver
houding onderzocht tussen de hulp- en bijdrageverplichtingen van de 
echtgenoten, vooral dan in het licht van de omvangrijke rechtspraak van 
het hof van cassatie. In de rechtsleer worden verschillende stellingen 
voorgehouden: de verplichting tot bijdrage is een precisering van de 

(250) Zie over dit probleem, DE PAGE, H. en DEKKERS, R., VI, nr. 1025, blz. 1015 e.v. 
(251) Cass., 17 juni 1971, Pas., 1971, I, 447; J.T., 1971, 226 ;R.W., 1970-1971, 1708. In die zin 
RrGAUX, F., o.c., R.C.J.B., 1976, nr. 15, blz. 128. 
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verplichting tot hulp (252); beide verplichtingen zijn onderscheiden ver
plichtingen- omdat het voorwerp verschilt, omdat de juridische uitwer
king anders ligt vermits bij hulpverplichting immers een echte schuld 
ontstaat, omdat de gedwongen uitvoering anders is o.m. ten aanzien van 
de rechten van derden; in een derde opvatting wordt aarigenomen dat het 
om samenhangende en aanvullende verplichtingen gaat. 

§ 2. DE OORSPRONG EN DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

109. De wet van 20 juli 1932 heeft in artikel 214 b de bijdragever
plichting, die intrinsiek steeds bestaan heeft en wettelijk of conventionee1 
geregeld kon worden o.m. bij scheiding van goederen, uitdrukkelijk en op 
algemene wijze geformuleerd en daarbij de gelijkheid van de echtgenoten 
terzake de bijdrage in de lasten van de huishouding bevestigd. Nieuw was 
vooral de bijzondere sanctie van de ontvangstmachtiging. 
Bij de wet van 30 april 1958 werd het beginsel van de gelijkheid van de 
echtgenoten terzake bevestigd en werd de ontvangstmachtiging technisch 
op punt gesteld om ze nog efficienter te maken. 
In het on twerp Wigny (253) werd voorgesteld de wijze van uitvoering van 
de verplichting tot bijdrage te preciseren, door aan de geldende bepalingen 
toe te voegen dat de bijdrage zowel door huiselijke werkzaamheden als 
door middel van inkomsten kan nagekomen worden. Deze tekst werd als 
volgt verantwoord (254): ,artikel 218 bevestigt op dwingende wijze het 
beginsel dat reeds gesteld is in het huidige artikel 218, eerste lid van 
het B. W. ; voorts legt het er voortaan de nadruk op dat de huishoudelijke 
werkzaamheden voor de ene zowel als voor de andere echtgenoot een 
bijdrage in de lasten van de huishouding kan zijn' '. Het be grip , ,lasten van 
de huishouding'' is vervangen door ,,lasten van het huwelijk, dat ruimer 
wordt geacht''. De subcommissie heeft zonder veel uitleg dat voorstel niet 
gevolgd: , ,De subcommissie is het niet eens met de regering om trent de 
wenselijkheid in de tekst van de wet te bepalen dat de bijdrage in de lasten 
van het huwelijk gevormd kan worden door de huiselijke werkzaamheden 
van een der echtgenoten ... ''. Zij stelde derhalve als tekst voor: , ,Ieder 
echtgenoot draagt in de huwelijkslasten bij naar zijn vermogen en 
staat'' (255). Bij de tweede lezing nam zein het aldus gewijzigde art. 221 
de geamendeerde tekst van artikel218 oud over evenals die van de§ 5 en 6 

(252) HAYOITDETERMICOURT, R. ,La femme devant Ia loi civile, biz. 12; DE PAGE, H., Traite, I, nr. 
705. 
(253) Gedr. St. Sen., 281 (1965-66), biz. 4, art. 4. 
(254) Ibid., biz. 41. 
(255) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag subcommissie, biz. 31. 
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van artike1219 oud, na bieruit alles wat de territoriale bevoegdbeid en de 
prokedureregels betreft te bebben verwijderd (256). 
De commissie voor de justitie van de Senaat verduidelijkte de stel
lingname van de subcommissie door erop te wijzen dat de door de regering 
voorgestelde wijziging misscbien wel een psycbologiscbe maar geen 
juridiscbe betekenis beeft, aangezien de bijdrage onder vorm van buis
boudelijke werkzaambeden moeilijk op geld te waarderen is. Een amen
dement tot weglating van de woorden ,en zijn staat" werd aangenomen. 
Die weglating werd verantwoord a. v.: , ,bet woord 'staat' berinnert aan de 
verschillende rol van man en vrouw. Iedere ecbtgenoot, betzij man of 
vrouw, moet op gelijke voet naar zijn vermogen bijdragen in de lasten van 
bet buwelijk". De commissie beeft ook in art. 221 B.W., art. 219 § 5, 
tweede en derde lid oud, overgenomen (257). 

§ 3. DE INHOUD VAN DE VERPLICHTING 

110. De wet van 14 juli 1976 verruimt de inboud van de verplicbting 
doordat deze niet meer aileen betrekking beeft op de lasten van de 
buisbouding (art. 214 b oud en art. 218 oud B.W.) docb meer algemeen 
op alle lasten van bet buwelijk. Die bredere opvatting stemt overeen met 
de wensen van de recbtsleer (258). Dit be grip is ook minder gebonden dan 
vroeger aan een effectief en wettelijk samenleven. 
Onder lasten van bet buwelijk wordt gerekend alles wat nodig is voor de 
ecbtgenoten en voor de kinderen (259). In de eerste plaats, moeten de 
gewone uitgaven voor voeding, kleding, geneeskundige verzorging en 
buur door de bijdrage van beide ecbtgenoten worden gedekt. Vervolgens 
worden daar ook onder gerekend de bezorging van betgeen nodig is voor 
de geestelijke en culturele beboeften van de ecbtgenoten en de kinderen: 
scboolbenodigdbeden, lectuur, ontspanning, vacantie. Daaronder worden 
tenslotte begrepen de onmiddellijke en directe uitgaven voor buisvesting. 
Wel rijzen er problemen wanneer duurzame investeringsgoederen verkre
gen worden en deze meteen gedeeltelijk een buwelijksbestemming beb
ben: kunnen de uitgaven van de verkrijging van een woning, waarin de 
ecbtgenoten samenwonen, bescbouwd worden als een buwelijkslast? J. 
RENAULD stelde voor, wanneer de verkrijging gefinancierd wordt met een 
door een bypotbeek gewaarborgde lening, een onderscbeid te maken 

(256) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 41. 
(257) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag J. Hambye, biz. 16. 
(258) DE PAGE, H., o.c., I, 3e dee] biz. 755 nota 1; HAYOITDETERMICOURT, R., o.c., P.P., 1939, 
biz. 12; DELVA, W., o.c., II, biz. 93. 
(259) Cass., 28 november 1968, Pas., 1969, I, 315. 
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tussen het deel van de afbetalingen dat de terugbetaling van het geleende 
kapitaal en dus een investering vertgenwoordigt en het deel van de afbeta
lingen dat de in teres ten dekt: dit laatste deel beantwoordt aan de woon
kosten, te vergelijken met de huurprijs, en mag gerekend worden tot de 
lasten van de huishouding (260). Wordt echter de verkrijging van een 
gemeenschappelijke waning gerekend onder de lasten van het huwelijk, 
dan is het voldoende, om mede-eigenaar in onverdeeldheid te worden voor 
de helft, bij te dragen naar zijn vermogen in de lasten, zonder dat de 
bijdrage de werkelijke helft van de prijs vertegenwoordigt (261). 
In een arrest van 29 maart 1969 (262)heeft het hofvan cassatie aangeno
men dat de bijdrageverplichting aile las ten van de huishouding (en van het 
huwelijk) omvat, dus aile lasten verbonden aan het samenleven en vol
gend uit het huwelijk, zoals de uitgaven die volgen uit de verkrijging en 
het onderhoud van de gemeenschappelijke waning. Dit kan o.m. blijken 
uit de omstandigheid dat de echtgenoten - ook al zijn ze gescheiden van 
goederen- samen tijdens het huwelijk het goed verwerven, wat dan blijkt 
uit de vermelding in de verkrijgingsakte dat ze heiden kopers zijn. Uit dat 
gegeven kan dan afgeleid worden dat in gemeen overleg tussen de echt
genoten aan dat goed de bestemming van voornaamste gezinswoning 
gegeven wordt en dus worden de kosten van verkrijging een last van het 
huwelijk, waarin ieder naar vermogen bijdraagt, de ene rechtstreeks en 
geldelijk, de andere onrechtstreeks en door zijn persoonlijke activiteit en 
inzet. De vermeldingen in de authentieke akte van verkrijging winnen 
daardoor aan belang. In een arrest van 24 april1976 (263) bevestigde het 
hofvan cassatie deze zienswijze, met verwijzing naar de artikelen 212 (nu 
213) en 218 (nu 221) B.W., en aanvaardde het dat de bijdrage door de 
vrouw geleverd onder de vorm van het voeren van de huishouding even
redig gelijk kan zijn aan die van de man. Deze interpretatie kan beter dan 
voorheen ingepast worden in de gewijzigde tekst, lasten van het huwelijk. 

§ 4. DE UITVOERING VAN DE VERPLICHTING 

A. Algemeen 

111. Grondig ingezien zijn de verplichtingen van art. 203, 213 en 
221 B. W. fundamenteel persoonlijk en nauw verbonden met de affectieve 

(260) RENAULD, J., o.c., I, biz. 117, nr. 135; RENAULD, J., o.c., R.C.J.B., 1969, biz. 83, nr. 23; 
RENAULD, J. en STIENON, P., Rep. Not., V" Regimes matrimoniaux, I, 143, nr. 135; VIEUJEAN, E., 
R.C.J.B., 1970, 459, nr. 32. 
(261) Vgl. Rb. Brussel, 18 juni 1964, Pas., 1965, III, 136; R.C.J.B., 1971, 193 met noot BAETE
MAN' G.' Le statut juridique des immeubles acquis conjointement par deux epoux separes de biens' 
vooral biz. 212, nr. 12, 2". 
(262) Pas., 1969, I, 673. 
(263) Pas., 1976, I, 914;R.W., 1976-1977, 993 met noot Casman H. ;Arr. Verbr., 1976, 949; T. 
Not., 1977, 19. 
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banden binnen de blijvende leefgemeenschap van de echtgenoten en in de 
verhouding ouders-kinderen. In regel worden die verplichtingen nageko
men in natura in de echtelijke verblijfplaats en zijn ze onverenigbaar met 
de toekenning van een gelds om-op welk punt ze dan grondig verschillen 
van de steunplicht. De enkele geldelijke bijdrage van een echtgenoot of 
van de vader of de moeder tot voldoening van de materiele behoeften 
volstaat eigenlijk niet voor de naleving van de verplichtingen van de art. 
203, 212 en 221 B.W. Door in de plaats van die nakoming in natura, de 
conventionele of gerechtelijke financiele bijdragen te stellen wordt als het 
ware een nieuwe vormgeving van de oorspronkelijke verplichting be
werkt (264). 

B. Wettelijke verplichting 

112. De bijdrage is een wettelijk vastgestelde gelijke en wederzijdse 
verplichting: die bijdrage moet evenredig gelijk (265) tussen de echt
genoten verdeeld worden naar vermogen. De gelijkheid van de echtgeno
ten heeft tot gevolg, eensdeels dat ze samen de leefwijze van hun vereni
ging bepalen en dat de ene echtgenoot de andere in zijn betere leefwijze 
betrekt, anderdeels dat ze daartoe de middelen samenbrengen naar finan
ciele draagkracht- inkomsten uit goederen, beroepsinkomsten, het ter 
beschikkingstellen van een eigen goed als gezinswoning (266). e.a. -
mede inachtgenomen de eigen prestaties onder de vorm zowel van hun 
persoonlijke inzet in de huishouding en voor de opvoeding van de kinde
ren als van medewerking in de beroepsbezigheid van de ene of de andere 
echtgenoot. Dat die verplichting wettelijk vastgesteld is, nl. bijdragen 
naar vermogen, betekent dat de wettelijke regeling geen aanvullend en 
suppletief karakter meer heeft (267) maar dat althans de gerechtelijk 
bekrachtigde beslissingen op grond van art. 221, lid 2 e.v. B.W. tot die 
verdeling moeten komen. Tevens moeten krachtens artikel217 B.W. de 
inkomsten die iedere echtgenoot ontvangt, daaraan bij voorrang worden 
besteed. 

113. De bijdrageverplichting is een onbepaalde wettelijke verplichting, 
die in vele gezinnen nagekomen wordt door de beide echtgenoten zonder 
een duidelijk becijferde afspraak. Die regeling blijkt dan vooral uit de 
levenswijze van de echtlieden, bv. in de huwelijken waar een van de 

(264) Vgl. R.!GAUX, F., o.c., R.C.J.B., 1976, nr. 3, biz. 126. 
(265) RAUCENT, L., o.c., biz. 10. 
(266) Zodat de andere echtgenoot derden-verzet kan doen tegen de gedwongen verkoop door een 
derde-schuldeiser: Cass., 20 januari 1977, T.Not., 1977, 305. 
(267) RENARD, C., o.c., T.P.R., 1966, biz. 13. 
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echtgenoten beroepsinkomsten heeft terwijl de andere de huishouding 
voert en het huwelijksvermogensstelsel een gemeenschappelijk vermogen 
om vat. 
Die regeling kan ten alle tijde in kwestie gebracht worden door de ene of de 
andere echtgenoot en wordt dan vervangen door een afspraak of een 
gerechteli jke beslissing conform art. 221 , lid 1 B. W. 
De echtgenoten kunnen een regeling vastleggen in hun huwelijkscontract 
of in een latere overeenkomst omtrent de hoegrootheid van hun geldelijke 
bijdrage, die dan nog op uiteenlopende wijze kan vastgesteld worden: een 
vast bedrag of een vaste verhouding soms niet gelijk evenredig tot het 
vermogen moet betaald worden door de ene, de rest door de andere; een 
evenredige verdeling met verwijzing naar alle of een aantal gegevens. 
Dergelijke regelingen zijn bestaanbaar met artikel 221, lid 1 B. W. in 
zoverre ze tussen partijen een concrete gestalte geven aan de onbepaalde 
wettelijke verplichting. Dergelijke regelingen hebben de grootste kans om 
nageleefd te worden wann~er de inkomsten de uitgaven overtreffen, 
wanneer een goede verstandHpuding tussen de echtgenoten bestaat en een 
gebeurlijk overschot onder e\en of andere vorm aan beide echtgenoten 
toekomt. 
Wordt de regeling door de o~standigheden achterhaald, kan een echt
genoot zijn verbihtenissen niet' meet nakorhen ten gevolge van gewijzigde 

I 

toestanden of gegevens, of zijn de echtgenoten het niet meer eens over de 
toegepaste regeling, dan vervalt de overeenkomst en wordt de bijdrage 
vastgesteld overeenkomstig artikel221, 1° lid B.W. en uitgevoerd over
eenkomstig artikel 217 B. W. Op de voordien uitgevoerde overeenkomst 
kan niet teruggekomen worden (268). 

114. Bij feitelijke scheiding. Bij vrijwillig overeengekomen feitelijke 
scheiding, zonder enige wettige reden, scheppen de echtgenoten een 
onwettige toestand die de opheffing van de samenwoning tot gevolg heeft. 
Uitgaande van die onwettigheid en van de opheffing van de samenwoning 
kan geen gedwongen nakoming van de verplichting tot bijdrage in de 
lasten van het huwelijk nagestreefd worden, ook al bestond daaromtrent 
een overeenkomst. Zulks kan wel het geval zijn wanneer in werkelijkheid 
aan de kant van een van de echtgenoten een gewilde verbreking van de 
samenleving bestond en daaromtrent een regeling uitgewerkt werd die 
noodgedwongen door de andere is aanvaard geworden. Alsdan ontstaat bij 
niet naleving van de verplichting tot bijdrage- oorspronkelijk bij over
eenkomst vastgesteld- dezelfde situatie als bij eenzijdige verlating. 

(268) Zie nr. 26, 42. 
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Bij eenzijdig door een echtgenoot besliste feitelijke scheiding, aan de 
andere opgedrongen, blijft de verplichting tot bijdrage in de lasten van het 
huwelijk bestaan ten laste van de echtgenoot die schuld heeft aan het 
ontstaan en het voortbestaan van die onwettige toestand en ten voordele 
van de niet-schuldige echtgenoot (269). De echtgenoot door wiens schuld 
de feitelijke scheiding ontstaan is wordt, behoudens tegenbewijs, tevens 
verantwoordelijk geacht voor het voortduren ervan; hij moet bewijzen dat 
ernstige pogingen werden aangewend tot het herstel .van de echtelijke 
samenleving (270). Aan de hand van een vroeger vonnis kan het bewijs 
geleverd worden dat de feitelijke scheiding en meteen het voortduren 
ervan te wijten is aan een echtgenoot: de voordien toegekertde machtiging 
kan volstaan als bewijs (271). De binding met het huwelijksvermogens
stelsel, die door Professor R. DEKKERS voorgesteld werd als grand tot 
verdere nakoming van die verplichting, kan niet meer ingeroepen worden 
wegens het algemeen wettelijk karakter van de bijdragever
plichting (272). Op zichzelf is het voortbestaan van de huishouding geen 
voorwaarde meer tot de verdere nakoming van die verplichting (273). De 
echtgenoot door wiens toedoen de feitelijke scheiding ontstaan is kan geen 
aanspraak maken op de nakorning van de bijdrageverplichting, zelfs niet 
ten voordele van het kind dat bij hem verblijft en al kan dit aanspraak 
maken op een onderhoudsuitkering bij toepassing van artikel 
203 B.W. (274). 

§ 5. DE BIJZONDERE UITVOERINGSSANCTIE: DE ONTV ANGSTMACHTIGING 

A. In?eiding 

115. De bijdrage in de lasten van het huwelijk wordt op een bijzondere 
doeltreffende wijze gesanctioneerd door de ontvangstmachtiging vast-

(269) Cass., 18 oktober 1951 ,Pas., 1952, I, 85; Cass., 21 maart 1957, Pas., 1957, I, 883; Cass., 2 
mei 1958,Pas., 1958, I, 966; Cass., 12 februari 1959,Pas., 1959, I, 600; Cass., 4 nov. 1960, Pas., 
1961, I, 239 ;R.W., 1961-1962, 831; Cass., 30 april1964, Pas., 1964, I, 931; Cass., 24 okt. 1968, 
Pas., 1969, I, 214; Cass., 28 maart 1969, Pas., I, 673; Cass., 14 mei 1970, Pas., 1970, I; R.W., 
1970-1971, 505; Cass., 19 juni 1970, Pas., 1970, I, 927; Cass., 14 jan. 1971, Pas., 1971, I, 447; 
R.W., 1970-1971, 1708; Cass., 27 mei 1971, Pas., 1971, I, 920;R.W., 1971-1972; 1490; Cass., 17 
sept. 1975,R.W., 1975-76, 1495 metnootP. Senaeve, Cass., 5 dec. 1975,R.W., 1975-76, 2144met 
nootJ.P. ;Pas., 1976, I, 426; Cass., 21 mei 1976,Pas., 1976, I, 1007 ;Arr. Verbr., 1976, 1046-
PAUWELS, J.M., o.c., nr. 115, blz. 98. 
(270) Cass., 19 juni 1970, Pas., 1970, I, 927; Cass., 17 sept. 1975,R. W., 1975-1976, 1495 metnoot 
Senaeve P. 
(271) Cass., 5 december 1975, R.W., 1975-1976, 2144 noot J.P. 
(272) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., X, 2, 1094, nr. 1654, 4°;-anders: DE PAGE, H., o.c., I, 
3e druk nr. 706 his B, VIEUJEAN, E., o.c., I, 126, nr. 142. 
(273) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 241; Vred. Dendermonde, 26 aprill977, R.W., 
1977-1978 met noot J.M. Pauwels. 
(274) Cass., 19 juni 1970, Pas., 1970, I, 927. 
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gesteld in artikel 221, lid 2 e.v. In dit artikel worden de art. 218 en 
219 oud B.W.- teksten van de wet van 30 apri11958- samengebracht 
tot een artikel, o.m. door de bepalingen van procesrecht en deze omtrent 
de bevoegdheid over te hevelen naar het gerechtelijk wetboek. Deze tekst 
sluit ook aan bij artikel 214 b van de wet van 20 juli 1932, bepaling die 
deze regeling voor het eerst in het burgerlijk wetboek invoegde. 
De ontvangstmachtiging, die langs gerechtelijke weg toegekend wordt, 
wordt verleend wanneer een echtgenoot de bestaande bijdrageverplichting 
vrijwillig niet nakomt (275) en maakt de tussen echtgenoten geldende 
bedongen regeling en de wettelijke regeling van artikel 217, eerste 
lid B.W. onwerkzaam. 

B. De juridische aard van deze maatregel 

116. a. De juridische aard van deze maatregel heeft aanleiding gegeven 
tot heel wat betwistingen. Algemeen wordt nu aangenomen dat de rechter 
door de gerechtelijke machtiging of beter nog de gerechtelijke aanstel
ling (276) de echtgenoot-eiser toelaat, onverminderd de rechten van der
den, met uitsluiting van de echtgenoot-verweerder, geldsommen aan hem 
te doen betalen die eigenlijk aan de echtgenoot-verweerder verschuldigd 
zijn. De echtgenoot-eiser wordt door de toelating van de rechter in de 
plaats gesteld van de echtge.noot-verweerder; hij vertegenwoordigtoe 
echtgenoot-verweerder, zodat hij de betaling van het door de rechter 
bepaalde bedrag mag vervolgen, het in ontvangst mag nemen en het ook 
mag besteden voor de uitgaven, lasten van het huwelijk. 
b. De aanstelling doet geen schuldvordering ontstaan in hoofde van de 
echtgenoot-eiser: ze vervangt de vordering tot bijdrage door de bevoegd
heid die aan de echtgenoot-eiser wordt gegeven om de rechten van de 
andere echtgenoot uit te oefenen merendeels op diens inkomsten, op de 
inkomsten uit goederen die hij beheert krachtens het huwelijksvermogens
stelsel of op alle hem verschuldigde geldsommen. 
Artikel 1412, 2° Ger. W. bepaalt dat de beperkingen aan de overdracht of 
aan het beslag gesteld door de artikelen 1409 en 1410 Ger. W., niet van 
toepassing zijn , , wanneer het loon, het pensioen of de toelage moet 
worden uitgekeerd aan de echtgenoot van de werknemer bij toepassing 
van artikel221 B. W.". Deze regeling is logisch, vermits de aangestelde 
echtgenoot niet kan overgaan tot een beslag, doch enkel in naam en voor 
rekening van zijn echtgenoot optreedt, met dezelfde rechten als deze 
laatste. 

(275) Cass., 18 oktober 1951, R.W., 1951-1952, 506. 
(276) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 109, b1z. 94 met verwijzing naar de noot van P. Senaeve onderRb. 
Hasse1t, 14 april 1975, R. W., 1975-76, 1895. 
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. c. Door de aanstelling wordt geen wijziging gebracht aan de rechts
verhouding die bestaat tussen de echtgenoot-verweerder en zijn schul
denaar: er is dus geen schuldvernieuwing of subrogatie. Dit wordt beves
tigd in artikel 221, lid 2 B.W.: ze wordt verleend ,onverminderd de 
rechten van derden". De echtgenoot-eiser krijgt door het vonnis van 
ontvangstmachtiging geen eigen uitvoerbare schuldvorderingstitel tegen 
de schuldenaar van zijn echtgenoot: hijzelf kan de derde-schuldenaar niet 
tot betaling dwingen; hij heeft aileen de mogelijkheid de vordering van de 
echtgenoot-schuldenaar uit te oefenen. Hij oefent ook niet de zijdelingse 
vordering uit van artikel1166 B.W., want hij is geen schuldeiser (277). 
De schuldenaar.betaalt wei op geldige wijze in handen van de aangestelde 
echtgenoot (art. 1239 B.W.). De echtgenoot-verweerder is vervallen van 
het recht de betaling te ontvangen en ook van ze te vorderen: de ont
vangstmachtiging geeft immers aan de gemachtigde echtgenoot het recht 
bepaalde verschuldigde geldsommen te ontvangen , ,met uitsluiting van 
zijn echtgenoot''. Aileen die gemachtigde echtgenoot kan op geldige 
wijze de verschuldigde bedragen ontvangen. Betaalt de derde-schuldenaar 
tach aan de echtgenoot-verweerder- werkelijke schuldeiser- dan kan 
die betaling niet ingeroepen worden tegen de gemachtigde echtgenoot, 
overeenkomstig artikel 1242 B.W.: de derde-schuldenaar moet dan een 
tweede maal betalen. Deze regeling geldt vanaf het ogenblik dat de 
derde-schuldenaar de kennisgeving van de rechterlijke beslissing ontvan
gen heeft van de bevoegde griffier en tot op het ogenblik van de kennisge
ving van het ophouden van de ontvangstmachtiging (art. 221, derde en 
vierde lid B.W.). De derde-schuldenaar mag wei de wettelijke schuld
vergelijking die hij kan tegenwerpen aan de echtgenoot-verweerder, zijn 
schuldeiser ook, doen gelden tegen de gemachtigde echtgenoot; hij mag 
ook aile verdedigingsmiddelen en excepties inroepen en tegenvorderingen 
instellen. Tenslotte kan de rechter bij het verlenen van de ontvangstmach
tiging geen modaliteiten opleggen voor de betaling van de geldsommen 
door de derde-schuldenaar: zo mag de rechter niet de betaling van een 
globale geldsom bevelen in de plaats van gedeeltelijke betalingen of 
omgekeerd (278). Onder de voorwaarden en binnen de perken die de 
rechter bepaald heeft met betrekking tot de machtiging zelf, moeten de 
rechten van de derden, - onder wie de schuldenaar - onaangetast 
blijven. Wei zou de rechter een gedeelte van de sommen die hij toekent 
aan de echtgenoot-eiser rechtstreeks kunnen overdragen aan derde-schul-

(277) Zie over deze punten BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., 287 e.v., nr. 246. 
(278) Om aan dit euvel te verhelpen kan de rechter bevelen de som te storten in han den van een derde, 
die de periodieke uitkeringen kan doen. Zie BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., 289, nr. 247. 
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deisers van de echtgenoten, bv. voor de terugbetaling van een lening voor 
de aankoop van de gezinswoning (279). 
d. Wat de rechten van de derde-schuldeiser van de echtgenoot-verweer
der betreft zou, gelet op de ongewijzigde wettekst van artikel 221, lid 
2 B.W. ,onverminderd de rechten van derden" op het eerste gezicht de 
vroegere stelling aangehouden moeten worden dat de ontvangstmach
tiging geen persoonlijk recht verleent aan de aangestelde gemachtigde 
echtgenoot, zodanig dat eensdeels de derde-schuldeisers van de echt
genoot-verweerder zowel in diens handen v66r de betaling als in deze van 
de echtgenoot-eiser na de betaling beslag kunnen leggen en dat anderdeels 
de echtgenoot-eiser niet met de schuldeisers in samenloop komt (280). 
Terecht stelt Fr. RiaAux vast dat deze logische stelling niet volledig kan 
gehandhaafd blijven krachtens de bepaling van artikel 1412, lid 
2 Ger. W. : wanneer bedragen aan een werknemer verschuldigd zijn en ze 
hem geheel of gedeeltelijk niet mogen uitgekeerd worden op grand van 
artikel 221 B. W., zijn die bedragen slechts vatbaar voor overdracht of 
beslag om een andere reden, tot beloop van het bedrag dat is vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van het hoofdstuk betreffende de goederen 
die niet in beslag kunnen worden genomen, verminderd met de bedragen 
die aan de echtgenoot zijn betaald, krachtens artikel 221 B.W. (281). 
Aldus wordt aan de echtgenoot-eiser het recht toegekend betaald te wor
den bij voorrang op de schuldeisers van de echtgenoot die zijn verplichting 
tot bijdrage niet nakomt. Fundamenteel wordt de juridische constructie 
van de ontvangstmachtiging zelf niet gewijzigd, maar wel wordt een 
belangrijke wijziging gebracht in de gevolgen ervan ten opzichte van de 
derden-schuldeisers, althans met betrekking tot de inkomsten waarvan 
sprake in artikel 1412, lid 2 Ger. W. De rechten van de echtgenoot die de 
door de andere echtgenoot verschuldigde bijdrage in de lasten van het 
huwelijk int, gaan in de gegeven voorwaarden voor op deze van de 
derden-schuldeisers. 

C. Het voorwerp van de maatregel 

117. Ret voorwerp van de maatregel wordt bepaald in artikel 221, lid 
1 B. W. , in bewoordingen die aangepast zijn aan andere teksten van het 
primair huwelijksstelsel (art. 217-218 B. W.) en van het wettelijk stelsel 
(art. 1399-1425 en 1405-1415 B.W.). De maatregel kan betrekking heb
ben op: 

(279) Vgl. Cass. civ., 7 jan. 1974,D.S., 1975,3161 metnootR. Savatier;Rep. Defr., 1975, nr. 
30979 met noot R. Savatier; Cass. civ., 16 juli 1976, D.S., 1977, 333 noot Y. Chartier. 
(280) ZieBAETEMAN, G. enLAUWERS, J.P. ,o.c., 288, nr. 246infine; DE PAGE, H.,o.c., I (3edruk), 
706 quater. 
(281) RrGAUX, Fr., o.c., R.C.J.B., 1976, 133, nr. 24. 
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1° De inkomsten van de echtgenoot die in gebreke is zijn verplichting na 
te komen. Daaronder worden vooral begrepen de inkomsten uit be
roepsbezigheden, de inkomsten en vergoedingen die ze vervangen (282) 
of aanvuilen en de inkomsten uit openbare en particuliere mandaten (zie 
art. 1405, 1° B.W.). In het wettelijk stelsel zijn die inkomsten ab initio 
gemeenschappelijk, maar ze kunnen krachtens artikel217 B.W. door de 
echtgenoot-verkrijger ontvangen en bestuurd worden (zie ook art. 
1417 B. W.), wat nog vergemakkelijkt wordt door het gebruik van depo
sitorekeningen (art. 218 B.W.). 
2° De inkomsten uit goederen welke de echtgenoot krachtens het huwe
lijksvermogensstelsel bestuurt. Hier worden bedoeld de inkomsten uit zijn 
goederen, doch ook de inkomsten op een persoonlijke rekening gedepo
neerd (283). 
3° Aile andere geldsommen, door derden verschuldigd aan de echt
genoot-verweerder. Deze brede formulering laat de rechter toe aile geld
middelen in aanmerking te doen komen voor machtiging. Ook geldsom
men verschuldigd in de toekomst kunnen daaronder vailen, vermits het 
vonnis krachtens artikel 221, derde lid B. W. kan worden tegengeworpen 
aan aile tegenwoordige en toekomstige derden-schuldenaars (284). 

D. De modaliteiten die de rechter kan vaststellen 

118. a. De rechter moet in de eerste plaats de rechten van de derden 
eerbiedigen: hij mag dus geen voorwaarden opleggen die niet in over
eenstemming te brengen zijn met de aard en het bedrag van de oorspron
kelijke schuld. 
b. De rechter bepaalt de voorwaarden en de perken van de aanstelling: 
deze tekst is meer algemeen dan deze van artikel218 oud B.W. volgens 
welke de rechter bepaalde ,onder welke voorwaarden" en ,tot welk 
be drag'' de machtiging werd verleend. Door de nieuwe tekst wordt de 
methode gelegaliseerd die er in bestaat een percent of een evenredig deel 
van de inkomsten van de echtgenoot-schuldenaar ter beschikking te stellen 
van de echtgenoot-eiser, waardoor herhaalde herzieningen overbodig 
worden (285). 

(282) Vb. vergoeding we gens verbreken van arbeidsovereenkomst: Rb. Brussel, Kort ged., 11 maart 
1966,J.T., 1966, 356. De uitkering we gens arbeidsongeval wordt geacht daarvoor niet in aanmerking 
te komen: Rb. Turnhout, 28 april 1971, R.G.A.R., 1971, nr. 8724. 
(283) Vgl. Vred. Lokeren, 14 oktober 1959, T. Vred., 1960, 20. 
(284) RENAULD, J., o.c., I, 128, nr. 155. 

(285) In die zin reeds: Rb. Gent, 24 maart 1967, R. W., 1967-1968, 1730. Zie nochtans de rechtsp
raak in tegenovergestelde zin, kroniekvan LEURQUIN, M.J., 1967, nr. 88; vgl. PAUWELS, J.M., o.c., 
nr. 126, biz. 104. 
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c. Voor het overige verleent de rechter de machtiging in functie van de 
omstandigheden, van het ,vermogen" - in de zin van de mogelijk
heden (286) -,van de vroeger bestaande regelingen. De rechter mag ook 
de bestemming van het bedrag of andere voorwaarden bepalen (287). 

d. De rechter moet niet de tijdsduur van de machtiging bepalen of de 
derde-schuldenaar norninatief aanduiden: het vonnis kan immers worden 
tegengeworpen aan aile tegenwoordige of toekomstige derden-schul
denaars, na kennisgeving door de griffier op verzoek van de eiser (art. 
221, derde lid B.W.). 
e. De echtgenoot-schuldenaar kan ten aile tijde de wijziging of de intrek
king van de beschikking vorderen (art. 1253 quater Ger.W. - art. 29 
bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek). 

E. De bevoegdheid 

119. De vrederechter van de laatste echtelijke verblijfplaats doet op 
verzoekschrift uitspraak over de vorderingen ingesteld op grond van 
artikel 221 B.W. Artikel 591, 8° Ger.W. werd opgeheven (288). De 
algemene bevoegdheid betreffende de meeste betwistingen tussen echt
genoten wordt geregeldin artikel594, 19° nieuw Ger.W. en de bevoegd
heid ratione loci in artikel628, 2° Ger. W. (zie de art. 21, 22 en 23 van de 
bepalingen tot wijzigingaan-lieCGer.W~-§ T vaii arti.Kel 4f-Wat de 
territoriale bevoegdheid betreft kan de vordering niet meer ingeleid wor
den bij de vrederechter van de woonplaats van de tegenpartij (art. 218, 
tweede lid oud B.W.) (289). De territoriale bevoegdheid is wei niet van 
open bare orde. 

F. De bijzondere regels met betrekking tot de uitvoering van de gerech-
telijke beslissingen 

120. Tegenwerping aan derden-schuldenaars. Lui dens artikel221, derde 
lid B. W. kan het vonnis ( = de beschikking) worden tegengeworpen aan 
aile tegenwoordige of toekomstige derden-schuldenaars, na kennisgeving 
door de griffier op verzoek van de eiser. De griffier vermeldt in de 
kennisgeving van de beschikking wat de derde-schuldenaar moet betalen 
of moet ophouden te be tal en (art. 221, se lid B. W.). W anneer het vonnis 
(= de beschikking) ophoudt gevolg te hebben, geeft de griffier daarvan 
bericht aan de derden-schuldenaars (art. 221, 4e lid B.W.). 

(286) Zie nr. 112. 
(287) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 126, biz. 105 en de verwijzing 28. 
(288) De daarin vermeide aangeiegenheden werden aanhangig gemaakt bij de vrederechter door 
dagvaarding. Zie Gedr. St., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie 14. 
(289) In die zin ook PAUWELS, J.M., o.c., nr. 124, biz. 103. 
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Deze teksten hernemen de bepalingen van artikel 219 § 5 B. W. , zoals 
vastgesteld door de wet van 30 april1958 en deze van artikel214 g van de 
wet van 20 juli 1932 zoals gewijzigd door de wet van 13 februari 1958. 
Om te vermijden dat door verandering van werkgever de machtiging 
zonder voorwerp zou worden werd de voormelde practische werkwijze 
uitgedacht (290). 
De uitvoering van de gerechtelijke ontvangstmachtiging kan niet tegen
geworpen worden aan een derde-schuldenaar die in het buitenland geves
tigd is en bij wie de echtgenoot -verweerder in het buitenland werkt (291). 
De kennisgevingen gebeuren overeenkomstig art. 1030 Ger. W. bij ge
rechtsbrief. 

121. Indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding 
van tafel en bed. Wanneer naderhand - na de afwikkeling van de 
procedure ingevolge welke de rechter een ontvangstmachtiging heeft 
toegestaan - een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van 
tafel en bed wordt ingediend, blijft die machtiging uitvoerbaar tot aan de 
beslissing van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort 
geding (art. 221, zesde lid B.W.). 
Behoudens de juistere terminologie- , ,machtiging'' i. p. v. , ,het vonnis'' 
- herneemt artikel 221, zesde lid B. W. de tekst van het vroegere artikel 
219 § 6 B.W. zoals ingevoerd door de wet van 30 april1958. Een andere 
terminologische onjuistheid- er is sprake van de uitvoerbaarheid van de 
machtiging, wat wijst op een uitvoerbare titel, die er strikt genomen nietis 
- werd niet weggewerkt (292). De bedoeling van de wetgever van 1958 
was zeer duidelijk: beletten dat, bij het instellen van een eis tot echtschei
ding of tot scheiding van tafel en bed, de echtgenoot die verder zijn 
huwelijksplichten nakomt, door het toedoen en soms enkel de spits
vondigheid van de andere echtgenoot die gebruik maakt van de procedu
revoorschriften, verplicht wordt na het instellen van die eis tot echtschei
ding zich te wenden tot een andere rechter om dezelfde delegatie te 
bekomen, met aile tijdverlies van dien (art. 591 § 7 Ger.W., 
219 § 6 B.W. en 1280 Ger.W.). 
De toepassing van deze bepaling heeft wei enkele problemen doen rijzen, 
gdet op de aard van d~ ontvangstinachtiging van sommen en de daarmee 
samenhangende niet-terugwerkende kracht van de gerechtelijke beschik
kingen die ter zake uitgesproken worden. Zolang geen vordering tot 

(290) Zie daarover BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 259 en 260, biz. 309 e.v. 

(291) Bv. in Zai're; Brussel, .18 februari 1971, J.T., 1971, 235. 

(292) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 261 infine, biz. 313. 
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echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingesteld blijft de vrede
rechter bevoegd om de sommendelegatie toe te staan. Eenmaal de proce
dure is aangevat, kan de vrederechter de ontvangstmachtiging niet meer 
toestaan, noch wijzigen. Niettemin blijft zijn beschikking bestaan en kan 
de ontvangstmachtiging voorts tegengeworpen worden aan derden-schul
denaars zolang geen andere beslissing genomen wordt door de rechtbank 
van eerste aanleg - die ofwel andere voorlopige maatregelen vaststelt 
ofwel een uitkering na echtscheiding uitspreekt met toepassing van artikel 
301 B. W. - of door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die 
bij wijze van voorlopige maatregelen levensonderhoud kan toekennen of 
een andere ontvangstmachtiging van sommen kan toestaan (art. 1280, lid 
1 en lid 5 Ger.W.) (293). Heeft de voorzitter een dergelijke maatregel 
genomen, dan kan de vrederechter in een bijzondere beschikking vast
stellen dat zijn beschikking opgehouden heeft effect te sorteren en hij kan 
de griffier opdracht geven de derde-schuldenaar daarvan te verwit
tigen (294). 
De vrederechter kan dan tijdens de echtscheidingsprocedure geen ont
vangstmachtiging meer toestaan voor de periode die de eis tot echtschei
ding voorafgaat: ze wordt toegestaan voor de toekomst (295). Dit geldt 
ook voor de rechtbank die uitspraak doet in beroep. W el kan de rechter bij 
het vaststellen van het bedrag van de machtiging rekening houden met de 
omstandigheid dat in de voorafgaande periode de echtgenoot-eiser de 
lasten van het huwelijk aileen heeft moeten dragen (296). 

§ 6. DE VERPUCHTINGEN VAN BIJDRAGE W ANNEER EEN DER ECHTGENOTEN AFWEZIG IS, 

ONBEKW AAMVERKLAARD OF IN DE ONMOGEUJKHEID ZIJN WIL TE KENNEN TE GEVEN 

122. Artikel220 § 3 B.W. herneemt in grate lijnen het vroegere artikel 
220 B. W. , dat zelf reeds artikel 214 i wijzigde dat in het B. W. werd 
opgenomen door de wet van 20 juli 1932. Tach zijn er een aantal verschil
punten met de vroegere regeling. 
De verplichtingen tot hulp en bijdrage in de las ten van het hu welijk blijven 
bestaan in de door artikel 220 § 1 B.W. aangeduide omstandigheden. 
Noch artikel 213 noch artikel221, lid 2 e.v. B.W. kunnen alsdan inge-

(293) Zie in die zin Arr. Rb. Verviers, 19 september 1975, Pas., 1975, III, 83. 
(294) Vred. Nijve1, 20 apri11968,Pas., 1968,III, 129;T. Vred., 1968, 136;BAETEMAN, G.,DELVA, 
W. en BAX, M., Overzicht van Rechtspraak (1964-1974), T.P.R., 1976, nr. 566, b1z. 385; Zie ook 
PAUWELS, J.M., o.c., nr. 124, biz. 103. 
(295) Over al deze punten zie Cass., 14 september 1973,R.W., 1973-1974, 653 ;Arr. Cass., 1974, 
34; Pas., 1974, I, 40 met noot E.K.; J.T., 1974, 62. 
(296) De machtiging gaat behoudens anders1uidende beslissing in vanaf de dag van het vonnis. V gl. 
voor Frankrijk Cass. 25 januari 1977, D.S., 1977, T.R . . , 172. 
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roepen worden, omdat in de gegeven bijzondere omstandigheden van 
afwezigheid e. a. de echtgenoot-verweerder geen tekortkoming kan aan
gewreven worden. 
Om de ontvangstmachtiging dan toch toe te staan moeten die specifieke 
omstandigheden bestaan en vastgesteld worden. , ,Afwezig'' moet vol
gens de parlementaire voorbereiding worden begrepen in de gebruikelijke 
zin van tijdelijke verwijdering van een der echtgenoten uit de echtelijke 
wooing (297), en niet zoals voordien (298) in de technische zin van 
artikel 112 B. W. Of die zienswijze volstaat om de betekenis van de 
teksten te veranderen is zeker betwistbaar (299). 
, , Onbekwaamverklaard'' moet, zoals voordien, naar gemeen recht begre
pen worden. , ,In de onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven'' viseert 
de gevallen waarin een echtgenoot ge'interneerd, geplaatst of zwakzinnig 
is of dat hij in de volstrekte onmogelijkheid is met de andere echtgenoot 
een overlegde regeling uit te werken. De wettelijke opsomming werd 
reeds onder de gelding van de wet van 1932 gekritiseerd, vooral met 
betrekking tot de onbekwaamverklaring in welk geval de andere echt
genoot immers voogd is van de onbekwaamverklaarde (300). Evenmin 
als in 1958, heeft de wetgever de zaken nu rechtgezet. De ontvangstmach
tiging van artikel220 § 3 B. W. wordt anders bepaald dan deze van artikel 
221 B. W. : zij kan betrekking hebben op het geheel of een gedeelte van de 
door derden verschuldigde geldsommen, ze viseert volledige of gedeelte
lijke globale bedragen en niet zo zeer periodieke inkomsten van be
roepsoorsprong of van goederen, alhoewel deze daardoor niet uitgesloten 
zijn. Anderdeels moeten deze bedragen bestemd worden voor de huis
houding en niet voor de meer algemene bestemming van de lasten van het 
huwelijk. Deze discrepantie tussen de teksten van artikel 220 § 3 en 
221 B.W. kan wel aanleiding geven tot nutteloze betwistingen. Zo volgt 
uit de verwijzing naar de bestemming , ,ten behoeve van de huishouding'' 
dat de beoordeling van de rechter niet mag steunen op het vermogen van de 
echtgenoten, maar moet uitgaan van het echt bestaan van een huishouding 
in de zin van het vroegere artikel218 (301). Anderdeels wordt de ontvan
gstmachtiging hier niet verleend met uitsluiting van zijn echtgenoot, zodat 
mocht de andere echtgenoot opnieuw zijn wil te kennen kunnen geven 
deze geen rekening moet houden met de machtiging (302). 

(297) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag Harnbye, J., biz. 15. 

(298) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., 322, nr. 267. 

(299) In die zin ook DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 12, b1z. 99. 

(300) HAYOITDETERMICOURT, R., o.c., 24. 

(301) Zie PAUWELS, J.M. o.c., nr. 120, biz. 102. 

(302) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., 323, nr. 268 in fine en de verwijzingen sub. 4. 
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De rechten van derden blijven oak hier onverminderd gelden. De vor
dering wordt ingesteld bij verzoekschrift aan de vrederechter van de 
laatste echtelijke verblijfplaats (art. 594, 19° en art. 628, 2° Ger.W. zoals 
gewijzigd door de art. 22 en 23 van art. IV, Wijzigingsbepalingen van het 
Ger.W.). 
Artikel 1253 his, 1253 ter en artikel 1253 quinquies zijn op deze vor
deringen toepasselijk (303). Dit is niet het geval voor artikel 1253 qua
ter Ger.W. wat begrijpelijk is omdat die bepaling vooral verband houdt 
met het tegensprekelijk karakter van de betwisting. De bijzondere regeling 
van artikel 220, tweede lid B. W. ( oud) die het willig karakter van deze 
procedure concretiseerde, wordt niet hemomen: door de toepassing van 
artikel 1026 tot 1034 Ger. W. en meer in het bijzonder van artikel 
1031 Ger.W. is thans beroep van verzoeker mogelijk. 

HOOFDSTUK III 

DE BEPALINGEN DIE DE SOLIDARITEIT VAN DE 
ECHTGENOTEN OP HET OOG HEBBEN 

-- - - ---- - - - -AFDEUNG-1- --

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

123. De blijvende leefgemeenschap van de echtgenoten doet geen af
breuk aan de gelijkheid van de echtgenoten. Die associatie wordt be
schermd in haar essentiele belangen, de vestigingsplaats van de echt
genoten en de ter beschikkingstelling van de nodige bestaansmiddelen. 
Die leefgemeenschap wordt oak bestendigd door de solidariteit van de 
echtgenoten in hun dagelijks Ieven, in hun streven naar gemeenschap
pelijke vooruitgang, in hun gemeenschappelijke ethische betrachting tot 
geestelijke en morele verrijking. 
De solidariteit van de echtgenoten komt in enkele bepalingen van het 
primair huwelijksstelsel tot uiting. In de eerste plaats is er de bepaling 
omtrent de hoofdelijke gebondenheid van de echtgenoten voor de huis
houdings- en opvoedingsschulden (art. 222 B.W.). Vervolgens wordt de 
solidariteit van de echtgenoten duidelijk uit de bepaling van artikel 
219 B.W. waarbij, aansluitend bij het vertrouwen dat tussen echtgenoten 
moet kunnen bestaan, hun de mogelijkheid gegeven wordt mekaar al-

(303) Voor de bespreking van die bepalingen zie Hfdst. V, nr. 160 e.v. 

268 



gemene en bijzondere lasten te geven die echter, om te beletten dat aan de 
gelijkheid afbreuk zou worden gedaan, steeds herroepbaar zijn. Tenslotte 
moet in dit verband gewezen worden op de bepalingen waarbij geregeld 
wordt dat een echtgenoot, die om bepaalde redenen het bestuur over zijn 
persoon of zijn goederenniet kan waarnemen, vervangen wordt door de 
andere, omdat deze vervanger geacht moet worden wegens zijn hoedanig
heid van echtgenoot-partner het dichtst bij de vervangene te staan en dan 
ook vanzelfsprekend het meest geschikt te zijn om diens belangen -
persoonlijke en in het gemeenschappelijk vermogen - waar te nemen, 
mede ook omdat hij vaak bij een adekwate regeling van die problemen zelf 
rechtstreeks en persoonlijk belang heeft. 

AFDELING II 

DE SOLIDARITEIT UIT HOOFDE VAN BEROEPS- EN OPVOEDINGSSCHULDEN 

§ 1. JNLEIDING 

124. De hoofdelijke gebondenheid van de echtgenoten voor de huis
houdelijke schulden en voor de schulden ten behoeve van de opvoeding 
van de kinderen, is een belangrijke nieuwigheid door de wet van 14 juli 
1976 ingevoerd. 
Die solidariteit van de echtgenoten geldt naar buiten uit tegenover de 
derden-medecontractanten voor schulden, die verband houden met het 
voeren van de huishouding en de opvoeding van de kinderen. Voor die 
derden geeft de wettelijke regeling een bijkomende bescherming; voor de 
echtgenoten sluit de regeling gedeeltelijk aan bij de verplichting tot 
bijdrage in de lasten van het huwelijk waarvan de huishoudelijke en 
opvoedingsschulden een onderdeel zijn. 

Belangrijk is wei de opvatting van deze regeling. De echtgenoot die 
optreedt verbindt zichzelf, maar terzelfder tijd is de mede-echtgenoot 
verbonden omdat de eerste daartoe door de wet gerechtigd is : vertegen
woordiger en vertegenwoordigde zijn krachtens de wet hoofdelijke schul
denaars en de verbintenis is van contractuele aard (305). De vroegere 
theorie van het huishoudelijk mandaat vervalt. Ten deze wordt de gelijk
heid van de echtgenoten bevestigd en zelfs meer, de ene echtgenoot kan de 
andere niet aileen verplichten tot bijdrage in de huwelijkslasten (306) 
maar tevens kan de echtgenoot zonder eigen geldmiddelen de andere 

(304) PJRSON, Ch. Th., o.c., A. D., 1977, nr. 104, b1z. 62. 
(305) VJEUJEAN, E., o.c., in Sept leqons ... , c. 2" a., biz. 31. 
(306) DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 56, biz. 165. 
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verhinden, wat concreet hetekent dat daar voor de minder of niet-gegoede 
echtgenoot een krediethron ligt en in een zekere mate zelfs een uithreiding 
van hevoegdheden (307). 

Deze regeling hehoort tot het primair huwelijksstelsel, niet aileen ten 
aanzien van de echtgenoten ____: voor wie de vermenging van persoons
rechtelijke en ermogensrechtelijke helangen zeer duidelijk is- maar oak 
voor derden. Ze geldt tevens welk oak het secundair huwelijksvermogens
stelsel weze. 

§ 2. DE VROEGERE REGELING EN DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

125. In het vroegere recht hestand geen soortgelijke regeling. Wei werd 
voorgesteld de hoofdelijkheid te aanvaarden voor huishoudelijke schulden 
aangegaan door de gehuwde vrouw, gescheiden van goederen (308). In 
stelsels met gemeenschap hestand voor de schulden van de man nooit 
hoofdelijkheid; voor de eerst handelingsonhekwame, later handelingson
hevoegde vrouw hestand het huishoudelijk mandaat, krachtens hetwelk de 
schulden hinnen de grenzen van dat mandaat de man en de gemeenschap 
verhinden, doch niet de vrouw zelf, en haar eigen goederen. De oorsprong 
van artikel222 B.W. is te vinden in artikel218-1 vanhet antwerp Wigny, 
tekst die zeer nauw aanleunt hij de tekst van artikel220 C.civ. ingevoegd 
in het franse B. W. door de wet van 13 juli 1965 : de hoofdelijkheid is de 
regel voor de schulden aangegaan in het helang van de huishouding en van 
de opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen, maar hestaat niet voor 
de schulden die overdreven of onnodig zijn gelet op de levenswijze van het 
gezin en de goede of kwade trouw van derden. Oak werden schulden 
gevolg van aankopen op afbetaling uitgesloten tenzij ze door heide echt
genoten gezamenlijk en schriftelijk werden aangegaan. Tevens werd het 
hewijs van die kwalificatie, huishoudelijke of opvoedingsschuld, ten laste 
gelegd van de schuldeiser. De suhcommissie stelde voor de opvoedings
schulden algemener te formuleren: er moet bewezen worden dat ze in het 
helang zijn van de kinderen, omdat anders onredelijke uitgaven zouden 
ten laste hlijven van een echtgenoot die ze gedaan heeft indien de uitgaven 
niet conform zijn met dat he lang ; verder werd de regeling uitgehreid tot 
niet-gemeenschappelijke kinderen. De suhcommissie achtte het oak over
hodig de criteria van huitensporigheid en , ,nodeloosheid'' te preciseren of 
de hewijslast te regelen en ze hesloot aldie prohlemen aan het oordeel van 
de rechter over te Iaten (309). De verwijzing naar het helang van de 

(307) RAUCENT, L., o.c., blz. 15. 

(308) CASMAN, H., Het huishoudelijk mandaat, T.P.R., 1975, nr. 20-21; Rb. Brussel, 3 september 
I973,R.W., 1973-74,621. 

(309) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag.subcommissie, b1z. 32. 
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huishouding werd hij een opvolgende hespreking vervangen door ,ten 
hehoeve van ... '' . De criteria , , huitensporig'' en , ,nodeloos'' gelet op de 
hestaansmiddelen van het gezin, ,werden hemomen" (310). 
De senaatscommissie voor de justitie heeft dan de definitieve tekst vast
gesteld: de uitzonderingen in verhand met de , ,nodeloze'' schulden en van 
de aankopen of leningen op afbetaling werden geschrapt. (311). 

§ 3. ToEPASSINGSGEBIED 

A. Op wie is de regeling toepasselijk? 

126. Uit artikel 222 B.W. volgt dat de man of de vrouw die de schuld 
doet ontstaan persoonlijk aansprakelijk is voor de huishoudelijke en op
voedingsschulden die hij of zij heeft aangegaan. Daarenhoven is iedere 
echtgenoot aansprakelijk voor de schulden die de andere echtgenoot 
aangaat. Die regeling geldt voor de schulden die hun huishouding hetref
fen, of de kinderen val} heiden of van een van hen. Met hetrekking tot de 
huishouding is de regeling heperkter dan hedoeld in de verplichting tot 
hijdrage van artikel 221 B.W.; ten aanzien van de kinderen is ze hreder 
uitgedeind. Bij scheiding van goederert wijkt de solidariteit af van het 
klassiek patroon van dat stelsel: heiden zijn hoofdelijk gehouden voor de 
schulden, maar meteen zijn dan de verkregen goederen in regel onver
deeld (uitz. persoonlijke klederen en voorwerpen) (312). In het wettelijk 
stelsel zijn die schulden steeds gemeenschappelijke schulden en hehhen de 
schuldeisers een algemeen verhaalsrecht, hehoudens voor de huiten
sporige schulden (art. 1408, 2 en art. 1414 B.W.). 

B. Het voorwerp van de hoofdelijkheid 

127. De hoofdelijke aansprakelijkheid hestaat voor schulden aangegaan 
ten hehoeve van de huishouding en ten hehoeve van de opvoeding van de 
kinderen (313). 
Ten behoeve van de huishouding. Het hegrip huishouding kwam voor in 
de vroegere wettekst van artikel218 B. W. in verhand met de hijdrage tot 
de lastensdaarvan. In de tekst van artikel221 B.W. werd de huishouding 
vervangen door het hredere hegrip ,huwelijkslasten". Het hegrip huis
houding vond ook toepassing in verhand met het jurisprudentiele he grip 

(310) Ibid., biz. 312 en 330. 

(311) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag J. Hambye, biz. 16-17. 
(312) VIEUJEAN, E., o.c., in Sept ler;ons ... , e. 2• e, biz. 322. 
(313) Het is duidelijk dat het om onderscheiden oorzaken van hoofdelijkheid gaat zodat beter het 
voegwoord ,of" ware gebruikt: Vgl. Gedr. St. Sen., nr. 683 (B.Z. 1974), nr. 2, biz. 42; vgl. DE 
GAVRE, J. en LAMPE, M.P., o.c., nr. 56, biz. 165. 
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huishoudelijk mandaat, dank zij hetwelke de vrouw de gebruikelijke en 
nodige rechtshandelingen kon stellen voor het beleid van de huishouding. 
Schulden ten behoeve - en niet aileen noodzakelijk - voor de huis
houding betreffen derhalve de aanschaf en de bezorging van wat nodig is 
voor het normale !even van het gezin, in acht genomen de uiterlijke 
levenswijze en de gekende bestaansmiddelen van het gezin. Zo gezien kan 
de beoordeling van de door derden ingeroepen solidariteit wei breder 
uitvailen voor hen en gemakkelijker aanvaard worden op grand van 
schijnbaarheid. De huishouding veronderstelt ook, in regel, werkelijke 
samenleving van de echtgenoten. Toch kan die regel van de solidariteit der 
echtgenoten verder toepassing vinden wanneer de echtgenoot die er zich 
op beroept bewijst dat hij geen schuld heeft aan het ontstaan of voortbe
staan van die onwettige toestand (314) en voorde derde-medecontractant, 
wanneer hij afgaat op de schijnbare toestand of niet op de hoogte gesteld 
werd van de feitelijke scheiding of deze niet kon kennen. 

128. Ten behoeve van de opvoeding van de kinderen. Principieel is deze 
soort schulden begrepen in de lasten van de huishouding. Aldus is deze 
bijzondere vermelding dan ook maar zinvol indien ze tot gevolg heeft dat 
de hoofdelijke aansprakelijkheid ook bestaat ingeval er geen huishouding 
meer-is -(-315) en-wanneer-ze-,-althansvolgens-de-parlementaire-voorbe-
reiding, aile kinderen mag betreffen die deel uitmaken van het gezin, ook 
al'is dit ontbonden (316). Met dit laatste gegeven - dat de solidariteit 
bestaat voor schulden ten behoeve niet aileen van de gemeenschappelijke 
kinderen van de echtgenoten maar ook van kinderen van de ene of de 
andere echtgenoot - wordt de regel niet aileen uitgebreid buiten de 
grenzen van wat begrepen wordt onder ,huishouding", - zoals J.M. 
PAUWELS aangetoond heeft (317) -maar wordt ook afbreuk gedaan aan de 
traditionele en wettelijk geldende opvattingen omtrent opvoedings- en 
onderhoudsverplichtingen van de ouders tegenover hun kinderen. Voor 
echtgenoten gehuwd met het wettelijk stelsel bestaat een contradictie 
tussen deze regel en die van artiket 1414, lid 2 B.W. althans wat het 
verhaal betreft: de primauteit van het primair stelsel ontzenuwt de werking 
en de regel van het secundair huwelijksstelsel. 

(314) V gl. voor de bijdrage in de iasten van het huwelijk nr. 110; Zie ook BAETEMAN, G. , DEL VA, W. 
en BAX, M., Overzicht van rechtspraak Personen- en Gezinsrecht, T.P.R., 1976, nr. 48, blz. 393. 

(315) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 231, biz. 168. 

(316) Zie de geciteerde pariementaire voorbereiding nr. 121. Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, 
Verslag J. Hambye, biz. 17; RAUCENT, L., o.c., biz. 16. 

(317) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 231, blz . .1168. 
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C. Uitzondering: de buitensporige schulden 

129. De niet-optredende echtgenoot is niet hoofdelijk aansprakelijk voor 
schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig 
zijn (art. 222, lid 2 B.W.). 
Dat de uitgave buitensporig is, met verwijzing naar de bestaansmiddelen 
van het gezin, moet uitgemaakt worden, het eerste uitgaande van het 
Ievenspatroon in concreto van het gezin (318), het tweede in algemene 
regel op grond van de schijnbare actuele inkomsten van het gezin (319). 
Belangrijke, eenmalige en aanzienlijke uitgaven vallen ook onder toepas
sing van deze regel, en daarvoor kan rekening gehouden worden met 
toekomstige inkomsten (320). 

Andere voorgestelde omschrijvingen, het nut, de nodeloosheid, de goede 
of kwade trouw van de medecontractant, werden hierbij niet weerhouden. 

De opheffing van de solidariteit heeft niet tot gevolg dat de schuld in het 
wettelijk stelsel een eigen schuld wordt: dergelijke huishoudelijke of 
opvoedingsschuld is gemeenschappelijk (art. 1408, 2 B.W.), maar het 
verhaal van de derde-schuldeiser op het eigen Vermogen van de niet-con
tracterende echtgenoot is uitgesloten (art. 1414, lid 2, 1 B.W.). 

D. Draagwijdte van de solidariteit 

130. Door de wet ingesteld is deze solidariteit toch van contractuele aard. 
De hoofdelijkheid is de passieve hoofdelijkheid van gemeen recht (art. 
1200-1216 B.W.). 

De hoofdelijkheid betekent derhalve niet meteen dat de verbonden echt
genoot met het geheel van zijn vermogen instaat voor de betaling. Zijn de 
echtgenoten gehuwd met een stelsel van gemeenschap, dan heeft de 
vervolgende schuldeiser geen verhaal op het eigen vermogen van de 
niet-contracterende schuldenaar voor de buitensporige huishoudelijke en 
opvoedingsschulden (art. 1414, lid 2, 1 B.W.) en voor de onderhouds
schulden jegens bloedverwanten in nederdalende lijn van een der echt
genoten (art. 1414, lid 2, 4 B.W.). 

Het is derhalve denkbaar dat, overeenkomstig de regels van het huwe
lijksvermogensstelsel, een echtgenoot van de andere de terugbetaling eist 
van een schuld door hem betaald op grond van deze solidariteit. Bv., bij 
scheiding van goederen, de afbetaling voor de aankoop van een eigen goed 
dat dient tot gezinswoning. Zulks geldt niet onder het wettelijk stelsel: die 
schulden zijn steeds gemeenschappelijk (art. 1408, lid 2 B. W.). 

(318) BAETEMAN, G., DEL VA, W. en CASMAN, H., Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogens
recht (1961-1971), T.P.R., 1972, nr. 112, b1z. 497. 
(319) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., I, 11 a.3. 
(320) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 232, biz. 172. 
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E. Het bewijs 

131. De schuldenaar die het voordeel van de solidariteit inroept moet het 
bewijs leveren dat de schuld geacht moet worden te zijn aangegaan ten 
behoeve van de huishouding of voor de opvoeding van de kinderen. De 
echtgenoot die inroept dat de schuld buitensporig is, gelet op de be
staansmiddelen van het gezin, moet zulks bewijzen. AI die gegevens 
moeten bekeken worden van uit het standpunt van de derde-medecon
tractant, m.a.w. van de voor hem bestaande schijnbare toestand terzake 
levenspatroon, middelen, buitensporigheid enz. De solidariteit is vooral 
een beschermingsregel voor de derde-medecontractant; het is niet omdat 
een last buitensporig is in de interne verhoudingen tussen de echtgenoten 
en gelet op hun werkelijke mogelijkheden dat de solidariteit opgeheen 
wordt: de derde mag ze inroepen afgaande op de schijnbare en uiterlijk 
ken bare gegevens, die hij beroepsmatig en met gewone zorgvuldigheid 
heeft kunnen vaststellen. 
De vroegere mogelijkheid van herroeping van het huishoudelijk mandaat, 
die soms onder ogen genomen werd, kan ten aanzien van de wettelijke 
regeling niet meer ingeroepen worden. De enige mogelijkheid tot ophef
fing van de solidariteit ligt in de dringende voorlopige maatregelen van 
artikel 223 B.W. (321). 

F. De bevoegdheid en procesregels omtrent deze betwistingen 

131 his. De wet heeft geen bijzondere regeling voorzien met be trekking tot 
de betwistingen die uit de toepassing van artikel222 B.W. kunnen voort
vloeien, bv. omtrent de beoordeling van het buitensporig karakter van een 
huishoudelijke- of opvoedingsschuld, of omtrent de kwalificatie zelf van 
huishoudelijke of opvoedingsschuld. De territoriale zowel als de al
gemene bevoegdheid daaromtrent worden derhalve vastgesteld overeen
komstig het gemeen recht (art. 624 en 568 en 590 Ger.W.). 

De betwistingen zullen meestal uitgelokt worden door de niet-contracte
rende echtgenoot die acht dat hij ten onrechte gedagvaard wordt: ten 
gronde heeft zijn verweer dan be trekking in hoofdorde op de aard zelf van 
de schuld, in bijkomende orde op het buitensporig karakter ervan. Is er 
enkel betwisting tussen de echtgenoten, dan is overeenkomstig artikel 
569, P Ger.W. de rechtbank van eerste aanleg steeds bevoegd. 

(321) VIEUJEAN, E., o.c., in Sept [eqons ... , c. 2° C., blz. 32. 
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AFDELING Ill 

DE LASTGEVINGEN 

§ 1. !NLEIDING 

132. De gebonden leefgemeenschap van de echtgenoten door het huwe
lijk maakt dat de echtgenoten- mede door het verhoogde vertrouwen dat 
normalerwijze tussen hen heerst - gemakkelijk de een de andere ver
tegenwoordigen bij rechtshandelingen, te meer omdat ze gelijklopende 
belangen hebben en doelstellingen nastreven. Op die gronden dragen de 
lastgevingen bij tot hun solidariteit. Langs daar om sluit de regeling 
omtrent de conventionele vertegenwoordiging aan bij de wettelijke ver
tegenwoordiging, die voortvloeit uit de hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor huishoudelijke en opvoedingsschulden (art. 222 B.W.). De moge
lijkheid tot lastgevingen werd uitdrukkelijk op bijzondere wijze geregeld, 
alhoewel zulks strikt juridisch niet nodig was (322). De bezorgdheid die 
daaruit blijkt, sluit aan bij een andere doelstelling van het primair huwe
lijksstelsel, nl. de vrijwaring van de handelingsbekwaamheid en de be
voegdheden van de echtgenoten, meer bepaald van de vrouw: daarom de 
beperkingen, dat de lastgevingen aileen tijdens het huwelijk mogen gege
ven worden en steeds herroepbaar zijn. Die regeling behoort tot het 
primair huwelijksstelsel: ze heeft tot doel vermogensrechtelijke belangen 
te regelen, met inachtneming van de persoonsrechtelijke verhoudingen 
tussen echtgenoten. 

Een beding daaromtrent in het huwelijkscontract is pnncipieel verboden 
en kan derhalve nietigverklaard worden overeenkomstig het gemeen recht 
- niet met toepassing van artikel224 B. W. -maar indien zulks toch zou 
gebeuren -, zij het dat zulks moeilijk denkbaar is ·gelet op de notariele 
tussenkomst- en ervan gebruik gemaakt wordt tijdens het huwelijk met 
kennis van zaken in hoofde van de beschermde echtgenoot dan kan deze 
nadien de nietigheid van de gestelde rechtshandelingen niet meer in
roepen (323). Voor de toekomst kan steeds de herroeping gevorderd 
worden. Ook de lastgevingen opgenomen in huwelijkscontracten, date
rend van v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 op 28 
september 197 6, zi jn vervallen en kunnen steeds nietig verklaard worden. 
Anderzijds kan die mogelijkheid tot lastgevingen - die stilzwijgend 
kunnen zijn- ook de bestuursregeling van het secundair huwelijksstelsel 
aanvullen, er practische uitwerking aan · geven en de rechtszekerheid 

(322) VIEUJEAN, E., o.c., in Sept ler;ons ... , D. 1., biz. 34. 
(323) D.i. eel) meer jlenuanceerde stelling dan deze van CASMAN, H. en VAN LooK, M., o.c., f. 8, 
biz. 3. 
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vergroten, vooral dan in de stelsels met gemeenschap voor de domeinen 
van privatief en gezamenlijk bestuur. In het wettelijk stelsel is het zeer 
goed denkbaar en zelfs noodzakelijk aan te nemen op grand van de gang 
van zaken, dat een echtgenoot optreedt voor de andere als lasthebber bij 
het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen en van zijn eigen ver
mogen. 

§ 2. DE VROEGERE REGELING EN DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

133. Onder de gelding van het B.W. waren lastgevingen tussen echt
genoten reeds mogelijk; ze waren in regel herroepelijk, herroepelijkheid, 
die aansloot bij de algemene regels omtrent de lastgeving en art. 
2004 B. W., bij de onveranderlijkheid van het huwelijksvermogensstelsel 
(art. 1395 oud B.W.) (324) en bij het gebiedend karakter van de es
sentiele regels van het huwelijksvermogensstelsel van gemeen recht, 
volgens welke de man het beheer voerde over de gemeenschap (325). Zo 
kon de man een herroepelijk mandaat geven aan zijn vrouw om de 
gemeenschap of zijn eigen goederen te besturen (326). Bij scheiding van 
goederen hestand die mogelijkheid ook, met dien verstande dat de gevol
gen van een stilzwijgend overlaten van het bestuur door de vrouw van haar 
eigen goederen geregeld was in 1539 B.W. en een uitdrukkelijke last-
geving danwel als onherroepelijk-beschouwd werd (327)._ __ ___ _ __ 

Met verwijzing naar die regeling en inachtgenomen de gewijzigde opvat
tingen in het nieuw huwelijksvermogensrecht, was een bepaling over 
lastgevingen overbodig. Dat was ook de zienswijze van de subcommissie 
voor de justitie met betrekking tot de zeer algemene formulering van 
artikel214-5 van het antwerp Wigny, overgenomen uit het Franse B.W. 
(art. 218 van de wet van 13 juli 1965). Die tekst luidde a.v.: ,een 
echtgenoot kan aan de andere lastgeving verstrekken om hem te vertegen
woordigen in de uitoefening van de bevoegdheden die het huwelijks
vermogensstelsel hem laat of toekent' '. Die tekst werd gevaarlijk geacht 
omdat de gelijkheid in het gedrang kon komen door algemene en onher
roepelijke lastgevingen, zodat algemene lastgevingen ofwel verboden 
ofwel alleen tijdens het huwelijk mogen gegeven worden. Door een ander 
commissielid werd op het overbodig karakter van de voorgestelde tekst 

(324) BAETEMAN, G., DELVA, W. en CASMAN, H., o.c., T.P.R., 1972, nr. 20, biz. 437. 

(325) RENAULD, J., o.c., I, nr. 564, biz. 394. 

(326) Vgl. BAETEMAN, G., DELVA, W. enCASMAN,H.,o.c., T.P.R., 1972, nr. 76, biz. 474ennr. 
111, biz. 496; DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 41 A en B, biz. 148. 

(327) InPianiol, Riperten Savatier,Traite, IX, nr. 1033;contra: DEPAGE, H. enDEKKERS,R.,o.c., 
X, II, nr. 1391; BAETEMAN, G., o.c., R.C.J.B., 1971, biz. 205. 
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gewezen, met verwijzing naar het gemeen recht (328), wat niet zo evident 
is gelet op het enkel gebiedend karakter van artikel 2004 B.W. (329). 

Bij de tweede lezing werd het permanent herroepbaar karakter van de 
lastgevingen ingeschreven in de tekst. Aile voorgestelde bijzondere be
wijsregelingen werden verworpen (330). De Senaatscommissie stelde 
uitdrukkelijk de mogelijkheid vast van zowel bijzondere als algemene 
lastgevingen. 

§ 3. DE DRAAGWIJDTE VAN DE LASTGEVINGEN 

134. Ieder echtgenoot kan tijdens het huwelijk aan de andere algemene of 
bijzondere last geven om hem te vertegenwoordigen in de uitoefening van 
bevoegdheden die zijn huwelijksvermogensstelsel hem laat of toekent. 

1. De algemene en bijzondere lastgevingen zijn toegelaten. De draag
wijdte daarvan wordt vastgesteld overeenkomstig het gemeen recht. Last
gevingen in algemene bewoordingen uitgedrukt omvatten aileen daden 
van beheer (art. 1988 B.W.), te begrijpen niet in de zin daaraan gegeven 
in het nieuwe huwelijksvermogensrecht maar in de traditionele zin (331). 
Bij uitdrukkelijke lastgeving mag de lasthebber niets doen buiten hetgeen 
in zijn lastgeving is begrepen (art. 1989 B.W.). Uitdrukkelijke lastgeving 
is vereist om goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, of 
om enige daad van eigendom te verrichten (art. 1988 B.W.) (332). 

2. De lastgevingen kunnen de bevoegdheden van het huwelijksvermo
gensstelsel betreffen omtrent het eigen vermogen of het gemeenschappe
lijk vermogen of onderdelen ervan. 
3. Ze moeten de bevoegdheden betreffen die het huwelijksvermogens
stelsel aan de echtgenoot-lastgever toekent. Uit de letterlijke interpretatie 
van die tekst volgt dan dat de bevoegdheden toegekend door het primair 
huwelijksstelsel niet vatbaar zijn voor enige lastgeving (333). Deze 
zienswijze stemt niet overeen met wat kan afgeleid worden uit de par
lementaire voorbereiding: , ,de subcomniissie verwierp de uitbreiding in 
die zin als overbodig bij afwezigheid van elke beperkende wetsbepa
ling" (334). 

(328) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Vers1ag subcornm., biz. 28. 
(329) Zie Gedr. St. Kamer, 869 (1975-76), nr. 33, Verslag F. Baert, biz. 9. 

(330) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcornmissie, blz.s40. 
(331) Zie CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., I, 8, biz. 3. 

(332) Voor de gevolgen daarvan in verband met overschrijvingen, kantmeldingen en inschrijvingen 
vanlastgevingenrnetbetrekking tot de toepassingvan arr. 1418-1419 B.W.: zie WERDEFROY, J.,Het 
nieuw huwelijksvermogensrecht en de hypotheekwet, T. Not., 1977, nr. 7, biz. 69. 
(333) Zie RAUCENT, L., o.c., biz. 35; J.T., 1976, o.c., nr. 12, biz. 554. 

(334) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, biz. 40; CASMAN, H. en VAN LOOK, M. ,o.c., I, 8, biz. 
3. 
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Ze is ook strijdig met de algemene structuur van het primair huwelijks
stelsel dat wei de gerechtelijke en wettelijke lastgevingen kent. In de 
franse rechtsleer wordt deze beperkende toepassing van een gelijklui
dende bepaling niet aangenomen. Die beperkende opvatting leidt nl. tot 
onpractische en ongewone gevolgtrekkingen, o.m. voor het gebruik van 
bankrekeningen- waarvoor geen last zou kunnen gegeven worden aat:l de 
echtgenoot-niet -titularis. Een lastgeving zou niet kunnen gegeven worden 
voor de vervreemding van de gezinswoning, terwijl zulks wei mogelijk 
zou zijn voor elk ander onroerend goed (335). 
4. In beginsel is de lastgeving kosteloos en de aansprakelijkheid minder 
uitgebreid. Of er nog grand is tot de toepassing van de vroeger aangeno
men bijzonder versoepelde regels voor de aansprakelijkheid van echt
genoten - het vermoeden van verrekening van dag tot dag - valt wei te 
betwijfelen gelet op de gelijkheid van de echtgenoten. Wei kan aangeno
men worden dat het ontslag van afrekening voor de verbruikte inkomsten 
behouden zal blijven omdat die regel bevestigd werd voor de scheiding 
van goederen in artikel 1467 B. W. 

§ 4. BnzoNDERE BEPERKINGEN 

135. 1. De lastgeving mag aileen tijdens het huwelijk gegeven worden, 
en ten gevolge van die regel mag een algemene of bijzondere lastgeving 
niet meer opgenomen worden in een huwelijkscontract; A contrario volgt 
daaruit dat een huwelijkscontract niet kan verbieden dat algemene of 
bijzondere lasten zouden gegeven worden (336). 
2. Die lastgeving kan ten aile tijde worden herroepen. Dit is een beves
tiging van het gemeen recht (art. 2004 B. W.), noodzakelijk geacht omdat 
de laatste regeling niet van dwingend recht is, wat ze nu wei wordt tussen 
echtgenoten (337). 

§ 5. VoRM EN BEWIJs 

136. De algemene regels terzake vorm en bewijs zijn toepasselijk. Voor
stellen om de lastgeving schriftelijk te doen vaststeilen of om een bijzon
der stelsel van publiciteit te organiseren, werden verworpen (338). 

(335) Over al deze punten zie de uitgebreide commentaar van DE GA VRE, J. en LAMPE, M.F., o .c. , nr. 
45 C. D. en E., biz. 155 e.v.; zie ook PAUWELS, J.M., o.c., nr. 237, biz. 175. 
(336) HAMBYE, J., o.c., Rep. Not., 2e dee!, nr. 36 in fine, biz. 61. 
(337) Vgl. Gedr. St. Kamer, 869 (1975-76), nr. 3, Verslag F. Baert, biz. 9; Cass., 13 jan. 1938, 
Pas., 1938, I (aangehaald door PAUWELS, J.M., o.c., nr. 236, biz. 174). 
(338) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 40. 
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De lastgeving kan verleend worden bij een openbare akte, bij een onder
hands geschrift, zelfs in een brief en voor het overige (getuigbewijs en 
vermoedens) zijn de regels van artikell341 B.W. e.v. van toepassing. 
De lastgeving kan ook mondeling of stilzwijgend (339). gebeuren, en 
alsdan kan de omvang ervan blijken uit de uitvoering (art. 1984 B.W.). 
Zo mag een derde de lastgeving door vermoedens bewijzen, zelfs indien 
de zaak de som of de waarde van 3. 000 fr te hoven gaat. De rechter is niet 
verplicht de preciese bewoordingen van de bijzondere mondelinge last
geving vast te stellen: binnen de perken van de aangehaalde vermoedens is 
zijn beoordeling souverein (340). 
Tevens moet, wat de vorm betreft, rekening gehouden worden met de 
omvang van de lastgeving : om daden van beschikking te stellen is een 
uitdrukkelijke en bijzondere lastgeving vereist (art. 1388, tweede 
lid B.W.), bv. bij dading (341). Heeft de lastgeving betrekking op een 
onroerend goed dan moet ze vastgesteld worden in een authentieke 
akte (342). Of de derden kunnen ingaan op een schijnbaar mandaat in 
verband met de verkoop van een onroerend goed van het gemeenschappe
lijk vermogen, lijkt twijfelachtig (343). 

AFDELING IV 

DE GERECHTELIJKE VERTEGENWOORDIGING (ART. 220 § 2 B.W.) 

§ 1. DE INLEIDING 

137. Tengevolge van bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen kan 
een echtgenoot gedurende een tijd in de onmogelijkheid verkeren voor de 
echtvereniging, of voor de waarneming van zijn eigen belang, of in 
verband met het bestuur van zijn eigen vermogen, op te treden. 
In acht genomen de binding die bestaat tussen echtgenoten, de gelijk
lopendheid van hun belangen en hun solidariteit, is de meest aangewezen 
persoon om dan op te treden voor de andere, de mede-echtgenoot. In geval 
van tijdelijke onmogelijkheid om te handelen kunnen de bevoegdheden 
van de vervanger beperkt worden tot daden van beheer; in geval van 
blijvende of langdurige onmogelijkheid kunnen die bevoegdheden meer 
uitgebreid worden. In een aantal gevallen zijn er wettelijke oplossingen; 

(339) Zie daarover LAZERGES, Chr., Les mandats tacites, R.T.D.C., 1975, 222 e.v. 
(340) Cass., 12 september 1977, Info Jura, 1977, 264. 
(341) Cass., 12 september 1977, Info Jura, 1977,264. 
(342) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 238, biz. 175. 
(343) Zienochtans Cass. civ., 14 december 1976,D., 1977 IR. 135 ;Bull. Civ., I, nr. 403, biz. 136; 
Rep. defr., 1977, nr. 31467 met de kritische noot van G. Champenois. 
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in andere gevallen zijn er geen. Voor de regeling van de belangen van 
echtgenoten in een dergelijke situatie kan een algemene wettelijke rege
ling vastgesteld worden. De oplossing kan van rechtswege werken, ze kan 
ook tussenkomen na een gerechtelijke beslissing die ze mogelijk maakt en 
de voorwaarden ervan vaststelt (344). Dat zulke wettelijke regeling de 
solidariteit van de echtgenoten in de hand werkt is zonder meer duidelijk: 
ze wordt doorgevoerd in het belang van de echtvereniging, van de ver
tegenwoordigde en van de vertegenwoordiger (345). 

§ 2. DE VROEGBRE REGELING EN DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

138. Onder de gelding van de vroegere wetgeving werd aileen het 
vraagstuk van de bijdrage in de lasten van de huishouding geregeld, 
wanneer een van de echtgenoten afwezig of onbekwaamverklaard is of in 
de onmogelijkheid verkeert zijn wil te doen kennen (art. 220 oud B.W.). 
Na een regeling van de algemene en bijzondere bedongen lastgevingen te 
hebben voorgesteld in artikel215, eerste lid van het antwerp Wigny, werd 
in het tweede lid in navolging van artikel219 C.c. een vertegenwoordi
ging van rechtswege georganiseerd: , ,onverminderd de bepalingen van 
art. 124 (= afwezigheid) en van de artikelen 506 e.v. B.W. (= onbe
kwaamverklaring) en behoudens aanwijzing op gerechtelijke wijze van 
een vertegenwoordiger op verzoek van iedere belanghebbende, heeft de 
echtgenoot wiens echtgenoot zich bevindt in de gevailen voorzien bij 
artikel 214-1 § 2 (= in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te doen 
kennen of veroordeeld is tot een criminele straf) van rechtswege het beheer 
van de goederen van zijn echtgenoot, tenzij deze daarin heeft voorzien 
door middel van een volmacht. Heeft de echtgenoot geen boedelbeschrij
ving Iaten opmaken van de goederen van de andere echtgenoot, dan kan, 
na behoorlijke oproeping van de schuldeisers en de naaste bloedver
wanten, het bewijs van de omvang van het vermogen geleverd worden 
door aile middelen, de algemene bekendheid inbegrepen". 

Bij een eerste lezing schrapte de subcommissie de verplichting tot boedel
beschrijving als te verregaand en werd ook de verwijzing naar de afwezig
heid en onbekwaamverklaring weggelaten, om aile hypothesen onder te 
brengen in de bepaling : , ,De echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert 
zijn wil te kennen te geven ... '' (346). Tijdens de tweede lezing bracht de 
subcommissie in een artikel aile teksten samen die betrekking hebben op 

(344) Vgl. RENARD, C., o.c., biz. 76-77. 

(345) VIEUJEAN, E., o.c., in Sept leqons ... , D. 2. c., biz. 3~. 
(346) Gedr. St. Senaat, 683 (B~Z.), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 28. 
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, 

de afwezigheid, de onbekwaamverklaring en de onmogelijkheid voor een 
van de echtgenoten zijn wil te doen kennen, en die met betrekking tot de 
gezinswoning, tot de ontvangstmachtiging en de gerechtelijke vertegen
woordiging bij onmogelijkheid zijn of haar wil te kennen te geven. 
De vertegenwoordiging van rechtswege, zonder gerechtelijke tus
senkomst, werd opgegeven, en de andere reeds bestaande regelingen 
(afwezigheid) werden behouden. Ook de vertegenwoordiging op vraag 
van een derde werd uitgesloten (347). 

§ 3. DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

139. De bijzondere toepassingsgevailen geregeld in de artikelen 
220 § 1 B. W. - tekst die betrekking heeft op de gezinswoning en het 
huisraad- en 220 § 3 - dat betrekking heeft op de ontvangstmachtiging 
-en met betrekking tot de afwezigheid, de onbekwaamverklaring en de 
onmogelijkheid voor een van de echtgenoten zijn wil te doen kennen, 
werden reeds besproken. Hier wordt aileen de regeling van artikel 
220 § 2 B.W. behandeld. 

1. Een echtgenoot moet in de onmogelijkheid verkeren zijn wil te kennen 
te geven. In tegenstelling met wat het geval is in de andere hypothesen 
beschouwd in de artikelen 220 § 1 ~n 3 worden hier de afwezigheid in de 
juridisch-technische zin en de onbekwaamverklaring niet in aanmerking 
genomen, omdat de afwezige (luidens artikel 124 B.W.) en de onbe
kwaamverklaarde (art. 506 B.W.) reeds een wettelijke vertegenwoordi
ger hebben (348). Dit is zo het geval bij onbekwaamverklaring, ma'ar bij 
afwezigheid is zulks aileen waar wanneer de aanwezige echtgenoot de 
voortzetting van het wettelijk stelsel verkiest; bij andere huwelijksvermo
gensstelsels kan deze regeling van vertegenwoordiging dus wei toepassing 
vinden (349). 
Wordt deze mogelijkheid ruim opgevat, dan kan de wettelijke regeling 
toegepast worden in elke omstandigheid waarbij er een ongeschiktheid 
van feitelijke, lichamelijke of geestelijke aard bestaan (vb. intemering, 
opsluiting, onmogelijkheid tot communicatie wegens niet aanwezigheid). 
Deze regeling valt dan ook niet samen met de gerechtelijke opdracht van 
bestuur waarvan sprake is in artikel 1426 B.W. (350). 

(347) Ibid., biz. 41. 
(348) Zie onderscheidenlijk nr. 87 en nr. 122. 
(349) Ibid., biz. 41. 
(350) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., I, 9, biz. 4; PAUWELS, J.M., o.c., nr. 241, biz. 177. 
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2. De echtgenoot die vertegenwoordigd zal worden, mag noch een wet
telijke vertegenwoordiger hebben, noch een lasthebber hebben aange
steld. Zulks kan tot moeilijkheden aanleiding geven wanneer de andere 
echtgenoot toch, overeenkomstig artikel 219 B.W., een. algemene of 
bijzondere last heeft gegeven, of wanneer de wettelijke vertegenwoordi
ger de gewenste bevoegdheid niet heeft om een bepaalde handeling te 
verrichten. In die gevallen kan de gerechtelijke vertegenwoordiging toch 
zinvol zijn (351). 

3. De andere echtgenoot kan aileen om deze gerechtelijke machtiging 
verzoeken: een derde kan dit verzoek niet doen (352). 

§ 4. DE MODALITEITEN 

140. 1. In de wettelijke regeling van artikel220 § 2 B.W. worden geen 
. ' beperkingen aan de overdracht van bestuur gesteld. Ze kan derhalve 

betrekking hebben op het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen of 
van het eigen vermogen van de andere echtgenoot. Ze kan slaan op 
bepaalde rechtshandelingen doch ook algemeen zijn, en aile of een deel 
van de bevoegdheden van beheer, genot en beschikking overdragen. Zo is 
het denkbaar dat de rechtbank een echtgenoot toelaat eigen goederen van 
de andere echtgenoot te vervreemden (353), zelfs de gezinswoning waar
van die echtgenoot eigenaar is (354). 

2. Uit de tekst kan worden afgeleid dat de rechtbank de omvang van de 
vertegenwoordiging - in de plaats worden gesteld voor de uitoefening 
van al zijn bevoegdheden of een gedeelte ervan - moet vaststellen en 
daarbij de grootste omzichtigheid dient in acht te nemen (355). Dit stand
punt vindt bevestiging in de parlementaire voorbereiding : er is geen 
vertegenwoordiging van rechtswege ; de rechtbank moet niet aileen de 
onmogelijkheid vaststellen, doch ook oordelen of de vertegenwoordiging 
adekwaat is gelet op de feitelijke situatie, de inhoud van de gevraagde 
vertegenwoordiging en de gevolgen daarvan voor de andere echtgenoot. 

3. Andere formaliteiten of verplichtingen worden niet vermeld, evenmin 
als het stellen van zekerheden, het verwezenlijken van waarborgen zoals 
een boedelbeschrijving, of enig later toezicht of vorm van rekenschap. 

(351) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 241, biz. 177. 

(352) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 41. 

(353) VIEUJEAN, E., o.c., in Sept ler;ons ... ,D. 2, biz. 36. 

(354) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., I, 9, biz. 5. 

(355) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 240, biz. 176; VIEUJEAN, E., ibid. 
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§ 5. BEVOEGDHEID EN PROCEDURE 

141. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van eerste aanleg (art. 
220 § 2 B.W.) van de laatste echtelijke verblijfplaats. De procedure 
wordt ingeleid bij verzoekschrift ondertekend door eiser of zijn advokaat 
(art. 1253 ter Ger.W.); en dan wordt de gewone procedure op ver
zoekschrift van de artikelen 1026-1034 Ger.W. toegepast. 

HOOFDSTUK IV 

DE BEPALINGEN TOT HANDHA VING VAN HET 
PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL 

AFDEUNGl 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

142. Hetdoorde wet van 14juli 1976 gewijzigdeB.W. erkenthetbestaan 
van de blijvende leefgemeenschap van de echtgenoten, die verwoord 
wordt in de verplichtingen van de echtgenoten. In het primair huwelijks
stelsel komen een aantal regels voor die de juridische gelijkheid van de 
echtgenoten nastreven, die de associatie van de echtgenoten beveiligen, 
en die de solidariteit van de echtgenoten bevestigen. Bijzondere conflicten 
worden door afzonderlijke bepalingen geregeld. 
Om de belangen van de blijvende leefgemeenschap en van de deelgenoten 
ervan- de echtgenoten en de kinderen- te vrijwaren tegen elk misbruik 
of gebrek aan overleg, zowel op het vlak van de persoonsrechtelijke als 
van de vermogensrechtelijke belangen, wordt de algemene mogelijkheid 
ingesteld om voorlopige en dringende maatregelen te doen nemen door 
een gerechtelijke instantie. Aldus zijn preventieve maatregelen tot hand
having van de vastgestelde structuren van de echtvereniging mogelijk. 
Dergelijke regeling overkoepelt en bekrachtigt de rol en het belang van het 
primair huwelijksstelsel; de bijzondere maatregelen kunnen ook een spe
cifieke uitwerking hebben op het secundair huwelijksvermogensstelsel. 
De draagwijdte als sanctie krijgt wellicht een andere orientatie, eensdeels 
omdat de regels van het primair huwelijksstelsel beter uitgewerkt werden 
ten aanzien van zekere gezinsbelangen - bv. met betrekking tot de 
voornaamste gezinswoning - en anderdeels omdat er niet meer zo veel 
van gebruik zal gemaakt worden nu de exorbitante bevoegdheden van de 
man in het huwelijksvermogensstelsel met gemeenschap niet meer be
staan. 
Een bijzonder annulatiecontentieux wordt ingericht met betrekking tot de 
overtredingen van de bijzondere regeling omtrent de voornaamste ge-
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zinswoning, van de gerechtelijke beschikkingen waarin dringende voor
lopige maatregelen worden vastgesteld en van de bijzondere verbods-' 
regels, Deze bijzondere nietigverklaringen, aan eigen regels onderwor
pen, en de algemene regeling van dwingend recht welke de eerbiediging 
van de regels van het primair huwelijksstelsel nastreven maken, op grond 
van dat doel en inachtgenomen de resultaten die daarmee kunnen bereikt 
worden, integraal deel uit van het primair huwelijksstelsel. 

AFDELINGII 

DE DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN 

§ 1. lNLEIDING 

143. Deze zeer eigen regeling van de belgische wetgeving beoogt de 
handhaving van de gezinsstructuur en de bescherming van alle persoon
lijke en vermogensrechtelijke belangen bij het ontstaan van een crisis
sizuatie tussen echtgenoten. Zeer algemeen kan gesteld worden dat de 
vrijwaring van die belangen wordt nagestreefd door, krachtens een ge
rechtelijke beslissing, een voorlopige crisissituatie te regelen, met maat
regelen die het meest aangepast lijken om daaraan te verhelpen. De 
maatregelen die de rechtbank kan nemen zijn niet op voorhand vastgelegd 
in wetsbepalingen, de rechtbank velt ook geen uitspraak over de toepas
sing van rechtsregels op een betwist punt of ze maakt geen einde aan een 
welomschreven betwisting: onder bepaalde voorwaarden zorgt de recht
bank voor een snelle oplossing van een tijdelijk gestoord echtvereni
gingsleven en ze doet dat door middel van allerlei maatregelen, die ze het 
meest geschikt acht en die aan haar beoordeling overgelaten zijn (356). 
De draagwijdte van deze maatregelen is zeer algemeen: eensdeels wordt 
de niet-naleving van alle huwelijksverplichtingen van de echtgenoten 
tegenover mekaar en tegenover de kinderen tijdelijk gesanctioneerd, maar 
anderdeels kunnen ook alle andere moeilijkheden opgelost worden, en 
meer bepaald kan preventief opgetreden worden. Zo gezien is die regeling 
een essentieel onderdeel van de werking van het primair huwelijksstelsel. 

§ 2. DE VROEGERE REGELING EN DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

144. Deze mogelijkheid tot het nemen van dringende voorlopige maatre
gelen is een oorspronkelijke vondst van de belgische wetgever. 

(356) Zie Gent, 21juni 1963,R.C.J.B., 1964, biz. 415 e.v. metdenootvanBAETEMAN, G.,L'appel 
sur base d' exces de pouvoir ou d' incompetence contre les ordonnimces du president, statuant par 
application des art. 221 e.a., nr. 2 e.v. 
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In de vrij lapidaire formulering van artikel214 j werd ze ingevoerd in het 
B.W. door de wet van 20 juli 1932. De wet van 30 april 1958 heeft de 
ontbrekende juridische structuurwijzigingen ingevoegd in de artikelen 
221-225 B.W.: de procedure, de publiciteit en de sanctie. De wet van 14 
juli 1976 heeft die bijzonder doelmatige regeling niet fundamenteel gewij
zigd. In het ontwerp Wigny (art. 6) werd voorgesteld de sanctie van de 
bijzondere nietigheid die voorkwam in artikel 225 B. W. te vervangen 
door de niet-tegenstelbaarheid. In eerste lezing ging de subcommissie op 
dat voorstel in en bracht verder nog aileen vormwijzigingen aan de tekst 
(i.p.v. de toepassingstermijn, de geldingstermijn) (357). Bij de tweede 
lezing werd beslist de procedurevoorschriften over te hevelen naar het 
gerechtelijk wetboek en de nietigheid toch als sanctie te behouden, maar in 
de voorstelling die nude tekst van artikel224 B.W. is. De Senaatscom
missie voor de justitie bracht dan de voomaamste wijzigingen aan de 
vroegere regeling aan die niet de essentie van het systeem van deze 
maatregelen betreffen, maar eigenlijk nog een breder toepassingsveld 
ervoor opensteilen : de maatregelen kunnen ook genomen worden indien 
de verstandhouding tussen de echtgenoten emstig verstoord is (358). 
Tevens werd de bevoegdheid tot kennisneming van deze betwistingen 
opgedragen aan de vrederechter, met, als bijkomende wijzigingen, de 
bredere informatiemogelijkheden die te zijner beschikking worden gesteld 
en de mogelijkheid van beroep tegen zijn beschikkingen. 

§ 3. DETOEPASSINGSGEVALLEN 

A. Indien een van de echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt 

145. De echtgenoot moet emstig te kort komen aan een van zijn huwe
lijksverplichtingen tegenover de andere echtgenoot, tegenover de kinde
ren of tegenover de leefgemeenschap; niet aileen de uitdrukkelijk vast
gestelde verplichtingen van artikelen 213 en 221, eerste lid B. W. ( dit 
laatste op bijzondere wijze gesanctioneerd door de ontvangstmachtiging) 
komen daarbij in aanmerking. Aile welkdanige persoonsrechtelijke en 
vermogensrechtelijke verplichtingen, dus ook de uitoefening van be
stuursbevoegdheden in het beleid van het gemeenschappelijk en het eigen 
vermogen, kunnen aldus gesanctioneerd worden. 
N aargelang van de omstandigheden moet het grof plichtsverzuim echt 
plaats gehad hebben, maar kan ook preventief een maatregel genomen 
worden wanneer de miskenning met grote waarschijnlijkheid plaats zal 

(357) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 33. 
(358) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Vers1ag J. Hambye, biz. 17-18. Gedr. St. Kamer, 869 
(Z. 1975-76), nr. 3, Versiag F. Baert, biz. 9. 
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vinden. Zo wanneer het wangedrag van de man gepaard-gaande met 
zinloze uitgaven vaststaat, mag hem verbod opgelegd worden een eigen 
onroerend goed te vervreemden. Kwaadwilligheid is niet vereist, zeker 
wel een objectief verzuim (359), dat dan wel toerekenbaar moet 
zijn (360). 
Dit grof plichtsverzuim is een feitenkwestie, die bewezen wordt met alle 
rechtsmiddelen, getuigen inbegrepen (361). Het moet vastgesteld worden 
in de beschikking (362). 

B. Indien de verstandhouding tussen de echtgenoten ernstig verstoord is 

146. Het kan soms nodig of aangewezen zijn in bepaalde omstandigheden 
ter vrijwaring van de belangen van een of van beide echtgenoten maatre
gelen te nemen, zonder dat eigenlijk een grof plichtsverzuim kan aange
voerd worden of bewezen worden. Vroeger diende de rechter zich onbe
voegd verklaren, zij het dan nog dater werkelijk problemen tussen de 
echtgenoten bestonden (363). De verstoring en het emstig karakter ervan 
kunnen als feitenkwesties bewezen worden door alle rechtsmiddelen, 
inbegrepen de verklaringen van de echtgenoten in raadkamer bij de vre
derechter (364). Die verstoring van verstandhouding kan blijken uit de 
langdurige gewilde feitelijke scheiding; het materiele element van de 
scheiding volstaat niet op zichzelf: de feitelijke scheiding moet rninstens 
gewild zijn, zonder dat de vrederechter daaromtrent de schuld van de een 
of andere echtgenoot moet vaststellen (365). Langs deze weg om kan 
aldus de feitelijke scheiding in een zekere mate georganiseerd worden. 
Die verstandhouding is niet emstig verstoord wanneer de echtgenoten een 
akkoord hebben gesloten over de uitvoering van hun huwelijksverplich
tingen (366). De vrederechter kan dat akkoord zelfs niet bekrachtigen, 
zegt de vrederechter van het 4e Kanton Brussel, omdat er geen dringende 
noodzakelijkheid is (367). 

(359) BAETEMAN, G., DEL VA; W. en BAX, M., o.c., T.P.R., 1976, nr. 57, biz. 388. 
(360) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 132, biz. 109. 
(361) Cass., 1 april 1960, Pas., 1960, I, 894 en de nota. 
(362) Brussel, 20 maart 1959, Pas., 1960, II, 59. 

(363) Vgl. Gedr. St. Sen., 633 (B.Z. 1974), nr. 2, VerslagJ. Hambye, biz. 17;Gedr. St. Kamer, 869 
(1975-76), nr. 3, Verslag Fr. Baert, biz. 9. 
(364) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., I, 12, biz. 8. 

(365) Vred. Mons, 2februari 1977 ,J.J.P., 1977, 863 met de nota G. Archambeau die ten onrechtede 
beschikking kritiseert ervan uitgaand dat de toevallige feitelijke scheiding er zou kunnen onder vall en. 
Zie de beschouwingen van J. PoTIRAND in ,L' ordre des families et I' art. 223 du C. C." J.T. , 1977, nr. 
1, biz. 705; zie ook PAUWELS, J.M. o.c., nr. 137, biz. 109-110. 
(366) Vred. Gent (3e K.), 29 maart 1977, T. Vred., 1977, 271. 
(367) Vred. Brussel (4e K.), 14 september 1977, T. Vred., i977, 257. 
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§ 4. DE AARD VAN DE MAATREGELEN 

147. 1. De vrederechter heeft een discretionaire bevoegdheid omtrent de 
door hem te nemen maatregelen. Hij mag, zoals de voorzitter voordien, 
maatregelen nemen die niet gevraagd werden (368). Of dit nu kan voor 
maatregelen die onroerende goederen betreffen, lijkt wel twijfelachtig (zie 
art. 1253 sexies Ger.W.). 
2. Het moet gaan om dringende maatregelen. De maatregelen moeten tot 
resultaat hebben dat zij elk verder bijkomend nadeel verhinderen, wat 
moet blijken uit de feitelijke gegevens die door de rechter moeten vast
gesteld worden (369). Het al dan niet bestaan ervan bepaalt de bevoegd
heid van vrederechter of van de jeugdrechter terzake de hoede over de 
kinderen (370). 

Het is dus wel juist te stellen dat de dringendheid kan afgeleid worden uit 
de gevraagde maatregel zelf of uit de toestand van het gezin op het 
ogenblik dat de vordering wordt ingeleid, maar niet dat de betwisting zelf 
van recente datum moet zijn en blijven en dat die dringendheid niet meer 
bestaat wanneer het geding een zekere tijd aanhangig blijft bij de vrede
rechter (371): de dringendheid kleeft aan de maatregel zelf (372) en aan 
zijn .doel verder nadeel te beletten (373). 
3. De maatregelen moeten voorlopig zijn. De maatregelen zijn in die zin 
voorlopig dat zij ten gronde een voorlopige situatie regelen, echter niet 
zodanig dat daardoor voorlopig een situatie geregeld wordt in afwachting 
van een nadere uitspraak over de grond (374). 

Ben termijnsbepaling wordt niet als algemene vereiste gesteld: daarvan is 
slechts uitzonderlijk sprake (art. 223, lid 3 B.W., art. 1253 octies
Ger. W.). De latere uitspraak ten gronde door een andere rechter blijft 
mogelijk (375). De maatregelen zijn ook voorlopig, omdat ze steeds 
kunnen gewijzigd worden op verzoek van elk der echtgenoten. Ze gelden 
derhalve , ,rebus sic stantibus''. De partij die de wijziging aanvraagt kan 
doen gelden dat nieuwe omstandigheden een wijziging of de intrekking 
van de genomen maatregelen rechtvaardigen, ofwel dat het tijdsverloop 

(368) Cass., 1 april 1960, Pas., 1960, I, 894. 
(369) Vgl. BAETEMAN, G., o.c., R.C.l.B., 1964, nr. 18, biz. 443. 

(370) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 136 in fine, blz. 110; zie ook de ongegronde kritiek van G. 
Archambeau onder Vred. Mons, 2 februari 1977, J.J.P., 1977, biz. 166. 
(371) In die zin ten onrechte ARCHAMBEAU, G., o.c., J.T., 1977, 166. 
(372) JOTTRAND, J., o.c., J.T., 1977, nr. 2, 705. 
(373) BAETEMAN, G., o.c., R.C.J.B., 1964, nr. 18, biz. 443. 

(374) BAETEMAN, G., o.c., R.C.J.B., 1964, nr. 6, biz. 424; contra: JOTTRAND,J., o.c., 1977, nr. 
4706. 
(375) Contra: ARCHAMBEAU, G. ,o.c., ].J.P., 1977, ll, 2 biz. 166. Vgl. omtrentalgemene bevoegd
heid in kart geding van de voorzitter, Mons, 21 januari 1976, Pas., 1976, III, 199. 
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zodanig is geworden dat een verdere instandhouden ervan of zelfs aange
paste maatregelen niet meer met de voorlopige aard van deze maatregel 
stroken (376). 
4. De vrederechter mag ook geen definitieve uitspraken met onomkeer
bare gevolgen vellen over belangen van de echtgenoten: hij beschermt 
gezinsbelangen; hij lost de problemen niet definitief op (377). 
5. Door de wet van 1 juli 1974 werd in de tekst van artikel221 B.W. de 
voorwaarde afgeschaft dat de maatregel in het belang moest zijn van de 
andere echtgenoot of van de kinderen. Toch moet er nog, gelet op het 
uitzonderlijk verregaand karakter van die maatregelen, een zekere cor
relatie bestaan tussen de gevraagde en genomen maatregel en de tekort
koming of de ernstige verstoring van de verstandhouding (378). 

§ 5. HET VOORWERP VAN DE MAATREGELEN 

A. Algemene beperking 

148-149. De vrederechter mag geen maatregelen nemen waaromtrent de 
bevoegdheid uitdrukkelijk is toegewezen aan andere rechtbanken. Voor
beelden daarvan zijn te vinden in artikelen 215, 216, 220 § 1 en 2, artikel 
1426 B.W., naast andere (379). Het grote twistpunt ten deze, het gelijk
tijdig toestaan van een ontvangstmachtiging en van dringende en voorlo
pige maatregelen, is thans opgelost: beide vorderingen behoren tot zijn 
bevoegdheid. De procedurebezwaren die tegen de gelijktijdelijke behan
deling geopperd worden lijken niet gegrond (380), evenmin als de tegen
werping volgens welke de toepassing van artikel 223 B. W. op twee 
toepassingsvoorwaarden kan gesteund worden en een ervan - de ge
stoorde verstandhouding- niet kan ingeroepen worden voor ontvangst
machtiging (381). Voor het onderhoudsgeld (art. 213 B.W.)- niet ver
meld in artikel1253 bis Ger.W.- kan wei de verkncohtheid ingeroepen 
worden als grond tot gelijklopende behandeling. 

(376) Gent, 26 mei 1966, R. W., 1966-1967, 1484. 

(377) RENAULD, J., o.c., I, nr. 229, biz. 162-163. 

(378) In die zin BAETEMAN, G., o.c., R.C.J.B., 1964, nr. 18, biz. 444; DE PAGE, H., I, 3euitg., nr. 
708 bis C., biz. 859; DEKKERS, R.,Pnicis, I, nr. 249, biz. 173; DEL VA, W., o.c., II, biz. 104-105; 
DEL VA, W. en BAERT, G., T.P.R., 1964, biz. 383;-contra: CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., 
4.1/2, biz. 9; PAUWELS, J.M., nr. 138, biz. 11. 
(379) Zie BAETEMAN, G., o.c., R.C.J.B., 1964, nr. 16, biz. 438. 

(380) Anders: Vred. Asse, 1 december 1976, Jura Fa/canis, 1976-1977, 389; Vred. Mons, 3 fe-
bruari 1977, J.J.P., 1977, 163. · 
(381) Rb. Antwerpen, 18jan. 1977,R.W., 1976-1977 metnootJ.M. Pauwels en Gotzen. Zie ookin 
deze zin PAUWELS, J.M., o.c., nr. 140, biz. 113. 
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B. Maatregelen betreffende de personen 

150. De vrederechter kan maatregelen treffen betreffende de persoon van 
de echtgenoten en de kinderen. Zo kan de vrederechter een echtgenoot 
toelaten afzonderlijk verblijfte houden (382), de man verbod opleggen de 
echtelijke verblijfplaats te betreden (383), maatregelen nemen omtrent de 
hoede over de kinderen (384), problemen waaromtrent dan wel be
voegdheidsconflicten met de jeugdrechtbank kunnen ontstaan. 

C. De maatregelen betreffende de goederen 

151. De vervreemding of het hypothekeren van onroerende goederen. De 
vrederechter kan aan de ene echtgenoot verbod opleggen om, voor .de tijd 
die hij bepaalt, eigen of gemeenschappelijke onroerende goederen, zonder 
de instemming van de andere echtgenoot; te vervreemden, te hypotheke
ren of te verpand~n. Voor wat begrepen moet worden onder daden van 
vervreemding wordt verwezen naar artikel 1 van de hypotheekwet: het 
zijn daden onder de levenden om niet of onder bez~arende titel tot 
overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere dan 
voorrechten en hypotheken, met inbegrip van de daden betreffende we
derzijdse rechten der eigenaars van verdiepingen o:fgedeelte in een opge
richt of op te richten gebouw, daden van afstand en huurcontracten van 
langer dan 9 jaar, overeenkomsten tot vestiging, tot overdracht of tot te 
niet gaan van een zakelijk recht op een reeds gebouwd of in aanbouw 
zijnde zeeschip. 
Het verbod is tegenstelbaar aan derden wanneer de beschikking of het 
verzoekschrift ingeschreven is in de registers van de hypotheekbewaarder 
(art. 1253 sexies en septies Ger.W.). 

De geldingsduur is in beginsel 6 maand, tenzij de rechter een andere 
termijn bepaald heeft. De inschrijving houdt op gevolg te hebben na 
beschikking of arrest van wijziging. De doorhaling kan gebeuren met 
toestemming van de echtgenoot of zijn rechtverkrijgenden (385) of 
krachtens een gerechterlijke beslissing overeenkomstig de artikelen 92 tot 
95 Hyp.W. 

Het verbod houdt op gevolgen te hebben wanneer de echtgenoot die de 
maatregel heeft uitgelokt instemt met de vervreemding (386). De wet-

(382)' Cass., 1 april 1960, Pas., l960, I, 894; Brussei, 5 mei 1973, Pas., 1974, II, 1. 
(383) Gent, 4 maar! 1964, R. W., 1963-1964, 2031. 
(384) Zie ook over het bevoegdheidsconflict met de jeugdrechtbanken BAETEMAN, G., DEL VA, W. en 
BAX, M., o.c., T.P.R., 1976, nr. 57, biz. 392; PAUWELS, J.M., o.c., nr. 150, biz. 117; vgl. 
JOTTRAND, J., o.c., nr. 4, J.T., 1977, 706; ARCHAMBEAU, G., o.c., ].J.P., 1977, biz. 164. 
(385) Cass., 25 september 1970, Pas., 1971, I, 67. 
(386) BAETEMAN, G. en LAUWERS J.P., o.c., nr. 289, biz. 343. 
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gever heeft niet het probleem opgelost dat zich in de praktijk stelt in 
verband met de mogelijkheid of onmogelijkheid tot verbod van het verlij
den van de authentieke akte die de onderhandse verkoop moet beves
tigen (387). 

De sanctie voor de miskenning van de verbodsbeschikkingen is vast
gesteld in art. 224 § 1, 2 B.W. 

152. De vervreemding of het verpanden van roerende goederen 
1 o De vrederechter kan verbod opleggen eigen of gemeenschappelijke 
roerende goederen te vervreemden of te verpanden (art. 223, lid 3), zonder 
de instemming van de andere echtgenoot. De wet heeft voor die maatre
gelen geen specifieke publiciteit vastgesteld. Wei kan uit de aard van de 
maatregel (blokkering van een rekening of een brandkast) of door recht
streekse mededeling aan een derde, blijken dat hij de gerechtelijke maat
regel kende met aile g~volgen vandien met betrekking tot zijn civielrech
telijke aansprakelijkheid. 
2° De vrederechter kan de verplaatsing van meubelen ( = huisraad, de 
lichamelijke roerende goederen) verbieden of het persoonlijk gebruik 
ervan toewijzen aan een van beide echtgenoten en het gebruik ervan 
regelen. Hij mag niet de vrije of definitieve beschikking over roerende 
goederen toewijzen (388). 
3° Ter vrijwaring van de belangen van de andere echtgenoot - zelfs de 
schuldige - en van de kinderen, kan de vrederechter de echtgenoot die 
roerende goederen onder zich heeft verplichten borg te stellen of van 
voldoende gegoedheid te doen blijken. 
4° De echtgenoot die verzocht om het vervreemden of in pand geven van 
goederen of schuldvorderingen te verbieden kan machtiging vragen om 
verzet te doen in handen van de andere echtgenoot of van een derde; dat 
verzet wordt gedaan bij gerechtsdeurwaardersexploot en geldt als verbod 
om te vervreemden of te verplichten tot aan de uitspraak van de beschik
king over de waarde van het verzoekschrift (art. 1253 septies Ger.W.). 
De niet-naleving van een maatregel betreffende roerende goederen of 
belangen is strafbaar krachtens artikel 507 Sw. (389). Een bijzondere 
sanctie is niet voorzien, zoals voor de miskenning van de beschikkingen in 

. verband met de onroerende goederen. Toch kan ook hier de niet-tegen-

(387) Zie de samenvatting van de huidige stand van zaken, met de verwijzing naar rechtsleer en 
rechtspraak in BAETEMAN, G., DEL VA, W. en BAX, M., o.c., T.P.R., 1976, nr. 57, biz. 390 e.v. 

(388) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P.,o.c., nr. 292, biz. 344;contra: art. 214 j van de wet van 20 
juli 1932. Wei klederen oflinnengoed: Gent, 21 januari 1963, R. W. , 1962-1963, 2249. Gebruik van 
huisraad; Brussel, 13 maart 1975, J.J., 1975, 314. 

(389) Zie CLOSSET, Ch. L. en VERHEYDEN, Ch., La sanction penale, relative au mobilier des epoux, 
J.T., 1977, 475. 
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stelbaarheid naar gemeen recht van de rechtshandelingen, gesteld met 
miskenning van de beschikking, ingeroepen worden, vooral wanneer de 
derde niet te goeder trouw blijkt te zijn (390). 

153. Andere maatregelen blijven mogelijk. De opsomming van artikel 
223 B.W. is niet limitatief. Dat blijkt uit de tekst: ,De vrederechter kan 
o.m .... ". Zo kan de rechter verbod opleggen een authentieke akte te 
verlijden (391), een boedelbeschrijving bevelen, enz. 

§ 6. BEVOEGDHEID 

154. Op dit stuk werd een zeer belangrijke wijziging door de wet van 14 
juli 1976 ingevoerd: de algemene bevoegdheid om dringende voorlopige 
maatregelen te nemen wordt opgedragen aan de vrederechter i. p. v. aan de 
voorzitter van de rechtbank. Het is de vrederechter van de laatste ech
telijke verblijfplaats die territoriaal bevoegd is (art. 628, 2° G.W.). 

AFDELING Ill 

DE SANCTIES 

§ 1. lNLEIDING 

155. Het primair huwelijksstelsel telt heel wat regels die de juridische 
gelijkheid van de echtgenoten, de beveiliging van de associatie en de 
handhaving van hqn associatie en van de gezinsstructuur nastreven, al
lemaal belangrijke doelstellingen van de blijvende leefgemeenschap die 
betrekking hebben op persoonsrechtelijke en vermogensrechtelijke belan
gen. Vaak worden ze bevestigd in bijzondere gerechtelijke beslissingen 
die kunnen genomen worden krachtens bijzondere bevoegdheden toege
wezen aan de rechtbanken. Naargelang van de beschermde belangen heeft 
de wetgever bijzondere sancties voorzien, strafrechtelijke (art. 
507 G.W.) en civielrechtelijke (art. 221, tweede lid e.v. B.W.). Aan
sluitend bij het dwingend karakter van het primair huwelijksstelsel- ook 
ten aanzien van bepaalde rechtshandelingen en met het oog op de doelma
tigheid van de preventieve beschermingsmaatregelen die de wetgever 
voor de echtverenigingsbescherming heeft ingesteld- wordt een bijzon
der systeem van sancties ingevoerd. De bijzondere aard ervan volgt 
eensdeels uit de omstandigheid dat ze moeten en aileen kunnen aange
vraagd worden door de andere echtgenoot en anderdeels dat rekening 
wordt gehouden met de belangen van derden-medecontractanten. 

(390) Zie Rb. Hasselt, 26 febr. 1964, R.C.J.B., 1964, 104 e.v. met de noot van VIEUJEAN, E., La 
sauvegarde des interets par I' epoux - commun en biens. 
(391) Voorbeeld van PAUWELS, J.M., o.c., nr. 149, biz. 116; vgl. nr. 146 in fine en de verwijzing 
387. 
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§ 2. DE VROEGERE REGELING EN DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

156. Artikel225 B. W. oud bepaalde dat, op verzoek van de ecbtgenoot
eiser, alle akten konden worden vemietigd die verleden waren in strijd met 
een verbodsbepaling of verbodsverzoekscbrift, na de overscbrijving van 
die bescbikking of van dat verzoekscbrift en gedurende de geldigbeids
termijn daarvan. Deze vordering moest ingesteld worden uiterlijk drie 
maanden na bet verstrijken van de geldigbeidstermijn van die bescbik
king (392). 
In artikel 6 van bet ontwerp Wigny werd voorgesteld de sanctie van de 
bijzofdere betrekkelijke nietigbeid te vervangen door de niet-tegenstel-

. baarbeid van die bandelingen (393). Aanvankelijk aanvaardde de sub
commissie deze sanctie, eerst voor de recbtsbandelingen omtrent de 
gezinswoning (394) en meer algemeen bij miskenning van de gezins
bescbermende maatregelen (395). Bij een verdere bespreking besloot ze 
de verscbillende gevallen waarin een bijzondere sanctie moest worden 
toegepast in een tekst samen te brengen, nl. deze met betrekking tot de 
gezinswoning, de scbenkingen en de miskenning van dringende voorlo
pige maatregelen. Ze keerde omwille van de duidelijkheid terug naar de 
betrekkelijke nietigbeid aan te vragen overeenkomstig de gemeenrecb
telijke regels, maar binnen een verjaringstermijn van 1 jaar (396). De 
Senaatscommissie voor de justitie bevestigde die opties a.v. : de regels van 
gemeen recbt omtrent de bevoegdbeid zijn van toepassing; de termijn van 
een jaar om de vordering in te stellen is een termijn van verval die niet 
gestuit of gescborst kan worden door een van de oorzaken van de artikelen 
2242 tot 2259 B.W.; de erfgenamen krijgen een nieuwe termijn; ook op 
de persoonlijke borgtocbten en zekerbeden moest de regeling van de 
scbenkingen toepasselijk worden; en ook werd de zienswijze geopperd dat 
tot bet gezin beboren de gebuwde kinderen, deze die niet meer met de 
ouders wonen en de kinderen uit een eerste buwelijk (397). In bet verslag 
namens de Kamercommissie voor de justitie worden vrij vreemde be
scbouwingen gewijd aan de gevolgen van de vemietigbaarbeid en wordt 
gesteld dat die tekst ook van toepassing kan zijn op roerende goede
ren (398). 

(392) Zie daarover BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 316 e.v., b1z. 371. 
(393) Gedr. St. Sen., 281 (zitt. 1965-66), biz. 5. 
(394) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, biz. 23-24. 
(395) Ibid., biz. 33. 
(396) Ibid., biz. 43 en 330. 
(397) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag J. Hambye, biz. 19. 
(398) Gedr. St. Kamer, 869 (1975-76), nr. 3, Versiag F. Baert, biz. 9. · 
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§ 3. DE OPSOMMING VAN DE VERNIETIGBARE HANDELINGEN 

157. De vernietigbare handelingen zijn: 

l_l ~-----

1. De handelingen door een echtgenoot verricht met overtreding van de 
bepalingen van artikel215 B.W. omtrent de eigen, gemeenschappelijke, 
onverdeelde, of gehuurde voomaamste gezinswoning en het huis
raad (399). 
2. De schenkingen gedaan en persoonlijke zekerheden gesteld door een 
van de echtgenoten die de belangen van het gezin in gevaar brengen, 
verbodsbepalingen die terloops besproken worden (400). 
3. De handelingen die een der echtgenoten met overtreding van een 
krachtens artikel 223 gevraagd of verkregen verbod tot vervreemding of 
hypothekering verricht na de overschrijving van het desbetreffende ver
zoekschrift of vonnis. 

§ 4. DE HANDELINGEN VERRICHT MET MISKENNING VAN BEN BESCHIKKING GENOMEN OP 

GROND VAN ARTIKEL 223 B.W. 

A. De aard van de nietigheid 

158. a. De nietigheid kan alleen gevorderd worden door de andere echt
genoot, op straffe van verval binnen 1 jaar nadat de handelingen ter kennis 
gekomen zijn van die echtgenoot-eiser. Indien de echtgenoot overlijdt 
v66r het verval is ingetreden beschikken zijn erfgenamen over een nieuwe 
termijn van een jaar vanaf het overlijden (art. 224 § 2, lid 2 B.W.). 

Het is een betrekkelijke nietigheid onderworpen aan een bijzondere ver
valtermijn. Het ingaan van die termijn- verbonden aan de echte ken
nisneming - is een feitenkwestie. De bev.(ijslast van de kennisgeving 
berust op verweerder ( 401). 
b. Deze relatieve nietigheid is nochtans niet facultatief: in rechte mag niet 
afgeleid worden uit de woorden , ,kunnen'' in artikel 224 § 1 en uit het 
altematief nietigverklaring of schadevergoeding in artikel 224 § 2 dat de 
rechter enig appreciatierecht heeft. Het is de echtgenoot die een keuze 
heeft om de nietigverklaring of schadevergoeding te vorderen en soms zal 
hij wel niet anders kunnen bv. wanneer de derde-verkrijger te goeder 
trouw is (402). 

(399) Zie daarover nr. 88 en DE GAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 69 A, biz. 177 die ook de 
samenloop van sancties aangeven krachtens het wettelijk stelsel of het gemeen recht. 

(400) Zie nr. 41. 

(401) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 224, biz. 164. 

(402) Vgl. VIEUJEAN, E., o.c., in Sept le<;ons ... , 1 a 3" c, b1z. 30; vgl. ook VIEUJEAN, E., o.c., 
R.C.J.B., 1964, nr. 19, biz. 137 contraonze vroegereopvatting in BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., 
o.c., nr. 318 in fine, biz. 379; HAMBYE, J., o.c., Rep. Not., 2e dee), nr. 53, biz. 66; CASMAN, H. en 
VAN LOOK, M., o.c., I, 13, biz. 4; PAUWELS, J.M., o.c., nr. 226, blz. 165. 
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B. De vernietigbare handelingen met betrekking tot onroerende goederen 

159. Vernietigbaar zijn enkel de handelingen- de vervreemding en de 
hypothekering- omtrent onroerende goederen, die verricht werden met 
miskenning van een gevraagd of verkregen verbod tot zulke handelingen 
en na de overschrijving van de desbetreffende gerechtelijke beschikking in 
de registers van de hypotheekbewaarder. Niettegenstaande de vermelding 
in het kamerverslag (403), ongeacht de omstandigheid dat art. 1253 sep
ties. Ger.W. ook betrekking kan hebben op roerende goederen en daarge
laten het standpunt van zekere auteurs ( 404), geldt deze sanctie - zoals 
het vroeger artikel 225 B. W. - aileen voor de handelingen omtrent 
onroerende goederen. De tekst van art. 224 § 1, 2 B. W. is overigens 
duidelijk: hij spreekt van de overschrijving ( = kantmelding) van het 
verzoekschrift of de beschikking, wat aileen mogelijk is met betrekking 
tot onroerende goederen; die modaliteit is overigens onafscheidbaar ver
bonden met de in de tekst genoemde rechtshandelingen, vervreemden of 
hypothekeren ( 405). 

C. De sanctie op de niet-naleving van de gerechtelijke beschikkingen 
omtrent roerende goederen 

160. De m1skenning van de gerechtelijke beslissingen omtrent roerende 
goederen kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen op grond 
van toepassing van artikel 506 S.W. 
Een bijzondere civielrechtelijke sanctie is voor dit geval niet in het primair 
huwelijksstelsel opgenomen. Derhalve kan aileen de gemeenrechtelijke 
sanctie van de niet-tegenstelbaarheid door de andere echtgenoot inge
roepen worden. Enig bedrog moet niet bewezen worden: het bestaan van 
de gerechtelijke beschikking volstaat om de onwettigheid van de bestre
den handeling vast te steilen. De derde-medecontractant van zijn kant 
wordt echter beschermd overeenkomstig het gemeen recht, meer bepaald 
door artikel 2279 B. W. In de rechtsleer wordt de vraag gesteld of derge
lijke bescherming wel voiledige uitwerking kan hebben bij ontstentenis 
van bezit, en of ze wei met evenveel grond kan ingeroepen worden 
wanneer de gene die optreedt de vereiste bevoegdheid niet heeft? ( 406). 

(403) Gedr. St. Kamer, 869 (1975-1976), nr. 3, Vers1agF. Baert, b1z. 8 ;contra: Gedr. St. Sen., 869 
(B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Subcommissie, biz. 43. 

(404) CASMAN, H. en BAX, M., o.c., R.W., 1976-1977, nr. 26, biz. 14. 

(405) DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F.,o.c., nr. 72, biz. 160; CASMAN, H. en VAN LOOK, M.,o.c., I, 
13, biz. 4. 
(406) PONSARD, A., AUBRY en RA.u, Les regimes matrimoniaux, T. VIII, nr. 19, biz. 120. 
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D. De bevoegdheid 

161. De bijzondere procesregeling van hoofdstuk X bis ,Vorderingen 
van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en verplichtingen en 
hun huwelijksvermogensstelsel" is niet toepasselijk op de processen die 
voortvloeien uit de toepassing van artikel224 B. W. De gewone procedure 
op tegenspraak ingeleid door een dagvaarding, moet gevolgd worden. 
Ook de bevoegdheid wordt geregeld overeenkomstig het gemeen recht: de 
vrederechter is bevoegd wanneer de waarde van de vordering minder dan 
25.000 fr bedraagt (art. 590 Ger.W.), anders is het de rechtbank van 
eerste aanleg (407). Er werd wei ten onrechte vooropgesteld (408) dat de 
rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel569, 1° Ger.W. steeds 
bevoegd zou zijn omdat de toepassing van artikel 224 B.W. geschillen 
tussen echtgenoten doet ontstaan. In werkelijkheid zal, gelet op de over
dracht van rechten, de betwisting in regel meestal ook rechten van de 
derde-medecontractant betreffen. Enkel wanneer zulks uitzonderlijk niet 
het geval zou zijn en het geschil aileen de belangen van de echtgenoten 
betreft, is artikel 569, 1 o Ger. W. van toepassing. 

HooFDSTUK V 

DE PROCESVOORSCHRIFfEN 

AFDELING I 

ALGEMENEBESCHOU~NGEN 

162. Door het huwelijk ontstaat een persoonlijke relatie tussen de echt
genoten, die bijzondere verplichtingen en rechten met zich brengt, die een 
wijziging in het beleid en de samenstelling van de vermogens tot gevolg 
heeft, waarbij dan nog bepaalde goederen - de gezinswoning en het 
huisraad - en geldelijke belangen - de inkomsten - een specifieke rol 
spelen en die de regeling van een aantal problemen opgenomen in het 
primair huwelijksstelsel noodzakelijk maakt. 
De nakoming van persoonlijke verplichtingen kim tot conflicten aan
leiding geven, o.m. inzake de samenwoning- meer bepaald met betrek-

(407) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z.), nr. 2, Verslag Hambye, J., biz. 19; Gedr. St. Kamer, 869 
(1975-76), nr. 3, Verslag Baert, F., biz. 5; STORRER, A.M. en CEYSSENS-GRIBOMONT, C. ,o.c., 1976, 
nr. 75 bis, biz. 39-40. 
(408) In diezin CASMAN, H. en VAN LOOK, M. ,o.c., I, 13, biz. 7;contra: }>AUWELS, J.M., o.c., nr. 
223, biz. 164. 
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king tot de vaststelling van de echtelijke verblijfplaats - de hulp, en de 
bijdrageverplichting. Bepaalde aangelegenheden kunnen tussen de echt
genoten aanleiding geven tot conflicten die zich afspelen in een bijzondere 
context precies ten gevolge van het huwelijk: het zijn deze betreffende de 
gezinswoning en het huisraad, de uitoefening van een beroep, het gebruik 
van de naam van de andere echtgenoot in beroepsbetrekkingen en de 
gerechtelijke vertegenwoordiging. 
In andere gevallen moet in de procesvoering tegemoet gekomen worden 
aan bijzondere eisen die met betrekking tot de gerechtelijke .tussenkom
sten kunnen gesteld worden: de ontvangstmachtiging en de dringende 
voorlopige maatregelen beogen een onmiddellijke en snelle oplossing van 
de problemen, op grond van een goede informatie van de rechter en door 
een efficiente uitvoering. 
Met verwijzing naar het eigen karakter van het primair huwelijksstelsel is 
het begrijpelijk dat bijzondere bevoegdheidsregels en specifieke proces
voorschriften gelden. De wetgever heeft getracht een algemene conceptie 
uit te werken, eensdeels door belangrijke betwistingen onder de bijzon
dere bevoegdheden van de rechtbank van eerste aanleg op te nemen
terwijl de zaken die een snelle afwikkeling van de procesvoering vereisen 
en een onrniddellijke oplossing vergen tot de bijzondere bevoegdheden 
van de vrederechter behoren -·· anderdeels door in een groot aantal 
gevallen bijzondere procesvoorschriften op te leggen die het overleg 
tussen partijen mogelijk maken en de informatie van de rechter bevorde
ren. In die gevallen hebben de gerechtelijke beslissingen een beperkt 
gezag van gewijsde. 

De wetgever heeft ook gestreefd naar vormelijke eenheid: de bijzondere 
procesvoorschriften zijn grotendeels gelicht uit het B. W. en overgebracht 
naar het gerechtelijk wetboek, om er ingepast te worden in een bijzonder 
hoofdstuk. De opzet van deze operatie is wel duidelijk, zij het dat ze toch 
wel wat ge'improviseerd werd en een aantal onduidelijkheden zijn blijven 
bestaan. Tot een grotere eenvormigheid is het niet gekomen: een aantal 
geschillen werden onder de bijzondere bevoegdheden van de rechtbank 
van eerste aanleg of van de vrederechter opgenomen (409), terwijl voor 
andere betwistingen of voor bijzondere aspecten van eerstgenoemde bij
zondere bevoegdheden het gemeen recht van toepassing blijft (vgl. art. 
224 B. W.) ; en wanneer die betwistingeri zich dan tussen echtgenoten 
voordoen is de rechtbank van eerste aanleg steeds bevoegd. 

(409) Zie de onderkenning van enige logica in Gedr. St. Kamer, 869 (1975-76), nr. 3, Verslag F. 
Baert, blz. 5. 
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AFDELINGll 

DE VROEGERE REGELING EN DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING 

163. Door de wet van 20 juli 1932 werden in het B.W. door bijzondere 
bepalingen geregeld: de kennisnerning en de procedure met betrekking tot 
de ontvangstmachtiging (art. 214 b e. v.), de procedure met be trekking tot 
de uitoefening van een beroep door de vrouw (art. 223 b B.W.) en het 
gebruik van de naam in beroepsbetrekkingen, en die met betrekking tot de 
dringende voorlopige maatregelen (art. 214 j B.W.). 

Door de wet van 30 april 1958 werd een bijzondere bevoegdheids- en 
procesregeling vastgesteld in artikel 217 B. W. voor de conflicten tus:;en 
echtgenoten over de vaststelling van de echtelijke verblijplaats, de uit
oefening van een beroep en het gebruik van de naam van de andere 
echtgenoot. In artikel219 B.W. werden door de wet van 30 april1958 de 
procedure-voorschriften samengebracht met betrekking tot de ontvangst
machtiging, terwijl in artikel221 § 2 e.v., 222 en 224 B.W. de proce
dure-voorschriften en de publiciteit geregeld werden in verband met de 
dringende voorlopige maatregelen. Artikel 226, later gewijzigd door de 
wet van 30 maart 197~, bepaalde dat de oproepingen en kennisgevingen in 
verband met de vorderingen gedaan moesten worden bij gerechtsbrief. 

Diverse aanpassingen werden ondertussen ingevoerd, duidelijk bei'nvloed 
. door de inwerkingtreding van het gerechtelijk wetboek. 

In het antwerp Wigny werden geen voorstellen gedaan om de procedure
voorschriften te wijzigen. 

De overheveling van de procedureregels naar het gerechtelijk wetboek, de 
invoeging van een hoofdstuk X his in het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de ,Vorderingen van echtgenoten betreffende hun weder
zijdse rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel' ', 
alsmede de specifieke conceptie van die regels waarbij het accent gelegd 
wordt op het streven naar overleg tussen de echtgenoten, de snelle afwik
keling van de procedure en de aanpassing aan de veranderende behoeften, 
is het werk van de subcommissie en de commissie voor de justitie van de 
Senaat. De princiepsbeslissing om aldus te werk te gaan werd genomen na 
de eerste lezing ( 41 0) en omgezet in teksten tijdens de tweede le
zing (411) en de derde bespreking (412). De comrnissie voor de justitie 
van de Senaat legde er de laatste hand aan (413). 

(410) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag subcomrnissie, biz. 33. 
(411) Ibid., biz. 44-47. 
(4I2) Ibid., biz. 331-333. 

(413) Gedr, St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag Harnbye, J., biz. 104-105. 
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AFDELING III 

DE BIJZONDERE PROCESREGELS VOOR DE VORDERINGEN 
VAN HET PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL 

§ 1. DE VORDERINGEN WAAROP DE SPECIFIEKE REGELS TOEPASSELIJK ZIJN 

164. De vorderingen van pet primair huwelijksstelsel waarop de bijzon
dere procesregels toepasselijk zijn, worden opgesomd in artikel 
1253 bis Ger.W. Het zijn de vorderingen betreffende: 
1. de vaststelling van de echtelijke verblijfplaats (art. 214 B.W.) 
2. de rechtshandelingen in verband met de voomaamste gezinswoning, 

en het huisraad, en betreffende het huurcontract, maar dan tussen 
echtgenoten (art. 215 § 1 en 2 B.W.) 

3. de uitoefening van een beroep en het gebruik van de naam van de 
andere echtgenoot in beroepsbetrekkingen (art. 216 § 1 en 2 B.W.) 

4. de gerechtelijke vertegenwoordiging in geval van afwezigheid, onbe
kwaamverklaring of onmogelijkheid voor een echtgenoot om zijn wil 
te doen kennen, in verband met rechtshandelingen omtrent het huis
raad, de uitoefening van bevoegdheid of ontvangstmachtiging (art. 
220 § 1, 2 en 3 B.W.) 

5. de ontvangstmachtiging (art. 221 B.W.) 
6. de dringende voorlopige maatregelen. 
Bovendien zijn de procesregels nog van toepassing op een aantal betwis
tingen die zich kunnen voordoen in verband met zekere regels van het 
secundairhuwelijksvermogensstelsel(ziedeart. 1420,1421,1426,1442, 
1463 en 1469 B.W.). 

Een aantal vorderingen worden dus verder beheerst door de procesregels 
van het gemeen recht, nl. deze betreffende: · 
1. de vordering tot hulp (art. 213 B.W.) 
2. de huurgeschillen tussen echtgenoten en derden (vgl. art. 

215 § 2 B.W.) 
3. de wettelijke rangregeling van de besteding der inkomsten (art. 

217 B.W.) 
4. het gebruik van rekeningen en brandkoffer (art. 218 B.W.) 
5. de lasten (art. 219 B.W.) 
6. de solidariteit voor de huishoudelijke en opvoedingsschulden (art. 

222 B.W.) 
7. de sancties (art. 224 B.W.). 

§ 2. DE ALGEMENE PROCESREGELSfTOEPASSELIJK OP DIE VORDERINGEN 

165. Het verzoekschrift. In regel worden de vorderingen ingeleid door 
een verzoekschrift. Dit verzoekschrift bevat ,de aanduiding van dag, 
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maand en jaar, naam, voomaam, beroep en woonplaats van de echtgeno
ten (art. 1253 ter Ger. W.) - en dus niet aileen die van verzoeker---'- het 
voorwerp en de redengeving van de vordering, alsook de aanwijzing van 
de bevoegde rechter. Is aan dit voorschrift niet voldaan dan kan de rechter 
zijn opdracht niet vervullen in de zin van de wet en is het verzoekschrift 
niet ontvankelijk (414). 
Het schriftelijk verzoek wordt opgesteld in twee exemplaren- regel van 
gemeenrecht- en wordt ondertekend door de eiser of zijn advokaat (art. 
1253 ter Ger.W.). 
Voor de vrederechter kan het verzoek door eiser mondeling worden 
gedaan; in dat geval wordt daarvan proces-verbaal opgemaakt door de 
griffier. Dit is derhal ve mogelijk voor de geschillen omtrent de toepassing 
van de artikelen 214, 215 § 2 (tussen echtgen<?ten) 221 en 223 B.W. 
Voor de dringende voorlopige maatregelen met betrekking tot onroerende 
goederen blijkt uit de tekst van de artikelen 1253 sexies en septies B. W., 
en uit de gegevens die moeten bekendgemaakt worden, dat het ver
zoekschrift wei altijd schriftelijk moet zijn (415). 
De griffier schrijft de verzoekschriften in het daartoe bestemd register in 
(art. 712 Ger.W.). 
Een inventaris van de overgelegde stukken moet gemaakt worden. 

De tussenkomst van derden is uitgesloten (416). 

166. De procesregels. De algemene regels van het Ger.W. met betrek
king tot de inleiding en de behandeling van de vorderingen op eenzijdig 
verzoekschrift, nl. de artikelen 1026 tot 1034 Ger.W., zijn krachtens art. 
1253 bis Ger.W. op deze vorderingen van toepassing. 
Uitgenomen voor de geschillen in verband met de gerechtelijke vertegen
woordiging (art. 220 B.W.), en dit om voor de hand liggende redenen, 
worden een aantal afwijkende regels op deze vorderingen toegepast nl. : 
a0 De rechter doet de partijen door de griffier oproepen in raadkamer (vgl. 
het vroegere art. 218 B. W.). De oproeping gebeurt bij aangetekende 
gerechtsbrief (art. 1028 Ger.W.) om zekerheid te hebben omtrent het 
bereiken van de procesvoerende partijen. De verzoeker moet derhalve een 
getuigschrift van woonplaats overleggen. In de oproeping wordt het 
voorwerp van de betwisting kenbaar gemaakt (417). De rechter poogt de 

(414) Vred. Andenne, 7 oktober 1977, J.L., 1977-1978, 79. 
(415) Zie de verschillen tussen de franse en nederlandse teksten: het verzoek -les requetes; vgl. 
CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., I, 12, biz. 13. 1 

(416) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Harnbye, J., biz. 105. 
(417) ARCHAMBEAU, G., o.c., ].J.P., 1976, 281. 
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echtgenoten te verzoenen, wat een toevoeging is aan de gewone proce
dure (418); wordt een akkoord bereikt bij de verzoening, dan wordt dit 
vastgesteld door de rechter in een beschikking en niet in een proces-ver
baal (419). 
Uit deze gegevens - de oproeping en de poging tot verzoening - volgt 
dat het contradictoir debat ook voor deze procedures geldt. 
b0 Bij ontstentenis van akkoord wordt de beschikking gewezen binnen de 
15 dagen na de indiening van het verzoek; met die termijn beklemtoont de 
wetgever het spoedeisende karakter van de beschikking. Niet-naleving 
ervan wordt niet gesanctioneerd ( 420). Dit zal des te moeilijker zijn omdat 
de griffier de termijn van verschijning van 8 dagen, bepaald door art. 
780 Ger.W., moet in acht nemen. Een wetswijziging dringt zich bier wei 
op (421). 
c0 De griffier geeft kennis van de beschikking aan beide echtgenoten 
binnen de 3 dagen (art. 1253 quater ben art. 1030 Ger.W.). Aan de derde 
geeft hij er slechts kennis van op verzoek van de eiser (art. 221, lid 
3 B.W.). 

167. De rechtsmiddelen tegen deze beschikkingen. Overeenkomstig ar
tikel 1029, lid 2 Ger. W. is de beschikking in regel uitvoerbaar bij voor
raad, niettegenstaande verzet of beroep. 
a. Indien de beschikking bij verstek is gewezen, kan de partij die niet 
verschenen is binnen een maand na de kennisgeving door gerechtsbrief 
verzet doen bij verzoekschrift ingediend ter griffie van de rechtbank die de 
beschikking heeft gewezen. 
b. De beschikking is vatbaar voor hoger beraep ongeacht het bedrag van 
de eis ( 422). Het beroep wordt bij verzoekschrift binnen een maand na 
kennisgeving op strafvan verval (art. 860 Ger.W.) ingesteld bij de recht
bank van eerste aanleg. Door het beroep wordt het geheel van de situatie 
aan de rechtbank opnieuw overgelegd ( 423). De rechtbank in beroep moet 
dezelfde bijzondere procesvormen volgen. Dat probleem werd niet beke
ken tijdens de parlementaire voorbereiding en geen bijzondere tekst geeft 

(418) Overgenomen nit artikei219 § 4 oud B.W.; Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag 
Hambye, J., biz. 105. 
(419) ARCHAMBEAU, G., ibid., b. 1. 
(420) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 305, biz. 355, in verband met artikei221 § 2 oud 
B.W. 
(421) Vgl. JOTIRAND, J., o.c., J.T., 1977, 706. 
(422) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Versiag Hambye, J., biz. 105. 
(423) HANOTIAU, M., L' e.ffet devolutif del' appel en matiere de delegation de sommes, R. Not. B., 
1976, 230. 
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daaromtrent uitsluitsel. Aldus moet het algemeen beginsel van artikel 
1042 Ger.W. toegepast worden (424). 
c. Elk der echtgenoten kan ten aile tijde in dezelfde vorm wijziging of 
intrekking vorderen van de beschikking of van het arrest. Die wijziging of 
de intrekking kan gevraagd worden wegens de verandering van de gelde
lijke situatie van de ene of de andere echtgenoot of van de beide echtgeno
ten, doch ook op grond van de gewijzigde persoonlijke verhoudingen 
tussen de echtgenoten: de echtgenoot-verweerder kan tot betere inzichten 
komen zoals de andere echtgenoot misbruik kan maken van de hem 
toegekende bevoegdheid (425). 
d. Derden-verzet is mogelijk (426). 

AFDELINGIV 

DE BIJZONDERE REGELS MET BETREKKING TOT DE ONTVANGSTMACHTIGING 

§ 1. TERMINOLOGIE 

168. De formulering van de procedureregels. De procedureregels en de 
gebruikte terminologie missen aan duidelijkheid. Eensdeels werden in 
artikel 221 B.W. leden 3, 4, 5, 6 een aantal regels overgenomen van 
artikel219 § 5 en 6 ingevoerd door de wet van 30 april1958- waarin 
sprake is van het vonnis gewezen door de vrederechter - terwijl an
derdeels de bepalingen van het Gerechtelijk W etboek om trent de proce
dure op eenzijdig verzoekschrift (art. 1026 tot 1034 Ger.W.) moeten 
gecombineerd worden met de nieuwe artikelen 1253 bis en volgende 
Ger.W. 

Omdat de gerechtelijke beslissingen dringend zijn en ze enkel een beperkt 
gezag van gewijsde hebben - de vrederechter zelf kan zijn beslissing 
herzien of intrekken bij gewijzigde omstandigheden - gaat het hier om 
beschikkingen en niet om vonnissen (427). 

(424) In die zin: Rb. Brussei, 28 september 1977, R.W., 1977-1978, 1208. 

(425) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 258, biz. 307; PAUWELS, J.M., o.c., nr. 125, biz. 
104. 

(426) DEGAVRE, J. en LAMPE, M.F., o.c., nr. 65, biz. 173. 

(427) ARCHAMBEAU, G., o.c., }.J.P., 1976, 279; CAMBIER, C., Droit judiciaire civil, I, biz. 
110-111; FETTWEIS, A. ,La competence, 486, biz. 275; Cass., 6 febr. 1930, Pas., 1930, I, 87 en de 
conclusievanhetO.M.; Gent, 5 juni I959,R.W., 1959-1960, 600;RENAULD, J.G., o.c., I, 223-224, 
biz. 158. 
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§ 2. GEVOLGEN VAN DE UITSPRAAK OVER DE ONTV ANGSTMACHTIGING EN VAN DE HER

VORMING IN BEROEP 

169. De uitspraak van de rechterin beroep heeft, zoals deze van de eerste 
rechter, betrekking op de toestand zoals die bestaat op het ogenblik van de 
uitspraak, zodat de ontwikkeling van de geldelijke situatie van de echt~ 
genoten sedert het verzoekschrift in aanmerking wordt genomen; de 
ontvankelijkheid wordt beoordeeld op grand van de toestand die bestond 
op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift (428). De ont
vangstmachtiging gaat in op de dag van de uitspraak (429). 
Problemen kunnen zich in dit verband wel stellen. Immers in beroep kan 
de beschikking van de eerste rechter gewijzigd worden door verhoging of 
verlaging of afschaffing van de ontvangstmachtiging. Uit de aard van de 
ontvangstmachtiging volgt dat geen schuldvordering ontstaat en dat prin
cipieel aan de herziene machtiging geen retroactief karakter kan gegeven 
worden; de gewijzigde beschikking geldt aileen voor de toekomst. Verder 
is anderzijds de beschikking uitvoerbaar bij voorraad en zulks gebeurt ook 
bijna steeds (art. 1029, lid 2 Ger. W.). W el kan de rechtbank bij het 
vaststellen van de gewijzigde machtiging rekening houden met wat in het 
verleden reeds werd uitgevoerd of niet ( 430). 

Anderdeels doet de afschaffing of de vermindering door de rechtbank in 
beroep, van d.e in eerste aanleg toegestarie delegatie het prpbleem rijzen 
van de terugbetaling van het teveel gelnde. 
De vrederechter van Deurne ( 431) stelde dat in verband met de uitvoering 
van de hulpverplichting terugvordering uitgesloten is: artikel 1377 B. W. 
is daarop niet toepasselijk omdat uitkeringen tot onderhoud verbruikt 
worden van dag tot dag; ze is slechts mogelijk wanneer de toestand van 
behoefte geveinsd is op de dag van het vonnis. 
Het hof van beroep van Brussel in een arrest van 22 oktober 1974 (432) 
neemt ook aan dat de man de op grand van een ontvangstmachtiging aan 
zijn vrouw uitgekeerde inkomsten niet kan terugvorderen, tenzij hij be
wijst dat ze die somnien , ,zou verspild of niet aangewend hebben voor de 
uitoefening van haar huishoudelijk mandaat';. 

(428) Cass., 23 oktober 1969, Pas., 1970, I, 170. 
(429) Cass. civ., 25 januari 1977, D.S., 1977, I.R. 172. 
(430) Zie ook de noot E.K. onder Cass., 14 september 1973, Pas., 1974, I, 33; R. W., 1973-1974, 
653; contra: PAUWELS, J.M., o:c., nr. 126, biz. 105. 
(431) Vred. Deurne, 14 december 1973, T. Vred., 1975, 44. 
(432) Brussel, 22oktober 1974, Pas., 1975, II, 60;R. Not. B., 1975,85 metnootM.L. Stengers. In 
die zin ook MASSON, J.P., Chronique des personnes, J.T., 1976, 183, nr. 58. 
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De rechtbank van eerste aanleg van Hasselt (433) in een vonnis van 14 
april 1975 neemt daarentegen de terugvorderbaarheid van die sommen 
aan. 

Wat te denken van die verschillende stellingnamen? 

De bijdrage in de lasten van het huwelijk toegestaan bij wege van ont
vangstmachtiging heeft onmiddellijk uitvoerbare kracht: de gemachtigde 
echtgenoot heeft het recht de hem toegewezen sommen onmiddellijk te 
besteden aan de voldoening van de lasten van het huwelijk. 

Overeenkomstig artikel 1029, lid 2 Ger. W. is de beschikking van rechts
wege uitvoerbaar: de gene die de machtiging heeft bekomen is gerechtigd 
ervan gebruik te maken en begaat geen fout door de hem toegewezen 
sommen onmiddellijk te besteden aan de voldoening van de las ten van het 
huwelijk. Zoals het vonnis dat de machtiging toestaat heeft het vonnis in 
beroep alleen rechtsgevolgen voor de toekomst. W ordt echter achteraf de 
machtiging ingetrokken door de beslissing in beroep dan blijft het nog zo 
dat, op grond van de wettelijke bestemming nl. de bijdrage in de lasten van 
het huwelijk, die sommen geacht moeten worden daarvoor verbruikt te 
zijn. Degene ten laste van wie de machtiging ten onrechte - gelet op de 
beslissing in beroep - uitgevoerd werd is gerechtigd de gei:nde sommen 
terug te vorderen, maar degene die de hem gegeven machtiging heeft 
uitgevoerd moet niet terugbetalen indien hij bewijst de ontvangen sommen 
werkelijk overeenkomstig het vermogen van de echtgenoten gebruikt te 
hebben voor de voldoening van de lasten van het huwelijk (434). 

§ 3. DE INFORMATIE VAN DE RECHTER 

170. Een bijzondere regeling van de informatie van de rechter wordt 
vastgesteld in artikel 1253 quinquies Ger. W. Deze tekst herneemt in 
grote lijnen deze van artikel 218, leden 3 e. v. oud B. W. Hij wordt enigs
zins vereenvoudigd doordat onder het ruimere begrip inkomsten opgeno
men worden , ,de opbrengsten van de arbeid van de partijen'' ; ook worden 
de toepassingsmogelijkheden verruimd, doordat de opheffing van het 
beroepsgeheim wordt uitgebreid tot alle ambtenaren van alle openbare 
besturen, met inbegrip van de parastatale instellingen, dus niet, zoals 
voordien, beperkt tot deze van de directe belastingen (435). Het voorstel 
van de subcommissie om de derde op te roepen tot verschijning en hem 

(433) R.W., 1975-1976, 1893 metnootSenaeve, P. In die zin ookPAUWELS, J.M. ,o.c., nr. 125, biz. 
104. 

(434) In die zin de bijstelling van H. Casman overhet vonnis van deRb. Hasselt, 14 aprill975, bij de 
verdediging van haar agregaatsthesis, niet gepubliceerd. 
(435) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Vers1ag subcommissie, biz. 46. 
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alsdan kennis te geven van bet vonnis, werd niet behouden door de 
commissie voor de justitie van de Senaat (436). De bijzondere aspecten 
van deze regeling zijn de volgende. 

1° De rechter moet in zijn beschikking bet bedrag van de machtiging en de 
voorwaarden waaronder hij ze toestaat vaststellen, met inachtneming van 
bet vermogen van de echtgenoten. Naar gemeen recht moet de eiser de 
juistheid van het door hem gevorderde bedrag bewijzen. In de praktijk is 
dit vaak moeilijk, zo niet uitgesloten, en daarom heeft de wetgever van 
1958 een initiatiefrecht aan de rechter gegeven om zelf de inlichtingen te 
doen overleggen die hem moeten toelaten met kennis van zaken te oorde
len over de eis tot machtiging. De echtgenoten moeten, op vraag van de 
rechter, alle inlichtingen en bescheiden verstrekken waaruit bet bedrag 
van hun inkomsten en schuldvorderingen kan blijken. Op deze verplich
ting staat geen andere sanctie, dan deze van bet gemeen recht ten aanzien 
van de eiser, nl. de niet-toewijzing van zijn eis. De verdere regeling die 
toepasselijk is op derden, kan niet tegen een e~htgenoot worden inge
roepen (437). 

Met derden worden bedoeld: alle person en die inlichtingen en bescheiden 
kunnen verstrekken waaruit bet bedrag van de inkomsten en schuldvorde
ringen van de echtgenotenkan blijken. Overeenkomstig artikel218, derde 
lid in fine oud. B.W: werden de -door derden te verstnikk:en inlichtingen 
schriftelijk aan de rechter medegedeeld. Alhoewel deze tekst, om niet 
opgegeven redenen, niet hernomen werd in artikel 1253 quin
quies Ger. W. mag aangenomen worden dat deze door derden te verstrek
ken inlichtingen verder zo ter kennis van de rechter worden gebracht, 
hetzij door eenvoudige schriftelijke verklaring hetzij door overlegging van 
boekhoudkundige stukken (438). 

2° Geeft de derde geen gevolg aan de vordering van de rechter of lijken de 
verstrekte inlichtingen onvolledig of onjuist, dan kan de rechter bij een 
met redenen omkleed vonnis de verschijning van de derde bevelen op de 
dag die hij bepaalt; de griffier roept de derden bij gerechtsbrief open voegt 
bij de oproepingsbrief een afschrift van bet vonnis. In de oproepingsbrief 
wordt de tekst van artikel1253 quinquies, eerste zin Ger. W. opgenomen; 
de sancties bepaald in artikel 926 Ger. W. kunnen worden toegepast op de 
derde die niet verschijnt of weigert de gevraagde inlichtingen te verschaf-

(436) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag Hambye, J., 105. 

(437) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 250, blz. 295-296. 

(438) Zie daarover BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 251, blz. 296. 
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fen. De tekst van artikel 926 Ger.W. wordt in de oproepingsbrief opge
nomen. Deze luidt als volgt: ,Een gedagvaarde getuige die niet ver
schijnt, wordt bij beschikking van de rechter veroordeeld tot een geldboete 
van honderd frank tot tienduizendfrank, onverminderd de schadevergoe
ding voor de partij. De beschikking wordt aan de getuige betekend met 
dagvaarding om te verschijnen binnen de gewone dagvaardingstermijn en 
ten einde te worden gehoord op de zitting die de rechter aanwijst''. De 
derde die aldus opgeroepen wordt is geen getuige naar gemeen 
recht (439). 

De algemene regels betreffende de derden die aangesproken worden en die 
gehouden zijn tot het beroepsgeheim, blijven van toepassing. Het be
roepsgeheim bestaat voor een aantal beroepen, advokaten, notarissen, 
wisselagenten, bankiers en voor de werkgever van de echtgenoten. Het 
bestaat echter in regel slechts wanneer het gaat om een geheime en 
persoonlijke aangelegenheid van degene die het geheim toevertrouwt aan 
een ander, die dan door de aard van zijn beroep de noodzakelijke en 
onvermijdelijke vertrouwenspersoon is. Daardoor is het beroepsgeheim 
quasi absoluut voor de advokaat, maar geldt het niet voor de notaris 
wanneer deze sommen ontvangt van een echtpaar ingevolge een han de ling 
van zijn beroep, evenmin als voor de bankier of de werkgever (440). 
3° De vroegere afwijking, waardoor de ambtenaar van het bestuur der 
directe belastingen op grond van artikel 218, lid 7 oud B. W. ontslagen 
was van de verplichting tot geheimhouding, wordt krachtens artikel 
1253 quinquies nieuw Ger.W. (art. 29 van§ 2, art. IV, Opheffings- en 
wijzigingsbepalingen) uitgebreid tot alle ambtenaren van openbare be
sturen , ,met in be grip van de parastatale instellingen'' ( 441). De wetgever 
heeft niet nader bepaald wat hij begrijpt onder ,openbare besturen"; uit 
het verslag van de subcommissie kan wei afgeleid worden dat met deze 
niet-juridische terminologie niet aileen de besturen van staat, provincie en 
gemeente bedoeld worden, doch ook alle openbare diensten in de or
ganieke betekenis van het woord, zijnde de organismen door de regeerders 
opgericht om in een collectieve behoefte te voorzien en die onder hun 
controle staan (442). 

(439) Zie daarover BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 252, biz. 297. 

(440) Zie over a! deze punten: BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 252, biz. 300; voor de 
notarissen de bespreking in de Senaat 1958, 615-636. 
(441) Gedr. St. Sen., 683 (B.Z. 1974), nr. 2, Verslag subcommissie, biz. 46. 

( 442) MAST, A., Overzicht van het Belgisch AdministratiefRecht, Gent, Story, 1971, nr. 54, biz. 49. 
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AFDELING V 

DE BIJZONDERE PROCESREGELS IN VERBAND MET 
DE DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN 

171. Als grote innovaties moeten bij dringende voorlopige maatregelen 
aangestipt worden : het algemeen tegensprekelijk karakter ook van deze 
procedure (443), de zeer brede informatiemogelijkheden waarvan de vre
derechter, zoals voor de ontvangstmachtiging, ook terzake dringende 
voorlopige maatregelen kan gebruik maken (art. 1253 quin
quies Ger.W.), en tenslotte de mogelijkheden tot verzet, beroep en wijzi
ging ten aanzien van de beschikkingen van de vrederechter overeenkom
stig artikel1253 quater 3 en 4 Ger.W. 

172. Op volgende bijzonderheden moet worden gewezen. 

a. Het verzoekschrift tot verbod om voor hypotheek vatbare goederen te 
vervreemden of met hypotheek te bezwaren bevat de geboorteplaats en 
datum van de echtgenoten en de nauwkeurige omschrijving van de aard en 
de ligging van de goederen (mutatis mutandis voor zeeschepen). 

De beschikking van verbod herneemt die gegevens. Een uittreksel wordt 
op vraag van verzoeker medegedeeld aan de hypotheekbewaarder voor 
kantmelding op de kant van de laatst overgeschreven titel van verkrijging 
van de goederen. Deze innovatie kan wel heel wat moeilijkheden opleve
ren, nl. wanneer de titel meer dan 30 jaar geleden gemaakt werd, wanneer 
er geen titel is (verjaring, onderhandse akte, erfenis) en wegens de veel
vuldigheid van formaliteiten ( 444). 
b. De kennisgeving van de beschikking omtrent het verbod van de ver
vreemding of verpanding van roerende goederen aan verweerder vermeldt 
de tekst van artikel 507 G. W. 
c. Artikel 1253 septies Ger.W. opent de mogelijkheid tot preventieve 
bescherming van de echtgenoot-verzoeker, die dringende en voorlopige 
maatregelen vraagt. 
1 o In spoedeisende gevallen kan hij aan de vrederechter machtiging 
vragen om zijn verzoekschrift - nog voor de uitspraak over de waarde 
van de vraag ten gronde- in te schrijven door kantmelding, machtiging 
waarvan dan door de griffier aan de hypotheekbewaarder kennis wordt 
gegeven. De echtgenoot-verzoeker moet dat bijkomend verzoek doen, zij 
het dan dat het opgenomen kan zijn in hetzelfde verzoekschrift waarbij de 
vraag ten gronde wordt ingeleid ( 445). De vrederechter verleent de mach-

(443) Zie BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr. 304, biz. 354. 
(444) Zie WERDEFROY, F., o.c., T. Not., 1977, 10, biz. 71. 
(445) PAUWELS, J.M., o.c., nr. 154, biz. 119. 
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tiging in spoedeisende gevallen. Deze uitzonderlijke maatregel houdt op 
gevolgen te hebben, wanneer de kantmelding geschrapt wordt met toe
stemming van de echtgenoot-verzoeker, wanneer de vraag wordt afgewe
zen of onontvankelijk verklaard, en vanzelfsprekend door de beschik
kingen van verbod ten gronde (446). 
2° Betreft het verzoek ten gronde het vervreemden of in pand geven van 
roerende goederen en schuldvorderingen, dan kan de echtgenoot-ver
zoeker machtiging vragen om verzet te doen in handen van de andere 
echtgenoot of van een derde. Dat verzet moet gedaan worden bij gerechts
deurwaardersexploot en geldt als verbod om te vervreemden, te verpanden 
ofte verplaatsen, tot aan de uitspraak van de beschikking over de waarde 
ten gronde van het verzoekschrift (447). 
d. De inschrijvingen in het register van de hypotheekbewaarder hebben 
gevolg gedurende 6 maanden, tenzij de beschikking een andere termijn 
bepaalt. Hier ook bestaat een misleidend verschil tussen de franse en 
nederlandse wetteksten: de nederlandse is blijkbaar onjuist vermits daarin 
gesteld wordt dat de regeling van de geldingsduur aileen bestaat voor de 
voorlopige inschrijvingen van artikel 1253 septies Ger.W. (448). 
e. Artikel 1253 octies lid 2 Ger.W., ovemame van art. 221 § 3 oud 
B. W. stelt de wijze vast waarop een einde gemaakt wordt aan de gevolgen 
van de beschikkingen. 

ENKELESLOTBESCHOUVflNGEN 

173. Het is zeker nog te vro.eg om een algemeen oordeel uit te spreken 
over de nieuwe regels van het primair huwelijksstelsel. Slechts enkele 
beschouwingen kunnen nu reeds gedaan worden. 

Een winstpunt is zeker dat een aantal nieuwe regels werden opgenomen in 
het primair huwelijksstelsel: de solidariteit van de echtgenoten voor de 
huishoudelijke en opvoedingsschulden, de lastgevingen die een belang
rijke aanvulling van de bevoegdheidsregel zijn, de autonomie in de be
roepsactiviteit en bij het bestaan van rekeningen. 

Een helemaal afgerond en duidelijk juridisch~technisch geheel is het 
primair huwelijksstelsel niet geworden; het onderscheid persoonlijke 
rechtsbetrekkingen en handelingsbekwaamheid - primair huwelijks-

(446) Zie BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., o.c., nr.. 313, biz. '368. 

(447) Deze bijzondere bepaling voor de roerende goederen komt niet voor in art. 1280 Ger.W. met 
betrekking tot voor!opige maatregelen bij echtscheidingsprocedure. Zie daarover DE GAVRE, J. en 
LAMPE, M.P. ,o.c., nr. 66, 2" lid, biz. 175; CLOSSET, Ch. L. en VERHEYDEN, Chr.,Lasanctionpenale 
des mesures judiciaires relatives au mobilier des epoux, J.T., 1977, 475. 

(448) Zie WERDEFROY, F., o.c., T. Not., 1977, nr. 12, biz. 71-72. 
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stelsel is niet helemaal doorgedrongen. Dat daaruit moeilijkheden zullen 
voortvloeien is duidelijk. 

Andere problemen zullen voor de rechters zeker ontstaan uit het groot 
aantal blanco-normen: het belang van het gezin, de huishoudelijke schul
den, enz ... 
Tenslotte werden de nieuwe juridisch-technische begrippen niet duidelijk 
omlijnd: welk recht heeft de echtgenoot op de gezinswoning, hoe wordt de 
echtelijke verblijfplaats uiteindelijk vastgesteld, wat is de sanctie op de 
miskenning van de dringende voorlopige maatregelen bij onderhandse 
verkoop van onroerende goederen; allemaal problemen die toch door de 
rechtsleer en rechtspraak werden ontleed ... en gesteld. 

Er zijn de schoonheidsfouten in de procedure ... 

Maar toch vooruitgang is er zeker en vooral: de nieuwe wet beantwoordt 
aan een samenhangend beeld van de echtvereniging. 
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