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INLEIDING 

1. De wijziging in de wetgeving wordt (meestal) opgedrongen door een 
reeds gewijzigde sociaal-economische realiteit; dik:wijls is deze evolutie 
op lange termijn niet te voorzien, zodat men niet op voorhand de aange
paste schik:kingen kan nemen. 
De regelingen uitgewerkt 30 of 40 jaar geleden zijn dan oak niet meer 
aangepast aan de huidige toestand. 
De nieuwe wet wordt geacht dat wel te zijn. 

Vandaar het normaal ,streven van de wetgev~r" om een nieuwe wet zo 
ruim en zo snel mogelijk toepassing te laten krijgen. 
Een andere gedragsregel, die mede het behoud van ons sociaal-econo
misch systeem moet verzekeren, bestaat erin dat men rust moet laten waar 
rust heerst. 
Daarom dat de wetgever een duidelijke situatie niyt moet komen ver
troebelen; dat hij geen verwarring mag zaaien waar zekerheid heerst. 

In dit opzicht is een ingreep tot de toekomstige gevolgen van vroeger 
gecreeerde sitmities reeds een kiese ondememing op zichzelf. Wanneer de 
situatie tot stand werd gebracht hebben de partijen bepaalde gevolgen 
beoogd; concreet, wat betreft het huwelijk en het huwelijkscontract, 
hebben de echtgenoten bovendien nagestreefd dat die gevolgen zich 
gedurende de hele duur van hun huwelijk zouden realiseren op de door hen 
voorziene wijze. 
Er moeten dan ook werkelijk zwaarwichtige redenen zijn, vooraleer het 
verantwoord kan zijn andere gevolgen in de plaats te stellen van degene 
die de echtgenoten voorzien hadden of waarillee ze gewoon geraakt waren 
te leven. 

2. Uit het bovenstaande volgt dat de onrniddellijke toepassing van alle 
nieuwe bepalingen van de wet van 14 juli 1976 op personen die na 27 
september 1976 in het huwelijk getreden zijn, volkomen normaal is. 
Desbetreffend moest zeker geen later ogenblik vootzien worden. 
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De vraag is evenwel of de wetgever wel de meest elementaire regels heeft 
in acht genomen, waar het er op aankwam uit te maken welke weerslagde 
nieuwe wet mocht en zou hebben op de bestaande huwelijken en de 
lopende huwelijksvermogensverhoudingen. 
N aargelang de aard van de nieuwe bepalingen enerzijds en naargelang de 
aard van de bestaande stelsels anderzijds, heeft de wetgever dienaan
gaande een verschillende houding aangenomen. 
V andaar een korte behandeling in een eerste hoofdstuk van de bepalingen 
die, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel, vanaf 28 september 1976 
toepasselijk geworden zijn voor alle echtgenoten; in een tweede hoofdstuk 
wordt onderzocht wat, behoudens telkens de toepassing van de bepalingen 
bedoeld in het eerste hoofdstuk, het lot is van de stelsels die op 28 
september 1976 reeds bestonden. 
Gezien de overgangsfaze van 1 jaar, die aanving op 28 september 1976, 
inmiddels verstreken is, wordt hier voorbijgegaan aan de bijzondere 
problemen die tijdens dat jaar konden rijzen door het naast elkaar bestaan 
van enerzijds de oude stelsels in al hun regelingen en anderzijds de 
bepalingen van het onmiddellijk in werking getreden primair stelsel (on
rechtstreeks wordt die problematiek wel behandeld in de gevallen waarin 
de echtgenoten. een __ v.erklaring_tot_onge:wijzigde_handhaving v:an hun 
vroeger stelsel hebben afgelegd). ' 

HooFDSTUK I 

NIEUWE BEPALINGEN DIE, ONGEACHT 
HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 
EN DE DATUM VAN HET HUWELIJK, 

VANAF 28 SEPTEMBER 1976 TOEPASSELIJK ZIJN 
VOOR ALLE ECHTGENOTEN 

A. DE ARTIKELEN 212 TOT EN MET 224 B.W. 

3. Artikel1 van de wet van 14 juli 1976 bevat in zijn aanhef de opheffing 
van de vroegere artikelen 212 tot 226 septies B.W. 

J 

Betreffende de oude artikelen 212 tot 226 B.W. is geen enkele over-
gangsregeling voorzien, noch in de overgangsbepalingen (art. 3 van de 
wet) noch in artikel47 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen (art. 4 
van de wet). 
Normaal moet dus aangenomen worden dat vanaf 28 september 1976 de 
nieuwe artikelen 212 tot en met 224 B.W. toepasselijk zijn. 
Hoewel die stelling betwistbaar zou kunnen zijn ten aanzien van de 
toekomstige huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van vroeger aan-
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gegane huwelijken ( 1), toch moet dergelijke onmiddellijke gelding in casu 
aangenomen worden. Het gaat immers om bepalingen die, zo zeal niet de 
openbare orde raken (2), zich alleszins bewegen op het randgebied tussen 
de bekwaamheid en de bevoegdheid van de echtgenoten(3), wat ook hun 
onmiddellijke toepassing met zich brengt(4)(5). 
Vanzelfsprekend zijn ook de nieuwe bevoegdheids- en procedureregels, 
opgenomen in de nieuwe artikelen 212-224 B.W. alsmede in de artikelen 
1253bis-1253octies Ger. W., op 28 september 1976 onmiddellijk toepas
selijk geworden. 

B . DE ARTIKELEN 1387 « 1397 B. W. EN MEER BEP AALD DE VERANDERLIJKHEID VAN HET STEL

SEL 

4. De gemelde artikelen bevatten heel wat voorschriften betreffende de 
grond- en vormvoorwaarden van het huwelijkscontract (bv. art. 1387, 
1388, 1389, 1391, 1392, 1393, 1397 B.W.). 

Betreffende de toepassing in de tijd van deze voorschriften, is niets 
uitdrukkelijk voorzien in de overgangsbepalingen van de wet. Derhalve 
geldt de gewone regeling voor de toepassing van de wet in de tijd zowel ten 

(1) Zie voor de behandeling van deze algemene problematiek: Het overgangsrecht, de rommelzolder 
van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en 
de huwelijksvermogensstelsels, R.W~. 1976-1977, 961 e.v., nr. 3 tim 6. 
(2) Naar rriijn mening mag worden gesteld dat het ,bestl~an" als zodanig van de rechten en 
verplichtingen, opgenomen in art. 212-224 B.W., de openbare orde raakt. Het zijn immers de 
bepalingen W<\arbij het wezen van het huwelijk als instituut wordt vastgelegd, en, vooralshog, is dat 
een instituut dat als absoluut noodzakelijk voor onze maatschappelijke ordening wordt opgevat en dat, 
als zodanig, in zijn wezenlijke bepalingen de openbare orde raakt. Echtgenoten kunnen dus noch voor 
het verleden noch voor de toekomst overeenkomen dat de rechten en verplichtingen opgesomd in art. 
212-224 voor hen niet bestaan. 
lets anders is de concrete , uitoefening" van die rechten en de concrete , naleving" van die 
verplichtingen. In dat aspect zijn de rechten en verplichtingeri imperatief. Kunnen de partijen niet 
bindend de uitoefening van hun rechten (en na1eving van de verplichtingen van de andere) verzaken 
voor de toekornst, ze kunnen zulks wei ten aanzien van het verleden. 
(3) Dit was oak het geval voor de wet van 20 juli 1932 op o.m. de voorbehouden goederen van de 
gehuwde vrouw, die ook onmiddellijk toepasselijk werd (dit was overigens uitdrukkelijk voorzien bij 
het art. 226bis B.W., ingevoerd bij die wet). 
(4) Zie voor de toepassing in de tijd van desbetreffende wetten: De Page et Dekkers, Traite, I, nr. 
232, a.m. biz. 345. 
(5) Men kan zich afvragen of dit ook niet geldt voor art. 1426 B.W., dat aldaar zeker niet op zijn 
plaats staat. 
De ontnerning van bevoegdheden is irnmers oak rnogelijk voor echtgenoten die niet onder het wettelijk 
ste!sel gehuwd zijn of die zonder enig gemeenschapsstelsel zijn gehuwd. Wat meer is, ik rneen dat die 
bepaling behoort tot het primair stelsel. Om uit te maken of een regeling a! dan niet tot het primair 
stelsel behoort, is irnmers niet bepalend de plaats waar ze is opgenomen in het Wetboek, maar wel de 
inhoud ervan. In deze stelling moet aanvaard worden dat art. 1426 B. W. vanaf 28.9.1976 toepasselijk 
is geworden voor aile echtgenoten, wanneer ook zein het huwelijk getreden zijn: Deze inwerkingtre
ding is niet in strijd met het behoud van de toepassing van o.m. de oude art. 1390-1535 B.W. in de 
gevallen voorzien in art. 47 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen van de wet van 14 juli 1976. 
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aanzien van de opheffing van de vroegere artikelen 1387-1389 B.W. als 
voor de in werkingtreding van de hier besproken nieuwe artikelen. 
De nieuwe geldigheidsvereisten betreffende de huwelijkscontracten, zijn 
dus niet van toepassing op de contracten gesloten v66r 28 september 197 6. 
De geldigheid van die contracten moet beoordeeld worden volgens de 
wetgeving van kracht op het ogenblik waarop het contract werd aange
gaan. Derhalve blijft geldig een v66r 28 september 1'976 gesloten huwe
lijkscontract, waarbij de huwelijksvoorwaarden werden bedongen door 
eenvoudige verwijzingen naar een buitenlandse wetgeving. 
V66r 28 september 1976 was zulks immers toegelaten(6). 

Behoudens ten aanzien van het gegeven voorbeeld en natuurlijk ook t. a. v. 
de nu onmogelijk gemaakte keuze van een vroeger uitgewerkt stelsel door 
eenvoudige verwijzing ernaar, hebben deze beschouwingen praktisch 
weinig belang ; de nu geldende voorschriften wijken immers ongeveer niet 
af van de vroegere. 

5. De algemene bepalingen betreffende de werking van de huwelijks
vermogensstelsels (bv. art. 1390, 1391 B.W.)., die overigens niet veran
derd zijn tegenover de vroegere wet, zijn ook op 28 september 1976 in 
werking getreden. 

6. Men moet zich afvragen of dit eveneens het geval is voor de nu 
ingevoerde regel van de veranderlijkheid van de stelsels. Geldt die ook 

J 

voor de huwelijksvermogensstelsels in werking getreden v66r 28 sep-
tember 1976, toen als regel (van openbare orde dan nog wei) de onveran
derlijkheid van het stelsel gold? 

(6) Men kan zich afvragen volgens welke wet de geldigheid moet beoordeeld worden van een 
huwelijkscontract gesloten v66r de in werkingtreding van de nieuwe wet, doch waarbij het huwelijk 
eerst na 28.9.1977 is gevolgd. Moet de geldigheid van dat contract beoordee1d worden overeenkom
stig de voorschriften geldend op het ogenblik van het contract ofwel op het ogenblik van het huwelijk? 
In principe moet men zich plaatsen op het ogenblik van het huwelijkscontract dat een afzonderlijk 
besta311 heeft, hoewel geen afzonderlijke uitwerking; tegen<iver het huwelijk (zie: DEL VA, W., in 
A.P .R., Tw. Huwelijksvermogensstelsels I, nr. 245 ; RENAULD, J., Droit patrimonial de la famille, 
Larcier, Bruxelles 1971, nr. 397-398). Het feit dat tussen de datum van hethuwelijkscontract en van 
het huwelijk een nieuwe wet toepasselijk wordt kan dus de geldigheid van het huwelijkscontract niet 
aantasten. Gezien het huwe1ijkscontract evenwel eerst uitwerking krijgt na 28 september 1976, 
kunnen de bepalingen die afwijken van de nieuwe bestuursregeling geen uitwerking krijgen (zie: 
RENCHON, J.L., L' application dans le temps de la loi du 14 juillet 1976, Annales de droit, 197'7, 
bl.z 9 e.v., nr. 23). 
Men moet zich nochtans ook afvragen of een contract, dat overeenstemt met de nieuwe wet geldend op 
het ogenblik van het huwelijk, doch dat strijdig is met de oude wet geldend op het ogenblik van het 
huwelijkscontract (bv. t.a. v. de bestuursregeling; oud art. 1388 B.W.), nietig zou moeten verklaard 
worden. Hoewel zu1ks strijdig is met de algemene beginselen, is men geneigd ontkennend te 
anrwoorden (zie impliciet, RENCHON, J.L., o.c., nr. 23). 
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Deze vraag moet zonder mogelijke twijfel bevestigend beantwoord wor
den. 
De voorziene veranderlijkheid van het stelsel verschaft een vroeger niet 
bestaande genotsbekwaamheid aan de echtgenoten en raakt aldus, mijns 
inziens, de openbare orde. Behoudens andersluidende overgangsregeling 
(en die is er niet), moet de nieuwe regel van de veranderlijkheid dan ook 
onmiddellijk toepassing krijgen(7). De mogelijkheid om van stelsel te 
veranderen, moet voor aile echtgenoten beoordeeld worden volgens de 
wet die gelding heeft op het ogenblik waarop de verandering wordt 
overeengekomen (8). 

HOOFDSTUKll 

HET LOT VAN DE STELSELS , 
DIE OP 28 SEPTEMBER 1976 BESTONDEN 

7. N a uitgemaakt te hebben welke bepalingen van de nieuwe wet onmid
dellijk toepasselijk zijn voor aile echtgenoten, ongeacht de datum van hun 
huwelijk en de aard van hun huwelijksvermogensstelsel, komt het erop 
aan nate gaan wat de verdere incidentie is van de nieuwe wet. 
Desbetreffend werd in de overgangsbepalingen op de eerste plaats een 
onderscheid gemaakt naargelang de aard van het vroegere stelsel. 
Wanneer de echtgenoten gehuwd waren zonder huwelijkscontract of on
der een stelsel waarin een gemeenschap was bedongen (wettelijke, al
gemene, gemeenschap van aanwinsten, scheiding van goederen of dotaal 
stelsel met gemeenschap van aanwinsten), zijn er verschillende oplos
singen mogelijk, naargelang enerzijds de aard van de vroeger bedongen 
gemeenschap en anderzijds de wil van de echtgenoten (of van de vrouw 
aileen). 
Dit blijkt niet zo te zijn wanneer er geen gemeensch~p bedongen werd. 

(7) Zie BAERT, F., Nog over de terugwerkende kracht van de overgangsbepalingen van de wet van 14 
juli 1976, R.W., 1976-1977, 2241 e.v., nr. 4; zie ook CASMAN, H., en VAN LOOK, M.; Huwelijks
vermogensstelsels, C.E.D. Samson, Brussei, i977, Vll, biz. 6; zie ookhetversiagHambye, biz. 98. 
(8) GRAULICH, P., Le regime transitoire, in: Sept le~;ons sur [a reforme des regimes matrimoniaw;, 
Universite de Liege, 1976, biz. i83, meer bepaald biz. 184. 
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AFDEUNG 1 

DE VROEGERE STELSELS DIE GEEN GEMEENSCHAP BEVATTEN 

I. HET EIGENUJK STELSEL ,ZONDER GEMEENSCHAP" (ART. 1530-1535 OUD B.W.) 

A. Hoofdzakelijke kenmerken van het stelsel tot 28.9.1976 

8. Hoewel van weinig praktisch belang - er zijn mij geen echtparen 
bekend die onder dit stelsel gehuwd zijn- past het toch theoretisch nate 
gaan wat er van dit stelsel geworden is. 

Het stelsel was (is) hierdoor gekenmerkt dat ieder van de echtgenoten 
afzonderlijk eigenaar bleef van zijn huidige en toekomstige goederen, zo 
roerende als onroerende, maar dat de man het beheer had over de goederen 
van de vrouw om de vruchten ervan te ontvangen e~ ze aan te wenden ten 
bate van het huwelijk(9). 
Vroeger was er discussie over of de inkomsten uit de arbeid (beroepsin
komsten) van de vrouw ook onder dit vruchtgenot van de man vielen. Dit 
probleem werd echter opgelost door de wet van 20 juli 1932, waarbij die 
inkomsten het statuut van voorbehouden goederen kregen. 

B. lnwerking van de nieuwe wet 

9.vo1gensartikel 47§lvan deopheffings- en-wl.jzigingsbepalingen~ 
blijven ondermeer de artikelen 1530-1535 (specifieke regeling van het 
hier behandelde stelsel), de artikelen 226bis tot 226septies en de bepalin
gen die de vrouw omwille van haar onbevoegdheden moesten bescher
men, tot aan de vereffening van het stelsel van kracht voor de echtgenoten 
die een ander stelsel dan de gemeenschap hedden aangenomen. 
Blijkens de tekst van artikel47 § 1 in fine zou voor het van kracht blijven 
van die bepalingen vereist zijn dat de echtgenoten , ,overeengekomen zijn 
het bestaande stelsel ongewijzigd te handhaven"; zulks ten minste indien 
men aanneemt dat de zinsnede , ,en overeengekomen zijn ... '' ook zou 
slaan op , ,echtgenoten die een ander stelsel dan de gemeenschap hebben 
aangenomen' '. 

Doch dan moet worden opgemerkt dat artikel 1 van de overgangsbepalin
gen de verklaring tot ongewijzigde handhaving van het stelsel niet voor
ziet voor de echtgenoten die met een stelsel zonder gemeenschap zijn 
gehuwd. In artikel1 van de overgangsbepalingen heeft men het inderdaad 
enkel over echtgenoten die krachtens de wet of conventioneel met een 
gemeenschapsstelsel zijn gehuwd. 

(9) KLUYSKENS, A. ,Het huwelijkscontract, N. V. Standaard Boekhandel, 1950, nr. 348; zie art. 1530 
oudB.W. 
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Hoe moet dit probleem worden opgelost? 
Ofwel neemt men aan dat, hoven wat in artikel 1 van de overgangsbepa
lingen is voorzien, oak de echtgenoten gehuwd ,zonder gemeenschap" 
de verklaring tot ongewijzigde handhaving van hun stelsel konden afleg
gen. In deze hypothese kan de bepaling van ru;tikel47 § 1 nag enige zin 
hebben. Hoe het verder bestaand stelsel er dan uitziet, wordt hieronder 
ontleed ( eerste hypothese). 
Ofwel neemt men aan dat dergelijke verklaring voor dat stelsel niet kon 
afgelegd worden. In die hypothese moet er evenwel toe geconcludeerd 
worden dat het vroeger stelsel ,zonder gemeenscha.P" geen autonoom 
stelsel meer is gebleven, maar gelijkgesteld moet worden met een 
scheiding van goederen; dat impliceert dan dat de opneming van de 
artikelen 1530-1535 in artikel 47 § 1, geen zin heeft (2e hypothese). 

1 ° Eerste hypothese 

10. Wanneer men aanneemt dat de echtgenoten gehuwd ,zonder ge
meenschap'' de verklaring konden doen tot ongewijzigde handhaving van 
hun huwelijksvermogensstelsel, kon deze verklaring enkel tot doel heb
ben het beheer en het vruchtgenot van de man over de goederen van de 
vrouw te handhaven. 
Doch wat kan er daarvan overschieten, inachtgenomen de cumulatieve 
toepassing van de regeling betreffende de voorl?ehouden goederen en van 
het primair stelsel? 
Op het eerste gezicht ontstaat er een complexe en hybridische situatie. 
Men is geneigd te denken dat, hoewel in principe de man het genot heeft 
van de eigen goederen van de vrouw, het voortaan de vrouw is die het 
exclusief recht heeft om de inkomsten van die goederen te innen (art. 217 .. ' 
B. W.). · V erder zou ze dan daarvoor een zeker beheers- en beschik-
kingsrecht kunnen uitoefenen, doordat ze die inkomsten in de eerste plaats 
moet, en dus kan, aanwenden om de las ten van het huwelijk te dragen (art. 
217 B.W.) en om zich goederen aan te schaffen voor de uitoefening van 
haar beroep, waarvan ze dan het exclusief bestuur zal hebben (art. 217 
B. W.). Aileen wat overschiet zou dan aan het vruchtgenot van de man 
onderworpen zijn; maar dan nag zou vooraf de mogelijkheid bestaan dat 
de vrouw de inkomsten, die ze ontvangen heeft, op haar depositorekening 
plaatst, in welk geval ze tegenover de bewaarnemer geacht wordt ex
clusief het bestuur te hebben. 
Van het zogenaamd vruchtgenot van de man, zou dus meestal weinig of 
niets overschieten. Aileen zou hij een (beperkt) beheer behouden over de 
eigen kapitaal-goederen van de vrouw, dan nag mits die goederen door de 
vrouw niet verkregen werden als belegging van voorbehouden goederen. 
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Dergelijke analyse zou, mijns inziens, al te kortziChtig zijn. Het is niet 
omdat de goederen in eigendom toebehoren aan de vrouw dat de inkom
sten ervan haar inkomsten zouden zijn. 
Een van de kenmerken van het stelsel zonder gemeenschap is precies dat, 
hoewel er geen gemeenschap is, de man niettemin het beheer en het genot 
heeft van de goederen van de vrouw. De opbrengsten van die goederen 
komen dus toe aan de man, zodat het zijn inkomsten zijn; die inkomsten 
moeten aangezien worden als een resultaat van het beheer van de man, 
zodat het wel degelijk om inkomsten van de man gaat. Deze koppeling van 
inkomsten aan beheer, vindt men overigens bevestigd in artikel221 B. W. 
Derhalve behoudt, niettegenstaande de bepaling van artikel217 B. W., in 
de hier behandelde hypothese de man het exclusief recht om de opbreng
sten van de goederen van de vrouw te innen, moet hij ermee bijdragen in 
de lasten van het huwelijk, kan hij er zich goederen voor zijn beroep mee 
aanschaffen enz. 

2° Tweede hypothese 

11. Ook indien geen verklaring tot handhaving mogelijk was, zou men in 
beginsel moeten aannemen dat de bij contract vastgelegde regeling, met 
principieel beheers- en genotsrecht van de man, qehouden bleef. De 
nieuwe wet wijzigt immers normaal niets aan de uitwerking van de 
vroeger gesloten contracten. Men moet er evenwel rekening mee houden 
dat de nieuwe regeling het bestuur betreft, zodat ze onmiddellijk van 
toepassing is ( 1 0), behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling. 

Indien men niet aanneemt dat dergelijke uitdrukkelijke andersluidende 
bepaling zou moeten gelezen worden in artikel47 § 1 van de opheffings
en wijzigingsbepalingen, moet ook rekening gehouden worden met de 
geest van de nieuwe wet. Gezien de vrouw, vroeger gehuwd onder het 
stelsel van de algemene gemeenschap of de gemeenschap van aanwinsten, 
atitomatisch het exclusief bestuur bekomt over haar eigen goederen indien 
geen verklaring tot ongewijzigde handhaving van het stelsel wordt afge
legd (overgangsbepalingen, art. 1 3°), moet zulks a fortiori het geval zijn 
voor de vrouw gehuwd ,zonder gemeenschap". 
De vrouw gehuwd ,,zonder gemeenschap'' bekomtdus, indehierbespro
ken hypothese, voortaan het exclusief bestuur over haar goederen. 
Wel is het zo dat, zoals reeds werd aangestipt, in dit geval het stelsel 
,zonder gemeenschap" zijn specificiteit heeft verloren en gedenatureerd 
is tot een gewone scheiding van goederen. Deze konsekwentie is geen 
bezwaar. De wet van 14 juli 1976 heeft immers andere veel belangrijker 
denaturaties tot gevolg. 

(10) Planiol et Ripert, door BOULANGER, J., T. Vlll, nr. 10-3 1°. 
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--------- ---~~--~~~~~~~--~~~~-~~---~--~---- --------~---~~~~~~~-----~~~ 

C. C onclusie 

12. Om alle twijfel op te ruimen ware het aangewezen dat bij wet 
uitdrukkelijk zou worden bepaald dat de echtgenoten die v66r 28 sep
tember 1976 onder een stelsel ,zonder gemeenschap" gehuwd zijn over
eenkomstig de bepalingen van de artikel1530-1535 oud B.W., vanaf 28 
september 1976 vallen onder alle bepalingen van toepassing op de 
scheiding van goederen volgens de wet van 14 juli 1976. 
Zoals het oorspronkelijk was opgevat, kan het besproken stelsel toch niet 
meer behoorlijk functioneren. 

II. DE STELSELS VAN SCHEIDING VAN GOEDEREN (OUDE ARTIKELEN 1536-1539 B.W.) 

A. Kenmerken van het stelsel tot 28.9.1976 

13. Volgens de oorspronkelijke bepalingen van het B.W. was de ge
huwde vrouw, ook al was zij van goederen gescheiden, niettemin in een 
bepaalde mate handelingsonbekwaam (oorspronkelijke artikelen 215 en 
217 B.W.). 
Zij behield wel het volledig beheer over haar roerende en onroerende 
goederen en het vrij genot van haarinkomsten ( oud art. 1536 B. W.), maar 
ze kon niet vrij beschikken (betreffende haar onroerende goederen, zie de 
oorspronkelijke art. 215, 217 en 1538 B.W.; betreffende haaronroerende 
en roerende goederen, zie het art. 905 B.W.). 
Behoudens de weerslag van de wet van 20 juli 1932 op het stuk van de 
voorbehouden goederen, werd nadien eerst artikel1538 B.W. opgeheven 
bij de wet van 30 april 1958. Volledig zelfstandig handelingsbekwaam 
werden alle van goederen gescheiden vrouwen (zij het conventioneel, zij 
het ingevolge gerechtelijke scheiding van goederen of scheiding van tafel 
en bed) evenwel eerst bij de wet van 22 juni 1959. Tot dan kon de van 
goederen gescheiden vrouw, zelfs na de wet van 30 april1958, niet vrij 
beschikken; zeker niet ten kosteloze titel (lObis); en evenrnin, zo moest 
aangenomen worden, om baat over haar onroerende goederen(ll). 
Doch bij de wet van 22 juni 1959 werd een overgangsbepaling ingevoerd, 
volgens dewelke de echtgenoten, conventioneel van goederen ge
scheiden, hun gemeenschappelijke wil konden te kennen geven om het 
stelsel van scheiding van goederen te handhaven zoals zij dat bedongen 
hadden onder de destijds geldende wettelijke regeling (geen vrij beschik
kingsrecht van de vrouw). 

( lObis) Meestal werd aangenomen dat ze dit nog niet kon ook na de wet van 22 juni 1959. 
(11) Zie DEL VA, W. ,De bekwaamheid van de gehuwde vrouw sinds de wetvan30 apri/1958, R. W., 
1958-1959, 313 e.v., meer bepaald 325 e.v. 
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Sinds de wet van 22 juni 1959 in werking trad, bestonden er dus 2 stelsels 
van conventionele scbeiding van goederen; dez!! waarin de bescbik
kingsbevoegdbeid van de vrouw boogstens enkel beperkt was t.a.v. de 
bescbikkingen om niet (oud art. 905 B.W.) en deze waarin die onbe
voegdbeid bovendien bestond voor bescbikkingen' om baat over on
roerende goederen ( voor ecbtgenoten die de verklaring badden afgelegd). 

B. Inwerking van de nieuwe wet 

14. Bij de wet van 14 juli 1976 werden de artikelen 1536, 1537 en 1539, 
die vroeger de organieke regeling van bet stelsel van scbeiding van 
goederen bevatten, opgebeven. 
Nergens is voorzien dat die bepalingen nog bij wijze van overgangsmaat
regelen van toepassing zouden (kunnen) blijven. Evenmin is er iets voor
zien betreffende de overgangsregeling van de wet van 22 juni 1959. 
In de gegeven omstand~gbeden moeten de algemene beginselen van bet 
overgangsrecbt toegepast worden. 
De bijzondere bepalingen van bet vroeger gesloten buwelijkscontract van 
scbeiding van goederen blijven dus ontegensprekelijk integraal gelden 
(voor zover ze niet strijdig zijn met de regels van bet primair stelsel) (12). 
Geldt dit ook voor de vroegere bevoegdbeidsregeling? 

--- ----

In de mate waaiin de nieuwe wet de bestuursbevoegdbeid raakt, moef ze 
onmiddellijk gelden, ook ten aanzien van de bestaande stelsels van 
scbeiding van goederen, zulks bij gebreke van uitdrukkelijke an
dersluidende bepaling. V erder geldt bier dezelfde redenering a fortiori in 
verband met de geest van de wet, als diegene die gebouden werd ten 
aanzien van bet stelsel zonder gemeenscbap. 
De mogelijke beperkingen van de bescbikkingsvrijbeid van de gebuwde 
vrouw, waarvan men kon aannemen dat ze nog bestonden, ook ingeval de 
verklaring voorzien bij de wet van 22 juni 1959 niet werd afgelegd, zijn 
dus weggevallen. 
De organieke regeling van bet stelsel moet voortaan gezocbt worden in de 
artikelen 1466-1469 B. W. , daar de oude artikelen betreffeihle de 
scbeiding van goederen zonder meer opgebeven werden. 

15. Men moet zicb ecbter afvragen of bet vroegere stelsel niet integraal 
bebouden wordt voor de ecbtgenoten die na de wet van 22 juni 1959 de 
verklaring tot bandbaving bebben afgelegd voorzien bij artikel 4 van die 

(12) Omzeggens algemeen aanvaard; vgl.: DILLEMANS, R., Huwelijksvermogensrecht, nr. 91; 
RENCHON, J .L., o.c., nr. 12; Verslag Baert, biz. 20; HAMBYE, Regimes matrimoniaux, 2eme partie, 
in Repertoire notarial, nr. 377 3". 
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wet. Zoals gesteld, bleven door die verklaring de bevoegdheisbeper
kingen voor de van goederen gescheiden vrouw behouden zelfs voor 
bepaalde beschikkingen om baat. 
Ik meen dat de bedenkingen hierboven gehouden betreffende het stelsel 
zonder gemeenschap (2e hypothese), hier in dezelfde mate gelden. Der
halve moet, naar mijn mening, ook in dit geval het volstrekt exclusief 
bestuur van de vrouw onder haar goederen aangenomen worden sinds 28 
september 197 6. 

16. Ten onrechte heeft men (13) beweerd dat de echtgenoten gehuwd met 
een scheiding van goederen, in de periode van 28 september 1976 tot 27 
september 1977 door een enkele verklaring de toepassing zouden kunnen 
bekomen hebben van het nieuw wettelijk stelsel. 
Willen de van goederen gescheiden echtgenoten zulks bereiken, dan 
moeten ze hun toevlucht nemen tot de procedure voorzien voor de veran
dering van het huwelijksvermogensstelsel. 

C. Conclusie 

17. Ret besluit betreffende de scheiding van goederen, kan kort zijn. 
Zelfs t. a. v. de meest eenvoudige situatie is de wetgever erin geslaagd 
onzekerheid te brengen. Ook hier is verduidelijking bij nieuw wetgevend 
werk erg gewenst. 

AFDELING 2 

DE VROEGERE STELSELS MET EEN GEMEENSCHAP 

18. Behoudens telkens de toepassing van het primair stelsel, heeft de 
nieuwe wet uiteenlopende gevolgen op de vroeger bestaande stelsels met 
een gemeenschap. 
Onder bepaalde voorwaarden kan het bestaande stelsel ongewijzigd be
houden worden (I). In andere gevallen wordt het bestaande stelsel gewij
zigd, niet naar de samenstelling van de vermogens maar enkel wat be
paalde regelingen betreft (II). Tens lotte is in veruit de meeste gevallen het 
bestaand wettelijk stelsel volledig vervangen door' het nieuw wettelijk 
stelsel (III). 

(13) RAUCENT, L., La nouvelle loi sur les regimes matrimoniaux au l'egalfte des epoux dans la 
tegalite, J.T., 1976, 553 e. v., nr. 85. 
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J. HET BESTAAND STELSEL WORDT ONGEWIJZIGD GEHANDHAAFD 

A. In welke gevallen? 

19. De echtgenoten die onder het stelsel van gemeenschap waren ge
huwd, ofwel bij ontstentenis van huwelijkscontract ofwel ingevolge de 
bepalingen van hun huwelijkscontract, konden, in de periode van 28 
september 1976 tot en met 27 september 1977, ten overstaan van een 
notaris verklaren dat zij hun wettelijk of bedongen huwelijksvermogens
stelsel ongewijzigd wetisten te handhaven (overgangsbepalingen, art. 1 
1°). Voor de stelsels waarbij de gemeenschap wordt uitgesloten, is deze 
mogelijkheid (aldaar) niet voorzien. 

De verklaring tot handhaving moest gedaan worden bij notariele akte. 
Daar geen nieuw huwelijksvermogensstelsel werd tot stand gebracht, was 
de akte geen nieuw huwelijkscontract en moesten de plechtige vormen van 
het huwelijkscontract niet inachtgenomen worden(i4). 

De verklaring moest publiek gemaakt worden op de kant van de 
huwelijksakte en onderaan de minuut van het oorspronkelijk huwelijks
contract, indien er een was. Hoewel zulks niet uitdrukkelijk is voorzien, 
moet aangenomen worden dat voor handelaars de akte eveneens moest 
publiek gemaakt worden ter griffie van de rechtbank van koophandel en, 
naar mijn mening, best ook in het handelsregister. 

B. Hoe ziet het stelsel eruit bij gehandhaafde (wettelijke) gemeenschap? 

20. Wat de hoeveelheid en de samenstelling van de massa's betreft, is er 
weinig gewijzigd. 
Naast de eigen goederen van de man, vermengd met de goederen van de 
gemeenschap, bestaan de eigen goederen van de vrouw en haar voorbe
houden goederen. 

21. Wat het bestuur betreft, is de toestand er niet op vereenvoudigd. De 
moeilijkheden mogen evenwel ook niet overdreven, worden. 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat de soms als verdedigbaar voorge
houden stelling(15) volgens dewelke de nieuwe bestuursregeling ook in 
deze hypothese toepasselijk zou zijn, niet verenigbaar is met de, voor 
eenmaal, duidelijke en konsekwent gevolgde tekst van de wet. Immers, 
blijkens artikel 47 § 1 blijven in dit geval o.m. de vroegere artikelen 
1399-1528 B.W. toepasselijk, waaronder dus de artikelen 1421 e.v. en 

( 14) Zie bv. : WEYTS, L. , Enkele praktische aanwijzingen en bedenkingen m.b .t. de overgangsbepa
lingen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, R. W., 1976-1977, 941, e. v., meer bepaald kol. 953. 

(15) DEL VA, W., tijdens Congres voor notarissen te Antwerpen en tijdens bijscholingscursus te Gent. 
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1428 e.v. B.W. Bovendien worden de afzonderlijke artikelen, die maar 
een bijzondere konsekwentie van ( 16) of waarborgen we gens ( 17) de be
stuursonbevoegdheid van de met gemeenschap gehuwde vrouw uitmaken, 
uitdrukkelijk verder toepasselijk verklaard, wat zonder de handhaving van 
de bestuursonbevoegdheid van de gehuwde vrouw geen zin zou hebben. 
Op dit punt is de wetgever dus afgeweken van de algemene regel, die de 
onmiddellijke toepassing voorziet van de nieuwe bepalingen waardoor de 
bevoegdheidsregeling wordt gewijzigd. 

Volgens de wet blijft de man dus heer en meester van de gemeenschap 
(oud art. 1421 B.W.) en behoudthij hetbeheeroverde eigen goederen van 
de vrouw (oud art. 1428 B.W.). 

Als eerste uitzondering op die principiele regel, blijven de bepalingen van 
de oude artikelen 226bis-226septies B.W. van kracht, bevattende onder
meer de rechten van de gehuwde vrouw in verband met haar voorbe
houden goederen. Hetzelfde geldt voor de bepalingen van het primair 
stelsel. Trouwens, in de mate waarin de regeling van de voorbehouden 
goederen door de bepalingen van dit primair stelsel tegengesproken wor
den, heft dit laatste de voorgaande op. Zo bv. behoudt de vrouw het 
exclusief recht om haar inkomsten te ontvangen en heeft ze het exclusief 
bestuur over de goederen die ze daarmee aanschaft voor de uitoefening 
van haar beroep (art. 217 1e en 2e lid B.W.), ook al drijft ze haar handel 
met behulp van goederen die haar man tot haar beschikking heeft gesteld 
(zie oud art. 226septies § 1 1e en 2e lid B.W.). 

Ook in dit geval moet men zich hoeden voor misvatting i.v.m. de draag
wijdte van artikel 217 B.W. betreffende het exclusief recht van iedere 
echtgenoot om ,zijn inkomsten" te ontvangen. Zoals boven reeds werd 
aangetoond bij de bespreking van het stelsel ,zonder gemeenschap", is 
het hier eveneens zo dat, ingevolge het beheerrecht van de man, de 
opbrengsten van de eigen goederen van de vrouw inkomsten zijn van de 
man (voor de gemeenschap) en niet van de vrouw. 

In verband met het bestuur bestaan derhalve, bij handhaving van het 
stelsel van de vroegere wettelijke gemeenschap, actueel de volgende 
goederengroepen: 

(16) Bv. art. 776 eerste lid, 818, 905, 940 eerste lid B.W. 
(17) Bv. art. 226bis-226septies B.W, artikelen 64 tot 72 Hyp.W. en art. 553-560 Wb.Kh. 
(18) Dat ook die inkomsten, en niet aileen die uit arbeid, mede bedoeld zijn in art. 217 B.W., is 
onbetwistbaar; zie daaroverbv. TRAEST, G., CASMAN, H., en BouCKAERT, F. ,Het nieuw huwelijks
vermogensrecht, T.P.R., 1976, 775 e.v. nr. 28-31. Men dacht blijkbaar enkel aan de nieuwe 
bestuursregeling. 
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- eigen goederen van de man en gewone goederen van de gemeenschap: 
beheer en beschikking door. de man; 

- eigen goederen van de vrouw: 
- beheer en genot door de man voor de gemeenschap, 
- beschikking: naakte eigendom door de. vrouw en vruchtgenot door 

de man; 
- voorbehouden goederen van de vrouw: zie desbetreffende regeling; 
- eigen rechten op de gezinswoning en het huisraad: 

- zo gemeenschappelijk of eigen van de man: optreden als partij 
door de man met instemming van de vrouw; 

- zo eigen van de vrouw: optreden als partij door de vrouw voor de 
naakte eigendom en door de man als partij voor het vruchtgenot; 

- huurrecht op de gezinswoning : behoort steeds , ,gezamenlijk'' aan de 
echtgenoten toe, dus steeds is beider optreden als partij vereist; 

- een bijzonder statuut geldt dan nog voor de gelden en effecten op 
deposito's en de toegang tot de in de huur genomen koffer. 

De regeling is niet wezenlijk anders in geval van handhaving van stelsels 
met een andere gemeenschap dan de wettelijke. 

22. WaLde rechten_van_de_ schuldeisers_betrefLis erin beginsel niets 
gewijzigd, behoudens de hoofdelijke aanspr~elijkheid van de echtgeno
ten voor schulden door een van hen aangegaan ten behoeve van de 
huishouding. 

23. Aile oude regels betreffende de ontbinding en de vereffening van het 
stelsel, blijven ongewijzigd van kracht. · 
De vrouw behoudt het recht afstand te doen van de' gemeenschap en het 
voorrecht van emolumenten in te roepen. 
De contractuele bedingen waarbij van het gemeen recht wordt afgeweken 
betreffende de bewijsvoering, de gelijkheid in de verdeling enz., blijven 
gelden. 
Het valt in dit verband te betreuren dat o.m. het recht voorzien in het 
huidig artikel 1446 B. W. , niet toepasselijk werd verklaard ook voor de 
vroegere gemeenschapsstelsels. 

II. HET BESTAAND STELSEL WORDT ,AANGEPAST" 

A. In welke gevallen ? 

24. Indien de echtgenoten, gehuwd onder de algemene gemeenschap, de 
gemeenschap van aanwinsten, de scheiding Vl,m goederen met ge-
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meenschap van aanwinsten of het dotaal stelsel met gemeenschap van 
aanwinsten, voor 28 september 1977 geen verklaring tot ongewijzigde 
handhaving van hun bestaand stelsel hebben afgelegd, is hun stelsel vanaf 
28 september 1977 ,aangepast". Vanaf dat ogenblik zijn, voor de echt
genoten gehuwd onder de algemene gemeenschap of onder de ge
meenschap van aanwinsten, de nieuwe artikelen 1415 tot 1426 B.W. 
toepasselijk voor alles wat betrekking heeft op bet bestuur van de ge
meenschap en van hun eigen goederen, alsook de artikelen 1408 tot 1414 
betreffende de gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schul
deisers. 
Hetzelfde geldt, doch enkel t.a.v. de gemeenschap, voor de echtgenoten 
gehuwd onder de scheiding van goederen met gemeenschap van aanwin
sten of een dotaal stelsel met gemeenschap van aanwinsten ( overgangsbe
palingen, art. 1, 3°). 

B. Organieke -regeling van deze , aangepaste" stelsels 

25. Betreffende de bier bedoelde huwelijksvermogensstelsels werd toe
passing gemaakt van de regeling die in een eerste variante door de 
verslaggever van de senaatscommissie voor justitie was voorgesteld. Op 
de bestaande stelsels worden enkel de bestuursregelin'g, de regeling van de 
gemeenschappelijke schulden en van de rechten van de schuldeisers van 
de nieuwe wet, toepasselijk; zo moet men althans concluderen bij de 
enkele lezing van artikel 1, 3° van de overgangsbepalingen. Wat de 
actieve samenstelling (financiering) van de onderscheiden vermogens 
betreft, blijven de vroegere regels toepasselijk. 
Blijven aile andere oude wetsbepalingen nog toepasselijk? 
Dit werd in de wet niet uitdrukkelijk gesteld. 
In bet algemeen werd voorzien dat de bepalingen vermeld in § 1 en § 2 van 
artikel47 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen in de bier bedoelde 
gevallen enkel toepasselijk blijven , ,in zoverre zij noodzakelijk zijn voor 
de werking en de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel'' (art. 4 7 
§ 3 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen). 

26. Het is enigszins onlogisch enerzijds de nieuwe wet toepasselijk te 
verklaren enkel wat betreft het bestuur, de gemeenschapsschulden en de 
rechten van de schuldeisers, en anderzijds de vroegere wetgeving toepas
selijk te verklaren enkel in zoverre zulks noodzakelijk is voor de werking 
en vereffening van het bestaand stelsel. Bij dergelijke formulering is geen 
enkele regeling residuair, d. w. z. toepasselijk voor wat niet uitdrukkelijk 
anders is voorzien. 
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Hoewel de vraag op geen enkele plaats aldus is gesteld tijdens de voorbe
reidende bandelingen, blijkt bet zo te zijn dat de oude regeling als residuair 
moet worden aangezien. Deze zienswijze eerbiedigt de regel dat de 
nieuwe wet niet mag ingrijpen op de ,lopende" contracten. 

Beboudens bestuur, scbulden van de gemeenscbap en recbten van de 
scbuldeisers, zou de vroegere wetgeving dus toepassing moeten krijgen, 
in de mate waarin de bepalingen ervan niet onverenigbaar zijn met de 
uitdrukkelijk toepasselijk verklaarde nieuwe wetsbepalingen of met de 
geest ervan. Aldus zouden de vroegere bepalingen betreffende de weder
belegging, bet bewijs, de vergoedingen, de wijze van vereffening (niet 
netto maar bruto) en verdeling, bijven gelden. 
Even wei moeten aile voorrecbten van de vrouw, die onverenigbaar zijn 
met baar gelijkberecbtiging ten aanzien van bet bestuur en dus de be lasting 
van de gemeenscbap, wegvallen. 
Bij nader onderzoek komt dit erop neer dat de volgende oude . B. W. 
bepalingen wegvallen minstens in de mate waarin die bepalingen een 
ongelijkheid zouden bandbaven tussen de man en de vrouw : artikel 1408 
(verkrijging van onverdeelde aandelen), 1414 2e lid, 1415, 1416, 1417, 
1419, 1420, 1421-1432, 1434, 1435, 1436, 1439, 1443-1448 (in de plaats 
van deze laatste gelden de nieuwe art. 1470-1474 B.W. zie verder), 1449 
(wegvallend door de combinatie van art. 212 B.W. en de toepass-ing van 
de nieuwe art. 1415-1425 B.W.), 1451 (waarvoor nude verandering van 
buwelijksvermogensstelsel in de plaats komt), en 1452. 

De vrouw zal geen afstand meer kunnen doen van de gemeenscbap (art. 
1453-1466 en 1492-1495 vervallen, evenals art. 1475) en'bet voorrecbt 
van emolumenten niet meer kunnen inroepen (art. 1483 vervalt, docb in de 
plaats komt betgeen bij bet nieuw art. 1440 wordt geregeld). 

De vrouw zal baar vooruitneming (bedoeld zijn de eigenlijke en oneigen
lijke terugnerningen: oud art. 1471 B.W.) niet meerkunnen doen voor de 
man en op dat punt zullen de ecbtgenoten gelijk bebandeld worden 
(wegvallen van het art. 14 72 B. W.). Het oud artikel1481 B. W. zal geen 
toepassing meer krijgen; evenmin de artikelen 1484-1485 oud B.W., 
omdat zij niet. verenigbaar zijn met de in werking tredende bepalingen · 
.betreffende de scbulden van bet gemeenscbappelijk vermogen en de 
recbten van de scbuldeisers. Hetzelfde geldt voor de artikelen 1486 tot en 
met 1488. · 
Verder vervalt nog de wettelijke bypotbeek van de gebuwde vrouw. Oak 
de eenzijdige mogelijkheid voor de gebuwde vrouw om de gerecbtelijke. 
scbeiding van goederen te vorderen moet vervallen, om voortaan een 
mogelijkheid te worden voor de beide echtgenoten, overeenkomstig de 
bepalingen van de nieuwe artikelen 1470-1474 B.W. 
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Ook de verdere gelding van de oude artikelen 553-560 van bet Wetboek 
van Koophandel, blijkt moeilijk verdedigbaar. 
Eens de nieuwe bestuursregeling van kracht, moet ook bet stelsel van de 
voorbehouden goederen geacht worden vervallen te zijn. 

27. De slotsom is dat van het vroegere stelsel, behoudens de samen
stelling van de massa's, ongeveer niets overblijft. 
Wat nog rest is omzeggens niet afwijkend van de nieuwe regelin·g. 

De doorwerkende verschillen zouden hoofdzakelijk deze zijn betreffende 
de wederbelegging, de berekening van de vergoedingen en de afwijkingen 
terzake de verde ling (bv. niet-toepasselijkheid van de nieuwe regeling 
voorzien in de art. 1446 en 1447 B.W.). 
Wat de wijze van wederbelegging betreft, moet echter worden opgemerkt 
dat ze een eenheid vormt met de bestuursregeling. Derhalve moet, meen 
ik, aangenomen worden dat de desbetreffende nieuwe regeling, samen 
met de nieuwe bestuursregeling, toepasselijk moet geacht worden. 
Men kan de vroegere regeling, behoudens de samenstelling van de vermo
gens, als ongeveer volledig vervallen aanzien, indien men, met enige 
goede wil, stelt dat de oude regelingen terzake de wijze van berekening 
van de vergoedingen niet noodzakelijk is voor de werking of de veref
fening van bet stelsel. 
Dan rest enkel nog de concrete realisering van de verdeling, waarbij de 
toepassing van de nieuwe artikelen 1446-1447 B.W. zou uitgesloten 
blijven ... precies twee van de meest positieve bepalingen van de nieuwe 
wet. 
lndien men niet door een, zij bet enigszins geforceerde, interpretatie de 
integrale toepassing van de nieuwe wet kan staande houden, behoudens 
dan wat de samenstelling van de vermogens betreft, meen ik dat dit bij de 
wet zou moeten bepaald worden. Het heeft geen zin bier nog verder bij 
wijze van algemene regel te verwijzen naar de vroegere wetgeving die, 
hoe dan ook, hoogstens voor een paar artikelen toepasselijk kan blijven. 

C. Lot van de voor 28.9.1977 aangegane schulden en rechten van de 
schuldeisers in dat verband 

28. Een bijzonder probleem vormen de voor 28 september 1977 aange
gane schulden en de rechten van de bestaande schuldeisers. Blijven de 
(vroegere) schuldeisers van de man mede bet gehele gemeenschappelijk 
vermogen tot onderpand hebben, hoewel het eigen schulden van de man 
betrof? 
De eerbiediging van de ,verworven rechten" en de mogelijkheid die de 
vrouw toch had om eventueel de vereffening te vragen mits de waarborgen 
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die ze vroeger in dat verband had, doen ertoe besluiten dat die schuldeisers 
het gemeenschappelijk vermogen mede als onderpand behouden (naast 
het eigen vermogen van de man). 
Daar echter, bij hypothese, hun schuldvordering niet het karakter heeft 
van een gemeenschappelijke schuld, is het vermogen van de vrouw er 
geen onderpand voor. 
Krijgen de persoonlijke schuldeisers van de vrouw, die vroeger enkel de 
naakte eigendom van haar eigen goederen tot onderpand hadden (plus haar 
eventuele voorbehouden goederen: art. 226 septies § 4 B. W,), nude valle 
eigendom van die goederen als onderpand, samen met haar inkomsten? 
Op deze vraag moet mijns inziens zonder meer bevestigend geantwoord 
worden ( op te merken valt dat in de bier behandelde gevallen de opbrengst 
van de eigen goederen van de vrouw wei degelijk , ,haar'' inkomsten zijn 
geworden). 

Ill. HETBESTAANDSTELSEL WORDT ,,VERVANGEN" DOORHETNIEUW WETTELJJKSTELSEL 

A. In welke gevallen? 

29. De echtgenoten die voor 28.9.1976 conventioneel of bij ontstentenis 
van huwelijkscontract-ond~r-d~-wettelijke-gemeenschap-waren-gehuwd 
zijn vanaf 28.9.1977 onder het nieuw wettelijk stelsei gehuwd, indien zij 
niets hebben ondernomen (geen verklaring tot handhaving, geen veref-. 
fening; art. 1, 2° eerste lid van de overgangsbepalingen). 
Ze zijn dat vanaf de datum van hun verklaring, indien ze tussen 28.9.197 6 
en 27.9.1977 ten overstaan van een notaris hebben verklaard dat zij zich 
onmiddellijk wensten te onderwerpen aan de bepalingen betreffende het 
nieuw wettelijk stelsel (art. 1, 2° tweede lid van de overgangsbepalingen). 
Het nieuw wettelijk stelsel kan oak toepasselijk geworden zijn door 
(ingevolge) de vereffening van om het even welk oud stelsel met ge
meenschap, hetzij die vereffening geschiedt in onderling akkoord van de 
echtgenoten hetzij op vordering van de vrouw. 
In de eerste hypothese moet aangenomen worden dat het nieuw stelsel in 
werking trad op het ogenblik waarop het akkoord tot vereffening· is tot 
stand gekomen (mits duidelijk bewijs ervan met vaste datum) en in de 
tweede hypothese in principe op 28.9.1977, doch uiterlijk op het ogenblik 
van de indiening van de vordering van de vrouw ( althans in de verhouding 
tussen echtgenoten) indien zulks voor 28.9.1977 gebeurde. 
Op te merken valt dat deze bevinding in strijd ·is met de onmogelijk 
aanvaardbare tekst van artikel1, 6° van de overgangsbepalingen(19). 

(19) Over deze onmogelijkheid, zie: R.W., 1976-1977, 961 e.v., nr. 19. 

608 



- ------- l~ ;---: 

Het komt nogal ongewoon voor dat door een eenzijdig optreden van de 
vrouw een vroegere algemene gemeenschap ontbonden wordt en vervan
gen wordt door bet nieuw wettelijk stelsel, zodat ondermeer,de eventuele 
verdelingsbedingen i.v.m. de vroeger bestaande algemene gemeenschap 
volledig uitgehold worden. 
W at gaat men doen met bedingen van ongelijke verdeling afhankeFjk van 
bet overlijden van een der echtgenoten (20)? 
Dit zijn eventueel nog eenvoudige vragen in verband met bijzondere 
bedingen van bet huwelijkscontract. De grote vraag is echter de hieronder 
behandelde. 

B. Wat is het lot van het oude stelsel? 
1° Het nieuwe stelsel wordt toepasselijk ingevolge de vereffening van het oude 

30. Ingeval bet oude stelsel in der minne vereffend enverdeeld wordt (bij 
aanvaarding van de gemeenschap door de vrouw), is de toestand duidelijk. 
De oude gemeenschap is ontbonden. Zolang de vereffening (en verdeling) 
ervan niet afgesloten is, behoort de oorspronkelijke gemeenschap (in 
actief en passief) in onverdeeldheid, als eigen vermogensbestanddeel, toe 

. aan de beide echtgenoten. Wat de echtgenoten bij een eventuele verdeling 
bekomen in actief en passief' is eigen goed (of schuld) in bet nieuw stelsel. 
Indien de vrouw afstand heeft gedaan van de gemeenschap, behoort de 
gehele gemeenschap als eigen goed (eventueel schuld) toe aan de man. 
T.a.v. de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers, gelden de regelin
gen in de oude wet voorzien voor de gewone ontbinding van de ge
meenschap. 

31. Er is betwisting gerezen betreffende de draagwijdte van bet recht bij 
artikell, so van de overgangsbepalingen verleend aan de gehuwde vrouw. 
Bepaalde rechtbanken(21) beslissen, zich beroepend op de tekst van de 
wet, dat de rechtbank op vordering van de vrouw enkel de vereffening kan 
bevelen, niet echter de verde ling. In de tekst van de wet is inderdaad enkel 
vermeld ,.,vereffening", zonder dat die uitdrukking, zoals gebruikelijk, 
gevolgd wordt door ,en verdeling". Het feit dat in de laatste zin van 
artikel 1, so bovendien is vermeld dat , ,de boedelbeschrijving van de 
gemeenschap wordt opgemaakt in aanwezigheid van de man of deze 
behoorlijk opgeroepen zijnde", geeft hun daarbij nog steup. 

(20) Ik meen dat hier dezelfde oplossing zich opdringt als bij vereffening en verdeling na gerech
telijke scheiding van goederen. 
(21) Rb. Antwerpen, 26 mei 1977, inz. C.IP., onuitg.; Rb. Oudenaarde, 15 november 1977, i.z. 
V.W./V.d.K., onuitg. 
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Deze interpretatie wordt terecht door andere rechtbanken (22) niet ge
volgd. De vrouw heeft immers de mogelijkheid om de gemeenschap, die 
ontbonden is of waanran ze de ontbinding door haar vordering uitlokt, 
ofwel te aanvaarden ( eventueel zich beroepend op haar voorrecht van 
emolumenten) ofwel te verwerpen. Naar die mogelijkheid wordt uitdruk
kelijk verwezen in artikel 1, so. W elnu, de eventuele aanvaarding van de 
ontbonden gemeenschap geeft de vrouw me teen het recht om de verde ling 
te vorderen. 
Het feit dat in de tekst enkel sprake is van ,vereffening", is zeker niet 
afdoende. De bewoordingen ,vereffening" en ,vereffening en verde
ling" worden in deze tekst, en ook elders, door elkaar gebruikt. Zo bv. 
wordt in artikel 1 , 6° met vereffening ontegensprekelijk bedoeld de akte 
houdende de vereffening en (doorgaans) de verdeling(23). 
Het weze trouwens opgemerkt dat artikel 1, so zijn praktisch nut in grote 
mate zou verliezen, mocht het recht om de verdeling te vorderen er niet 
mede in begrepen zijn. 
De vordering van de vrouw kan derhalve best geformuleerd worden zoals 
dit doorgaans gebeurt ingeval van dagvaarding tot echtscheiding: ... ,,te 
bevelen dat zal worden overgegaan tot de vereffening en, voor het geval 
van aanvaarding ervan door de verzoekster, de verde ling van de ge
meenschap die ... '' . 

2" Het nieuwe stelsel is in de plaats gekomen van de vroegere wettelijke gemeenschap 
door een verklaring van vervroegde toepasselijkheid of krachtens de wet ( op 
28.9.1977) 

32. In veruit het grootste aantal gevallen is het nieuw wettelijk stelsel 
vanaf 28.9. 1977 in de plaats gekomen van de oude wettelijke ge
meenschap (art. 1, 2° eerste lid van de overgangsbepalingen). In zeer 
uitzonderlijke gevallen zal dat vroeger gebeurd zijn, ingevolge een ver
klaring van vervroegde toepasselijkheid (art. 1, 2° · tweede lid van de 
overgangsbepalingen). De problematiek in verband met het lot van het 
oude stelsel is in beide hypothesen dezelfde; alleen is het nieuwe vroeger 
,praktijk" geworden in de tweede hypothese. 
Betreffende de weerslag op het oude stelsel, zijn hoofdzakelijk drie 
stellingen verdedigd. Volgens de meesten is het vroeger stelsel als het 
ware ,vergleden" in het nieuwe (zogenaamde continui:teitstheorie) (a0

). 

(22) Bv. de rechtbanken van eerste aanleg van Gent, van Denderrnonde en van Brugge. 
(23) In zijn commentaar in de Repertoire notarial, Tw. Regimes matrimoniaux, 2e partie, nr. 3Q8, 
heeft dhr Hambye, van wiens hand de tekst toch afkomstig is, het ook zeer duidelijk over ,!iquida
tion-partage''. 
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Volgens anderen krijgt bet nieuwe stelsel integraal retroactief toepassing 
vanaf bet ogenblik van bet buwelijk (retroactiviteitstbeorie) (b0

). Door 
enkelen wordt gesteld dat de vervanging van bet oude stelsel door bet 
nieuwe, de ontbinding van bet oude stelsel tot gevolg beeft (c0

). Wat zijn 
de voor de onderscbeiden stellingen ingeroepen argumenten? W at moet 
de beoordeling zijn van deze problematiek ( d0 )? 

a0
• De continui:teitstbeorie 

33. Meestal wordt voorgebouden dat bet oude stelsel ,vergleden" is in 
bet nieuwe, in deze zin dat wat op bet ogenblik van de overgang eigen was 
(actief en passief) eigen is geworden onder bet nieuw stelsel en wat 
gemeenscbappelijk was (actief en passief) gemeenscbappelijk is gewor
den onder bet nieuw stelsel(24). Deze stelling wordt doorgaans zonder 
meer geponeerd, zonder juridiscbe motivering. Haar praktiscb voordeel 
wordt soms aangevoerd om ze te verkiezen boven de andere (25). 

34. Juridiscbe argumenten kunnen inderdaad m.i. moeilijk aangevoerd 
worden. Men kan in dit verband eveneens moeilijk van , ,de wil van de 
wetgever'' gewagen; en zelfs mocbt dit bet geval zijn, dan blijkt een wil in 
de bier besproken zin tocb moeilijk aantoonbaar. 

Aileen een passage in bet verslag van de subcommissie, wier , ,overgangs
voorstel'' uiteindelijk niet werd aanvaard, kan als een argument biervoor 
gei:nterpreteerd worden(26). Immers, op de vraag of een automatiscbe 
overgang van bet oud wettelijk stelsel naar bet nieuw wettelijk stelsel 
moest worden voorgescbreven, volgden o.m. de volgende bedenkingen: 
, ,De subcommissie stelt vast dat die overgang tot gevolg scbijnt te zullen 
bebben dat bet oude stelsel moet worden vereffend .volgens de buidige 
regels van bet burgerlijk wetboek ... '' 
, ,Misscbien kan worden afgezien van de idee van een onmiddellijke 
vereffening; maar om de recbten van iedere ecbtgenoot vast te stellen is 
een boedelbescbrijving nodig waarin de eigen en gemeenscbappelijke 
goederen en de eigen en gemeenscbappelijke scbulden wo~den gescbat. 
Bij gebreke van vereffening zouden de goederen en de schulden die 
aanwezig zijn bij de verandering van stelsel hun aard behouden ( eigen of 
gemeenschappelijk) ''. 

Docb, deze passage !evert, in baar kontekst geplaatst, minstens evenveel 
argumenten op voor de ontbindingstbeorie. 

(24) Zie HAMBYE, Repertoire notarial, Tw. Regimes matrimoniaux 2e partie, nr. 388 en 396; 
DILLEMANS, R., Huwelijksvermogensrecht, nr. 88; GRAULICH; P., Le regime transitoire, in: Sept 
ler;ons sur Ia reforme des regimes matrimoniaux, biz. 183 e.v., meer bepaal,d biz. 188-189. 
(25) Bv. DILLEMANS, R., o.c., I.e. 

(26) Zie verslag van de subcommissie, biz. 307-308. 
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35. De continui:teitstbeorie is, zoals de eigenlijke retroactiviteitstbeorie, 
op bepaalde punten in strijd met de regel van de niet-retroactiviteit van de 
nieuwe wet. 
Indien men voortaan de vrouw ook doet instaan met baar eigen vermogen 
en inkomsten voor gemeenscbapsscbulden v66r 28.9.1977 enkel ontstaan 
door toedoenvan de man(27), in gevallen waarin zulks op bet ogenblik 
van bet ontstaan van de scbuld niet het geval was, past men de nieuwe wet 
retroactief toe. Dit gebeurt evenzeer wanneer de eigen scbulden van de · 
man vanaf 28.9.1977 overgegaan in bet gemeenscbappelijk vermogen, de 
gemeenscbap als onderpand verliezen (nieuw artike11409 B.W.). 
Een zelfde retroactiviteit bestaat indien men bet recbt op vergoeding, dat 
tocb virtueel ontstaat op bet ogenblik van de verrijking van bet ene 
vermogen ten nadele van bet andere, voortaan laat bebeersen door de 
nieuwe regeling betreffende de vergoedingen; een verworven toestand 
( dit is bet bedrag van de verscbuldigde vergoeding op 28.9 .1977) wordt 
gewijzigd. 

36. Voor bet ingeroepen praktiscb voordeel van de stellipg valt wei wat te 
zeggen; docb slecbts indien men de zaken op korte termijn ziet. 
Als men aan de latere zogezegde enkelvoudige vereffening denkt, blijkt 
datvoord.eer groiendeels Te vervallen. - ---- - -- .. - ---

Immers, evenzeer als bij de ontbindingstbeorie zal bet later, bij de ontbin
ding van bet stelsel, vaak zeer belangrijk zijn te kunnen uitmaken wat de 
samenstelling van bet vermogen was op bet ogenblik van de overgang naar 
bet nieuw stelsel (meestal op 28.9.1977). 
Inderdaad, een scbuld van dezelfde aard kan gemeenscbappelijk zijn 
indien ze voor 28.9.1977 ontstond en zou eigen zijn indien ze nadien 
ontstond; om uit te maken of baar betaling al dan niet tot vergoeding van 
bet ene vermogen aan bet andere aanleiding geeft, zal bet er dus op 
aankomen later te bewijzen of de scbuld bestond op 28.9.1977. Betref
fende de activa geldt mutatis mutandis betzelfde (zie ook de problematiek 
i.v.m. de gereedscbappen en werktuigen, verder bebandeld onder bet 
boofdstuk betreffende de voorbebouden goederen). 

37. Ook moet gewezen worden op bepaalde onbillijkheden. 

V 66r 28.9.1977 verkregen roerende erfenissen zijn gemeenscbappelijk; 
na die datum verkregen erfenissen zijn eigen, zulks in een zogenaamd 
,continu" stelsel. 

(27) Zie HAMBYE in Repertoire notarial, I.e., nr. 388 en 396. 
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lndien men bet geluk heeft dat de erflater blijft lev en tot na 27.9.1977, 
worden de verkregen roerende goederen eigen, zoniet zijn ze in bet 
gemeenschappelijk vermogen gevallen. 
Ingevolge de vroeger geldende regel dat aile schulden van qe man -
behoudens vergoeding als ze aangegaan werden enkel tot verrijking van 
zijn eigen patrimonium- schulden waren van de gemeenschap, en de nu 
geldende regel dat de gemeenschappelijke schulden kunnen verhaald 
wordenop de 3 vermogens (art. 1414 B.W.), mo~tde vrouwvoortaanmet 
haar eigen goederen en met haar eigen inkomsten instaan voor de vroeger 
(voor 28.9 .1977) door toedoen van de man ontstane schulden, zelfs indien 
een misdrijf of onrechtmatige daad de oorzaak van die schuld is. 
Men kan opwerpen dat de vrouw dan maar de vereffening had moeten 
vragen, doch dan vergt men toch al te veel van de doorsnee burger. .. 

J 

W anneer de vrouw actueel geen vermogen heeft, zal ze zich overigens orri 
die stand van zaken nu niet bekommeren; de problemen zullen rijzen 
wanneer de vrouw later vermogend wordt, bv. door erfenis. 
Bovendien zal bet feit dat er op 28.9.1977 bepaalde schulden bestonden 
eventueel slechts na verloop van maanden, soms jaren, aan bet licht komen, 
zodat zelfs de meest voorzichtige geen voorzorgen zou kunnen nemen. 
In feite komt de continui'teitstheorie neer op de dooreenwerking (gelijk
tijdige toepassing) van twee verschillende stelsels, wat in strijd is met de 
grote regel van de enkelvoudigheid van stelsel. 

b0
• De retroactiviteitstheorie 

38. Anderen (28) verdedigen de retroactieve toepassing van bet nieuwe 
wettelijk stelsel, net alsof de nieuwe wet van toepassing zou geweest zijn 
vanaf bet ogenblik van bet huwelijk. De oude wettelijke gemeenschap 
moet, in deze stelling, geacht worden nooit bestmin te hebben, nooit 
gefunctioneerd te hebben, in geen enkele van haar bepalingen. 
Deze stelling kreeg reeds gehoor in de rechtspraak (29). 

39. Zoals reeds vroeger werd aangetoond (30), ·is deze stelling juridisch 
niet te verantwoorden, ook al is ze te motiveren door een passus van bet 
rapport van de commissie voor justitie van de Kamer. 

(28) Bv. RapportBaert, biz. 21; BAERT, F.,o.c., R.W., 1976-1977,2241 e.v.; CASMAN, H., en VAN 
LOOK, M., Huwelijksvermogensstelsels, VII- Overgangsbepalingen, biz. 6-7; zie ook, maar aarze
iend, 'TRAEsT, G., CASMAN, H., en BoucKAERT, F., Het nieuw huwelijksvermogensrecht, T.P.R., 
1976, 775 e.v., nr. 173; BoucKAERT, F., Overgangsbepalingen,. voordracht gegeven voor de 
studiekring van de notarissen ·van B~gge op 4 november 1976, nr. 21-24. 
(29) Vred. Vilvoorde, 27 oktober 1977, i.z. CN.W., onuitg. 

(30) Zie: Het overgangsrecht, de roinmelzolder van de wet van 14 juli 1976 betreffendt; de weder
zijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, R. W., 1976-77, 
961 e.v. 
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Ze is in strijd met de algemene beginselen betreffende het overgangsrecht, 
die geen retroactieve werking van de nieuwe wet toelaten tenzij bij 
uitdrukkelijke wetsbepalingen in die zin (31). 
Men kan ook een argument ertegen inroepen geput uit de Franse tekst van 
artikel 1, 2° van de overgangsbepalingen, waarin is voorzien dat de 
echtgenoten gehuwd onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap aan 
het nieuw wettelijk stelsel zullen onderworpen worden ,des I' expiration 
du delai'' (bedoeld is de termijn van een jaar)' wat duidelijk tijdsbepalend 
is. Die echtgenoten zijn aan het nieuw wettelijk stelsel onderworpen vanaf 
het verstrijken van de termijn van een jaar en dus niet voordien. 
Bezwaarlijk kan men aannemen dat de retroactiviteitstheorie de weergave 
zou zijn van de zekere en onbetwistbare wil (?) van de wetgever, als men 
nog maar bedenkt dat de verslaggever van de Senaat een volledig andere 
wil blijkt onderkend te hebben als de verslaggever van de Kamer(32). 
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat reeds parlementaire initiatieven 
en beslissingen te noteren vallen, waarbij iedere mogelijke retroactiviteit 
wordt geweerd(33). 

40. Het grate voordeel van de retroactiviteitstheorie is de eenheid van 
toepasselijk stelsel vanaf de datum vanhet huwelijk tot de ontbinding 
ervan; dit laat ook een zeker evenwicht toe in de weerslag van zijn werking 
tegenover de beide echtgenoten. 
Het belangrijk nadeel bestaat erin dat de belangen van derden onder 
bepaalde voorwaarden erg gekrenkt kunnen worden. Eveneens zullen 
bepaalde verrichtingen, geldig gesteld onder het vroegere stelsel, nu 
ongeldig geacht moeten worden, omdat de vtoegere 'gemeenschap zal 
moeten geacht worden nooit bestaan te hebben. · 
Ook zullen de echtgenoten zowel tegenover elkaar als tegenover derden 
het slachtoffer kunnen worden van het feit dat ze yroeger bv. geen 
bewijsvoorzorgen hebben genomen in verband met de herkomst van 
bepaalde goederen, daar zulks volgens het destijds geldend recht tach 
overbodig was (het was tach gemeenschappelijk), terwijl nu, mits enige 
bewijsvoorzorg werd genomen, het eigen karakter van die bepaalde 
goederen en/of schulden zou moeten aangenomen worden. 

(31) Zie bv. ook RENCHON, J.L., o.c., nr. 20. 

(32) Plaats tegenover elkaar: BAERT, F., Nog over de terugwerkende kracht van overgangsbepalin
gen van de wet van 14 juli 1976, R.W., 1976-1977, 2241 e.v. enerzijds en HAMBYE, in Repertoire 
Notarial, Tw. Regimes matrimoniaux, 2e partie, nr. 378, 386, 388, anderzijds. 
(33) Zie het wetsvoorstel van COOREMAN, E. en anderen, P.B. Senaat, B.Z. 1977, nr. 33-1, met 
eenparige stemmen aangenomen in de commissie voor de justitie van de Senaat; zie verslag door 
Mevr. STAELS-DOMPAS, P.B. Senaat, B.Z. 1977, nr. 3r2 (zitting van 23 juni 1977). . 
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Tenslotte is het zo dat de retroactiviteitstheorie de materialiteit van de 
feiten negeert. Het valt niet te ontkennen dat, tot het in werking treden van 
het nieuwe wettelijk stelsel, de echtgenoten geleefd hebben onder en 
gehandeld hebben overeenkomstig de- bepalingen van de vroegere wet
telijke gemeenschap. 

C
0

• De ontbindingstheorie 

41. Volgens een derde stelling valt de inwerkingtreding van het nieuw 
wettelijk stelsel samen met de ontbinding van de vroegere wettelijke 
gemeenschap. Deze ontbinding impliceert dat, voor het geval de vrouw de 
gemeenschap aanvaardt, tussen de echtgenoten een onverdeeldheid ont
staat. Ieder van hen kan steeds de vereffening en verde,ling vorderen. De 
mogelijkheid voor de vrouw, zich te betoepen op de bijzondere waarbor
gen die de vroegere wet haar bood, vervalt echter bij het verstrijken van de 
termijnen bedoeld in artikel 1, 4° en 5° van de overgangsbepalingen. 

De rechten van de schuldeisers bestaande op het ogenblik van de ontbin
ding van het oude stelsel, worden bepaald volgens de oude wet; net zoals 
de rechten van de echtgenoten zelf. Niemand wordt in zijn verwachtingen 
bedrogen. 
De goederen en/of schulden die de echtgenoten in onverdeeldheid ofwel 
ingevolge verdeling bezitten, zijn voor ieder van hen goederen van hun 
eigen vermogen in het nieuw wettelijk stelsel. 

42. Deze stelling heeft de juridische logica als argument voor zich. De in 
werkingtreding van een nieuw huwelijksvermogensstelsel heeft inderdaad . 
de ontbinding van het vorige stelsel tot gevolg. Zo werd het terecht gesteld 
door de subcommissie (34). 
Bij deze stelling worden de verworven rechten zowel van de echtgenoten 
als van de derden, integraal geeerbiedigd, net als bij de ontbinding van het 
stelsel door om het even welke andere oorzaak. Deze theorie heeft ook het 
voordeel dat ze strookt met de materieel beleefde realiteit: een volkomen 
verschillend nieuw stelsel, met eigen regeling en werking, komt in de 
plaats van het oude. 

43. De ontbindingstheorie heeft nochtans ook nadelen (hoewel die dik
wijls kunnen ondervangen worden). 

Indien de echtgenoten niet onmiddellijk tot vereffening van hetontbonden 
stelsel overgaan, ontstaat een onverdeeldheid die eventueel slechts jaren 

(34) Zie versiag van de subcommissie, biz. 307- vereffening impiiceert voorafgaande ontbinding 
-; voor de verdere argumenten ten voordeie van deze stelling, zieR. W., 1976-I977, 961 e. v. Zie ook 
voor het principe, zij het in een ander verband, BATIFFOL, H. ,La treizieme session de Ia Conference de 
LaHaye de droit internationalprive, R.C.D.l.P., 1977, 45I e.v., o.m. biz; 463. 
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later zal moeten vereffend en verdeeld worden volgens de oude des
betreffende regels, overeenkomstig dewelke eens en voor altijd de rechten 
van de echtgenoten werden vastgelegd. 
Zo de echtgenoten nu geen inventaris laten opmaken, zal het een zeer · 
moeilijke opdracht worden om later nog te kunnen achterhalen wat de 
preciese samenstelling was van de vermogens op 28 september 1977. 
Tegenover de retroactiviteitstheorie heeft ze het nadeel dat ook onbil
lijkheden mogelijk zijn. De roerende goederen die de ene echtgenoot 
geerfd heeft voor 28 september 1977 zijn in de ( ontbonden) gemeenschap 
gevallen; de roerende goederen die de andere echtgenoot erft na 28 
september 1977, zijn eigen goederen (hoewel ook dit laatste nadeel moet 
gerelativeerd worden; het is een mogelijkheid die zich voordoet bij de 
ontbinding van het stelsel door om, het even welke andere oorzaak, bv. 
scheiding van goederen of scheiding van tafel en bed). 

d0
• Besluit 

44. Hoewel de zin voor juri disc he logica en de eerbied voor de verworven 
rechten me persoonlijk de voorkeur doen geven aan de ontbin
dingstheorie, is het niet de bedoeling deze interpretatie hier te verdedigen 
als een ,betere" dan de andere. · 
De meestlogische stell[ng i.sda-arom nog -nieCaHijcl. cle beste.-
Uit wat voorafgaat moge blijken dat geen enkele interpretatie volledig 
voldoening geeft. De reden daarvan is heel eenvoudig hierin gelegen dat 
de wetgever voor een verkeerde oplossing heeft geopteerd wanneer hij de 

J 

automatische integrale vervanging van het oude wettelijk stelsel door het 
nieuwe wettelijk stelsel als regel heeft ingevoerd. 
Doch eenmaal deze verkeerde weg ingeslagen, had de wetgever duidelijk 
moeten zijn. Het is niet verantwoord dat een wettekst op een zo belangrijk 
punt de mogelijkheid tot dergelijke uiteenlopende interpretaties openlaat. 
Indien niet dringend wetgevend opgetreden wordt, gaat men een jaren
lange onzekerheid tegemoet. 

HooFDsTUKill 

HET LOT VAN TWEE BIJZONDERE INSTITUTEN: 
DE VOORBEHOUDEN GOEDEREN 
EN DE WETTELIJKE HYPOTHEEK 

45. Hieronder wordt nagegaan wat het lot is van twee bijzondere institu
ten, beide nauw verbonden met de vroegere onbekwaamheid en nadien 
onbevoegdheid van de gehuwde vrouw, m.n. de voorb,ehouden goederen 
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en de wettelijke hypotheek van de gehuwde vrouw. Wat rester in de v66r 
28.9.197 6 bestaande stelsels, van deze twee instituten? In welke gevallen 
kunnen ze nog functioneren in de toekomst? 
Wat is er geworden van de vroeger verworven voorbehouden goederen en 
van de vroeger ingeschreven wettelijke hypotheek? 

AFDELING 1 

DE VOORBEHOUDEN GOEDEREN 

l. STELSEL W AARIN ZE VOOR VERLEDEN EN TOEKOMST BEHOUDEN WORDEN 

46. Ret instituut van de voorbehouden goederen werd ingevoerd als 
uitzondering op de onbekwaamheid en onbevoegdheden die het huwelijk · 
voor de vrouw met zich bracht. 
Zijn reden van bestaan is enkel in die onbekwaamheid en achteraf die 
onbevoegdheden gelegen. Bedoeld is de vrouw te beschermen i.v.m. de 
vruchten van haar bedrijvigheid, tegen de ( over)bedeli:hg van mach ten en 
bevoegdheden aan de man. 
In de stelsels waarin van deze overmacht en overbedeling van bevoegdhe
den nog iets overschiet, blijft het instituut van de voorbehouden goederen 
zijn betekenis hebben, zoals overigens moet afgeleid worden uit de bepa
ling van artikel 47 § 1 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen. 

47. Ret uiteengezette beginselleidt tot de conclusie dat het instituut van 
de voorbehouden goederen zonder meer blijft functioneren, ingeval er een 
verklaring tot ongewijzigde handhaving werd gedaan betreffende een van 
de volgende stelsels : 
- de wettelijke gemeenschap 

- de algemene gemeenschap 
- de gemeenschap tot de aanwinsten beperkt 

- de scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten 

- het dotaal stelsel met gemeenschap van aanwinsten. 

Retzelfde geldt voor de vroeger bij huwelijkscontrad overeengekomen 
gemeenschappen met een bijzondere samenstelling, die niet onder de 
opgesomde stelsels zouden kunnen ondergebracht worden. 
Volgens de tekst van artikel47 § 1 zouden de artikelen 216bis tot 226sep
ties eveneens van kracht blijven voor de echtgenoten die gehuwd waren 
onder , ,een ander stelsel dan de gemeenschap''; bv. voor de echtgenoten 
gehuwd onder het stelsel , ,zonder gemeenschap'' of met scheiding van 
goederen. 
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Ik meen evenwel dat deze gevolgtrekking niet mag gemaakt worden. 
Zoals boven werd gesteld, moet aangenomen worden dat de nieuwe 
bevoegdheidsregeling op die stelsels toepasselijk is, zodat het behoud van 
het instituut van de voorbehouden goederen in die gevallen geen oorzaak 
meer heeft(35). 

II. WAT IS HET LOT VAN DE VROEGER VERWORVEN VOORBEHOUDEN GOEDEREN IN DE 

ANDERE GEVALLEN? 

48. In de gevallen waarin de voorbehouden goederen eigen goederen 
waren van de vrouw (bv. bij scheiding van goederen), vall en die goederen 
voortaan onder de bestuursregeling geldend voor de andere eigen goede
ren van de vrouw. 
De vroeger verkregen voorbehouden goederen worden niet als afzon
derlijke categorie behouden. 

49. Ingeval er overeenkomstig artikell, 4° of 5° wordt overgegaan tot de 
vereffening en eventueel de verdeling van het oude stelsel (met ge
meenschap), hangt het lot van de vroeger verworven voorbehouden 
goederen, die principieel tot de gemeenschap behoorden- als ze eigen 
waren is ef geen-probleem- afVanoeoptie die de vrouw Iieemt ten 
aanzien van de ontbonden gemeenschap. 
Doet ze afstand van de gemeenschap, dan neemt ze haar voorbehouden 
goederen integraal terug, zuiver en vrij van alle andere schulden dan die 
waarvoor ze vroeger tot pand strekten (art. 226septies §6 A). Al die 
goederen worden dan eigen goederen van de vrouw in h,et nieuw wettelijk 
stelsel. 
Aanvaardt de vrouw de gemeenschap, dan behoren haar bestaande voor
behouden goederen zonder meer tot de te verdelen massa; en wat de vrouw 
uit die verdeling krijgt heeft het karakter van eigen goederen in het nieuw 
wettelijk stelsel. 
In de praktijk zou deze laatste conclusie tot gevolg kunnen hebben dat 
gereedschappen en werktuigen, vroeger voorbehouden goederen van de 
vrouw, door de verdeling-bij-loting eigen goederen worden van de man; 
de vrouw zou goederen van dezelfde aard van de man kunnen bekomen. 
Dit is moeilijk aanvaardbaar, als men bedenkt dat de echtgenoten voortaan 
zullen leven onder een stelsel waarin de gereedschappen en werktuigen, 

(35) Men moet enkel anders besluiten t.a. v. het stelsel , ,zonder gemeenschap'', indien men des
betreffend de mogelijkheid van een verklaring tot ongewijzigde handhaving aanneemt; zie daarover 
hoven nr. 9-10. 
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die dienen voor de uitoefening van het beroep, eigen goederen zijn van de 
echtgenoot die zijn beroep ermee uitoefent, ongeacht het tijdstip van 
verkrijging. 
In het nieuw stelsel hebben de echtgenoten over goederen van die aard het 
exclusiefbestuur (art. 1425), zelfs indien het geen eigen goederen zouden 
zijn (art. 217 2e lid B.W.). 
Dit alles inachtgenomen, meen ik dat, bij de vereffening en verdeling van 
de oude gemeenschap, iedere echtgenoot het recht moet hebben om zich 
uit de onverdeeldheid de gereedschappen en werktuigen die dienen voor 
de uitoefening van zijn beroep, voorafte doen toewijzen (toe te rekenen op 
zijn deel en eventueel mits de betaling van opleggeld). 

50. Ingeval van, ,aanpassing'' van het bestaand conventioneel stelsel met 
gemeenschap dat een ander is dan de wettelijke gemeenschap, overeen
komstig artikel 1, 3° van de overgangsbepalingen, is er andermaal geen 
probleem indien de voorbehouden goederen eigen goederen waren. 
Indien het goederen van de gemeenschap waren yallen die voortaan onder 
het concurrent bestuur van man en vrouw. De gereedschappen en werk
tuigen dienend voor de uitoefening van het beroep, ook al zijn ze ·ge
meenschappelijk, vallen echter onder het exclusief bestuur van de vrouw 
(art. 217 2e lid B.W.). Er is dan immers geen reden meer om ze als 
afzonderlijke categorie te behouden tot bescherming van de vrouw tegen 
de overmacht van de man. Overigens vervalt in de hier bedoelde gevallen 
het optierecht van de vrouw t.a.v. de gemeenschap, zodathet behoud van 
die goederen als afzonderlijke categorie, geen nut meer zou hebben. 

In geval van ,aanpassing" van het bestaand stelsel, zijn er dus geen 
voorbehouden goederen meer. 
Over deze gang van zaken hoeft de vrouw zich niet te beklagen. Wilde zij 
haar voorbehouden goederen , ,redden'', dan had ze de vereffening 
moeten vorderen (hoe wei dit andermaal veel eisen is van personen die met 
de problemen niet bekend, laat staan, vertrouwd zijn). 

51. Wat zo de vroegere gemeenschap vervangen is door het nieuw wette
lijk stelsel (automatisch of door verklaring tot vervroegde toepassing)? 
In dit geval verschilt de oplossing naargelang de theorie die men aankleeft 
betreffende het lot van het oude stelsel. 
In de continui:teitstheorie heeft er later slecht een eenmalige vereffening en 
verde ling plaats, overeenkomstig de nieuwe wet; dus zonder de mogelijk
heid voor de vrouw om van de gemeenschap afstand te doen. In dat 
verband heeft het behoud van de voorbehouden goederen als afzonderlijke 
categorie, geen nut meer. Tijdens het bestaan van het nieuw wettelijk 
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stelsel heeft de vrouw op die goederen , , van de gemeenschap overgegaan 
in het gemeenschappelijk vermogen'' dezelfde bestuursbevoegdheden als 
de man. Er bestaat dus geen reden om de vrouw in dat verband nog een 
bijzondere bescherming te verlenen. Er bestaan dus, meen ik, bij aanvaar
ding van deze theorie, geen voorbehouden goederen meer. · 
Ik meen evenwel dat de gereedschappen en werktuigen, hoe dan ook, 
eigen worden vanaf 28.9.1977 (argument uit art. 1400 6 B. W. , dat op die 
echtgenoten toepasselijk is), mits vergoeding aan het gemeenschappelijk 
vermogen ( dit is nog een illustratie ervan dat de continui:teitstheorie niet zo 
praktisch is als men denkt; voor de latere berekening van de vergoeding~n 
zal men toch de vermogenssituatie op 28.9.1977 moeten reconstrueren; 
mocht men aannemen dat die goederen niettemin tot het gemeenschappe
lijk vermogen ,,blijven behoren, dan past men eigenlijk het nieuw wette
lijk stelsel niet konsekwent toe). 
Wat geldt voor de continui:teitstheorie, geldt met des te meer reden in de 
retroactiviteitstheorie. In het nieuw wettelijk stelsel, dat hier moet geacht 
worden steeds gelding gehad te hebben, heeft het instituut van de voorbe
houden goederen geen reden van bestaan. 
In de ontbindingstheorie blijven de voorbehouden goederen behouden als 
afzonderlijke categorie voor het verleden. In het nieuwe stelsel hebben ze 
geeif reaen Van bestaan fueef.-

Het lot van de bestaande voorbehouden goederen hangt af van de houding 
die de vrouw tegenover de vroegere gemeenschap aanneemt. Indien ze 
tijdig en onder. de voorwaarden van de oude wet afstand doet van de 
gemeenschap, kan ze haar voorbehouden goederenterugnemen om zeals 
eigen goederen te behouden in het nieuw wettelijk stelsel. Zoniet zijn die 
voorbehouden goederen in de te verde len massa begrepen; ze behoren in 
onverdeeldheid toe aan de echtgenoten tot ze bij de verdeling aan een van 
hen worden aanbedeeld. 
Het recht op toewijzing bij voorrang t.a.v. gereedschappen en werk
tuigen, eventueel mits opleg, moet ook in dit geval aangenomen worden. 

AFDEUNG 2 

DE WETTELIJKE HYPOTHEEK 

J. IN WELKE GEVALLEN BLIJFf HET RECHT EROP EN DE MOGEUJKE INSCHRIJVING ERVAN 

BEHOUDEN? 

52. Het behoud van de wettelijke hypotheek is gerechtvaardigd in alle . 
stelsels waarin de man, ook in de toekomst, een zeker overwicht behoudt. 
Dat is het geval bij alle stelsels met een gemeenschap, waaromtrent de 
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echtgenoten een verklaring tot ongewijzigde handhaving hebben afge
legd. 
Niettegenstaande de uitdrukkelijke tekst van artikel 47 § 1 het anders 
bepaalt, meen ik echter dat die mogelijkheid niet meer bestaat voor de 
vrouw gehuwd onder het stelsel , ,zonder gemeenschap'' G>f met scheiding 
van goederen. N aar mijn mening worden de aldus gehuwde vrouwen door 
de toepassing van de nieuwe wet volledig bevoegd(36). 

53. Kan, in de andere gevallen (d.w.z. wanneer de man in het actueel 
stelsel geen overwicht meer heeft), na 27 september 1977 de inschrijving 
van de wettelijke hypotheek nog gevorderd worden op basis van vermo
gensverhoudingen ontstaan v66r het in werkingtreden van de nieu we wet? 
Volgens de tekst van artikel 47 § 1 moet deze vraag ontkennend 
beantwoord worden. De artikelen 47 en 64-72 van de hypotheekwet 
blijven in die gevallen niet van kracht. 
Deze oplossing is maar logisch. De vrouw die in de voorwaarden ver
keerde om de inschrijving te vorderen, heeft voldoende de gelegenheid 
gehad om zulks te doen eq was ervan verwittigd dat die mogelijkheid zou 
vervallen op 28.9.1977. 

II. W AT IS HET LOT VAN DE BESTAANDE INSCHRDVINGEN? 

54. De bestaande inschrijvingen blijven behouden en hebben verder 
uitwerking tot zekerheid van de betaling van de gewaarborgde schuld
vorderingen en rechten. 
Ook de vernieuwing van deze inschrijvingen blijft mogelijk, overeenkom
stig artikel 90bis oude versie van de hypotheekwet. 

(36) Hierbij geldt nochtaiis dezelfde bedenking als deze hierboven in voetnoot 35 uiteengezet. 
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