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1. Ret patrimoniaal familierecht kent, zoals de andere takken van ons 
privaatrecht, een toenemende internationalisering. Ret gaat hoofdzakelijk 
over een internationalisering van feiten en omstandigheden - niet over 
een internationalisering van het recht zelf. 
Bij het afsluiten van een huwelijkscontract, bij de vereffening van een 
huwgemeenschap of nalatenschap, worden thans, meer dan in het verle
den, grensoverschrijdende elementen betrokken: hetzij partijen die een 
vreemde nationaliteit of woonplaats hebben, hetzij goederen die in het 
buitenland gelegen zijn. 
Ret aantal buitenlanders dat heden in Belgie gevestigd is, of hier min of 
meer permanent verblijft, wordt geraamd op een miljoen(l). Anderzijds, 
bedraagt het aantal Belgen dat in den vreemde verblijft meer dan vijf
honderdduizend (2). Niet alleen de mobiliteit van de personen ook de 
spreiding van de goederen gebeurt meer internationaal. V eel Belgen 
bezitten een bel egging in het buitenland; zelfs bescheiden vermogens 
hebben niet zelden een bankrekening juist over de grens. 
Roewel de internationalisering van het patrimoniaal familierecht hoofd
zakelijk van ,feitelijke" aard is, kunnen wij, in deze materie ook een 
begin onderkennen van internationalisering van het recht zelf. Wij zullen 
dit toelichten i. v. m. bepaalde aspecten van het erfrecht. 

2. Wij handelen eerst over het huwelijksvermogensrecht en bespreken 
drie grote vragen nl. 
1) Welke wet beheerst het huwelijksvermogen. 
2) Wat wordt door de toepasselijke wet geregeld. 

( 1) VERWILGHEN, M., ,Belgique-Introduction", Regimes matrimoniaux, successions et liberalites, 
Droit international Prive et Droit compare, Neuchiitel, La Baconniere, 1979, Dl. I, blz. 446, nr. 1. 
(2) Ibid. 
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3) Problemen van afbakening i. v .m. ontbinding en vereffening van het 
huwelijksvermogen. 

DEEL I 

HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 

I. De algemene verwijzingsregel 

3. Welke wet beheerst het huwelijksvermogen van vreemdelingen in 
Belgie en van Belgen in den vreemde? Wij moeten een onderscheid 
maken tussen echtgenoten gehuwd zonder contract en echtgenoten die een 
huwelijkscontract hebben gesloten. 

A. DE ECHTGENOTEN ZIJN GEHUWD ZONDER CONTRACT 

4. Veronderstel, een Nederlander huwt met een Belgische. Zij vestigen 
zich in Belgie. Zij hebben er niet aan gedacht van een huwelijkscontract te 
maken. 
Zijn zij onderworpen aan het Belgisch wettelijk stelsel of aan het Neder
lantls recht? E>e vraag is belangrijk want in het eerste-geval-b~staat-hun 
huwelijksgemeenschap aileen uit de aanwinsten, wijl in het tweede geval 
nl. naar Nederlands recht, zij ressorteren onder de algemene ge
meenschap (3). 

1. Historische ontwikkeling 

5. De geschiedenis van het internationaal privaatrecht toont aan dat in de 
loop der tijden, heel wat verschillende oplossingen aan dit probleem 
werden voorbehouden ( 4) : 
Aanvankelijk, aansluitend bij de statutenleer, verwees men naar de wet 
van de ligging der goederen, de lex rei sitae. Het wettelijk stelsel, van 
toepassing ter plaatse waar de goederen gelegen waren, bepaalde het 
persoonlijk of gemeenschappelijk karakter daarvan en de rechten der 
echtgenoten. Er waren aldus zoveel verschillende wetten van toepassing 
als er goederen waren gelegen in verschillende rechtsomschrijvingen(5). 

(3) Art. 93 Ned. B.W. 
( 4) Voor een algemeen overzicht zie: VERWILGHEN, M. , , ,Belgique-Regimes Matrimoniaux'', Re
gimes matrimoniaux, successions et liberalites, Droit international prive et Droit compare, Neuchfi
tel, La Baconniere, 1979, Dl. I, 462-472, nr. 12-17. Zie ook: HEYVAERT, A., ,Ret Be1gisch 
Internationaal Huwelijksvermogensrecht", T.P.R., 1978, 555, 559-562; VANDER ELST, R., ,Ob
servations sub Mons 22 october 1975",Rev. Not. B., 1976, 522. 
(5) VERWILGHEN, M., o.c., nr. 13. 
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Bepaalde rechtsgeleerden, o.m. Dumoulin (1500-1566) achtten het on
juist van het huwelijksvermogensrecht onder het goederenstatuut onder te 
brengen. Het huwelijksvermogensrecht behoorde volgens hen tot de con
tractuele rechtssfeer. Mensen die geen huwelijkscontract hadden ge
maakt, werden geacht stilzwijgend te zijn overeengekomen over de toe
passing van het wettelijk stelsel van hun eerste echtelijke woonplaats. 

De verwijzing naar de wet van de eerste echtelijke woonplaats werd door 
de Belgische rechtsleer en rechtspraak overwegend gevolgd sinds 1830 tot 
op het einde van de XIXe eeuw(6). 
Onder de invloed van Laurent en de Franse rechtspraak, kende in ons land 
ook de leer van de wilsautonomie een zekere aanhang, vooral op het einde 
van de XIXe eeuw tot het begin van deze eeuw(7). Volgens deze leer mag 
men zich niet beperken tot een verwijzing naar de wet van de eerste 
echtelijke woonplaats om de vermoede wil van de echtgenoten te ach
terhalen, maar dient men voor ieder geval in concreto te onderzoeken welk 
wettelijk stelsel de echtgenoten op het oog hadden bij het aangaan van hun 
huwelijk. Wij vinden in onze rechtspraak sporadische toepassingen van de 
leer van de wilsautonomie tot in de jaren 1950. 
Vooraleer de leer van de wilsautonomie tot ontwikkeling kon komen, 
opteerde men uiteindelijk in Belgie, vooral onder het gezag van Rolin en 
Pouillet, voor de nationale wet van de echtgenoten. Het huwelijksvermo
gensrecht werd geacht een deel te zijn van de huwelijksverhouding en te 
ressorteren onder de wet die de echtelijke verhouding beheerst, namelijk 
de nationale wet van de echtgenoten indien heiden eenzelfde nationaliteit 
hebben, of de nationale wet van de man indien zij een verschillende 
nationaliteit bezitten. De verwijzing naar de nationale wet, werd in ons 
recht op overwegende wijze aanvaard door rechtsleer en rechtspraak en 
heeft ons een halve eeuw van duidelijk en rechtszeker huwelijksvermo
gensrecht bezorgd nl. tot in de jaren 1950-60(8). 

6. De verwijzing naar de nationale wet werd op de helling geplaatst 
voornamelijk door de problematiek van echtgenoten met verschillende 
nationaliteit. 
Sinds de wet van 30 april1958 de juridische gelijkheid der echtgenoten in 
Belgie invoerde, achtten bepaalde rechtsgeleerden het ongepast om, in 
geval van verschillende nationaliteit, een overwicht te behouden ten 
voordele van de wet van de man. Men zocht naar een neutrale verwij-

(6) Ibid., nr. 14. 
(7) Ibid., nr. 15. 

(8) Ibid., nr. 16 e.v. 
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zingsregel b. v. de wet van de eerste echtelijke woonplaats, de wet van het 
land der overwegende integratie, de wilsautonomie enz ... 

De beweging veroorzaakt door de wet van 1958 werd nog versterkt in de 
laatste jaren nl. door de gelijkheidsbeginselen die ten grondslag liggen aan 
de wet van 14 juli 1976 , ... que la preference systematique accordee ala 
loi du mari procede aujourd' hui du plus parfait arbitraire, et sacrifie sur 
l' autel d' une securite juridique en realite fallacieuse, l' interet manifeste 
des epoux ... " (9). 

De betwisting random de verwijzing naar de nationale wet bij verschil
lende nationaliteit, heeft dit beginsel, zelfs bij gelijke nationaliteit, ook in 
vraag doen stellen. 

2. De huidige stand 

a) De echtgenoten hebben dezelfde nationaliteit 

7. Ben recent arrest van het hof van cassatie nl. het arrest van 10 april 
1980 ( 1 0) heeft o. i. een einde gesteld aan bepaalde twijfels in de rechtsleer 
en de rechtspraak inzake de verwijzingsregel voor echtgenoten die een
zelfde nationaliteit bezitten bij het aangaan van hun huwelijk. 

Het hof handhaaft de traditionele verwijzingsregel naar de nationale wet 
van de echtgenoten. Het wettelijk huwelijksvermogenstelsel is volgens 
het hof niet afhankelijk van de keuze der echtgenoten maar wordt bepaald 
door de wet. Het is verknocht met het huwelijk en zijn gevolgen, en moet 
aanzien worden als aansluitend bij de staat der personen. Het is aldus 
onderworpen aan de nationale wet: , ,Attendu que le regime matrimonial 
d' epoux dont le mariage a ete cetebre a l' etranger sans qu' ils aient conclu 
de conventions au sujet de leurs biens, leur est impose par la loi qui leur 
est applicable et ne peut etre determine par une volonte commune presu
mee des epoux; Attendu qu' il resulte de l' article 3, aline a 3, du Code civil 
que les lois belges concernant l' etat et la capacite des personnes regis sent 
les Belges, meme residant en pays etranger, et qu' en principe les 
etrangers sont en Belgique, quanta l' hat et la capacite des personnes, 
regis par leur loi nationale. 

Attendu que le regime matrimonial legal auquel sont soumis les epoux 
maries sans contrat, est si etroitement lie au mariage et a ses effets que 
dans le cas ou, comme en l' espece, les epoux ont acquis une nationalite 
commune par la conclusion du mariage, ce regime doit etre considere 

(9) BoRN, H., ,Ferments nouveaux d'Evolution des conflits de Lois concernant les regimes ma
trimoniaux",J.T., 1977, 181, nr. 79. 
(10) Cass., 10 aprill980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 390. 
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comme concernant l' hat des personnes et est en principe soumis a Ia loi de 
l' Etat de cette nationalite commune" ( 11). 

De feiten die aan dit arrest ten grondslag liggen betreffen echtgenoten 
waarvan de man Belg was en de vrouw Duitse. De vrouw had door haar 
huwelijk de Belgische nationaliteit verworven. De beginselen gesteld 
door ons hoogste hof zijn dus niet aileen toepasselijk wanneer beide 
echtgenoten bij het aangaan van hun huwelijk reeds dezelfde nationaliteit 
bezitten, maar ook wanneer zij door het huwelijk een gelijke nationaliteit 
verwerven; 

b) De echtgenoten hebben een verschillende nationaliteit 

8. De traditionele verwijzing naar de nationale wet van de man telt hier 
steeds minder aanhangers omdat, zoals reeds gezegd, men dit een onge
paste discriminatie vindt tegenover de vrouw (12). 
Wat stelt men in de plaats ? 

Recente rechtspraak en rechtsleer gebruiken hoofdzakelijk twee faktoren 
van aanknoping nl. de wet van de overwegende integratie(13) en de wet 
van de eerste effectieve en gewone echtelijke woon- of verblijfplaats ( 14). 
Integratie en woonplaats zijn jonge rechtsbegrippen die momenteel on
voldoende afgelijnd zijn (15). Het zijn ook twee verschillende aankno
pingsfactoren. De eerste effectieve woonplaats is inderdaad niet noodza
kelijk de plaats waar echtgenoten zich uiteindelijk gaan vestigen en 
overwegend ge'integreerd worden. Aan welke van de twee aanknopings
factoren zal men uiteindelijk de voorkeur geven? 
Deze aanknopingspunten krijgen ook dikwijls slechts vormna een tijds
verloop. W elk recht is van toepassing in de tussenperiode ? Het komt meer 
voor dat jonge mensen enkele jaren in den vreemde verblijven, met het 
oog op studie, of stage, of zelfs als eerste werkgelegenheid. Zij weten 
soms zelf niet in welk land zij zich uiteindelijk gaan vestigen. 

9. Het is nog niet duidelijk of, en gebeurlijk in welke mate, de nieuwe 
verwijzingsregel zal doorbreken. 

(11) L.c., 392. 

(12) GRAULICH, P., Principes de Droit International Prive, Parijs, 1961, nr. 167; RIGAUX, F., Droit 
international Prive, Bruxelles, 1968, nr. 386; VERWILGHEN, M., o.c., 476, nr. 20. 

(13) Rb. Hasselt, 27 februari 1979 en 8 mei 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 424; Rb. Luik, 6 
januari 1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 222. 
(14) Gent, 23 maart 1979, T. Not., 1979, 140; Bergen, 22 oktober 1975, Rev. Not. B., 1976, 520; 
Rb. Antwerpen, 15 mei l979,Rev. Trim. Dr. Fam., 1979,407 ;Rb. Brussel, 21 december 1977,Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1978, 76. 
(15) BoucKAERT, F., De , ,Lex domicilii" en de ,Lex patriae" t.a. v. het internationaal huwelijks
vermogensrecht. - Kritische noot bij Gent, 3 maart 1979, T. Not., 1979, 193, 197. 
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In de huidige stand van de rechtspraak lijkt de vernieuwing minder 
algemeen dan bepaalde auteurs voorhouden. 

Er bestaat geen arrest van het hof van cassatie in deze zin. 

De feiten die ten grondslag liggen aan de twee toonaangevende arresten 
van de hoven van beroep, nl. het arrest van het hof te Bergen van 22 
oktober 197 5 ( 16) en van het hof te Gent van 23 maart 1979 ( 17), zijn heel 
bijzonder en o. i. niet van dien aard dat men daaruit nieuwe beginselen kan 
afleiden met een algemene draagwijdte. Het betrof in de twee gevallen een 
Belgische vrouw gehuwd met een man van vreemde nationaliteit; de man 
woonde reeds v66r zijn huwelijk in Belgie en was hier volledig gei:nte
greerd; het huwelijk werd in Belgie gesloten en de echtelijke woonplaats 
werd van bij de aanvang blijvend in Belgie gevestigd(18). 
Inachtgenomen deze bijzondere feitelijke omstandigheden, komt de al
gemene draagwijdte van deze twee arresten en de nieuwe regel die zij 
toepassen ons niet bewezen voor. V olledigheidshalve dient vermeld dat de 
vonnissen der rechtbanken het soms breder stellen ( 19). 
In de huidige stand van zaken lijkt de verwijzing naar de wet van de 
woonplaats of integratie eerder een correctief op de algemene verwij
zingsregel naar de nationale wet van de man - een correctief voor deze 

- uitzonderlijke-gev:allen-waar de man_geen enkekreek_noch intenJionyl~ 
binding meer heeft met de rechtsorde van zijn nationaliteit. Een correctief 
dat ertoe strekt om in uitzonderlijke omstandigheden Belgisch recht toe te 
pass en (20). 
Deze restrictieve interpretatie vindt ook steun in het aangehaalde arrest 
van het hof van cassatie van 10 april1980 (21). Het hof houdt in algemene 
termen voor dat het huwelijksvermogensrecht van dwingende aard is. Het 

(16) Bergen, 22 oktober 1975, Rev. Not. B., 1976, 520 met observations VANDER ELST, R. 
(17) Gent, 23 maart 1979, T. Not., 1979, 140. 
(18) De feiten voor het hof te Bergen betroffen een ltaliaan die zich, naar alle waarschijn1ijkheid, 
definitief in Be1gie gevestigd had (hij woonde er sinds 21 jaar). Hij treedt in het huwe1ijkin Be1gie met 
een Be1gische. Beide partijen behie1den hun nationaliteit. Het gezin b1ijft gedurende gans de duur van 
het huwelijk in Be1gie wonen. Het komt ons aanvaardbaar voor datin casu het hof eerder geneigd was 
te verwijzen naar het Be1gisch huwelijksvermogensrecht dan naar het ltaliaans recht. De feiten die 
verband houden met het arrest van het hofte Gent zijn nog s terker. Het betrof een Neder1ander gehuwd 
met een Be1gische. Beide partijen waren in Be1gie geboren en hadden er sedertdien onafgebroken 
gewoond. Zij waren in Be1gie gehuwd en hadden er hun echte1ijke woonp1aats gevestigd. De drie 
kinderen van het gezin waren in Be1gie geboren. De man was hande1aar ingeschreven in het 
hande1sregister in Belgie. 
(19) Inbeperkte zin: Rb. Antwerpen, 15 mei 1979,Rev. Trim. Dr. Fam., 1979,407; brederopgevat: 
Rb. Hasselt, 27 februari 1979 en 8 mei 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979; 424; Rb. Luik, 6januari 
1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 222. 
(20) Er is ons geen rechterlijke uitspraak bekend die, in verband met de verschuiving van de 
collisierege1, naar ander dan Be1gisch recht heeft verwezen. 
(21) Cass., 10 april1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 390. 
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verwerpt o.i. op impliciete wijze de leer van het stilzwijgend contract of de 
leer van de vermoedelijke wil, waarvan de verwijzing naar de wet van de 
eerste echtelijke woonplaats of hetland van sociale integratie, in zekere 
zin uitlopers zijn. 

10. De verschuiving van de verwijzingsregel van de nationale wet van de 
man naar de wet van de woonplaats of overwegende integratie, roept thans 
reeds vragen op i.v.m. de toepasselijkheid in de tijd(22). 
De vragen zijn van tweeerlei aard. 

Eerst, vanaf welk ogenblik kan men zeggen dat de verwijzingsregel 
effectief veranderd is? Wanneer een verwijzingsregel gewijzigd wordt 
door een verdrag of een wet, heeft men een houvast in de tij d en bestaan er 
gewoonlijk ook overgangsbepalingen. In casu gaat het om een juris
prudentiele verandering. Er bestaat hier geen duidelijk moment van over
gang. Het duurt soms jaren vooraleer de verschuiving van de verwij
zingsregel algemeen aanvaard is. Zelfs heden, niettegenstaande de uit
spraken van twee hoven van beroep, zijn wij niet zeker of, en in welke 
mate, de nieuwe tendens zal doorbreken. 

Het moment van kering staat o.i. eerst vast na een duidelijk arrest van het 
hof van cassatie(23). Zolang die uitspraak er niet is, leven wij in onzeker
heid. 
Het dient sterk aanbevolen aan personen van verschillende nationaliteit 
die tijdens de huidige overgangsperiode in het huwelijk treden, van v66r 
het huwelijk een huwelijkscontract te sluiten, of rechtszekerheid te schep
pen in het kader van een wijziging van huwelijkscontract tijdens het 
huwelijk. 

11. Waar de nieuwe tendens doorbreekt - wat is de invloed van de 
· nieuwe regel op het vermogen van personen die voordien gehuwd zijn? 

Worden deze echtgenoten van bij de aanvang geacht gehuwd te zijn onder 
het recht van de nieuwe verwijzing, of heeft de vroegere verwijzingsregel 
nl. deze die gold ten tijde van het huwelijk nog invloed? 

De vraag is belangrijk voor de praktijk. Een vonnis van de rechtbank te 
Luik van 20 oktober 1978 (24) kan dit toelichten. Een Italiaan was in 1950 
gehuwd met een Belgische. Het gezin was in Belgie woonachtig en 
ge'integreerd. De echtgenoten hadden zich steeds aanzien als gehuwd 

(22) Voor een grondig overzicht van de problematiek, zie ERAUW, J., ,Het intertemporeel Inter
nationaal Privaatrecht, en de Toepassing ervan in het Huwelijksvermogensrecht", T.P.R., 1979, 1 
e.v. 
(23) Meer genuanceerd, zie ERAUW, J., o.c., 14, nr. 21. 
(24) Rb. Luik, 20 oktober 1978, Rev. Not. B., 1980, 382. 

333 



onder de zuivere scheiding van goederen nl. het wettelijk stelsel van de 
nationale wet van de man. In het kader van een gerechtelijke verdeling na 
echtscheiding, vond de man het voordeliger van de .nieuwe verwij
zingsregel in te roepen nl. de wet van de Belgische woonplaats ( een stelsel 
met gemeenschap in plaats van zuivere scheiding). 
De rechtbank wees de eis af op twee gronden nl. omdat de man het steeds 
anders had voorgehouden; en, vervolgens, omdat de rechtbank die, met 
verwijzing naar het Italiaans wettelijk stelsel van scheiding van goederen, 
qe vereffening-verdeling van de onverdeeldheid (niet van de ge
meenschap) had bevolen, aldus haar rechtsmacht had uitgeput. 

Het laatste argument nl. het gezag van het rechterlijk gewijsde, was het 
meest afdoende. Het eerste argument nl. dat de man zich steeds had 
aanzien als gehuwd onder het Italiaans recht, overtuigt ons niet. Het 
volstaat immers niet dat echtgenoten zich beschouwen als gehuwd onder 
een bepaald stelsel opdat dit stelsel op hen wettelijk van toepassing zou 
zijn. Het wettelijk regime wordt aangeduid door onze verwijzingsregel en 
is niet afhankelijk van de wil van partijen (25). 

De toepassing in de tijd van oud en nieuw recht hangt niet af van de wil van 
partijen maar van onze regeleri van intertemporeel internationaal privaat
recht. 

12. Het wordt heden als meerderheidsopinie aanvaard in Belgie en in ons 
omringende Ianden (26), dat de algemene en gebruikelijke beginselen die 
ten grondslag liggen aan de overgangsregelen in het intern recht, ook van 
toepassing zijn in het internationaal privaatrecht. Het komt er dus op aan 
van onze gebruikelijke en algemene normen van overgangsrecht in het 
internationaal privaatrecht te transponeren. 

In beginsel beschikt bij ons de wet voor de toekomst. Retroactieve wer
king is uitzonderlijk. Het zou indruisen tegen onze algemene beginselen 
van aan de nieuwe verwijzingsregel retroactieve werking toe te kennen. 

Nieuw recht wordt in Belgie gewoonlijk ex nunc toegepast. Het nieuw 
recht heeft onmiddellijke werking d.w.z. l).et is onmiddellijk van toepas
sing op feiten die plaats hebben na de invoering van de nieuwe regel, en 
ook op nog niet definitief tot stand gekomen gevolgen van rechtsfeiten 
gesteld ten tijde van de oude wet(27). De onmiddellijke of ex nunc 
toepassing brengt problemen mee van afbakening vooral i. v .m. handelin
gen gesteld onder het oude recht waarvan de gevolgen zich uitstrekken 

(25) Cf. hoger geciteerd cassatie-arrest van 10 april 1980. 

(26) ERAUW, J., o.c., 7, nr. 9. 
(27) ·ERAUW, J., o.c., 8, nr. 10. 
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onder het nieuwe recht - problemen zoals wij die thans in de praktijk 
kennen i.v.m. de ex nunc werking van de wet van 14 juli 1976. 
Een oplossing die de beste is en de eenvoudigste - wij vinden hier steun 
bij J. Erauw die over dit bijzonder probleem een merkwaardige studie 
heeft gepubliceerd - ligt be vat in de leer van de zgn. , ,eerbiedigende 
werking" : het oude recht blijft volledig ,geeerbiedigd" en blijft van 
toepassing op personen die vroeger in het huwelijk traden zelfs m.b.t. 
rechtshandelingen door de echtgenoten gesteld na het invoeren van het 
nieuwe recht(28). De nieuwe wet zou dus alleen toepasselijk zijn voor 
personen die gehuwd zijn na het tot stand komen van de nieuwe verwij
zingsregel. 

13. Na deze lange bespreking van de nieuwe verwijzingsregel en de 
problemen gesteld bij de toepassing daarvan, zou ik als slotbedenking 
willen terugkeren naar het vertrekpunt nl. de zgn. discriminatie tussen 
man en vrouw. 
Is een verwijzing naar de wet van de man in se discriminerend? 

Het gaat o. i. hier vee leer om een symbool- symbool dat weinig gebaat is 
bij de verschuiving van de verwijzingsregel en de rechtsonzekerheid die 
deze meebrengt(29) zoals J. Erauw opmerkt: ,De gelijkheidsgedachte is 
vanfundamentele aard. Maar de genoemde regel kan op dat punt nauwe-

. lijks als duidelijk storend worden bestempeld. De erin gevonden ongelijk
heid is meer symbolisch dan reeel. Wij maken, wat dat betreft, zonder 
schroom, bezwaar tegen het radicaal verwerpen van dit (verouderde) 
rechtsprincipe. Sommigen krijgen vandaag pas oog voorde voordelen van 
een aanknoping bij de wet van de man. De verwijzingen die kans maken 
het nieuwe recht te vormen, zijn niet zoveel beter dat de argumenten voor 
doorwerking van het oude recht zouden vervallen'' (30). 

(28) ERAUW, J., o.c., 18 e.v., nr. 27-34. 

(29) De rechtsonzekerheid sprnit niet aileen uit de problemen van toepasselijkheid in de tijd, maar 
evenzeer uit de dualiteit van de aanknopingsfactor en het verloop van tijd dat noodzakelijk is vooraleer 
men de aaknopingsfactor kan bepalen ( cf. nr. 8). 

(30) ERAUW, J., o.c., 23, nr. 33, en verder: ,Voor Duitsland plaatste Gamillscheg de aanknoping 
aan de wet van de man tegenover het grondwettelijk gesanctioneerd gelijkheidsbeginsel. Het gevoel 
van onbehagen tegenover de als verouderd aanziene regel, moest zijn inziens terugtreden voor de 
rechtszekerheid van de echtgenoten. Terugwerking van de nieuwe rechtspraak moest nadrukkelijk 
worden afgewezen. Aan het respect voor een aantal principes, die de uitwerking zijn van de 
gelijkheidsgedachte, moet wei de hand worden gehouden. Indien het uit de oude verwijzing betrokken 
recht (of, wat dat betreft, uit eender welke verwijzing) ingaat tegen deze garantie van substantiiile 
aard, moet de verwijzing door middel van de exceptie van openbare orde worden afgebroken, en komt 
het Belgische principe de bres dichten. Deze exceptie is relatief. Zij moet met grote terughoudendheid 
worden gehanteerd, maar treft, tenslotte, vanuit haar me est actuele inhoud aile toepassingsgevallen. 
Dit is de verdediging die de eis van ,gelijkheid" op fundamentele punten biedt - een betere 
verdediging, dan door de verschuiving van de verwijzingsregel kan worden teweeggebracht". (ibid.). 
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14. . Om meer klaarheid en rechtszekerheid te bekomen gaan stemmen op 
dat Belgie zou toetreden tot het verdrag over de wet van toepassing op de 
huwelijksvermogensstelsels gesloten te Den Haag op 14 maart 1978. 
De verwijzingsregel opgenomen in dat verdrag is veelvoudig: de eerste 
regel is die van de wilsautonomie; bij afwezigheid van een geldig geuite 
wil komt in subsidiaire orde een objectieve drietrapsconflictenregel, eerst, 
de wet van de eerste verblijfplaats, vervolgens de wet van de ge
meenschappelijke nationaliteit, uiteindelijk de wet van hetland waarmee 
het vermogensstelsel der echtgenoten de nauwste banden heeft(31). 

Men is het niet onverdeeld eens over de degelijkheid van de in dit verdrag 
voorgestelde oplossingen. 
Vooruitstrevende rechtspraak zoekt soms steun in ontwerp-verdragen en 
past de regelen erin bevat toe avant la lettre. In deze materie volgen 
on twerp~ verdragen elkaar op nl. het Benelux ontwerpverdrag en voormeld 
Haagsverdrag. Het hof te Bergen verwijst naar het Benelux-ontwerp-ver
drag, het hofte Gent naar het Haags Verdrag ~ hoewel het systeem van 
verwijzing in beide verdragen verschilt. 
De opeenvolging van verdragen die niet zelden niet bekrachtigd worden of 
opgezegd worderi, ontneemt in zekere mate aan de rechtsleer en de 
mchtspraak de gelegenheid om zelfstandig een gepaste en d11idelijke 
verwijzingsregel uit te werken. 

B. DE ECHTGENOTEN HUWEN MET EEN CONTRACT 

15. Veel eenvoudiger is de toestand wanneer de echtgenoten v66r het 
huwelijk een huwelijkscontract gesloten hebben. 
Drie aspecten dienen onderzocht: 1) Welke wet beheerst de geldigheid 
van het contract; 2) Welke wet beheerst de inhoud van het contract en zijn 
gevolgen; 3) Welke regelen van bekendmaking moeten inachtgenomen 
worden. 

1. De geldigheid van het contract 

16. a. de bekwaamheid der echtgenoten om een huwelijkscontract te 
sluiten wordt beheerst, overeenkomstig de algemene beginselen, door de 
nationale wet van de contractanten. Deze wet bepaalt b.v. of een min-

(31) Zie o.m. ERAUW, J., ,Wetskeuze in het Internationaal Huwelijksvermogensrecht, volgens de 
Conferentie van Den Haag", T. Not., 1979, 9. 
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derjarige een huwelijkscontract kan sluiten en mits welke bijstand of 
bevoegdmakende pleegvormen(33). 
Indien de echtgenoten een verschillende nationaliteit bezitten, is hun 
bekwaamheid afhankelijk van hun onderscheiden nationale wetten die op 
een distributieve wijze worden toegepast (34). 
De nationale wet van de echtgenoten bepaalt op dezelfde wijze de ver
eisten voor de geldigheid van de toestemming(35). 
b. de vorm van het contract wordt beheerst door het beginsellocus regit 
actum dat, inachtgenomen de interpretatie van het hof van cassatie(36~, 
als volgt kan worden samengevat: 
- Belgen die een huwelijkscontract sluiten in den vreemde, hebben de 
keuze tussen (a) zich richten naar de pleegvormen van de lokale wet 
( eventueel een onderhandse akte), (b )'beroep te doen op een notaris of een 
gelijkaardig ambtenaar en een contract in de authentieke vorm verlijden, 
(c) zich wenden tot een bevoegde diplomatieke of consulaire agent(37). 
- Vreemdelingen die in Belgie een huwelijkscontract sluiten, kunnen 
zich wenden tot een Belgisch notaris, doch zouden volgens de algemene 
beginselen, ook een contract kunnen sluiten overeenkomstig de bepaliri
gen van hun nationale wet ( eventueel in de onderhandse vorm). Dit laatste 
wordtdoor sommigen betwist, en is inieder geval afteraden, o.m. omdat, 
wanneer het contract in de onderhandse vorm verleden wordt, niet kan 
voldaan worden aan de bekendmaking voorzien door artikel 76, alinea 10 
B.W. en het aldus slechts een beperkte tegenstelbaarheid geniet(38). 

2. De inhoud van het contract 

17. Zoals voor internationale contracten in het algemeen, geldt hier het 
beginsel van de wilsautonomie: partijen zijn in beginsel vrij het stelsel en 
de modaliteiten overeen te komen die zij wensen. 
Is deze vrijheid absoluut, of wordt zij eventueel beperkt door de impera
tieve bepalingen van het wettelijk stelsel dat toepasselijk zou geweest zijn 
indien de echtgenoten geen contract hadden gemaakt nl. de nationale wet 
van beide echtgenoten of de bevoegde wet bij verschillende nationaliteit? 

(33) VERWILGHEN, M., o.c., 481-482, nr. 24. 

(34) Ibid. 
(35) Ibid. 
(36) Cass., 28 mei 1925, Pas., 1925, I, 264. 

(37) Art. 5 Wet 10 ju1i 1931 betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en consu1aire agenten in 
notariele zaken. 
(38) VERWILGHEN, M., o.c., 484, nr. 25. 
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Bepaalde rechtsleer houdt voor dat dit imperatief recht dient inachtgeno
men te worden: , , ... Indien men aanneemt dat een bepaalde wet impera
tief toepassing krijgt terzake de vermogensverhouding tussen de echt
genoten die geen huwelijkscontract hebben gesloten, moet de toepas
selijkheid van die wet aanvaard worden oak wanneer de echtgenoten een 
huwelijkscontract hebben gesloten. De geldigheid van de inhoud van het 
huwelijkscontract en zijn mogelijke uitwerking moeten derhalve, voorals
nog (zolang men de nieuwe tendens riiet consequent doortrekt), beoor
deeld worden volgens de nationale wet van de man ... " (39). Naar deze 
opvatting, indien de nationale wet, b.v. een stelsel van algemene ge
meenschap verbiedt of bepaalde huwelijksbedingen beperkt, zoud(1n de 
echtgenoten door die beperkingen gehouden zijn. 
Andere rechtsleer is voorstander van een absolute wilsautonomie(40): de 
echtgenoten zijn niet gebonden door de perken gesteld door de wet van het 
huwelijksvermogen die op hen van toepassing zou zijn bij gebreke van 
contract. Deze opvatting verdient o.i. de voorkeur. De interne rechtsorde 
mag niet geprojecteerd worden op internationale verhoudingen. Het wet
telijk stelsel kan geen invloed hebben, want het is volgens ons internatio
naal privaatrecht nooit van toepassing geweest, daar de verwijzingsregel 
naar de nationale wet alleen geldt bij ontstentenis van contract. 

18. Deze opvatting verdient ook de voorkeur om praktische redenen. 

W anneer b. v. een Egyptenaar wil huwen met een Belgische en zij komen 
bij een Belgisch notarisvoor hun huwelijkscontract, dan mag men van de 
notaris niet vragen dat hij een volledige studie zou maken van het Egyp-

. tisch recht. 

Een studie zou zelfs onmogelijk zijn in het licht van de verschuiving van 
de verwijzingsregel en meer nog in het licht van de nieuwe aanknopings
faktoren, naar de wet van de woonplaats of overwegende integratie, want 
deze laatsten zijn nog niet gekend op het ogenblik van het contract. 
Men zal de echtgenoten aanbevelen van eventueel rekening te houden met 
een imperatieve bepaling, indien zij hun contract zouden willen aanwen
den in het land in kwestie, dat steeds vrij blijft de verbodsbepaling ten 
hunnen overstaan te handhaven. 

19. Artikel1389 B.W. bepaalt:, ,De echtgenoten mogen geen huwelijks
voorwaarden bedingen door eenvoudige verwijzing naar een opgeheven 

(39) HEYV AERT, A., o. c., 374, nr. 25; zie ook: GRAULICH, P. ,Principes de Droit internationalPrive, 
Parijs, 1961, nr. 114. 
(40) VERWILGHEN, M., o.c., 486, nr. 26; meer genuanceerd zie: RIGAUX, F., Droit international 
Prive, Bruxelles, 1968, nr. 388. 
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wetgeving of, indien een van hen Belg is, naar een buitenlandse wet
geving ... " 
Dit eigenaardig artikel werd ingevoerd bij de wet van 14 juli 1976. De 
ratio legis blijkt de bescherming te zijn van een Belgisch echtgenoot die 
onbekend is met het vre{{md recht. 
Het artikel is slechts toepasselijk wanneer een van de contractanten Belg 
is, en wanneer de overeenkomst bestaat in een eenvoudige verwijzing naar 
buitenlands recht zonder nadere specifH\ring. Dit artikel verhindert niet 
van een buitenlands recht te kiezen in zover de inhoud · voldoende om-

. schreven wordt(42). 

3. De bekendmaking van de huwelijksvoorwaarden 

20. Derden- zowel schuldeisers van de echtgenoten, als derde verkrij
gers van goederen hen toebehorend - hebben er belang bij van te weten 
onder welk vermogensstelsel de echtgenoten gehuwd zijn. De bekwaam
heid van man en vrouw, de verhaalbaarheid der schulden, worden in 
zekere mate beheerst door de wet van het stelsel. 
In ons recht kennen wij verscheidene soorten van bekendmaking. Het 
systeem werkt versnipperd en fragmentarisch en is, in zijn geheel geno
m en, ongeschikt voor het internationaal rechtsverkeer(43). 
De wet van 14 juli 1976hadop ditgebied betervernieuwing gebracht(44). 

21. BEKENDMAKINGOPDEBURGERLIJKESTAND: Artikel76, alinea lOB.W. 
bepaalt dat de datum van het huwelijkscontract, de naam en de standplaats 
van de notaris en het huwelijksvermogensstelsel moeten vermeld worden 
in de huwelijksakte op straffe van niet te kunnen tegengesteld worden aan 
derden te goeder trouw. 

Deze openbaarmaking is gebonden aan de huwelijksakte. Zij geldt alleen 
voor Belgen of vreemdelingen die huwen voor een Belgische ambtenaar. 
De publiciteit betreft ook aileen maar ,contracten". 
Indien het huwelijk in den vreemde voltrokken wordt, bestaat er in 
beginsel zowel voor vreemdelingen als voor Belgen geen publiciteit. De 
echtgenoten moeten zich dan aileen houden aan wat de vreemde wet 
bepaalt. 

(42) HEYVAERT, A., o.c., 569, nr. 20; VERWILGHEN, M., o.c., 488, nr. 26. 
(43) DE WVLF, C., ,De publiciteit van huwelijksvoorwaarden in het Belgisch Intemationaal 
Privaatrecht", T. Not., 1971, 97 e.v. 
( 44) B. v. een algemeen systeem van registratie ter woonplaats van de man als voorzien in het Duits 
recht (art. 1558 B.G.B. e.v.). 
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Hierop bestaateen correctiefvoor Belgen, nl. artikel171 B. W. bepaaltdat 
Belgen die in het buitenland huwen, bij hun terugkeer in Belgie, de in den 
vreemde opgestelde huwelijksakte moeten laten overschrijven in de Bel
gische registers van de burgerlijke stand van hun eerste woonplaats in 
Belgie of van de eerste vestiging der echtgenote indien zij aileen op het 
grondgebied van het Rijk terugkeert. Van deze overschrijving wordt 
melding gemaakt op de kant van de lopende registers volgens de dag van 
de voltrekking van het huwelijk. 
Indien de in den vreemde opgestelde huwelijksakte inlichtingen bevat 
betreffende de huwelijksvoorwaarden, zal de overschrijving ingevolge 
artikel171 B.W. derden inlichten omtrent het huwelijksregime. Merk op 
dat aileen de huwelijksakten van Belgen moeten overschreven worden
niet deze van vreemdelingen die zich in Belgie komen vestigen. Ingeval 
van verzuim van overschrijving geldt ook geen sanctiezoals bij artikel76, 
alinea 10 B.W.: de sanctie van artikel 76 alinea 10 B.W. is van strikte 
toepassing en kan niet bij analogie uitgebreid worden tot artikel171 B. W. 
Bepaalde auteurs menen dat, wanneer de vreemde akte geen melding 
maakt van de huwelijksvoorwaarden, de Belgische ambtenaar van de 
burgerlijke stand dan bij de overschrijving in de registers een inlichting ten 
ra_nd~ kaum_ak§ll_ n()p~ns het vermogensstelsel der echtgenoten ( 45). Deze 
zienswijze- hoewel praktisCh nuttig--=-dru1st1nfegeii lief strikte rechl: 
De ambtenaar van de burgerlijke stand mag geen notities maken in 
openbare registers volgens eigen discretie nopens zaken die hij nuttig 
acht(46). 

22. VOOR HANDELAARS GELDEN DAARENBOVEN BIJZONDERE PUBLICI
TEITSVOORSCHRIFTEN. 

Artikell2 W.Kh. bepaalt dat van elk huwelijkscontract tussen echtgeno
ten van wie een koopman is' binnen een maand na de dagtekening een 
uittreksel moet. gezonden worden aan de griffier van iedere rechtbank 
binnen wier rechtsgebied de handeldrijvende echtgenoot in het handelsre
gister ingeschreven is. 
Deze verplichting slaat zowel op Belgische als op vreemde kooplieden 
maar zij geldt aileen voor ,contracten". Het wettelijk stelsel dient hier 
niet bekendgemaakt. 
De wet op het HANDELSREGISTER ( 4 7) voorziet dat elke Belg of vreemdeling 
die voornemens is enige handelswerkzaamheid uit te oefenen, zich moet 

(45) DEWULF, C., o.c., 97, 104. 
(46) Gent, 19 juni 1958, T. Not., 1959, 74, 78, (cone!. Proc. Gen. MATIHIJS). 
(47) Gecoiirdineerd bij K.B. van 20 juli 1964. 
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Iaten inschrijven in het ter griffie van de rechtbank geghouden handelsre
gister(48). De inschrijving moet o.m. bevatten , ... de datum van het 
huwelijk en de huwelijksvoorwaarden ... '' Hier krijgen wij voor het eerst 
een wetgevende beschikking die niet aileen spreekt van ,contracten" 
maar van de huwelijksvoorwaarden in het algemeen. Hier moet ook het 
wettelijk stelsel vermeld worden- zowel het vreemde als het Belgische. 
Derden worden dus volledig ingelicht. Ook de nationaliteit en, in voor
komend geval, de vroegere nationaliteiten moeten vermeld worden(49). 
Dit geeft derden de mogelijkheid tot nader onderzoek m. b. t. het wettelijk 
stelsel geldend op de dag der huwelijksvoltrekking(50). 

23. BEKENDMAKING OP HET HYPOTHEEKKANTOOR M.B.T. DE OVERDRACHT OF 
AANWIJZING VAN ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN. Artikel 1 Hyp.W. be
paalt dat alleen ,akten" moeten overgeschreven worden. Eigendoms
overgangen op grond van de wet zijn geen voorwerp van bekendmaking. 
Alleen huwelijkscontracten, niet de wettelijke regimes, moeten gepu
bliceerd worden op het hypotheekkantoor. 

C. DE ECHTGENOTEN SLUITEN EEN CONTRACT TIIDENS HET HUWELIJK 

24. De wet die het vermogen beheerst, bepaalt, overeenkomstig de gang
bare rechtsleer, of de echtgenoten al dan niet een contract kunnen sluiten 
tijdens het huwelijk, of een vroeger contract kunnen wijzigen(51). 

De rechtspraak, daarin door bepaalde rechtsleer g'esteund, heeft dit begin
sel uitgebreid en staat in bepaalde gevallen toe dat partijen tijdens het 
huwelijk een contract sluiten of wijzigen zelfs wanneer dit niet strookt met 
de wet van het regime(52). 

De rechtbank te Charleroi(53) homologeerde b.v. een wijziging die be
stood in de aanneming van het Belgisch recht met inlassing van een beding 
van ongelijke verdeling- beding dat norma/iter verboden was overeen
komstig de toepasselijke vermogenswet: '' 0 0 0 que si' a premiere vue' cette 
question posee de maniere generate semble appeler une reponse negative' 
il apparaft que la reponse do it etre affirmative lorsqu' il s'agit d' epoux 

( 48) Art. 4 Handelsregisterwet. 
(49) Art. 8, 3" Handelsregisterwet. 

(50) In zover de collissieregeling verwijst naar de nationale wet. 

(51) HEYVAERT, A., o.c., 584, nr. 40; VERWJLGHEN, M., o.c., 513, nr. 48. 

(52) Wanneer dit b. v. gepaard gaat met een wijziging van nationaliteit of woonplaats, zie o.m. Rb. 
Charleroi, 24 oktober 1979,Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 188; Rb. Brussel, 11 april1978,Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1979, 313. 
(53) Rb. Charleroi, 24 oktober 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 188. 
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installes dans notre pays de maniere stable et qui choisissent expresse
ment d' adapter leur situation a leur pays d' integration en optant pour un 
regime matimonial autorise dans celui-ci . .. "(54). 

De rechter heeft dus de wijziging gehomologeerd, in tegenstrijd met het 
geldend wettelijk stelsel, o.m. omdat de echtgenoten zich in Belgie 
hadden gevestigd, en hun vermogensrecht wilden afstemmen op hun 
nieuwe omgeving. 
De mogelijkheid tot wijziging mag o.i. niet tot die gevallen beperkt 
blijven. Het verdient aanbeveling, van in het internationaal privaatrecht, 
de mogelijkheid tot het afsluiten of wijzigen van een stelsel tijdens het 
huweiijk zeer ruim te houden. Wij zijn voorstander dat een wijziging, in 
tegenstrijd met de toepasselijke wet, zelfs zou mogelijk zijn voor echt
genoten die alhier niet volledig gei:ntegreerd zijn of een andere rechtsorde 
aanduiden dan de Belgische. 

25. Het sluiten van een huwelijkscontract tijdens het huwelijk, is voor 
echtgenoten, gehuwd zonder contract; dikwijls de aangewezen weg om 
rechtszekerheid te bekomen. De collisieregeling die verschilt in onder
scheiden landen, de verschuiving van zekere verwijzingsregelen, de bij
zondere feitelijke omstandigheden b.v. i.v.m. eerste echtelijke woon- of 
verblijfplaats, maken het niet zelden onmogelijk voor echtgenoten om met 
zekerheid te bepalen onder welk wettelijk stelsel zij ressorteren. 

Deze onzekerheid kan niet opgelost worden door intentieverklaringen. 
Ter gelegenheid van een akte aankoop zal de notaris b. v. gewoonlijk het 
toepasselijke huwelijksvermogensrecht vermelden(55). Dergelijke ver
klaringen, zelfs regelmatig herhaald bij verscheidene verrichtingen, zijn 
niet bepalend voor het toepasselijke vermogensrecht. Dit laatste is niet 
afhankelijk van de intenties van partijen maar van onze toepasselijke 
verwijzingsregel. 
Om rechtszekerheid te bekomen zouden de echtgenoten eventueel een 
rechterlijke uitspraak kunnen uitlokken. Dit vergt tijd en kosten en kan een 
beperktere draagkracht hebben in den vreemde dan het afsluiten van een 
huwelijkscontract. 
De aangewezen weg bestaat in een ruime mogelijkheid openlaten voor het 
sluiten van een contract tijdens het huwelijk. Evenals echtgenoten de 

. vrijheid hebben om v66r hun huwelijk huwelijksvoorwaarden overeen te 
komen, zouden zij eveneens, tijdens het huwelijk, in ieder geval hun 

(54) Ibid., 188, 192. 

(55) Indien de echtgenoten gehuwd zijn zonder contract, zal de notaris zich rich ten naar de verk:laring 
van partijen in zoverre deze prima facie strookt met de ge1dende collisieregeling. 
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wettelijk stelsel moeten kunnen wijzigen of vervangen - dit alles mits 
inachtneming van de vereiste pleegvormen en behoudens rechts
misbruik(56). 

26. Voormelde beschouwingen betreffen echtgenoten die zonder contract 
gehuwd zijn en tijdens bet huwelijk een contract willen afsluiten. 

Is zelfde houding te volgen voor echtgenoten die een huwelijkscontract 
hebben gemaakt en dit tijdens het huwelijk willen veranderen? Hier geldt 
het argument van de rechtszekerheid niet want er bestaat een aangeduide 
rechtsorde. 

Zelfs indien de wet van het contract de wijziging niet toelaat, is de 
rechtsleer van oordeel dat de Belgische rechter, de wijziging van bet 
contract mag homologeren wanneer de echtgenoten na hun oorspronkelijk 
contract veranderd zijn van nationaliteit of van woonplaats, t. t. z. de 
vroeger normaal toepasselijke rechtsorde hebben verlaten en hun contract 
will en aanpassen aan hun nieuwe omgeving (57). 

Hier ook zijn wij voorstander van een mime vrijheid nl. ook mogelijkheid 
van veranderen tegen het oorspronkelijk recht, zelfs wanneer er geen 
verandering is van nationaliteit of woonplaats. 

27. ·De echtgenoten moeten, in geval van wijziging van huwelijksregime 
in tegenstrijd met de oorspronkelijke wet, ingelicht worden dat hun 
nieuwe regeling eventueel niet zal erkend worden in het land van het 
oorspronkelijk regime. 

28. Artike11394 B.W. e.v. bepalen de pleegvormen die moeten inacht
genomen worden i. v. m. wijziging van wettelijk stelsel of contract. 

Voor het internationaal privaatrecht rijst in dit verband een dubbele vraag: 
zijn deze regelen ook van toepassing op vreemde stelsels in Belgie, en 
gelden zij voor Belgische stelsels in den vreemde? 

Bepaalde rechtsleer houdt voor dat de Belgische pleegvormen toepasselijk 
zijn op alle wijzigingen in Belgie - ook op wijzigingen van vermogens 

· beheerst door vreemd recht(58). Deze houding lijkt ons onjuist. O.i. moet 
er een onderscheid gemaakt worden tussen de eigenlijke pleegvormen, en 
de publiciteit ingesteld in het belang van derden. 

De eigenlijke pleegvormen worden o.i. beheerst door de wet van het 
regime. De wet van het regime beheerst de vermogensstructuur der echt-

(56) Rb. Doornik, 3 september 1981, Rev. Not. B., 1981, 561. 
(57) VERWILGHEN, M., o.c., 513, nr. 49. 
(58) VERWILGHEN, M., o.c., 523, nr. 57. 
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genoten en bepaalt o.m. hoe het contract wordt afgesloten en hoe het 
gewijzigd wordt. Indien de wet van het regime een wijziging mogelijk 
maakt met minder pleegvormen dan deze in het Belgisch recht voorzien 
b.v. zonder voorafgaande inventaris, zonder homologatie door de recht
bank enz ... , zien wij geen redenen om de echtgenoten tot deze bij
voeglijke pleegvormen te verplichten. 
Anderzijds komt het ons voor dat, m.b.t. wijzigingen van Belgische 
huwelijksvermogens in den vreemde, alle Belgische pleegvormen mutatis 
mutandis moeten gevolgd worden, zelfs indien de lokale wet minder of 
geen bijzondere pleegvormen voorziet(59). 

29. De wet voorziet een uitgebreide publiciteit o.m. bekendmaking van 
het verzoekschrift en van een uittreksel uit de homologatiebeslissing in het 
Belgisch Staatsblad ( 60), en in het register van de burgerlijke stand van de 
plaats waar het huwelijk voltrokken is (61); ,indien het huwelijk niet in 
Belgie voltrokken is, wordt het uittreksel gezonden aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand van het eerste district Brussel, die het overschrijft in 
het register van de huwelijksakten(62). 
Deze publiciteitsvoorschriften zijn ingesteld voor de informatie en de 
bescherming van derden en moeten gevolgd worden voor wijzigingen in 
B~lgi~ ook van vreemde vermogens. Indien net vreemd vermogensreclit 
geen of een andere publiciteit voorhoudt, zal men toch in Belgie mutatis 
mutandis de Belgische regelen van bekendmaking zoveel mogelijk in
achtnemen. 
Het is aan te bevelen dat personen die hun huwelijksregime naar Belgisch 
recht in den vreemde veranderen ook de Belgische publiciteitsregelen 
zouden inachtnemen met het oog op gebeurlijke tegenstelbaarheid in 
Belgie(63). 
Men mag o.i. niet te strikt zijn i.v.m. publiciteitverplichting bijwijzigen 
vim vreemde regimes, of wijzigingen in den vreemde van Belgische 
regimes. Ons Belgisch recht inzake de bekendmaking van huwelijks
contracten- zelfs van Belgische contracten in den vreemde verleden-

(59) Voor wijzigingen van vermogensstelsels in tegenstrijd met de geldende wet van het regime, zou 
men voor de pleegvormen o.i. kunnen verwijzen naar de wet van de woonplaats. 
(60) Art. 1319, 1", Ger. W. 

(61) Art. 1395, § 2, B.W. 
(62) Art. 1395, § 2, B.W. 

(63) Art. 1396 B. W. is inderdaad in algemene termen opgesteld nl.:, ,Bedongen wijzigingen van het 
huwelijksvermogensstelsel kunnen aan derden eerst worden tegengeworpen vanaf de dag van de 
bekendmaking van een uittreksel uit de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad''. 
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is zo fragmentarisch en gebrekkig, dat het weinig zin heeft thans een 
sluitende regeling te beogen voor veranderingen van stelsel(64). 

II. De draagwijdte van de aangewezen vermogenswet 

30. Wanneer aan de hand van voorgaande beginselen werd uitgemaakt 
onder welk huwelijksvermogensrecht de echtgenoten gehuwd zijn, stelt 
zich verder de vraag welke feiten en rechtshandelingen door die wet 
beheerst worden. 
Deze wet beheerst principieel alles wat het vermogensstatuut der echt
genoten aangaat o.m. welke goederen eigen zijn of gemeenschappelijk, 
het bestuursrecht, terugnemingen, vergoedingen enz ... m. a. w. alles wat 
het zgn. secundair stelsel regelt. 

Dit vermogensrecht heeft overeenkomstig het Belgisch internationaal 
privaatrecht, een universele gelding. Het Belgisch of vreemd recht geldt 
zowel voor de goederen die gelegen zijn in het land van het recht zelf als 
voor de goederen die zich in een ander land bevinden. 

31. Ben vraag die rijst naar aanleiding van de wet van 14 juli 1976 betreft 
de toepassingssfeer van het primair stelsel- dit werd ingevoerd met het 
nieuw huwelijksvermogensrecht en bevat andere beschikkingen dan van 
zuiver vermogensrechtelijken aard. 
Het primair stelsel wordt omschreven als: , , ... een geheel van wettelijke 
regels, dat, op gebiedende en eenvormige wijze, een aantal algemene 
gevolgen van het huwelijk met tegelijk persoonsrechtelijke en vermogens
rechtelijke aspecten regelt en zulks met het oog op het verwezenlijken van 
de essentiele doelstellingen van het huwelijk" (65). 

Als materies zijn er o.m. de verplichting tot bijdrage en samen
woning(66), het recht op vrije beroepsuitoefening(67), de handelingsbe~ 
kwaarnheid(68) enz ... De eerder vermogensrechtelijke aspecten betref
fen: de bescherming van de gezinswoning en de huisraad(69), het recht 
om zelf zijn inkomsten te ontvangen(70), om een depositorekening te 
openen of een bankkoffer te huren (71), het recht om schulden te maken 

(64) Cf. Supra, nr. 20 e.v. 
(65) BAETEMAN, G., ,Het Primair huwelijksstelsel", T.P.R., 1978, (151) 167, nr. 15. 
(66) Art. 213 B.W. 
(67) Art. 216, § I, B.W. 
(68).Art. 212 B:W. 
(69) Art. 215 B.W. 
(70) Art. 217 B.W. 
(71) Art. 218 B.W. 

345 



ten behoeve van de huishouding en de opvoeding der kinderen- schulden 
die in beginsel de mede-echtgenoot hoofdelijk verbinden(72). 

32. Sluit het primair stelsel aan bij het huwelijksvermogensrecht of bij 
een andere rechtsorde b.v. het persoonlijk huwelijksstatuut? Quid met 
personen, in Belgie verblijvend, en gehuwd onder een vreemd huwelijks
vermogensrecht, is het primair stelsel op hen van toepassing? 
De meningen zijn hieromtrent verdeeld. 

Sommigen houden voor dat, vooral de persoonsrechtelijke materies, be
heerst worden door de wet van het persoonlijk huwelijksstatuut. Anderen 
menen dat het primair stelsel niet valt onder het persoonlijk statuut en ook 
niet onder het huwelijksvermogensrecht, maar dat het een wetgeving is 
van burgerlijke politie en veiligheid die toepasselijk is op alle echtgenoten 
die hier hun gewoon verblijf hebben, welke ook hun nationaliteit of 
huwelijksvermogensrecht weze (73). 
De opvatting die o.i. de voorkeur verdient is deze die het primair stelsel 
principieel rangschikt onder het huwelijksvermogensrecht. Het primair 
stelsel sluit in beginsel aan bij het zgn. · secundair stelsel en omgekeerd. 
Het eerste vormt de basisregeling voor het tweede en het zou kunstmatig 
zijn van de twee te scheiden (7 4). 
Dit beginsel dient verder toegepast mits de nodige nuancering. Het primair 
stelsel omvat een reeks van verschillende materies. Het vormt geen 
homogeen pakket. Voor elke materie zal afzonderlijk moeten nagegaan 
worden welke correctieven zich opdringen o.m. toepassing van bur
gerlijke politie en veiligheid of andere(75). 
In beginsel is het primair stelsel dus toepasselijk op echtgenoten - het 
wezen Belgen of vreemdelingen - die gehuwd zijn onder het Belgisch 
huwelijksvermogensrecht. Het primair stelsel is in beginsel op hen toepas
selijk zowel wanneer zij in BelgH~ verblijven als in den vreemde. 
Omgekeerd, personen die in Belgie of in den vreemde verblijven en 
gehuwd zijn onder een vreemd huwelijksvermogensrecht, vallen niet 
onder het Belgisch primair stelsel - dit alles behoudens de correctieven 
waarvan hierna enkele worden aangestipt: 
De bekwaamheidvan de gehuwde vrouw: wordt beheerst door de wet van 
het huwelijksvermogen en door haar personele wet. De wet van het 
huwelijksvermogen mag echter de bekwaamheid niet bepetken die de 

(72) Art. 222 B.W. 
(73) HEYVAERT, A., o.c., 583, nr. 39. 
(74) VERWILGHEN, M., o.c., 494 e.v., nr. 30. 
(75) L.c., 501, nr. 35. 
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vrouw be zit op grond van haar nationale wet: , , ... les exigences de la loi 
nationale de lafemme, distincte de celle du mari, doivent l' emporter au 
cas ou, en vertu de sa propre loi, la femme mariee aurait eu pleine 
capacite: on ne peut admettre que la loi du regime matrimonial vienne 
resteindre cette capacite ... " (76). 

Het is niet van internationale openbare orde in ons recht dat de gehuwde 
vrouw handelingsbekwaam weze. Wat wel tegen onze internationale orde 
indruist, is het toepassen van een vreemd huwelijksvermogensrecht dat de 
bekwaamheid van de vrouw om reden van haar huwelijk t.o.v. haar 
personele wet beperkt. 
De gezinswoning en huisraad: Artikel 215 B.W. bepaalt o.m. dat het 
onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning dient, niet kan 
vervreemd of gehypothekeerd worden zonder de instemming van de 
andere echtgenoot. Hetzelfde geldt voor het aldaar aanwezige huisraad. 

De aanknopingsfactor is, volgens bepaalde rechtsleer, de ligging van het 
goed op het Belgisch grondgebied(78). Het was blijkbaar de bedoeling 
van deB elgische wetgever om de gezinswoning te beschermen onafgezien 
van het toepasselijk vermogensrecht of de nationaliteit der echtgenoten. 
Door zelfde rechtsleer wordt dit artikel niet toepasselijk geacht op wonin
gen in den vreemde gelegen- ook niet voor Belgen of person en gehuwd 
onder het Belgisch huwelijksvermogensrecht(79). 
Wij kunnen niet instemmen met voormelde zienswijze. Artikel215 B. W. 
sluit o.i. aan bij het huwelijksvermogensrecht. Het stelt een beperking aan 
het bestuursrecht der echtgenoten in het belang van het gezin. Deze 
beperking treft alle personen gehuwd onder een Belgisch stelsel onafge
zien van de ligging van de gezinswoning. Anderzijds zien wij geen reden 
waarom person en gehuwd · onder een vreemd stelsel deze beperking 
zouden moeten inachtnemen omdat hun gezinswoning in Belgie gelegen 
is. 
Het openen van een rekening en het huren van een brandkoffer: Het 
betreft een regel van burgerlijke veiligheid en politie die verband houdt 
met de bescherming van het vermogen en van het krediet, en van toepas
sing is op al degenen die zich in Belgie bevinden(80). 
Hetzelfde beginsel geldt voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor
zien bij de artikelen 220 en 222 B.W. o.m. in verband met de uitgaven 
voor huishouding en opvoeding der kinderen. Deze regelen beogen de 

(76) L.c., 501, nr. 35. 
(78) VERWILGHEN, M., o.c., 498, nr. 32. 
(79) VERWILGHEN, M., o.c., 499, nr. 33. 
(80) VERWILGHEN, M., o.c., 502, nr. 38. 
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bescherming van het gezin en de bescherming van derden. Zij vervangen 
devroegere leer van het huishoudelijk mandaat, eti zijn van toepassing als 
wet van burgerlijke politie en veiligheid op aile gezinnen die in Belgie een 
gewone verblijfplaats hebben. 

III. Problemen inzake de toepasselijke wet bij de ontbinding en de 
vereffening van het vermogen 

33. Bij de ontbinding van het vermogen stellen zich dikwijls problemen 
van afbakening tussen het huwelijksvermogensrecht en andere betrokken 
wetten. 
Wij behandelen twee oorzaken van ontbinding nl. de echtscheiding en het 
overlijden; m. a. w. problemen van afbakening van het vermogensrecht, 
met de wet van de echtscheiding en met de wet van de nalatenschap. Beide 
laatstgenoemde wetten behoren niet steeds tot dezelfde rechtsorde als de 
wet van het vermogen. 

A. ECHTSCHEIDING 

34. De wet van de echtscheiding bepaalt de draagwijdte van de echtschei
dlng-rut£ aileen met oeTrekKing tal Cle petsoonlijke verhouding der echt~ 
genoten maar ook met betrekking tot de goederen. Beide aspecten vormen 
een onafscheidbaar geheel. 
De wet van de echtscheiding- niet de wet van het regime- bepaalt o.m. 
of door de echtscheiding het huwelijksvermogensstelsel ontbonden wordt 
en vanaf welk ogenblik de ontbinding intreedt. Indien men de ontbinding 
van het vermogen zou afhankelijk stellen van de wet van het regime, zou 
de echtscheiding in haar gevolgen gestoord worden en zou men toestanden 
kennen waar het huwelijk ontbonden is en het goederenregime blijft 
bestaan (81). 

Eens het huwelijksvermogen ontbonden, is het aan de wet van het regime 
om te bepalen hoe de gemeenschap aanvaard of verworpen wordt, nl. of er 
b. v. een vermoeden van verwerping bestaat. De wet van het regime 
beheerst verder de verrichtingen van vereffening. 

35. Veel rechtssystemen voorzien een sanctie lastens de schuldige echt~ 
genoot, of een vermogensrechtelijke begunstiging van de echtgenoot in 
wiens voordeel de echtscheiding werd uitgesproken. Artikelen 229 en 311 

(81) B.v. wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder het vermogensstelsel van een land dat de 
echtscheiding niet kent. 
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bis van het B.W. bepalen b.v. dat de echtgenoot tegen wie de echtschei
ding is toegestaan alle voordelen verliest die zijn medeechtgenoot hem, 
hetzij bij huwelijkscontract hetzij sinds het aangaan van het huwelijk 
verleend heeft. 
Andere rechtssystemen gaan nog verder, b. v. in het Anglo-Amerikaans 
recht, kan de rechter in bepaalde gevallen de goederen toebedelen zoals hij 
het billijk acht (82). 
Volgens sommige rechtsgeleerden worden deze sancties beheerst door de 
wet van het huwelijksvermogen, andere rechtsgeleerden houden het bij de 
wet van de echtscheiding(83). Wij sluiten aan bij deze laatste opvatting: 
de sanctie is een van de gevolgen van de echtscheiding en moet beheerst 
worden door de wet op grand van dewelke de echtscheiding steunt. 
De wet van het goederetiregime zal soms moeten inachtgenomen worden 
met het oog op het kwalificeren. Bij voorbeeld, indien de sanctie aileen de 
giften betreft, zal men moeten onderzoeken aan de hand van de wet van het 
regime of de bedingen die de gemeenschapsgoederen betreffen door de 
wet van het regime als milddadigheden worden aanzien of als bedingen ten 
bezwarende titel. Naarvolgens zij door de wet van het regime gekwalifi
ceerd worden als middadigheid of als contract ten bezwarende titel, zullen 
zij op grand van de wet van de echtscheiding vervallen lastens de schul
dige echtgenoot of in stand blijven. 

36. De sancties lastens de schuldige echtgenoot kunnen verregaand zijn. 
Wij hebben zoeven vermeld dat in het Anglo-Amerikaans recht de rechter 
het huwelijksvermogen kan verdelen: hij kan de ganse gemeenschap en 
zelfs eigen goederen van de schuldige echtgenoot toebedelen aan de 
andere. 
In dit verband werd een arrest gewezen door het Hof te 's Gravenhage op 
20 december 1951 (84) betreffende een scheiding tussen Nederlanders 
uitgesproken door de Supreme Court te New York. Het Hof te 's Graven
hage erkende de echtscheiding als dusdanig maar weigerde het exequatur 
in Nederland met betrekking tot de goederen. De New-Yorkse rechter 
had, overeenkomstig de wet van de echtscheiding, aan de vrouw een 
bepaalde som toebedeeld voor haar aandeel in de huwgemeenschap. Dit 
werd beschouwd als in strijd met het Nederlands huwelijksvermogens-

(82) Voor Engeland, zie o.m. TOLSTOY, The Law and Practice of divorce and Matrimonial Causes, 
London, 1963, 169 e.v.; met betrekking tot het recht van de Verenigde Staten zie RABEL, E., The 
Conflict of Laws, vol. I, Chicago, 1945, 531. 
{83) VERWILGHEN, M., o.c., 505, NR. 39. 
(84) 's Gravenhage, 20 december 1951, Ned. fur., 1952, nr. 529. 
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recht dat in casu toepasselijk was en een eigenlijke verdeling van het 
huwelijksvermogen vereist. 

Naar onze mening overweegt de wet van de echtscheiding. Indien de wet 
van de echtscheiding de rechter toelaat om de goederen toe te bedelen is dit 
een van de gevolgen van de echtscheiding die moeten geeerbiedigd wor
den. De wet van het regime komt op de tweede plaats en zou slechts gel den 
voor de goederen waarover de rechter niet heeft beslist(85). 

B. OVERLIJDEN 

37, De nalatenschap wordt dikwijls beheerst door een andere wet dan het 
huwelijksvermogen nl. de lex rei sitae voor onroerend goed en de wet van 
de woonplaats van de de cujus voor roerend goed (86). 

Daar het dikwijls gaat over dezelfde goederen die onderworpen worden 
aan verschillende wetten, is het van belang het juiste toepassingsveld van 
de onderscheiden :wetten te bepalen. 

Een afzonderlijk onderzoek is gewenst voor de rechten die steunen op de 
wet, en voor de rechten die steunen op overeenkomst. 

RECHTEN OP GROND VAN DE WET 

38. De wet voorziet dikwijls dat, bij de ontbinding, ieder echtgenoot zijn 
persoonlijke goederen behoudt en de helft bekomt van de gemeenschap. 
De andere helft van de gemeenschap en de persoonlijke goederen van de 
overledene vormen de nalatenschap. 
De langstlevende kan, benevens zijn rechten op grond van het huwelijks
vermogen, dikwijls een erfrecht laten gelden. Om te bepalen of zekere 
aanspraken ressorteren onder het huwelijksvermogensrecht of onder het 
erfrecht, moet men zich richten naar de wet van het huwelijksvermogen. 
Deze wet heeft prioriteit voor de kwalificatie. Wat de wet van het regime 
aanziet als huwelijksgoederenwet valt onder de wet van het regime; wat 
volgens zelfde wet tot het erfrecht behoort, is onderworpen aan de wet van 
de nalatenschap. 

Sommige rechtssystemen wijken af van de verde ling van de gemeenschap 
bij helften. In het Zwitsers stelsel van union des biens, worden de winsten 
b.v. gedeeld in twee derden voor de man en een derde voor de vrouw(87). 

(85) Dit geldt in zover het toebedelingsrecht van de rechter specifiek verband houdt met de echtschei
ding. De zienswijze van het Belgisch recht zou dezelfde zijn als de opvatting van het Hof te 's 
Gravenhage indien het een gewone gerechtelijke verdeling betrof. Dan moet de wet van het regime 
gevolgd worden. 
(86) Cfr. infra. 

(87) Art. 214 C.C. Suisse. 
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Er zijn ook huwelijksgoederensystemen die rechten toekennen aan de 
langstlevende op de persoonlijke goederen van de eerststervende b. v. de 
dowry in het Anglo-Amerikaans recht. Dergelijke voordelen die afwijken 
van onze opvatting, moeten geeerbiedigd worden zelfs wanneer de Belgi
sche wet de nalatenschap beheerst. 
Wat op grand van het vreemd huwelijksvermogensrecht aan de nalaten
schap onttrokken wordt valt buiten het toepassingsveld van het erfrecht. 

RECHTEN OP GROND VAN DE WIL VAN PART!JEN 

39. Er bestaat o.i. een belangrijk verschil tussen toebedeling op grand 
van de wet en toebedeling op grand van een overeenkomst. Wijl, in het 
eerste geval, de wet van het regime prioriteit heeft, geldt bij conventionele 
toebedeling de wet van de nalatenschap naast die van het regime. Reser
vatairen zouden inderdaad weinig beschermd zijn, indien de wet van de 
nalatenschap de conventionele toebedelingen overeenkomstig het vreemd 
recht, zonder meer, moest aanvaarden. 

Huwelijksovereenkomsten 

40. Naar Belgisch recht mogen de echtgenoten afwijken van de gelijke· 
verdeling van de gemeenschap door aan een van hen een grater of kleiner 
aandeel toe te bedelen of een vooruitmaking te bedingen (88). Dergelijke 
overeenkomsten, hoewel zij dikwijls gedaan worden met een milddadig 
inzicht, vallen, volgens het Belgisch recht, niet onder de regelen van de 
schenkingen. Zij worden geacht ,bedingen onder vennoten" te zijn, 
gedaan ten bezwarende titel. 
Deze huwelijksovereenkomsten zijn in de regel niet vatbaar voor inkor
ting. Het voordeel dat de langstlevende bekomt, wordt door hem niet 
verkregen uit de nalatenschap van de eerststervende maar komt hem toe 
als in gemeenschap zijnde. 

41. In het buitenlands recht vinden wij gelijkaardige(89) en ook afwij
kende opvattingen. In Nederland, kunnen de echtgenoten b.v. overeen
komsten sluiten van ongelijke verdeling of algehele toebedeling der ge
meenschap- het zgn. verblijfingsbeding (90). Deze bedongen voordelen 

(88) Art. 1461 B.W. e.v. 
(89) B.v. het Zwitserse recht, zie EGGER, A., Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 
Zurich 1936, vol. II, sub. art. 226, 458 e.v. 
(90) , ,Daaronder verstaat men een overeenkomst, waarbij tussen mede-eigenaars wordf afgesproken, 
dat bij overlijden van een hunner het gemene goed eigendom van de 1angstlevende zal zijn. Het beding 
moet onderscheiden worden van het overnemingsbeding, een soortgelijke overeenkomst met bepa
ling, dat het verblijven tegen betaling van de waarde zal geschieden'' (ASSER, C., Handleiding tot de · 
beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht, achtste druk, Zwolle 1947, dl. I, 216). 
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komen echter in aanmerking voor het berekenen van de legitieme por
tie(91). 
In het Anglo-Amerikaans recht kan een zgn. huwelijksovereenkomst 
gemaakt worden die handelt over persoonlijke goederen. De dowry - het 
wettelijk voordeel van de vrouw op de goederen van haar overleden 
echtgenoot- kan door overeenkomst vermeerderd ofverminderd worden 
zonder dat het karakter daardoor verandert. De conventionele dowry is 
gelijk te stellen met een huwelijksovereenkomst. 
Mogen deze vreemde opvattingen in Belgie gevolgd worden? 

42. Men kan slechts spreken van een huwelijksovereenkomst indien dit 
vooreerst strookt met de wet van het regime. lndien de wet van het regime 
dit voordeel als een milddadigheid kenmerkt, dan moet die kwalificatie in 
Belgie gevolgd worden - zelfs indien het Belgisch huwelijksvermo
gensrecht in gelijkaardige omstandigheden de overeenkomst voor een 
beding onder vennoten houdt. 
Het karakter van huwelijksbeding moet vervolgens stroken met de wet van 
de nalatenschap. De lex successionis bepaalt op grond van eigen normen 
of de overeenkomst, die volgens de wet van het regime als gift of 
huwelijksbeding geldt, in het land van de nalatenschap dezelfde hoeda-
lligheiCf heeft~ -----

Opdat een voordeel bedongen tussen echtgenoten in Belgie vrij zou zijn 
van inkorting, moet het bezwarend karakter dus overeenstemmen met het 
huwelijksvermogensrecht en met het erfrecht. Beide wetten zijn o.i. 
cumulatief toepasselijk. 
V olgende feiten gaven aanleiding tot een arrest van het Frans hof van 
cassatie (92). Twee personen, afkomstig uit de staat Virginia, waren 
aldaar zonder contract gehuwd. Zij ressorteerden onder het wettelijk 
regime van die staat nl. de zuivere scheiding van goederen. Volgens de 
wet van Virginia heeft de vrouw ten titel van dowry recht op een derde van 
de goederen van haar overleden man, welk aandeel door de man eventueel 
kan verhoogd worden. De man had de dowry bij testament verhoogd tot de 
helft van de goederen. Volgens de wetgeving van de staat Virginia wordt 
de wettelijke en ook de bedongen dowry niet als een milddadigheid 
beschouwd, maar als een huwelijksbeding dat de gemeenschap vervangt. 
De man overleed in Frankrijk nalatend zijn echtgenote en twee kinderen. 
Toen stelde zich de vraag of, m. b. t. het in Frankrijk gelegen onroerend 

(91) ASSER, C., o.c., 217; DE BRUUN, A.,Bet Nederlandse huwelijksvermogensrecht, Arnhem, 
1959, nr. 283. 
(92) Cass. Fr., 4 april1881, S., 1880-82,.1,381, met noot RENAULT, L. 
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goed, de beschikking van de man ten gunste van de vrouw vatbaar was 
voor inkorting. 
Volgens het recht van de staat Virginia is de beschikking een huwelijks
beding. Volgens de Franse wet daarentegen, is het een gift: het is een 
beschikking over persoonlijke goederen en een huwelijksbeding kan ai
leen over geineenschapsgoederen gaan. De wet van de nalatenschap en de 
wet van het regime zijn cumulatief toepasselijk. Indien een van beide 
wetten de beschikking als een gift kenmerkt zal o.i. inkorting toepasselijk 
zijn. 

DEEL II 

ERFRECHT 

42bis. Het erfrecht wordt gerekend tot het zakelijk statuut en wordt 
beheerst door de wet van de ligging der goederen. 

Men dient te onderscheiden tussen onroerend en roerend goed. Voor 
onroerende goederen geldt de wet van de effectieve ligging ; voor roerende 
goederen, de wet van de woonplaats van de de cujus op het ogenblik van 
het overlijden (93). Er zijn dus zoveel verschillende erfregelingen van 
toepassing op een nalatenschap als er onroerende goederen gelegen zijn in 
verschillende landen, met daarenboven nog de wet van de woonplaats 
voor roerend goed. 

43. De wet- of de onderscheiden wetten- van de nalatenschap regelen 
alles wat met de erfregeling verband houdt, o.m.: het openvallen van de 
nalatenschap,de orde van de erfopvolgers, de vereiste bekwaamheid om 
te erven, het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap, de erfrechte
lijke reserve, de inbreng van schenkingen en legaten enz ... (94). 
Niet aileen de wettelijke erfopvolging, ook de testamentaire devolutie 

· wordt beheerst door dezelfde wet. De wet van de ligging en de woonplaats 
bepalen o.m. de beperkingen aan de vrijheid tot testeren, de inkorting van 
legaten enz ... (95). 
Ook giften onder levenden worden door dezelfde rechtsorden beheerst . 
o.m. in verband met inbreng en inkorting. 

(93) GHORAIN, E., , ,Belgique- Les successions" ,Regimes matrimoniaux, successions et liberalites
Droitinternationalprive etDroitcompare, Neuchatel, LaBaconniere, 1979, t. I, 534 e.v., nr. 66e.v. 
(94) GHORAIN, E., o.c., 539 e.v., nr. 71 e.v. 
(95) GHORAIN, E., o.c., 537, nr. 69. 
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44. Het is niet onze bedoeling van de algemene beginselen verder uit te 
diepen. 
De rechtspraak en de rechtsleer zijn m.b.t. deze materies betrekkelijk 
standvastig. 
Er zijn hier in de loop van de voorbije decennH~n ook minder ingrijpende 
wijzigingen te onderkennen dan in het huwelijksvermogensrecht. 

De uiteenzetting zal zich hoofdzakelijk beperken tot een overzicht van 
enkele veranderingen die hun oorsprong vinden in recente wetten of 
verdragen. 

I. Het nieuw erfrecht van de langstlevende echtgenoot 

45. De wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het erfrecht van de 
langstlevende echtgenoot, zal in verband met internationale nalaten
schappen, weinig bijzondere problemen oproepen(96). 

De toepassing van de algemene beginselen is eenvoudig. Veronderstel, 
een vreemdeling die in Belgie woont bezit roerende goederen, en on
roerende goederen in Belgie gelegen en in den vreemde. Met betrekking 
tot de roerende goederen, zowel in Belgie als in het buitenland gelegen 
(wet van de woonplaats), en met be trekking tot de onroerende goederen in 
Belgie gelegen (lex rei sitae) geldt de Belgische erfregeling. De langstle
vende echtgenoot bekomt daarop dus het volledig vruchtgebruik indien hij 
in samenloop komt met afstammelingen van de de cujus; en de volle 
eigendom van de gemeenschap en het vruchtgebruik op de persoonlijke 
goederen, indien hij in samenloop komt met andere erfgerechtigden dan 
afstammelingen (97). De onroerende goederen die zich in het buitenland 
bevinden, zullen beheerst worden door de lex rei sitae. 

Buiten de klassiekeproblemen van het internationaal erfrecht, kunnen in 
verb and met deze nieuwe erfregeling volgende pun ten aangestipt worden. 

46. Indien de langstlevende echtgenoot in samenloop komt met andere 
erfgerechtigden dan afstammelingen, erft hij de ganse gemeenschap. 
Echtgenoten gehuwd onder een stelsel zonder gemeenschap erven des
gevallend minder dan echtgenoten in gemeenschap gehuwd. 
De rechten van de langstlevende echtgenoot zijn, nu meer dan vroeger 
nog, afhankelijk van het huwelijksvermogen. Hier wordt eens te meer het 

(96) Voor algemeen overzicht zie VERWILGHEN, M., ,,Les incidences de Ia nouvelle loi sur le droit 
international prive", Les Droits successoraux du conjoint survivant, Bruxelles, 1981, 177 e.v. 
(97) Art. 745 bis, § 1 B.W. 

354 



belang duidelijk van een vaste verwijzingsregel voor het internationaal 
huwelijksvermogensrecht . 

. Of een gemeenschap die tussen echtgenoten bestaat overeenkomstig 
vreemd huwelijksvermogensrecht, een eigenlijke , ,huwgemeenschap'' is 
of een gewone onverdeeldheid, is afhankelijk van de Belgische normen 
betreffende huwgemeenschappen. Ret Belgisch recht bepaalt de normen 
van het begrip huwgemeenschap of gewone onverdeeldheid. 

Water verder tot de huwgemeenschap behoort of eigen goed is, wordt 
bepaald aan de hand van de wet van het regime. 

47. Ons nieuw erfrecht ten gunste van de langstlevende echtgenoot, 
maakt uitvoerig gebruik van de formule , , vruchtgebruik'' : vruchtgebruik 
op de gause nalatenschap of op de persoonlijke goederen, reserve in 
vruchtgebruik enz ... Om de nadelen te voorkomen verbonden aan het 
vruchtgebruik- o.m. de rem op de verhandelbaarheid der goederen
heeft de wetgever van 1981 een omzettingsrecht in de wet ingebouwd. Ret 
vruchtgebruik kan omgezet worden in voile eigendom in bepaalde geval
len op verzoek van de langstlevende echtgenoot; in andere gevallen, op 
verzoek van de andere erfgenamen(98). 

Behoort dit omzettingsrecht tot de wet van de nalatenschap of tot het 
zakelijk statuut? Deze vraag stelt zich niet voor onroerende goederen, 
daar de wet van de nalatenschap dezelfde is als de wet die het zakelijk 
statuut beheerst. Voor roerend goed kan de vraag belang hebben: bijvoor
beeld een persoon in Belgie woonachtig, bezit een depositorekening in het 
buitenland. Kan het zakelijk recht van vruchtgebruik op het in den 
vreemde gelegen roerend goed, omgezet worden volgens de Belgische 
normen, of worden de modaliteiten van dit vruchtgebruik exclusief gere
geld door de vreemde wet van de ligging? De vraag stelt zich op analoge 
wijze in omgekeerde zin, nl. het vruchtgebruik dat de langstlevende 
echtgenoot bekomt overeenkomstig de vreemde wet van de woonplaats, is 
dit hier omzetbaar? 

Ret omzettingsrecht is o.i. een modaliteit van het zakelijk recht van 
vruchtgebruik en behoort in hoofdorde tot het zakenrechtelijk statuut. De 
omzetting in den vreemde van het vruchtgebruik is o.i. slechts mogelijk in 
zover het land van de ligging gelijkaardige regeling kent. Anderzijds zal 
de omzetting op in Belgie gelegen goederen mogelijk zijn zelfs indien de 
vreemde wet die het erfrechtelijk vruchtgebruik beheerst de omzetting niet 
kent. 

(98) Art. 745 quater, B.W. e.v. 
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Merk op dat het omzettingsrecht Voorzien bij artikel 745 quater B.W. 
e.v., geldt voor elk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, 
onverschillig ofhet verkregen is krachtens de wet ofbij testament, dan wel 
ingevolge huwelijkscontract of contractuele erfstelling (99). 

48. De wet van 14 mei 1981 bevat, benevens het eigenlijke erfrecht, ook 
bepalingen betreffende kost, onderhoud en opvoeding, alsmede levens
onderhoud ten laste van de nalatenschap ( 100). Worden deze beheerst 
door de wet van de nalatenschap ? 

Men aanvaardt dat, gezien de plaats van deze artikelen in het B. W. nl. 
onder het hoofdstuk ,verplichtingen die uit het huwelijk ontstaan", dat 
deze regelen behoren tot het personeel statuut. 
De onderhoudsverplichting lastens de nalatenschap van de overleden 
echtgenoot wordt aldus beheerst door de nationale wet van de schuldeiser, 
onder voorbehoud van de exceptie van internationale openbare or de ( 101). 

II. Het recht op voorafneming 

49. Het oude artikel 726 § 4 B. W. ( 1 02) voorzag bij de verde ling van een 
nalatenschapmet goederen inBelgie en in_den yre~mde, e~n bijz;ondere 
bescherming ten voordele van Belgen: Belgen mochten in bepaalde ge-

. vallen een voorafneming uitoefenen op de in Belgie gelegen goederen. 

De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, meende 
er goed aan te doen van deze disctiminatie tussen Belgen en vreemdelin
gen op te heffen. Artikel 726 § 4 B.W. werd vervangen door het nieuw 
artikel 912 B.W. 
De toepassing van dit nieuw artikel stelt problemen(l03). Artikel 912 
B. W. leidt tot gevolgen die de wetgever niet gezien heeft en in geen geval 
kan gewild hebben. 

50. In Frankrijk, onder het ancien regime, hadden vreemdelingen geen 
erfrecht, noch in actieve, noch in passieve zin. De goederen door vreem-

(99) Art. 745 quinquies, § 1 B.W. 
(100) Art. 203 en 205 bisB.W. 
(101) VERWILGHEN, M., o.c., Les droits successoraux du conjoint survivant, 187. 
(102) Wet van 27 april 1865. 
(103) Zie (}.m. ERAUW, J., ,,Het nieuwe recht van voorafneming in de internationale erfenissen (art. 
912 B.W.), Exequatur van vriendschap. Liber amicorum Eg. Spanoghe, Antwerpen, 1981, 115; 
HEYVAERT, A., ,,Het erfrecht van vreemdelingen- Na·de wet vim 15 december 1980 betreffendehet 
vreemdelingenstatuut", T. Not., 1981, 257. 
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delingen in Frankrijknagelaten gingen naar de overheid overeenk:omstig 
het droit d' aubaine ( 104). 
Het droit d' aubaine werd afgeschaft bij de Franse omwenteling ( 1 05). 

Bij de voorbereiding van het Code Civil van 1804 keerde de wetgever op 
zijn stappen terug en werd het droit d' aubaine ten dele terug opgenomen 
nl. onder artikel 726 B . W. Dit artikel bepaalde oorspronkelijk dat vreem
delingen slechts in Belgie mochten erven wanneer een Belg, op grond van 
tractaatswederkerigheid, erfrecht kon uitoefenen op goederen gelegen in 
hetland waartoe de vreemdeling behoorde(106). 
· Deze wederkerigheidsvereiste werd versoepeld bij de wet van 20 mei 1837 
die de ,tractaatswederkerigheid" verving door ,feitelijke" wederkerig
heid(l07). 
Door de wet van 27 april 1865 werd het wederkeringheidsbeginsel vol
ledig verlaten en kregen vreemdelingen uiteindelijk hetzelfde erfrecht als 
Belgen met een correctief nochtans nl. de voorafneming voorzien in 
artikel 726 § 4 B. W. : , , ... In geval van verde ling van een zelfde nalaten
schap onder vreemde en Belgische medeerfgenamen, namen de laatstge
noemden van de in Belgie gelegen goederen een deel vooraf, dat gelijk is 
aan de waarde van de in het buitenlana gelegen goederen waarvan zij, uit 
welken hoofde ook, krachtens de plaatselijke wetten en gewoontenzouden 
zijn uitgesloten''. 

51. Dit recht van voorafneming was toepasselijk telkens Belgen in den 
vreemde minder ontvingen dan zij zouden gekregen hebben op grond van 
het Belgisch erfrecht. 
Veronderstel de de cujus laat na een broeder die Belg is, en twee ouders 
van Duitse nationaliteit. De nalatenschap bevat een onroerend goed in 
Belgie gelegen en een onroerend goed in Dtiitsland. Volgens de Belgische 
erfregeling bekomen de ouders ieder een vierde van de nalatenschap en de 
broeder de helft(l08). Volgens hetDuits erfrecht, dat toepasselijk is op 
het in Duitsland gelegen goed, bekomen de ouders ieder de helft en erft de 
broeder niets ( 1 09). 
Door het correctief van voorafneming, kan de broeder op het in Belgie 
gelegen goed de helft voorafnemen van de waarde van het eigendom in 

(104) HEYVAERT, A., o.c., 261 e.v. 
(105) Ibid. 

(106) KLUYSKENS, A. ,Beginselen van het BurgerlijkRecht, dl. II,De Eifenissen, Antwerpen, 1944, 
nr. 18. 
(107) Ibid. 

(108) Art. 748 B.W. 
(109) Art. 1925 B.G.B. 
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Duitsland gelegen. Dit correctief is in casu van toepassing omdat de 
broeder Belg is en de andere eifgenamen nl. de ouders een vreemde 
nationaliteit bezitten. Indien de ouders ook Belgen waren, zou geen recht 
van voorafname gelden en zou de Duitse erfregeling zonder correctief 
toepassing vinden ( 11 0). 
Dit recht van voorafneming werd terecht bekritiseerd ( 111). 

Het vond gelukkig in de praktijk weinig toepassing omdat het, zoals 
gezegd, slechts uitoefenbaar was door Belgen t.o.v. vreemdelingen
niet tussen Belgen onderling en niet tussen vreemdelingen onderling. 

52. De wet van 15 december 1980 die de discriminatie tussen Belgen en 
vreemdelingen wilde opheffen heeft, in plaats van artikel 726 § 4 B. W. 
eenvoudig af te schaffen, de regel behouden en de relatie , ,Belg-vreemde
ling'' vervangen door de relatie , ,onderdaan van de vreemde staat, en 
niet.:.onderdaan''. 

De nieuwe regeling luidt: , ,Ingeval van verde ling van een erfenis die 
goederen bevat gelegen op het grondgebied van een vreemde Staat, zullen 
de medeerfgenamen, niet-onderdanen van de Staat, van de in Belgie 
gelegen goederen een dee! vooraf, dat gelijk is aan dat der vreemde 
goederen waarvan zij, uit we/ken hoofde ook, krachtens de plaatselijke 
wetten en gewoonten zouden zijn uitgesloten''. 
Volgens het nieuw artikel912 B. W. komt het recht van voorafneming toe 
aan vreemdelingen zowel als aan Belgen. Het is uitoefenbaar door de 
medeeifgenamen niet-onderdanen van de vreemde staat op wiens gebied 
goederen gelegen zijn waarvan de betrokken niet-onderdanen , , ... uit 
welken hoofde ook ... '' uitgesloten zijn. 

Dit recht kan dus nu uitgeoefend worden telkens een niet-onderdaan in een 
vreemd land een minder aandeel erft dan hij op grand van het Belgisch 
erfrecht zou bekomen. Dit komtin grate mate neer op het doordrukken van 
het Belgisch erfrecht op in den vreemde gelegen onroerende goederen. 

Het nieuwe recht van voorafneming dat, in tegenstelling met het vroegere, 
niet zelden toepassing kan vinden, betekent een ontwrichting van onze 
bestaande collisieregeling - ontwrichting die onze wetgever niet kan 
gewild hebben. 

53. In een recente publicatie wordt voorgesteld van artikel 912 B.W. te 
interpreteren alsdat het slechts toepasselijk is , , ... voor het geval de 

(110) KLUYSKENS, A., o.c., nr. 18. 

(Ill) HEYVAERT, A., o.c., 263. 
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gewraakte uitsluiting het vreemdelingschap van de uitgesloten niet onder
daim als oorzaak heeft ... " (112). 

Deze interpretatie is constructief maar strookt niet met de tekst van de wet 
die spreekt van , ... uit welken hoofde ook ... " . 

Het ware wenselijk van, zoals anderen voorstellen, artikel 912 B.W. zo 
spoedig mogelijk af te schaffen(ll3). 

Het erfrecht - voornamelijk de testamentaire devolutie - kent enkele 
duidelijke voorbeelden van internationalisering van het privaatrecht. Deze 
worden hierna in 't kort behandeld. 

III. De commorientes 

54. De ingewikkelde regeling inzake commorientes of samen ster
venden (114) werd vervangen door een eenvoudiger en beter systeem dat 
zijn oorsprong vindt in de Benelux-overeenkomst ondertekend te Brussel 
op 29 december 1972. Deze werd in Belgie van kracht ingevolge de wet 
van 19 september 1977 en werd eveneens bekrachtigd door de twee andere 
landen. 
Deze wet bepaalt in de drie landen dat , , wanneer de volgorde waarin twee 
of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die 
personen geacht gelijktijdig te zijn overleden" (115). De wet voorziet 
verder regelen i.v.m. bewijsvoering(116) en plaatsvervulling(117). 

IV. Verdragen inzake testamenten 

55. Het verdrag betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste 
wilsbeschikkingen, opgemaakt te 's Gravenhage op 5 oktober 1961, bete-

(112) HEYVAERT, A., o.c., 271. 
( 113) , , Over het nieuwe artike/912 B. W. mag ik, met een samenvatting van de kritiek die voorafgaat, 
zeggen :·het is verkeerd genummerd; het oorspronkelijk voorwerp ervan is weggevallen; het bevat een 
nieuwe en zinloze discriminatie; het blijft onvolledig en onlogisch; het is ongehoord ruim; het he eft 
geen enkele van de bestaande onzekerheden opgelost, noch de principiele, noch de technische; het 
leidt tot een radicale afbouw van onze ingeburgerde verwijzingsregel; het doet de nood ontstaan aan 
een tweesporige verdeling, volgens vreemd en volgens Belgisch recht; de toe passing ervan noodzaakt 
de hulp van wiskundigen en of het tot internationale harmonie en erkenning van de Belgische 
verdelingen kan leiden, is zeer de vraag. Een vee! korter besluit kreeg een oneerbiedige klank, 
tegenover de be ide wetgevende kamers, die het goedkeurden. Als de lezer dan afgeschrikt is, moet hij 
er met mij van overtuigd zijn, dat aileen de volgende optie bestaat: artikel 912 moet dadelijk 
opgeheven worden of het moet morsdood ,gefnterpreteerd" worden. ERAUW, J., o.c., 134. 
(114) Aanvanke1ijk voorzien in art. 721 en 722 B.W. 
(115) Art. 721 B.W. 
(116) Art. 722 B.W. 
(117) Art. 744 B.W. 
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kent een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van de rechtszekerheid 
voor testamenten(l18). 
Het bepaalt dat een testament naar de vorm geldig is indien het 
beantwoordt aan de vormregelen van het intern recht van een der in het 
verdrag opgesomde rechtsorden. De reeks van toepasselijke wetten is 
uitgebreid en dekt de meeste voor de hand liggende aanknopingspunten 
met de wilsbeschikking b. v. de plaats van opmaking, de nationale wet of 
de wet van de woon- of verblijfplaats van de de cujus (119). 
Het verdrag van Den Haag bindt de Belgische rechter(120). Het bindt de 
buitenlandse rechter slechts in zover het verdrag aldaar bekrachtigd werd. 
Bepaalde Europese landen, o.m. Nederland, hebben dit verdrag niet 
bekrachtigd. 
Het oude probleem van een N ederlander die eentestament maakt in Belgie 
is aldus niet opgelost. Volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek moet 
een uiterste wilsbeschikking in de authentieke vorm opgesteld wor
den(121). Indien het testament door een Nederlander in Belgie gemaakt, 
uitvoering moet bekomen in Nederland omdataldaar b. v. · goederen gele
gen zijn die tot de erfelijke mass a behoren, is het aan te bevelen van hier in 
Belgie de vormregelen van Nederlands recht, dus de authentieke vorm, 
inacht te neme11(Ul-). 

56. Benevens het verdrag van Den Haag van 1961, staat, inzake de vorm 
van uiterste wilsbeschikkingen, nog een ander verdrag in de actualiteit nl. 
het verdrag van Washington van 26 oktober 1973 houdende eenvormige 
wet nopens de vorm van een internationaal testament. 
Dit verdrag van Washington beoogt, naast en buiten de traditionele vor
men van testamenten die bestaan in de onderscheiden landen, een bijko-

(118) Dit verdrag bekwam rechtskracht in Be1gie ingevolge de Wet 29 juli 1971. De regeling erin 
bevat vervangt thans in feite art. 999 B.W. (GHORAIN, E., o.c., 586). 
(119) Er bestaan zeven mogelijke aanknopingspunten. Ret testament is volgens art. 1 geldig naar de 
vorm indien het beantwoordt aan de vormregelen gesteld door een van volgende wetten: 
- de wet waar het testament werd opgemaakt, . 
- de nationa1e wet van de testator op het ogenblik van de beschikking of op het ogenblik van zijn 
overlijden, 
- de wet van de woonplaats van de testator ten tijde van de beschikking of ten tijde van het 
overlijden, 
- de wet van de gewone verblijfp1aats van de testator ten tijde van de beschikking often tijde van het 
overlijden, 
- voor onroerende goederen, de wet van hun ligging. 
Deze1fde regelen gel den voor de herroeping van uiterste wilsbeschikkingen (art. 2). 
(120) Ret vindt toepassing ze1fs wanneer de nationaliteit van de betrokkene of de krachtens het 
verdrag toepasselijke wet niet die zijn van een verdragsluitende Staat (art. 6). 
(121) Art. 978 Ned. B.W. (Een olografische wil is ook geldig doch slechts indien hij door de notaris 
werd in bewaring genomen (art. 980 Ned. B.W.)). 
(122) GHORAIN, E., o.c., 587. 
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mende nieuwe vorm voor te stellen die, naar verwachting, hoofdzakelijk 
doch niet uitsluitend zal aangewend worden in internationaal ver
band(123). 
De vorm van dit nieuwe type van zgn. , ,internationaal testament'' werd 
uitgewerkt na een rechtsvergelijkende studie en vormt een gemene deler 
van de vormen erkend in verschillende rechtssystemen. Er werd rekening 
gehouden met de verschillende vormen van testament die in een groot 
aantal landen bekend zijn, en met de voorkeur die hier en daar aan 
bepaalde vormen wordt gegeven(124). 

Op 12 februari 1980 werd bij onze kamer van volksvertegenwoordigers 
een wetsontwerp ingediend tot invoering van dit internationaal testament. 

De vorm van dit testament vertoont gelijkenis met ons geheim of mystiek 
testament (125). Ret moet niet noodzakelijk door de erflater zelf geschre-

. ven zijn(126). De erflater verklaart in tegenwoordigheid van twee ge
tuigen en van een persoon die bevoegd is (in Belgie: de notaris), dat het 
stuk zijn testament is en dat hij de inhoud ervan kent(127). De erflater 
tekent zijn testament in aanwezigheid van de getuigen en de notaris(128). 
De notaris hecht aan het testament een verklaring die de bevestiging bevat 
van de echtheid van het document, van de verklaring van de erflater en van 
de handtekening van de testator (129). Deze verklaring vertoont veel 
gelijkenis met de akte van superscriptie van een mystiek testament. 
Dit internationaal testament zou niet aileen aangewend worden in inter
nationaal verband maar zou eveneens gelden in ons intern rechtsverkeer. 
Ret wetsontwerp voorziet de afschaffing in ons intern recht van het 

. mystiek testament als testeervorm en vervangt artikel 969 B. W. als volgt: 
,Eentestament kan eigenhandig, ofbij openbare akte, of in de vorm van 
een internationaal testament, gemaakt worden" (130). 

57. Een laatste innovatie in verband met testamenten is de overeenkomst. 
inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten. 
Deze overeenkomst werd uitgewerkt in het raam van de Raad van Europa 
en ondertekend te Bazel op 16 mei 1972. 

(123) PLANTARD, J.-P., ,Toelichtend Verslag bij het Verdrag", Pari. Hand., Kamer, zitting 
1979-80, 482, nr. 1, Bijlage, 13. 
(124) Ibid. 
(125) Voor algemeen overzicht zie VAN HovE, E., ,Van besloten naar intemationaal testament", 
Exequatur van Vriendschap. Liber Amicorum Eg. Spanoghe, 181 e.v. 
(126) Art. 3 W.O. 
(127) Art. 4 W.O. 
(128) Art. 5 W.O. 
(129) Art. 10 W.O. 
(130) Art. 19 W.O. 
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De overeenkomst roept een systeem in het leven dat de erflater de moge
lijkheid biedt zijn testament te doen registreren teneinde hetrisico te 
verminderen dat het testament onbekend zou blijven of te laat bekend 
wordt, en anderzijds de opsporing van het testament te vergemakkelijken. 
Deze overeenkomst werd in Belgie van kracht ingevolge de wet van 
13 januari 1977(131). · 

Het orgaan dat in Belgie be last is met de voorgeschreven registratie en het 
beantwoorden van verzoeken om inlichtingen is de Koninklijke Federatie 
van Belgische Notarissen. Dit orgaan is eveneens belast met het overma
ken van de inlichtingen die door de nationale organen van de andere 
overeenkom'stsluitende staten worden gevraagd(132). 
De registratie is in Belgie niet beperkt tot testamenten, maar is eveneens 
van toepassing op huwelijksovereenkomsten die mortis causa een vooruit 
neming of ongelijke verdeling van de gemeenschap bevatten, en con
tractuele erfstellingen (133). Wijzigingen of herroepingen moeten eve
neens kenbaar gemaakt worden. 
De verplichting tot bekendmaking rust op de notaris voor wie de akte 
verleden werd of bij wie een eigenhandig testament in bewaring gegeven 
werd(134). 
De notarissen zijn over het algemeen afkerig van dit systeem van regi
stratie. De kosten eraan verbonden zijn betrekkelijk hoog en de verplich
ting is veel te algemeen opgesteld. Het is onzinnig van al die fonnaliteiten 
en kosten op te leggen voor alle testamenten en huwelijksbedingen- ook 
voor partijen die met het buitenland niets te maken hebben. Beter ware 
geweest het systeem te laten werken op een facultatieve basis en het 
verplicht te stellen voor ingezetenen die contacten hebben met het buiten
land, en alsdan tevens, bij gebreke van registratie, het testament niet 
tegenstelbaar te maken. 
De huidige regeling bevat tevens een grote lacune i.v.m. eigenhandige 
testamenten (135). 

(131) De modaliteiten van uitvoering liggen bevat in het K.B. van 28 oktober 1977. 
(132) Art. 2, Wet 13 januari 1977, B.S., 6 mei 1977, 6164. 
(133) Art. 4. 
(134) Art. 3 K.B. 28 oktober 1977. 

(135) Eigenhandige testamenten moeten slechts bekendgemaakt worden indien zij worden neerge
legd bij officiele akte van notaris of bevoegde overheid (art. 4, 1, a, V erdrag). 
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V. Het internationaal beheer van nalatenschappen 

58. Een ander verdrag van Den Haag nl. het verdrag van 2 oktober 1973, 
streeft naar een vereenvoudiging van het intemationaal beheer van nala
tenschappen. 
Wanneer b.v. een persoon, woonachtig in Belgie, overlijdt en hij laat 
goederen na·in den vreemde b. v. een bankrekening of een onroerend goed, 
kunnen zich problemen stellen met het oog op het beheer van deze 
goederen, het vrijmaken van gelden enz ... 
De bankinstelling in het buitenland of de vreemde overheid is dikwijls 
onvoldoende vertrouwd met. onze erfregeling, saisine, documenten tot 
staving als de akte van bekendheid enz ... Anderzijds, zal een Belgisch 
bankier een zeker argwaan koesteren wanneer een administrator of trustee 
van een in Engeland opengevallen nalatenschap over de inhoud wil be
schikken van een alhier bestaande bankkoffer. 
Het verdrag wil dit beheer vereenvoudigen bij middel van een zgn. 
,intemationaal certificaat". Dit is een document afgeleverd door de 
bevoegde overheid, waarbij een beheerder wordt aangesteld en zijn 
machten worden bepaald. De aangestelde beheerder zou in alle verdrags
sluitende landen kunnen optreden op vertoon van dit zgn. certificaat. 
Het certificaat wordt in beginsel opgesteld door de bevoegde overheid in 
de staat waar de overledene zijn gewone verblijfplaats had (136). Wanneer 
de bevoegde overheid dit document aflevert past zij haar eigen gebruike
lijk systeem toe om de titularis aan te duiden en zijn machten te bepa
len(137). De aflevering van dit certificaat kan gepaard gaan met een 
zekere publiciteit(138). 

59. Dit verdrag werd tot op heden aileen door Portugal en Tsjechoslo
vakije bekrachtigd. Het lijkt ons weinig waarschijnlijk dat dit algemeen 
ingang zal vinden. 
Het beheer stricto sensu van een intemationale nalatenschap stelt in de 
praktijk weinig problemen: partijen zullen wel dikwijls akkoord gaan 
m.b.t. handelingen van gewoon of dringend beheer. Een intemationaal 
certificaat lijkt hiervoor niet nodig. 
Daden die verder reiken dan gewoon beheer b. v. het in ontvangst nemen, 
ofhet in bewaring houden van gelden enz ... worden o.i. beter gedaan mits 
instemming der erfgenamen of hun wettelijke vertegenwoordigers. 

(136) Art. 2. 
(137) Art. 4. 
(138) Art. 1 in fine. 
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Hoewel soms stroever, lijkt het ons tach beter dat hiervoor de erfgenamen 
zelf optreden in plaats van een derde, soms onbekende mandataris, aange
duid door de overheid van de gewone verblijfplaats van de de cujus. 

De problemen van internationaal beheer zijh ook reeds behoorlijk vereen
voudigd dank zij de conventie van 5 oktober 1961 die ,de verplichting tot 
legalisatie afschaft van buitenlandse open bare akten (139). 

SLOTBEDENKING 

In verband met het erfrecht valt een begin van internationalisering van ons 
privaatrecht te onderkennen. Ons intern burgerlijk recht wordt gewijzigd, 
met het oog op het bevorderen van een betere internationale rechtsorde. 

Een eigenlijke internationalisering treffen wij voorlopig alleen aari in het 
erfrecht en vooral in de testamentaire erfregeling- niet in het huwelijks
vermogensrecht. 

Bij het huwelijksvermogensrecht is de internationalisering o.i. uitgesteld 
omdat het een rechtstak betreft in valle beweging: niet alleen in ons land, . 
maar ook in omringende landen, is het huwelijksvermogensrecht in de 
voorbije decennien grondig hervormd. 

Het- blijkt, voor _waLhetr~ft_de_ d_OJ)J or1s behancldqe materies, dat de 
internationalisering van het privaatrecht gemakkelijker doorbreekt in 
rechtstakken die gevestigd zijn zoals ons erfrecht - en minder in jonge 
rechtstakken. 

(139) Wet 5 juni 1975, B.S., 7 februari 1976, 1405. 
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